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ชื่อเร่ือง หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่าน
ตีความ 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI  
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ประเภทสารนิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2563 
ค าส าคัญ หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส,์ การอา่นตีความ, จดัการเรียนรูแ้บบ

รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
  

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี ้มี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ด้วยเทคนิค  TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของ
นกัเรียนในระหว่างการเรียน โดยใชห้นังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริม
การอ่านตีความ  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI ซึ่งด  าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา  3 ขั้นตอน  คือ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส  ์2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนใน
ระหว่างการเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 3 หอ้งเรียน ทัง้หมด 76 คน 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ  ์อ าเภอสามง่าม 
จงัหวดัพิจิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 24 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกหอ้งเรียนท่ีมีระดบัปานกลาง ตามหอ้งเรียนท่ีแบง่ตามระดบัของ
ผูเ้รียน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ 1) หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 2) แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้

 



 ง 

รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI ควบคูก่บัการใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง 
“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 3)แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน  การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้
คา่เฉล่ีย (x ̄) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา่ t-test แบบ dependent 

ผลการศกึษา พบวา่ 

1) ผลการสรา้งหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
มีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด  (x ̄ = 4.87, S.D. = 0.21) และน าไปทดสอบกับนัก เรียน 
มีประสิทธิภาพเทา่กบั 88.78/81.94 ซึ่งสงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้

2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการ
อา่นตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3) ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใชห้นงัสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ

ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ในระดบัดีท่ีสดุ (x ̄ = 4.92, 
S.D. = 0.16) 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title ELECTRONIC TALE BOOK “LARGESSE” TO PROMOTE 
READING 
INTERPRETATION BY USING LEARNING MANAGEMENT 
WITH TEAM 
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) TECHNIQUE FOR 
MATTHAYOM 3 STUDENTS 

Author YOTIN KAISON 
Advisor  Songphop Khunmathurot, Ph.D. 
Co-Advisor Assistant Professor Namthip Ongrardwanich, Ph.D. 
Academic Paper Thesis M.Ed. in Thai Language, Naresuan University, 2020 
Keywords Electronic Tale Book, Reading Interpretation, Learning 

Management with Team Assisted Individualization (TAI) 
  

ABSTRACT 
  

The purposes of this research were 1) to create and find the efficiency of the 
electronic Tale book “Largesse” to promote reading interpretation by using TAI 
techniques learning management for Mathayom 3 students according to the standard 
criteria 80/80 2) to compare the learning achievement before and after 3) to study the 
group behavior of students during their studies. Which is carried out according to 3-step 
research and development process; 1) Create and find effectiveness of electronic tale 
books 2) Compare academic achievement 3) Study student behavior during learning. 
The primary and secondary was students in Mathayom 3, Sam Ngam Chanupatham 
School, Academic Year 2020, Semester 2, total of 76 students. The sample group was 
24 students in Mathayom 3/2, Sam Ngam Chanupatham School, Sam Ngam District, 
Phichit Province, Semester 2, Academic Year 2020, which were selected by Purpose 
Sampling by choosing a medium level classroom. According to the classroom divided 
by the level of the learners. The research instruments were; 1) an electronic tale book 
“Largesse” to promote reading interpretation for Mathayom 3 students 2) the learning 
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management plan using the TAI method of cooperative learning management, along 
with the use of the electronic tale book “Largesse” to promote reading interpretation for 
students in Mathayom 3 3) Learning achievement test 4) Student group behavior 
observation form Data analysis using mean (x ̄) standard deviation (S.D.) and dependent 
t-test. 

The results of the research revealed that; 

1) The results of the creation of an electronic tale book “Largesse” 
to promote reading interpretation. Using TAI learning management for Mathayom 3 

students, the quality was the highest (x ̄ = 4.87, S.D. = 0.21) and was tested on the 
students. It was effective of 88.78 / 81.94, which higher than according to the standard 
criteria 80/80 specified. 

2) Students who study with electronic tale book “Largesse” to promote 
reading interpretation. Using TAI learning management for Mathayom 3 students, 
comparing statistics before and after learning difference with statistical significance at 
the level of .05 

3) Student group behavior assessment results during the study, using the 
electronic tale book “Largesse” to promote reading interpretation. Using TAI learning 
management for Mathayom 3 students overall at the best (x ̄ = 4.92, S.D. = 0.16) 
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ประกาศคณุูป การ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

การวิจัยในครัง้นี  ้ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส ประธานท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น ้าทิพย์ องอาจวาณิชย์ กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์ท่ีไดใ้หค้  าปรกึษาแนะน า ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็น
อยา่งยิ่ง จนการวิจยัส าเรจ็สมบรูณไ์ด ้ผูว้ิจยัขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.สนม ครุฑเมือง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.กฤธยากาญจน ์โตพิทกัษ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอนัมีคา่ มา
ชว่ยชีแ้นะแนวทางแกไ้ข ใหว้ิทยานิพนธส์มบรูณย์ิ่งขึน้ อีกทัง้ผูว้ิจยัขอขอบคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.
กาญจนา วิชญาปกรณ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.คณุอานนัท ์นิรมล ดร.ทศันีย ์มงคลรตัน  ์และดร.สุ
กญัญาโสภี ใจกล ่า ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าแกไ้ขและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  จนท าใหก้าร
วิจยัในครัง้นีส้มบรูณแ์ละมีคณุคา่ 

ขอกราบขอบพระคณุพระอาจารยอ์นุลกัษ์ ฐิตวฑฺฒโน รกัษาการเจา้อาวาสวดัเทพสิทธิกา
ราม ท่ีให้ความเมตตาอนุเคราะหถ์วายทุนการศึกษา  ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ท่ีมอบทุนอุดหนุนการวิจยั และคณะผูบ้ริหาร บุคลากร นกัเรียน โรงเรียนสามง่ามชนปูถัมภ ์
อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร ท่ีไดใ้หค้วามอนเุคราะห ์อ านวยความสะดวก และใหค้วามรว่มมือเป็น
อยา่งยิ่งในการเก็บขอ้มลู ส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้

คณุคา่และประโยชนอ์นัพงึมีจากการวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัขออทุิศแดผู่มี้พระคณุทกุ ๆ ทา่น 
  
  

โยธิน  ไกรษร 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระการเรียนรู ้ได้แก่ การอ่าน การเขียน  
การฟัง การดแูละการพดู หลกัการใชภ้าษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่าน ถือเป็นทกัษะท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการแสวงหาความรูใ้นดา้นต่าง ๆ มีบทบาทท่ีส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์ท่ีช่วยปลูกฝังค่านิยม ทศันคติ ความคิด ประสบการณ ์และเป็นทกัษะท่ีช่วยในการพฒันา
สติปัญญาของผู้เรียน การอ่านนอกจากมีความส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว  
ในด้านการเรียนถือว่าการอ่านเป็นทักษะพื ้นฐานในการเรียนรู้ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประสบ
ความส าเรจ็ทางดา้นการเรียนขึน้อยูก่บัความสามารถของการอา่น เพราะความสามารถในการอา่น
นัน้ยอ่มสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ในด้านการสอนอ่านนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หนา้ 45) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย และมาตรฐานการเรียนรูช้ัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนอ่านจบัใจความระบคุวามหมายโดยตรงและโดยนยั อ่านระบุ
ใจความส าคัญ  และรายละเอียดของข้อมูล ท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่านตามความสนใจ  
อา่นวิเคราะหว์ิจารณอ์ย่างสมเหตผุลในเรื่องท่ีอ่านได ้อ่านวิเคราะหค์ณุคา่ท่ีไดร้บัจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือน าไปใชใ้นการแก้ปัญหาชีวิต แลว้น ามาตีความ สรุปความ เขียนเป็น
แบบรายงาน หรือ กรอบแนวคิดได้ ปัจจุบันหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษานั้น  
ไดก้ าหนดให้มีการเรียน การสอนวรรณกรรมและทดสอบการเรียนรูห้ลายรูปแบบ ซึ่งมีความ
ซบัซอ้นในดา้นเนือ้หา และวิธีการมากขึน้ตามล าดบั นักเรียนจึงตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านตีความ 
เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงแก่นหลกัหรือจดุประสงคข์องวรรณกรรมและแบบทดสอบเหล่านัน้ได ้ศภุรดา 
สุขประเสริฐ (2558, หน้า 101) ได้กล่าวว่า การอ่านตีความนั้น ผู้อ่านต้องสามารถบอกถึง
จุดมุ่งหมายของบทท่ีอ่านได ้นอกจากจะเขา้ใจวิธีการเรียบเรียงเนื ้อหา และเขา้ใจความสมัพันธ์
ระหวา่งประโยคตา่ง ๆ แลว้ผูอ้า่นตอ้งเขา้ถึงความคดิของผูเ้ขียนไดอี้กดว้ย 
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นอกจากนี ้จิรวัฒน ์เพชรรตัน ์(2555, หน้า 264) กล่าวถึงการอ่านตีความว่า เม่ืออ่านรู้
เรื่องตอ้งมีการตีความ ซึ่งการตีความนัน้จะขึน้อยู่กบัประสบการณข์องแตล่ะคน ดังท่ี กอบกาญจน ์
วิเศษรมัย ์(2562, หน้า 105) กล่าวว่าการอ่านตีความเป็นการอ่านท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ   
และประสบการณข์องผูอ้่าน เพ่ือน ามาพิจารณาเรื่องราว จึงจะสามารถเขา้ใจในจุดประสงคห์ลกั
ของเรื่องได ้ดงันัน้การอ่านตีความจึงเป็นความสามารถท่ีใชค้วบคู่กับการคิดวิเคราะหไ์ปดว้ยกัน  
ท าใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะหค์วาม แปลความโดยนยั และสามารถสรุปความจากเรื่องท่ีอ่านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ปั จจุบันการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  โดยเฉพาะด้านการส่ ง เสริมทักษะ             
ทางการอ่านนัน้ยงันบัว่าไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เห็นไดจ้ากผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน เป็นการทดสอบเพ่ือวดัความรูแ้ละความคดิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3           
หรือ O-NET (Ordinary National Education Test) ของนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์      
วิชาภาษาไทย ในระยะเวลา 3 ปี มีผลปรากฏดงันี ้ 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน (O-NET)  

วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์
 
                        ปีการศกึษา  
   ผลคะแนน                                   ปี 2560                    ปี 2561                   ปี 2562 
(คะแนนเฉล่ีย) 
     ระดบัโรงเรียน                              45.50                       48.63                     53.05   
     ระดบัประเทศ                              48.29                       54.42                     55.14 
(ออนไลน:์ http://www.newonetresult.niets.or.th) 
 
 จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ มีผล
คะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560       
ต  ่ากว่าระดับประเทศ อยู่ท่ี 2.79 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ต  ่ากว่าระดับประเทศ อยู่ท่ี 5.79 
คะแนน และ ปีการศกึษา 2562 ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ อยูท่ี่ 2.09 คะแนน 
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นอกจากนีค้า่คะแนนแสดงเฉล่ียเฉพาะสาระการเรียนรูเ้รื่องการอ่าน ท่ีเป็นผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ O-NET (Ordinary 
National Education Test) ของนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์วิชาภาษาไทย ในระยะเวลา  
3 ปี มีผลปรากฏดงันี ้
 
ตารางที ่2 ค่าคะแนนแสดงเฉล่ียเฉพาะสาระการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาตข้ัินพืน้ฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์

 
                        ปีการศกึษา  
   ผลคะแนน                                   ปี 2560                    ปี 2561                   ปี 2562 
(คะแนนเฉล่ีย) 
     ระดบัโรงเรียน                              49.89                       53.85                     48.24   
     ระดบัประเทศ                              52.55                       58.55                     48.65 
(ออนไลน:์ http://www.newonetresult.niets.or.th) 
 
 จากตารางท่ี 2 สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์ 
มีผลคะแนนเฉล่ียเฉพาะสาระการเรียนรูเ้รื่องการอ่าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 ต  ่ากว่าระดบัประเทศ อยู่ท่ี 2.66 คะแนน ปีการศึกษา 
2561 ต  ่ากว่าระดับประเทศ อยู่ ท่ี  4.7 คะแนน และ ปีการศึกษา 2562 ต  ่ากว่าระดับประเทศ  
อยู่ท่ี 0.41 คะแนน จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน เป็นการ
ทดสอบเพ่ือวดัความรูแ้ละความคดิ สาระการเรียนรูเ้รื่องการอา่น ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
หรือ O-NET (Ordinary National Education Test) โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วิชาภาษาไทย  
ในระยะเวลา 3 ปี พบว่าในปีการศกึษา 2560 มีผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
สาระการเรียนรูเ้รื่องการอ่าน ต ่ากว่าระดบัประเทศ อยู่ท่ี 2.66 คะแนน ปีการศกึษา 2561 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน สาระการเรียนรูเ้รื่องการอ่าน ต ่ากว่าระดบัประเทศ  
อยู่ท่ี 4.7 คะแนน และปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
สาระการเรียนรูเ้รื่องการอา่น ต ่ากว่าระดบัประเทศ อยู่ท่ี 0.41 คะแนน ดงันัน้ ควรพฒันามาตรฐาน
การเรียนรู ้ท 1.1 การอ่าน โดยเนน้ในเรื่องการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านตีความ เพราะว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถรูค้วามหมายในเรื่องท่ีอ่านได ้จึงท าให้ขาดความเขา้ในใจเนือ้หา
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บทเรียนและขอ้สอบ ซึ่งขอ้สอบสว่นมากจะเนน้ไปในดา้นการอา่นตีความเพ่ือใหว้ิเคราะห ์ดว้ยเหตุ
นีก้ารอา่นตีความจงึส าคญัมาก 

เม่ือทราบถึงปัญหาการอ่านของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาคน้ควา้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีน าวรรณคดีและวรรณกรรมมาช่วยส่งเสริมการอ่านตีความ        
ท่ี มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน พบว่านิทานสมัยใหม่มี เนื ้อหาเหมาะสม               
แก่การน ามาใช้ส่งเสริมการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี  3 ได้เป็นอย่างดี 
เพราะว่านิทานสมัยใหม่เป็นวรรณกรรมท่ีอ่านง่ายและมีความสนุก สนาน อยู่คู่สังคมไทย           
เป็นวรรณกรรมท่ีนักเรียนคุ้นเคย จึงน านิทานสมัยใหม่มาช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านตีความ  
นอกจากการน านิทานมาช่วยส่งเสรมิทกัษะการอ่านตีความแลว้ ยงัชว่ยปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม  
ใหก้บันกัเรียนเพ่ือเป็นเยาวชนท่ีดีของชาตไิดอี้กดว้ย 

นิทานเป็นวรรณกรรมท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษย ์เป็นงานเขียนประเภท
บนัเทิงคดี ช่วยใหผู้อ้่านเกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ ์อีกทัง้ยงัสอดแทรกคณุธรรม
และแง่คิดใหผู้อ้่าน สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ดงัท่ี ไพพรรณ อินทนิล (2553, หนา้ 24) 
ไดก้ล่าวว่า นิทานเป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีมีลกัษณะสอดแทรกคติธรรมสอนใจ มุ่งใหผู้อ้่านหรือผูฟั้ง  
มีจิตใจนอ้มน าในเรื่องการท าความดี มีความเมตตาปราณี ความอ่อนโยน โดยท่ีผูฟั้งนิทานไม่รูส้ึก
ว่าตนก าลงัถกูสอน กลบัใหค้วามรูส้ึกว่าก าลงัไดร้บัความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด 
นิทานจึงช่วยปลกูฝังคณุธรรมใหก้บัผูอ้่าน เช่น สอนใหมี้ความซ่ือสตัย ์มีเมตตาตอ่มนษุยแ์ละสตัว์
โลก รูจ้กัการเสียสละ มีความกตญัญรููค้ณุ เป็นตน้  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่านิทาน เกิดขึน้มาจากความเช่ือทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ 
ซึ่งเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย จึงเป็นเหตุให้มีนิทานคติธรรมค าสอนเกิดขึน้มากมาย      
เช่น นิทานชาดก นิทานธรรมบท นิทานธรรมะ เป็นต้น เพ่ือน าหลักธรรมค าสอนหรือปรัชญา       
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต และเป็นเครื่องหล่อหลอมขัดเกลา        
สภาพจิตใจของคนในสงัคมใหป้ระพฤติดี ปฏิบตัิชอบ รูจ้กัผิดชอบชั่วดี และท าใหเ้กิดความสงบสขุ 
ความสามัคคีของคนในสังคม และชี ้ให้ตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อีกด้วย              
ธวัช ปุณโณทก (2553, หน้า 172) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของนิทานไว้ว่า นิทานมีคุณค่าในแง่ของ       
การใหค้วามเพลิดเพลินเป็นจดุประสงคห์ลกั และมุ่งใหค้ติเตือนใจหรือสั่งสอนเป็นจดุประสงคร์อง 
นิทานจึงเป็นเรื่องราวท่ีสนุกสนาน เป็นแหล่งรวมความคิด ความรู ้และวิถีการด ารงชีวิตของ
สงัคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ไดเ้ป็นอย่างดี  
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ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วหลายด้านอันเน่ืองมาจากความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการแพรก่ระจายของข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ จึงส่งผลใหก้ารด ารง    
วิถีชีวิต ค่านิยม ของบุคคลในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง จากเดิมสังคมท่ียึดหลักศีลธรรม 
จริยธรรม และคณุธรรมท่ีดีงามตามแนวทางของพุทธศาสนา กลายเป็นสงัคมท่ีใหค้วามส าคญักับ
วตัถนุิยมมากขึน้ ท าใหร้ะบบการขดัเกลาทางสงัคมท่ีเคยส่งผลดีตอ่การควบคมุพฤติกรรมของคน
ในสังคม ไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดด้ังเดิม  การพัฒนาการดา้นวัตถุอย่าง
รวดเร็วมากกว่าการพฒันาดา้นจิตใจ สง่ผลใหค้นในสงัคมเกิดปัญหาความย่อหย่อนทางคณุธรรม
เพิ่มมากขึน้ มีความเห็นแก่ตวัมากขึน้  
 ในทางพระพุทธศาสนาไดแ้นะน าแนวทางการลดละความเห็นแก่ตวัไวก็้คือ “การใหท้าน” 
ซึ่งการใหท้านนีค้นส่วนมากอาจเขา้ใจเพียงแค่ว่า เป็นการใหส้ิ่งของเท่านัน้ แต่ในความเป็นจริง 
“การใหท้าน” มีความหมายมากกว่าการใหส้ิ่งของ ดงัท่ี พระพรหมคณุาภรณ ์(2559, หนา้ 62-254) 
ได้ให้ความหมายว่า ค าว่า “ทาน” ตามศัพทแ์ปลว่า การให้ การเสียสละ และการบริจาค เช่น        
การให้สิ่ งของ การให้ธรรมะ การให้ความรู้ค  าแนะน าสั่ งสอน นอกจากนี้ค  าว่า ทาน ยังมี
ความหมายปรากฏในหลาย ๆ หมวดแห่งหวัขอ้ธรรม สรุปไดด้งันี ้บุญกิริยาวตัถุ  3 และบุญกิริยา
วตัถ ุ10 ว่า “ทานมยั” หมายถึง การท าบญุดว้ยการใหปั้นสิ่งของ ในสปัปรุิสบญัญัติ 3 ก็มีเรื่องของ          
การใหท้านท่ีหมายถึง การใหปั้น และเสียสละสิ่งของ ๆ ตน เพ่ือประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น ในสงัคหะวตัถ ุ4 
กล่าวว่า “ทาน” คือ การให้ การเอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ การเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือกัน         
ดว้ยสิ่งของ ตลอดถึงการให้ความรูแ้ละแนะสั่งสอน ใน พละ 4 ไดก้ล่าวถึงทาน ในสังคหพละ     
กล่าวว่า “ทาน” คือ การให้ปัน โดยปกติหมายถึง ช่วยเหลือในด้านทุนหรือปัจจัยเครื่องยังชีพ 
ตลอดจนเผ่ือแผ่กันดว้ยไมตรี อย่างเลิศหมายถึงธรรมทาน คือ แนะสั่งสอนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ 
จนเขารูจ้กัพึ่งตนเองได ้ใน อนปุพุพิกถา 5 กล่าวถึง “ทานกถา” ว่า เป็นการให ้การเสียสละเผ่ือแผ่
แบง่ปัน และการช่วยเหลือกนั ในทศพิธราชธรรม 10 ใหค้วามหมายของ “ทาน” ว่า การสละทรพัย์
สิ่งของ การบ ารุงเลีย้ง ชว่ยเหลือประชาราษฎร ์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์  
 ดงันัน้ ความหมายโดยรวมของ “การใหท้าน” จึงหมายถึง การยกมอบสิ่งของใหแ้ก่ผูอ่ื้น  
ให้ของท่ีควรให้ ให้ประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืน สละแบ่งปันสิ่งของเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน การให้ความรู ้     
และแนะน าสั่งสอน การเสียสละเวลาหรือสิ่งของ การบ ารุงเลีย้ง การช่วยเหลือกัน การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์และการใหอ้ภัยกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับคณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (2551, หน้า 7) ขอ้ท่ี 8 ท่ีก าหนดให้นักเรียน      
มีจิตสาธารณะ ประกอบด้วยตัวชีว้ัด 2 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ     
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และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ       
อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาโดยไม่หวั งผลตอบแทน           
และแบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน               
2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม เช่น ดูแลรกัษาสาธารณสมบัต ิ   
และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสรา้งสิ่งท่ีดีงาม       
ของสว่นรวมตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้ดว้ยความกระตือรือรน้  

นิทานสมยัใหม่ท่ีน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ เรื่อง “การให้
ทาน” ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีลกัษณะคลา้ยกบันิทานชาดก และมีจดุประสงคห์ลกั
เป็นนิทานสอนใจ อีกทั้งยังให้ขอ้คิดคติสอนใจใหม่ ๆ ท่ีเขา้กับบริบทของสังคมในปัจจุบัน ก็คือ 
“นิทานสีขาว” ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เห็นไดจ้าก ธนญัชย์ ชยัวุฒิมากร (2559) กล่าวถึง
แนวคิดคุณธรรมในนิทานสมัยใหม่ ดว้ยรกับันดาล นิทานสีขาว ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ไวว้า่เป็นนิทานท่ีมีจดุมุ่งหมาย ในการแตง่เพ่ือแสดงคตแิฝงและสอนในเรื่องหลกัแห่งความดี มีแนว
เรื่องท่ีสะทอ้นถึงคณุธรรม หรือแสดงใหเ้ห็นหลกัแห่งความจริงหรือหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ดงันัน้การจดัการเรียน การสอนโดยใชน้ิทานจึงมีความเหมาะสมกบัการน ามาช่วยสง่เสรมิการอ่าน
ตีความ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ช่วยแก้ไขปัญหาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 
ดงัท่ี จ  าเนียร เล็กสมุา (2552) ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนิทาน
ส่งเสริมคณุธรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการสรา้ง
แผนท่ีความคิด พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชน้ิทานส่งเสริมคณุธรรมและการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
การสรา้งแผนท่ีความคิด แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากการศกึษาผลของ
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู ้ด้วยการน านิทานมาช่วยสอน  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนใหส้งูขึน้ได ้
 นอกจากนีผู้้วิจัยไดศ้ึกษาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสม 
กบัผูเ้รียน และหนงัสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์สรา้งขึน้ โดยพบว่าการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค 
TAI เป็นวิธีการท่ีสามารถน ามาใชค้วบคู่กบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริม
การอ่านตีความของนกัเรียนได ้ดงัท่ี ทิศนา เขมมณี (2560, หนา้ 67) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI เป็นวิธีการมุ่งพฒันาแกปั้ญหาใหน้กัเรียน และเป็นวิธีจดัการเรียนรู ้   
ท่ีผสมผสานระหว่างการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ และการสอนรายบุคคลท่ีเป็นกลุ่มอยู่ดว้ยกัน      
ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการท างานภายในกลุ่ม และตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
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บุคคล โดยมีข้อก าหนดให้นักเรียนท่ีมีระดับของความสามารถแตกต่างกัน  คือระดับเก่ง           
ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ร่วมมือกันท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม                  
ใหค้วามช่วยเหลือกนัและกนัในระหว่างท่ีท ากิจกรรม ใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนรู ้  
แก่กันและกัน นักเรียนท่ีอยู่ในระดบัอ่อนจะพยายามช่วยตนเองโดยการพยายามศึกษาในเรื่อง      
ท่ียงัไม่เขา้ใจ และฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญในเรื่องนัน้มากยิ่งขึน้ ส่วนนักเรียนท่ีอยู่ในระดบัเก่ง      
ก็พยายามช่วยเหลือเพ่ือนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยการอธิบายให้เพ่ือนเข้าใจ ท าให้นักเรียน       
เกิดเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู ้มีความรบัผิดชอบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้      
ดงัท่ี กลุิสรา จิตรชญาวณิช (2562, หนา้ 79) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI 
ไวว้่า เป็นเทคนิคกลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ เป็นการเรียนรู้ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะศึกษา หรือท างานท่ี
ไดร้บัมอบหมายดว้ยตนเอง หลังจากนัน้ผูเ้รียนจะจับคู่หรือเขา้กลุ่มท างาน เม่ือเสร็จแลว้ผูส้อน      
จะท าการทดสอบทกุคน แลว้น าคะแนนของแตล่ะคนมารวมเป็นคะแนนกลุม่ 
 ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI จึงมีความ
เหมาะสมกับการน ามาช่วยส่งเสริมการอ่านตีความ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ช่วยแกไ้ข
ปัญหาพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ เห็นไดจ้ากงานวิจยัของ นารถนารี อินฒะสอน (2550) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองค าและชนิดของค า            
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดร้บัการสอน โดยการเรียนแบบรว่มมือเทคนิค TAI กับการ
สอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชวิ้ธี         
การเรียนแบบรว่มมือเทคนิค TAI สูงกว่าก่อนไดร้บัการสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากการศึกษาผลของงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
สามารถน ามาใชพ้ฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหส้งูขึน้ได ้
 นอกจากนีก้ารเรียนรูใ้นปัจจุบนัมุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีมากขึน้ โดยสนับสนุนใหมี้การ
พฒันาส่ือการเรียนเป็นสิ่งส  าคญั และส่ือท่ีน ามาใชน้ัน้จะตอ้งเป็นส่ือท่ีมีความสมบรูณท์ัง้ทางดา้น
เนือ้หา กระบวนการ และกิจกรรม เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนอย่างสนกุสนาน นอกจากนัน้ส่ือ
จะต้อง มีความทันสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ส  าหรบัหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นส่ือท่ีนิยมน ามาใชก้ันอย่างแพรห่ลายในปัจจุบนั สามารถน ามาใชง้านร่วมกับ
คอมพิวเตอรห์รือโทรศัพท์มือถือได้อย่างหลากหลาย กล่าวคือมีความทันสมัยและสามารถ
เช่ือมโยงใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี ช่วยกระตุน้และเรา้ความสนใจใหน้กัเรียนมีความตอ้งการ
อยากอา่นหนงัสือยิ่งขึน้ 
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หนังสืออิเล็กทรอนิกสห์รือ e-Book  ย่อมาจากค าว่า Electronic book หมายถึงหนังสือ 
ท่ีสร้างขึน้โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรมี์ลักษณะท่ีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและน่ าสนใจยิ่งขึน้ 
ลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดไ้มจ่  ากดัสถานท่ีและเวลา สามารถ
แทรกรูปภาพ ซึ่งท าให้เกิดความน่าสนใจไม่เบื่อหน่าย และยังปรับปรุงให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลับไปเพ่ือทบทวนบทเรียนไดห้ากไม่เขา้ใจ ดงัท่ี ไพฑูรย ์ศรีฟ้า 
(2551, หน้า 14) ได้กล่าวถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ว่าเป็นหนังสือท่ีจัดท า 
และแสดงผลในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นส่ือท่ีอ่านผ่านคอมพิวเตอรท์ัง้ในระบบออนไลนแ์ละ
ออฟไลน ์สามารถเช่ือมโยงไปยงัส่วนตา่ง ๆ ของหนงัสือได ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสย์งัสามารถแทรก
ภาพ แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเ์อกสารท่ีตอ้งการออกทางเครื่องพิมพไ์ด ้นอกจากนีห้นงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี ้ไม่มี           
ในหนงัสือธรรมดาทั่วไป  
 ปัจจบุนัมีการน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์ขา้มาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนมีบทบาทมากขึน้ 
เพราะมีรูปแบบลกัษณะท่ีพิเศษกว่าหนงัสือทั่วไป ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยงัเนือ้หาตา่ง ๆ ภายใน
เล่มหนงัสือไดง้่าย มีการจดัระบบการน าเสนอเนือ้หา สามารถใส่ภาพนิ่งเพ่ือใหด้ึงดดูความสนใจ
แก่ผูเ้รียนไดม้ากขึน้ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนและยงัสามารถสรา้งแบบทดสอบไว้
ส  าหรบัวัดความรูค้วามเข้าใจของผู้เรียนไดอี้กดว้ย พรอ้มทั้งให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเรียนรู้
เนื ้อหาได้ตามความสนใจของแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการท า
แบบทดสอบของแต่ละเนือ้หาและสามารถตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของตนเองจากส่ือการ
เรียนการสอนนีไ้ด ้จากคณุสมบตัิของหนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์า้งตน้ สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริง เป็นการจดัการเรียนการสอนโดย
ยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา เห็นไดจ้ากงานวิจยัของ มูนีเร๊าะ 
ผดุง (2561) ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรูภ้าษาไทย       
ส  าหรบันกัเรียนท่ีใชภ้าษามลายถ่ิูนเป็นภาษาแม่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า 
ผลการเรียนรูห้ลงัเรียนดว้ยหนงัสือฯสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 จากการศกึษา
ผลของงานวิจยัขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าการเรียนรูด้ว้ยการน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์ขา้มาใชเ้ป็นส่ือ
การเรียนการสอน สามารถน ามาใช้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึน้ได ้
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง             
“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร     
เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้งูขึน้ และใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัการท างานเป็นกลุ่ม 
การรบัฟังและยอมรบัความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทัง้ยงัช่วยปลกูฝังคณุธรรมการเป็น
ผู้ให้และสรา้งนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน อันเป็นการมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเป็น
พลเมืองดี และมีความรูจ้ากการอา่นเพ่ือท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง “การให้ทาน”         
เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชห้นงัสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการเรียน โดยหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI  
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอ่านตีความของนักเรียน ท่ี เรียนด้วยนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

3. ผลการสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีพฤติกรรมในระหว่าง
การเรียน โดยหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 

 



 10 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดห้นังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  

ปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
2. ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถการอ่านตีความ รูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตวัเอง 

และเรียนรูก้ารท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
3. ไดท้ราบพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียน และเป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รียน

ตอ่ไป 
4. เป็นแนวทางและประโยชนต์่อครูผูส้อนในกลุ่มสาระภาษาไทย น าไปใชป้ระกอบการ

จดัการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้คณุภาพ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผูศ้กึษาไดก้ าหนดขอบเขต
การศกึษาไวด้งันี ้

4.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
             ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์ปีการศกึษา 
2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ  านวน 3 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 76 คน 
             กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์        
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ  านวน 24 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกหอ้งเรียนท่ีมีระดบัปานกลาง ตามหอ้งเรียนท่ีแบง่ตามระดบัของผูเ้รียน 
  4.2 ตวัแปรท่ีศกึษา 
       ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่าน
ตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
       ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
              1. ประสิทธิภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน”  
              2. ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการอ่านตีความโดยใช้หนัง สือ นิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” 
          3. พฤตกิรรมกลุม่ของนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง นวตักรรมท่ีสรา้งขึน้เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ 
โดยการน านิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาคณุภาพชีวิต ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จ านวน 12 
เรื่อง ท่ีปรากฏเรื่องการใหท้าน แลว้น ามาใส่รูปภาพ เพิ่มเนือ้หาหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการใหท้าน 
ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ การใหว้ตัถุสิ่งของต่าง ๆ การให้ ท่ีอยู่อาศยั การให้
ความรู ้ใหค้วามถูกตอ้งดีงาม การใหอ้ภัย เป็นตน้ และแบบฝึกหัดทา้ยบท เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความและปลกูฝังเรื่องการใหท้าน กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

2. ประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง ระดับความสามารถของการใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้โดยให้
นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งใชอ้า่นแลว้ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 80/80    
              80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 80 จากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนใน
หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” 
              80 ตวัหลงั หมายถึง คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 80 จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน  

3. การอ่านตีความ หมายถึง การอ่านอย่างละเอียดเพ่ือท าความเขา้ใจในสิ่งท่ีอ่าน และให้
ทราบความหมายโดยนัย แนวคิด จุดประสงค ์อารมณ์ ความรูส้ึก และน ้าเสียงของผู้เขียนท่ี
ตอ้งการส่ือมาใหก้บัผูอ้า่น 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการอ่านตีความของนกัเรียนท่ีไดร้บั
จากการสอนตามล าดบัขัน้ตอน โดยอาศยัเครื่องมือในการวดัผลการศกึษาท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ไดแ้ก่ 
         4.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ขอ้ 
              4.2 แบบทดสอบทา้ยบทเรียน  

5. การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดย
แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ และใหส้มาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนรบัผิดชอบ
ในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ใหค้วามช่วยเหลือกัน และแลกเปล่ียนเรียนรูก้ัน ใหถื้อว่าความส าเร็จ
ของแต่ละคน คือความส าเร็จภายในกลุ่ม ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI           
(Team Assisted Individualization) มี 5 ขัน้ตอนในการท าวิจยั ไดแ้ก่ 
             5.1 การจดันกัเรียนเป็นกลุม่คละความสามารถ 
             5.2 การศกึษาเนือ้หาสาระรว่มกนั 
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             5.3 การจบัคูก่นัท าแบบฝึกหดั และชว่ยกนัตรวจความถกูตอ้ง 
             5.4 การท าแบบทดสอบรวบยอด 
             5.5 ประกาศผลคะแนนและรบัรางวลั  

6. พฤติกรรมกลุ่ม หมายถึง การแสดงออกในการท างานร่วมกันในกลุ่ม โดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการเรียนเรื่องการอ่านตีความกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น การรบัฟังและ
ยอมรบัความคิดเห็น และการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยความเต็มใจ โดยวดัความสามารถใน
การท างานกลุม่ จากแบบสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ของนกัเรียน 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  สาระส าคญัของสาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ี้ 1 การอ่าน 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ี้ 1 การอา่น 
         คณุภาพของผูเ้รียนในสาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ี้ 1 การอา่น 
 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านตคีวาม 
  ความหมายและความส าคญัของการอา่นตีความ 
  ขัน้ตอนการอา่นตีความ 
  ความสามารถในการอ่านตีความ 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านตีความ 
 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับนิทาน 
  ความหมายของนิทาน 
  ลกัษณะของนิทาน 
  คณุคา่ของนิทาน 
  นิทานสีขาว 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทาน 
 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหลักคุณธรรมเร่ืองการให้ทาน 
  ความหมายของการใหท้าน 
  ประเภทของการใหท้าน 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหท้าน  
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
  ความหมายของการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
  รูปแบบของการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
  ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ทคนิค TAI 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI    

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
  ความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
  ประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
  ประโยชนข์องหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
  องคป์ระกอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสังเกตพฤตกิรรม 
  ความหมายของการสงัเกตพฤตกิรรม 
  ประเภทของการสงัเกตพฤติกรรม 
  องคป์ระกอบของการสงัเกตพฤตกิรรม 
  แบบบนัทกึการสงัเกต 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงัเกตพฤติกรรม 
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เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระส าคัญ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 45) ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย และมาตรฐานการเรียนรูช้ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 พบว่าการสอนอ่าน
มุง่เนน้ใหน้กัเรียนอา่นจบัใจความระบคุวามหมายโดยตรงและโดยนยั อ่านระบใุจความส าคญัและ
รายละเอียดของขอ้มูลท่ีสนบัสนุนจากเรื่องท่ีอ่านตามความสนใจ อ่านวิเคราะหว์ิจารณอ์ย่างสม
เหตผุลในเรื่องท่ีอ่านได ้อ่านวิเคราะหค์ณุคา่ท่ีไดร้บัจาการอา่นงานเขียนท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปใช้
ในการแกปั้ญหาชีวิต แลว้น ามาตีความ สรุปความ เขียนเป็นแบบรายงาน หรือกรอบแนวคดิได ้

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1   การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ

   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
คุณภาพของผู้เรียน 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดคุณภาพผู้เรียนหลังจากไดเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไวด้งันี ้
อ่านออกเสียงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองเป็นท านองเสนาะไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอ่าน  แสดงความ
คิดเห็นและข้อโตแ้ย้งเก่ียวกับเรื่องท่ีอ่าน และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด ย่อความ เขียน
รายงานจากสิ่งท่ีอ่านได ้วิเคราะห ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ล าดบัความอย่างมีขัน้ตอนและความ
เป็นไปไดข้องเรื่องท่ีอา่น รวมทัง้ประเมินความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีใชส้นบัสนนุจากเรื่องท่ีอา่น 

สรุปไดว้า่ การศกึษาหลกัสตูรท าใหผู้ว้ิจยัไดมี้ความรูเ้ก่ียวกบัสาระส าคญัของหลกัสตูร สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู ้และคุณภาพของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย เพ่ือน ามา
วิเคราะหใ์นการออกแบบเนือ้หา การประเมินผลการเรียนการสอน การออกแบบส่ือการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากย่ิงขึน้ 
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านตคีวาม 
ความหมายและความส าคัญของการอ่านตคีวาม 
การอ่านตีความเป็นทกัษะการอ่านในระดบัสูง ท่ีเป็นมากกว่าเพียงแคก่ารรูค้วามหมายของ

สารท่ีอ่าน แต่ยังสามารถเขา้ใจในสาระส าคญัแทจ้ริงของสาร และเจตนาของผูแ้ต่งท่ีมุ่งส่ือสาร
มายงัผูอ้า่น ดงัท่ีมีนกัวิชาการไดน้ิยามความหมายการอ่านตีความไว ้ดงันี ้

ปรียา หิรญัประดษิฐ์ พรอ้มคณะ (2560, หนา้ 282) ใหค้วามหมายของการอ่านตีความไวว้่า 
เป็นการท าความเขา้ใจกบัความหมายซ่อนเรน้ของตวับท โดยพิจารณาจากเนือ้หาและความคิดท่ี
ปรากฏในงานประพันธ์ ทั้งท่ีแสดงไว้โดยแจ่มชัด และทั้งท่ีแฝงนัยไว้ระหว่างบรรทัด การอ่าน
ตีความมิใช่การถอดค าประพันธห์รือการเก็บขอ้มูลโดยย่อ แต่การอ่านตีความคือ การพิจารณา
ความหมายของค า ถ้อยค า ประโยค ข้อความ ตลอดจนเรื่องทั้งเรื่อง เพราะผู้แต่ง  อาจแสดง
ความหมายเกินกวา่ “ค า” ท่ีใช ้หรือใชค้  า ขอ้ความอยา่งหนึ่ง แตต่อ้งการหมายถึงอีกอยา่งหนึ่ง    

จิรวฒัน ์เพชรรตัน ์และอมัพร ทองใบ (2555, หนา้ 256) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การอา่นเป็น
พฤติกรรมการสนทนาโต้ตอบ ระหว่างผู้อ่านกับผู้ เขียน เป็นกระบวนการของการรับ รู ้  
และเขา้ใจสาระท่ีเขียนขึน้ เป็นการรวบรวมความคดิ ตีความท าความเขา้ใจในสิ่งท่ีอา่น เพ่ือพฒันา
ตนเองทัง้ในดา้นสตปัิญญา อารมณแ์ละสงัคม 

ศภุรดา สุขประเสริฐ (2558, หนา้ 102) กล่าวไวว้่า การอ่านตีความ เป็นทกัษะการอ่านเพ่ือ
ประมวลความรู้ความเข้าใจในเนื ้อเรื่อง ซึ่ งต้องอาศัยสมรรถภาพด้านการคิดวิ เคราะห์  
ใชว้ิจารณญาณประกอบการพินิจพิเคราะหร์ายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในวรรคตอนของเรื่องซึ่งอาจ
เป็นนัยท่ีแฝงอยู่ การคิดสังเคราะหใ์นการเช่ือมโยงรายละเอียดของเรื่องเพ่ือสรุปใจความส าคญั     
ท่ีเป็นแก่นของเรื่อง หรือเพ่ือหาสารท่ีแทจ้รงิของผูแ้ตง่ทีซอ่นอยูใ่ตบ้รรทดั 

กอบกาญจน ์วิเศษรมัย ์(2562, หนา้ 105) กล่าวว่า การอ่านตีความ เป็นการอ่านท่ีตอ้งใช้
ทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณข์องผูอ้่าน เพ่ือน ามาพิจารณาเรื่องราว ดงันัน้จึงพบว่า
การอา่นตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผูอ้า่นแตล่ะคนอาจตีความไดแ้ตกตา่งกนั 

สรุปไดว้่า การอ่านตีความ เป็นการอ่านเพ่ือท าความเขา้ใจระดบัสงูกวา่การอ่านจบัใจความ 
ผูอ้า่นตอ้งใชเ้หตผุลในเชิงเปรียบเทียบจากขอ้มลูเดิมถึงความเป็นไปไดข้องเรื่องราว และเหตกุารณ ์
และตอ้งเขา้ใจขอ้ความท่ีปรากฏและรบัรูเ้ขา้ใจในความคิดของผูเ้ขียน การสอนอ่านตีความจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้อ่านเป็น เพราะสารส่วนมากท่ีผู้เขียนแต่งขึ ้นมิได้ส่ือ
ความหมายออกมาตรง ๆ ทั้งหมด บางส่วนใช้ค  าเพ่ือให้ผู้อ่านคิดเอง ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องมี
ความสามารถในการอ่านตีความท่ีลึกซึง้เพ่ือเขา้ใจความหมายท่ีซ่อนอยู่ จึงจะสามารถบอกถึง
วตัถปุระสงคท่ี์ผูเ้ขียนและสรุปความของเรื่องท่ีอา่นได ้
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ข้ันตอนการอ่านตคีวาม 
อนญัญา วารีสะอาด (2560, หนา้ 7) กลา่ววา่ การอา่นตีความนัน้มีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

1. การอ่านอย่างละเอียด หมายถึง การท าความเขา้ใจเนือ้หาท่ีอ่านอย่างละเอียดแบบ
พินิจพิเคราะห ์ทัง้ในแง่ความหมายและความงามดา้นวรรณศลิป์ 

2. การแปลความ หมายถึง การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
เพ่ือท าใหเ้ขา้ใจความหมายของค าหรือขอ้ความนัน้ ๆ  

3. การตีความ หมายถึง เม่ืออ่านอย่างละเอียดและแปลศพัทย์ากจนเขา้ใจเนือ้หาสาระ
ของเรื่องท่ีอ่านอย่างถ่องแท้แลว้ ผู้อ่านจะตอ้งพิจารณาและตีความถ้อยค า ความหมายแฝงท่ี
ปรากฏอยูใ่นเรื่องตลอดจนน า้เสียง และทศันคติของผูป้ระพนัธอ์อกมาไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นเหตุ
เป็นผล เพ่ือผูอ้่านสามารถเขา้ใจสารท่ีผูป้ระพนัธน์  าเสนอไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนสามารถประเมิน
คณุคา่ของสารท่ีอา่นนัน้ไดอ้ยา่งไมผ่ิดพลาด 

ปรียา หิรญัประดิษฐ์ พรอ้มคณะ (2560, หนา้ 283) กล่าวถึงขัน้ตอนของการอ่านตีความว่า 
ผูอ้า่นจะตอ้งตีความหมายของขอ้ความนัน้ใหค้รบถว้นทัง้ 4 ประการ คือ 

1. เนือ้ความ คือสิ่งท่ีตวับทกล่าวถึง เป็นเนือ้หาท่ีท าใหผู้อ้่านรบัรูห้รือเกิดความคิด อาจจะ
กลา่วตรงไปตรงมา กลา่วโดยเปรียบเทียบหรือการใชส้ญัลกัษณ ์

2. ความรูส้กึ คืออารมณท่ี์ประกอบมากบัขอ้ความ 
3. น า้เสียง คือท่าทีหรือทศันะของผูแ้ต่งต่อสิ่งท่ีเขากล่าวถึง มกัประสานไปกับความรูส้ึก 

เชน่ รูส้กึโกรธ จะใชน้  า้เสียงเกรีย้วกราด รูส้กึเยย้หยนั น าเสียงประชด เสียดสี เป็นตน้ 
4. จดุมุง่หมาย คือความตัง้ใจของผูแ้ตง่ท่ีแสดงออกมาทัง้ท่ีรูต้วัและไมรู่ต้วั  

จากการศึกษาขัน้ตอนการอ่านตีความท่ีกล่าวไวข้้างตน้สรุปไดว้่า การอ่านตีความนั้นมี
ขัน้ตอนเริ่มจากการอา่นเนือ้หาอยา่งละเอียด พิจารณาถอ้ยค า ความรูส้กึ น า้เสียง และจดุมุ่งหมาย 
เพ่ือสามารถประเมินคณุคา่ของเนือ้หาท่ีอา่นนัน้ไดต้รงตามจดุประสงคท่ี์ผูแ้ตง่เขียนไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

ความสามารถในการอ่านตคีวาม 
ความสามารถในการอ่านตีความนั้น มีนักวิชาการและผู้รู ้ ได้กล่าวว่าผู้อ่านนั้นต้องมี

ความสามารถดงันี ้ 
มาลินี ช  านาญศิลป์ (2533, หนา้ 85-87) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความซึ่ง

สรุปได้ว่า ผู้ท่ีอ่านจะต้องทราบว่าข้อความหรือเรื่องท่ีอ่านนั้น ๆ มีความหมายแท้จริงอย่างไร  
และสามารถอธิบายถึงเจตนาและความคดิของผูเ้ขียนได ้
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สมพร มนัตะสตูร แพ่งพิพฒัน ์(2534, หนา้ 39) กลา่วถึงความสามารถในการอ่านตีความไว้
วา่ ผูอ้่านสามารถอธิบายในเรื่องท่ีอ่านออกมาไดอ้ยา่งมีสาระครบถว้น โดยการอาศยัความรู ้ความ
เช่ือ ความเขา้ใจ ความสนใจและประสบการณข์องผูอ้า่นเป็นส าคญั 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2555, หน้า 273) ได้กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความว่า 
หมายถึง ความสามารถเขา้ใจจุดประสงคข์องขอ้ความ รูว้ิธีการเรียบเรียงประโยคเป็นขอ้ความท่ี
ตอ่เน่ืองกนั และเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งประโยค  

ศุภรดา สุขประเสริฐ (2558, หน้า 101) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความไว้ว่า  
ในการอ่านตีความผูอ้่านตอ้งสามารถบอกถึงจุดมุ่งหมายของบทท่ีอ่านได ้นอกจากนีต้อ้งเขา้ใจ
วิธีการเรียบเรียงเนือ้หา เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคต่าง ๆ และสามารถติดตาม
ความคดิของผูเ้ขียนไดอี้กดว้ย 

วราพร หิตมูล (2561, หน้า 12) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการอ่านตีความว่า การอ่าน
ตีความนัน้จะตอ้งค านงึถึงสิ่งส  าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ความเขา้ใจจดุประสงคห์รือเจตนารมณข์องผูเ้ขียน และความหมายของสิ่งท่ีผูเ้ขียนได้
เขียนการแสดงเจตนารมณ์ของผู้เขียนนั้น มีทั้งแสดงไว้โดยตรงและโดยนัย การแสดงเจตนา
โดยตรง ผูอ้า่นสามารถเขา้ใจไดท้นัที โดยไมต่อ้งใชค้วามคดิพิจารณามากมายนกั การแสดงเจตนา
โดยนัย คือ ไม่บอกเจตนาตรง ๆ กล่าวถึงเรื่องหนึ่งแต่มีความหมายถึงสิ่งหนึ่งก็ได้ การเข้าใจ
ความหมายของเจตนาดงักล่าว ผูอ้่านจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ และเขา้ถึงความหมายของค า
และขอ้ความนัน้ ๆ เสียก่อน 
 2. แนวคิดส าคัญ ท่ีได้จากการอ่านท่ีผู้เขียนอาจเสนออย่างจงใจ  หรือไม่จงใจก็ได ้ 
การคน้หาสารเป็นขัน้ตอนส าคญัในการเขา้ถึงเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งผูอ้่านตอ้งมีความรู ้ความสามารถใน
การอ่านและเขา้ใจโครงสรา้งของงานประพนัธแ์ตล่ะประเภทใหช้ดัเจน การคน้หาสาระส าคญัมิใช่
การแปลความหมายของถ้อยค าอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น แต่ตอ้งจับเนือ้ความให้ไดค้รบถ้วน 
แยกแยะ ส่วนท่ีเป็นความรู ้ความคิดเห็น และความรูส้ึก ส่วนใดส าคญั ส่วนใดส าคญัรองลงมา 
รวมทัง้เสียงของค า และทว่งท านอง  

3. น า้เสียงของผูเ้ขียนและสีสนับรรยากาศ ซึ่งอาจเป็นน า้เสียงแสดงอารมณข์นั ลอ้เลียน
อ่อนโยน นุ่มนวล ประชดประชัน เสียดสี เยาะเยย้ โกรธเกรีย้ว แสดงอารมณ์รอ้นแรง โศกเศรา้ 
สลดหดหู ่วา้เหว ่ปลกุเรา้ใจ เสียดาย อาลยัอาวรณ ์ช่ืนชม ยกยอ่ง สรรเสรญิ และจรงิจงั เครง่ขรมึ  
ซึ่งบางครัง้อาจมีน า้เสียงหลายลกัษณะปะปนกนัก็ได ้
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กอบกาญจน ์วิเศษรมัย ์(2562, หนา้ 108) กล่าวว่า เน่ืองจากมุมมองความคิดในการอ่าน
ตีความอาจจะแตกต่างกัน ทุกคนจะตอ้งมีเหตผุลในการคิดว่าท่ีคิดเช่นนัน้เพราะเหตใุด โดยตอ้ง
พิจารณาจากสิ่งตา่ง ๆ นัน้ ดงันี ้

1. ความหมายโดยตรงของถอ้ยค า อาจจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนยั ซึ่งอาจจะ
ตอ้งพิจารณาจากบรบิทของค าเป็นส าคญั รวมทัง้พิจารณาความหมายของสภุาษิตตา่ง ๆ  

2. การตีความหมายของสญัลกัษณ ์ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีใชใ้นการส่ือความหมายแทนบางสิ่งท่ี
ต้องการส่ือความหมายออกมาโดยตรง หรืออาจใช้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมแทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  
ซึ่งผูอ้่านตอ้งเช่ือมโยงสิ่งตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั และอาจใชว้ิธีการเทียบเคียงเพ่ือพิจารณาความหมาย
ของสญัลกัษณน์ัน้ เชน่ สีขาวใชส่ื้อแทนความหมายของการบริสทุธ์ิ ใชน้กพิราบส่ือความหมายของ
สนัตภิาพ เป็นตน้ 

3. พิจารณาบริบททางสังคม ซึ่งอาจมีผลต่อความเข้าใจสารท่ีแตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ประวตัศิาสตร ์การศกึษา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้  

สรุปไดว้่าความสามารถในการอ่านตีความนัน้ การอ่านอย่างละเอียดเพ่ือท าความเขา้ใจใน
สิ่งท่ีอ่าน และใหท้ราบความหมายโดยนยั แนวคดิ จดุประสงค ์อารมณ ์ความรูส้ึก และน า้เสียงของ
ผู้เขียนท่ีตอ้งการส่ือมาให้กับผู้อ่าน แล้วน าไปสรุปอธิบายในประเด็นท่ีผู้เขียนไดเ้ขียนไวอ้ย่าง
ครบถว้นและถกูตอ้ง  
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านตคีวาม 
นิตยา ผูกเกษตร (2551) การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ 

ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเซนตฟ์รงัซีสเซเวียร ์นนทบุรี มีความมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาบทเรียนภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนส าเร็จรูปวิชา
ภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ มีประสิทธิภาพ 92.00/92.40 2) สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ท่ีเรียนดว้ยแบบเรียนส าเรจ็รูปหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ดารุณี ถึงลาภ (2552) ไดศ้ึกษาการสรา้งและหาประสิทธิภาพส่ือประกอบการสอนแบบ
ผสมผสานวิชาการอ่านตีความ หลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
1) สรา้งและหาประสิทธิภาพส่ือประกอบการสอนแบบผสมผสานวิชาการอ่านตีความ หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน         
3) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือประกอบการสอนแบบผสมผสาน  ผลการศึกษา
พบว่า 1) ส่ือประกอบการสอนท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 80.2/80.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานท่ีก าหนด 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 และ 4) ผูเ้รียนมีความพงึพอใจตอ่ส่ือท่ีสรา้งขึน้อยูใ่นระดบัมาก    

วรวฒัน ์วฒันธีรางกูร (2552) ไดท้  าการศกึษาผลการเรียนรูท่ี้พฒันาทกัษะการอ่านตีความ
และการเขียนสรุปความดว้ยบทเรียนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรบันกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาผลการเรียนรูท่ี้พัฒนาทักษะการอ่านตีความ  
และการเขียนสรุปความ ดว้ยบทเรียนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โดยก าหนดเกณฑร์อ้ยละ 80/80 2) เพ่ือศึกษาสภาพความสามารถของนกัเรียนดา้นทกัษะ
การอ่านตีความและการเขียนสรุปความ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนา
ทกัษะการอ่านตีความและการเขียนสรุปความ พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 85.05 และมี
จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 90.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) ผลการศึกษาสภาพ
ความสามารถของนกัเรียนดา้นทกัษะการอ่านตีความและการเขียนสรุปความพบวา่ 2.1 ทกัษะการ
อ่านตีความ นักเรียนสามารถอ่านตีความบทเรียนสู่หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ย่าง
เหมาะสม มีเหตผุล และสามารถใชแ้นวคิดตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปั้ญหาได้
อย่างสรา้งสรรค ์โดยมีระดบัความสามารถท่ีพัฒนาขึน้ในแต่ละวงจรตามระดบั 2.2 ทักษะการ
เขียนสรุปความ นักเรียนสามารถเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน โดยใช้แผนภาพความคิด  
เขียนสรุปความจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแกปั้ญหาสถานการณไ์ด ้โดยมีระดบั
ความสามารถท่ีพฒันาขึน้ในแตล่ะวงจรตามล าดบั 

กิตติพงษ์ วงศท์ิพย ์(2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวัจน
ปฏิบตัิศาสตรเ์พ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการอ่านตีความของนกัศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
2) เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
4) ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า 1) การอ่านตีความ 
มีประโยชนต์่อการด าเนินชีวิตในประจ าวัน ดงันัน้จึงฝึกใหน้ักศึกษามีความสามารถในการอ่าน
ตีความ โดยผูส้อนจะตอ้งอธิบายการตีความใหด้เูป็นตวัอย่างแลว้ใหน้กัศึกษาฝึกตาม 2) รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้มี 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การแผนการและการเตรียมการเรียนรูข้อง
นกัศึกษา ระยะท่ี 2 ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน
ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ก่อนอ่าน คือการเรียนรูล้กัษณะบทอ่าน ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ระหว่างอ่าน 
คือการอ่านพินิจดว้ยตนเอง ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้หลงัอา่น คือขัน้ตอนการประเมิน 3) นกัศกึษามีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังจากท่ีไดร้บัการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้  
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4) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนดา้นปริมาณพบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตมี
คะแนนความสามารถในการอ่านตีความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการอ่านตีความ พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั
เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการอ่านตีความ เช่น  บทเรียนส าเร็จ รูป  
ส่ือประกอบการสอน เป็นตน้ และการจดัการเรียนรูห้ลายรูปแบบ ท่ีสามารถพฒันาการอ่านตีความ
ของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ด ้
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับนิทาน 

ความหมายของนิทาน 
ค าว่า นิทาน ท่ีผูว้ิจยัไปศึกษาคน้ควา้ตามเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้บว่ามีผูใ้หค้วามหมายใน

ลกัษณะท่ีคลา้ยคลงึกนัและแตกตา่งกนัไปบา้ง ดงันี ้
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554, หนา้ 634) ไดอ้ธิบายความหมาย ไวว้่า นิทาน 

คือ เรื่องท่ีเลา่กนัมา เชน่นิทานชาดก นิทานอีสป 
ประคอง นิมมานเหมินท ์(2551, หน้า 5) กล่าวว่า นิทาน เป็นค าศพัทภ์าษาบาลี แปลว่า 

เหตกุารณ ์เรื่องเลา่ นิยาย และมีค าศพัท ์นิทานกถา แปลว่า การเล่าเรื่อง ซึ่งมีลกัษณะความหมาย
คลา้ยคลงึกบั เรไร ไพรวรรณ ์(2551, หนา้ 27) กล่าวถึง นิทาน วา่เดมิค าวา่นิทาน เป็นค าศพัทบ์าลี 
แปลวา่ เรื่องเดมิ เรื่องท่ีผกูขึน้ และนิทานกถา หมายถึง เรื่องเลา่กนัมาแตโ่บราณ 

ภิญโญ เวชโช (2561, หน้า 28) ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า ค  าว่านิทานเป็นค าศัพท์
ภาษาบาลี หมายถึงการเลา่เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทใด แตอ่ยูท่ี่ลกัษณะการเลา่ท่ีเป็นกนัเอง 
แมจ้ะเป็นขอ้เขียนก็มีลกัษณะการเลา่ท่ีเป็นวาจา โดยใชภ้าษาพดูหรือภาษาปากในการเลา่ 

ขนิษฐา จิตชินะกุล (2545, หนา้ 141) ไดก้ล่าวถึงนิทานว่า หมายถึง เรื่องเล่าท่ีสืบทอดกัน
มาทางมุขปาฐะ และไม่ทราบท่ีมาของนิทานอย่างเด่นชดั เพราะเป็นการเล่าจากความทรงจ าท่ี
ไดร้บัฟังตอ่ ๆ กนัมา บางเรื่องแพรก่ระจายอย่างกวา้งขวาง และเม่ือไปอยู่ในทอ้งถ่ินใดก็จะมีการ
ปรบัเปล่ียนเนือ้หา เพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพของสงัคมทอ้งถ่ินนัน้ ๆ   

สรุปไดว้่า นิทานหมายถึง เรื่องราวท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ ์อารมณ ์จินตนาการ ศาสนา
และความเช่ือ ท่ีเล่าสืบต่อกันมาเป็นทอด ๆ จนถึงปัจจุบัน นิทานอาจเป็นเรื่องท่ีอิงความจริง  
หรือมีการเล่าเสริมต่อใหส้นุกสนาน ต่ืนเตน้ ลึกลบั หรือเป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้มาจากจินตนาการของ 
ผูเ้ลา่เองก็ได ้และอาจสอดแทรกคตเิตือนใจ หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิถกูท่ีควรในการด ารงชีวิตดว้ย  
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ลักษณะของนิทาน 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับลักษณะของนิทาน ส่วนมากจะพบว่า

นักวิชาการต่าง ๆ ท่านไดอ้ธิบายถึงลักษณะของนิทานพืน้บา้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้  

เรไร ไพรวรรณ์  (2551, หน้า 28) ได้อ ธิบายถึงลักษณะส าคัญ ของนิทานพื ้นบ้าน  
3 ประการ ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปไวด้งันี ้

1. เป็นเรื่องเลา่ดว้ยถอ้ยค าง่าย ๆ สว่นมากจะเป็นรอ้ยแกว้ 
2. สืบทอดกนัดว้ยการเลา่จากปากตอ่ปาก และน ามาบนัทกึไวใ้นปัจจบุนั 
3. สว่นมากไมป่รากฏวา่ใครเลา่เป็นคนแรก เพราะเป็นเรื่องราวท่ีเลา่สืบทอดกนัมา 

ภิญโญ เวชโช (2561, หนา้ 31) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของนิทานพืน้บา้นไวว้่า นิทานพืน้บา้น 
เป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงความรูส้ึกนึกคิดของมนษุย ์ตลอดทัง้การกระท าของมนษุยน์ั่นเอง เพราะเรา
จะพบว่านิทานพืน้บา้นมีอยู่มากมายหลายชนิด บางเรื่องอาจเป็นเรื่องราวการผจญภัยบางเรื่อง
เป็นเรื่องตลกขบขนัเรื่องการคดโกงหรือความแปลกประหลาดผิดวิสยัของมนุษย ์ตวัละครในเรื่อง
มนัเป็นคนโง่ คนฉลาด เจา้หญิงแสนสวย เจา้ชายรูปงาม ยกัษใ์จดี แม่เลีย้งใจรา้ย หรือแมก้ระทั่ง
สตัวต์่าง ๆ ท่ีมีความรูส้ึกนึกคิดเหมือนมนุษยธ์รรมดา นิทานนิพืน้บา้นจึงเป็นสิ่งท่ีสรา้งขึน้เพ่ือให้
เกิดความสนกุสนานรื่นเรงิบนัเทิงใจ ลืมความยากล าบากและน าไปสูโ่ลกแหง่การจินตนาการ 

อารี ถาวรเศรษฐ (2546, หนา้ 21 - 22) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนิทานพืน้บา้นว่ามีแบบแผน
เดียวกนั 3 ประการไดแ้ก่ 

1. การเริ่ม เรื่องแบบเรียบง่าย แล้วด าเนินเรื่องโดยการเพิ่ มความต่ืนเต้นมากขึ ้น   
มีเหตกุารณท่ี์ส าคญัเกิดขึน้แลว้จบลงดว้ยความเรียบง่าย  

2. การเลา่ถึงเหตกุารณซ์ า้ ๆ กนั  
3. ตวัละครเอกมีบทบาทในเหตุการณ์ส าคญัจะมีเพียง 2 ตวัถา้มีตวัละครอ่ืน ๆ ก็มักจะ

เป็นตวัประกอบหรืออยูน่อกเหตกุารณไ์มมี่ความส าคญั 
 

คุณค่าของนิทาน 
จากการศกึษาคน้ควา้พบวา่มีนกัวิชาการหลายทา่นไดก้ลา่วถึงคณุคา่ของนิทานไดด้งันี ้
วิเชียร เกษประทุม (2550, หน้า 9 - 10) ได้กล่าวถึงคุณค่าของนิทานไว้ 5 ประการ            

ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รุปไวด้งันี ้ 
1. ใหค้วามสนกุเพลิดเพลิน ใหก้ารผอ่นคลายทางอารมณ ์
2. ท าใหส้งัคมครอบครวัมีความสมัพนัธก์นัมากขึน้ 
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3. ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้และเกิดการจินตนาการตามและความคิดสรา้งสรรค ์
4. ใหข้อ้คดิคตธิรรมเตือนใจ และแรงบนัดาลใจ 
5. สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และสภาพบรบิทของสงัคมในสมยัตา่ง ๆ  

ภิญโญ เวชโช (2561, หนา้ 30) สรุปคณุคา่ของนิทานไวด้งันี ้
1. นิทานใหค้วามบนัเทิงสนกุสนาน 
2. นิทานเป็นแหลง่รวมวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ตลอดจนความเช่ือของคนในสงัคม  
3. นิทานเป็นเคร่ืองมือในการบรมสั่งสอน ศีลธรรม จรยิธรรม  
4. นิทานเป็นสายใยแหง่ความรกั ความผกูพนัของคนในครอบครวัและสงัคม  
5. นิทานเป็นตน้ก าเนิดของวรรณคดีไทยหลายเรื่อง 
6. นิทานเป็นเคร่ืองมือในการระบายความคบัขอ้งใจท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่สงัคมไทย  
7. นิทานเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรูค้วามคดิจากคนรุน่หนึ่งไปสู่คนอีกรุน่ 
8. นิทานเป็นเคร่ืองบอกความปรารถนาและความตอ้งการในชีวิตของมนษุย ์  

เรไร ไพรวรรณ์ (2551, หน้า 31) กล่าวถึงคุณค่าของนิทานว่ามีบทบาทส าคัญต่อการ
ถ่ายทอดการเรียนรู ้เสริมสรา้งบุคลิกภาพมีพลงัโนม้นา้วความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมของแต่
ละบคุคล รวมทัง้มีความส าคญัตอ่ชีวิตมนษุยแ์ละสงัคมในหลายดา้น กลา่วโดยสรุปไดด้งันี ้ 

1. นิทานเป็นเคร่ืองชว่ยใหม้นษุยเ์ขา้ใจสภาพของมนษุย ์
2. นิทานเป็นเสมือนกรอบลอ้มชีวิตใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีมนษุยใ์นสงัคมนัน้ ๆ 
3. นิทานท าใหม้นษุยรู์จ้กัสภาพชีวิตทอ้งถ่ิน 
4. นิทานเป็นมรดกของชาติ 
5. นิทานเป็นทัง้ศลิป์และศาสตร ์เป็นตน้เคา้แหง่ศาสตรต์า่ง  
6. นิทานท าใหเ้กิดความภาคภมูิใจในทอ้งถ่ินของตน  
7. นิทานเป็นเคร่ืองบนัเทิงใจยามวา่งของมนษุย ์

สรุปไดว้่า นิทานเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประเทืองอารมณแ์ก่ผูฟั้ง ใหค้วามสนกุสนานเพลิดเพลิน 
ให้ความรู ้ใหค้ติสอนใจ ชีแ้นะในทางปัญญาแก่ผูฟั้ง นิทานท าใหเ้กิดความสนิทสนมคุน้เคยกัน
ระหว่างผูเ้ลา่และผูฟั้ง นิทานส่วนใหญ่จะแฝงขอ้คิดเตือนใจ เม่ือฟังจนชินติดจนเป็นนิสยั จะท าให้
คนฟังจดจ าในจิตส านกึ เพราะนิทานบางเรื่องท าใหค้นฟังไดแ้ง่คดิ คตเิตือนใจถึงผลเสียของการท า
พฤติกรรมท่ีไม่ดี ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เหมาะสม โดยเฉพาะเด็ก ถ้าเด็กได้ฟังนิทานท่ีมี
ผลเปรียบเทียบพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม เดก็จะคอ่ยซมึซบัเอาพฤตกิรรมดี ๆ  ไปปฏิบตัใินชีวิตจรงิ 
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นิทานสีขาว 
นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้่าน

หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แตง่ขึน้โดย อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา ใชช่ื้อ
วา่ “นิทานสีขาว ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมในการน ามาจดัท าเป็นเครื่องมือ
ส าหรบัการพัฒนาทักษะของนักเรียนในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของ
นกัเรียนดว้ยหลกัคณุธรรมของการใหท้านไปดว้ย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์หลักคุณธรรมเรื่องการให้ทาน ท่ีมีปรากฏใน “นิทานสีขาว  
ชดุพฒันาชีวิต” จ านวน 4 เลม่ ดงัตารางท่ีปรากฏตอ่ไปนี ้
 
ตารางที ่3 ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่1 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

1 หมีใหญ่ผูมี้ใจชว่ยเหลือ       
2 อีกาก่ีตวั       
3 เอาอยา่งอาจารย ์       
4 ก๊อกน า้ทองค า       
5 นกยงูไฟ       
6 สมบตัสิ  าหรบัชาตหินา้       
7 สามีขีเ้ซา       
8 มีผลไมข้ายท่ีน่ี       
9 อีกาสองหวั       
10 ดา้นหลงัก าแพง       
11 นกสองตวั นายพรานและนกับวช       
12 ผูมี้ศลิปะในหวัใจ       
13 คา่หวัของมนษุย ์       
14 ค าตอบสามขอ้       
15 อีกาผอมแหง้กบันกคุม้สมบรูณ ์       
16 แทง่ชอลก์ท่ีหมดไป       
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ตารางที ่3 (ต่อ) ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่1 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

17 คาถามหาอดทน       
18 สิงโตกบันกหวัขวาน       
19 ศษิยโ์ง่       
20 คนละครึง่       
21 กระเป๋าเงินเศรษฐี       
22 สามสิ่งท่ีดีท่ีสดุ       
23 มอเตอรไ์ซคข์องแดน       
24 ฟา       
25 นกนอ้ยปีกหกักบัตน้ไมใ้หญ่ท่ีใกลต้ายซาก       

 
สรุป หลกัคุณธรรมเรื่องการใหท้าน ท่ีมีปรากฏใน “นิทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต” เล่มท่ี 1  

มีปรากฏมากกวา่ 3 ครัง้ จ  านวน 1 เรื่อง มีปรากฏนอ้ยกวา่ 3 ครัง้ จ  านวน 17 เรื่อง และไม่มีปรากฏ 
จ านวน 7 เรื่อง  
 
ตารางที ่4 ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่2 

 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

1 พลงัแหง่ความดี       
2 มือเปลา่จากโลงศพ       
3 ชายเน่       
4 ขอ้ความในเศษกระดาษ       
5 แรง้แทนคณุ       
6 หลมุศพท่ีตามหา       
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ตารางที ่4 (ต่อ) ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่2 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

6 หลมุศพท่ีตามหา       
7 รอยรั่วบนก าแพง       
8 วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้       
9 ชา้งวิเศษกบัพระราชาท่ีมีหวัใจรษิยา       
10 มะพรา้วส่ีบาท       
11 นั่นละคือมายา       
12 หมปู่าจอมซา่       
13 เตา่เฝา้หนอง       
14 ขอบคณุท่ีท ารา้ยกนั       
15 น า้ใจเพื่อน       
16 ป่าบา้นเรา       
17 ความฝันของนนทะ       
18 ชายหนุม่ เนยใส และการบชูาไฟ       
19 สองพอ่คา้กบัถาดทองค า       
20 หอกเลม่ท่ีหา้       
21 ซากหนตูวัเดียว       
22 สนุขัจิง้จอกกบัคนครวั       
23 ครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต       
24 ปลาสามตวั       
25 สนุขัจิง้จอกรกัสบาย       

 
 สรุป หลกัคณุธรรมเรื่องการใหท้าน ท่ีมีปรากฏใน “นิทานสีขาว ชดุพฒันาชีวิต” เลม่ท่ี 2 มี
ปรากฏมากกวา่ 3 ครัง้ จ  านวน 7 เรื่อง มีปรากฏนอ้ยกว่า 3 ครัง้ จ  านวน 8 เรื่อง และไมมี่ปรากฏ 
จ านวน 10 เรื่อง 
 



 27 

ตารางที ่5 ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่3 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

1 ผลไมส้ดจากอาณาจกัรทางใต ้       
2 กาลกลัลี        
3 ตุ๊กตาทองค า       
4 นกกระทงุกบัปลาปู่        
5 เพ่ือน       

6 เจา้หญิงกบ       
7 สีสาผูต้ามหาความสขุ       
8 เศรษฐีขีตื้ดกบัทากิเลิศรส       
9 เมืองกลวัเมีย       
10 ปลาใหญ่ในบว่งรกั       
11 ความฝันของดอน       
12 น า้หนกัชา้ง       
13 อาฟาน เดก็ผูไ้มมี่แขนขา       
14 มรดกเศรษฐี       
15 ชายผูต้ามหาช่ือ       
16 เจา้หญิงเกลือและพรกิไทย       

17 จิง้จอกลมกรด       
18 เตมิน า้ใสโ่อง่       
19 เศรษฐีกบัชา่งตดัผม       
20 ใครท าราชรถพงั       
21 พระอาจารยผ์ูมี้เพชรพลอยไหลหลั่ง       
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ตารางที ่5 (ต่อ) ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่3 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

22 ความยาวของสญัญาเงินกู ้       

23 ชาวีคนดี       

24 โรคท่ีรกัษาไมห่าย       

25 ส่ีสหายวยัชรา       

 
 สรุป หลกัคณุธรรมเรื่องการใหท้าน ท่ีมีปรากฏใน “นิทานสีขาว ชดุพฒันาชีวิต” เลม่ท่ี 3 มี
ปรากฏมากกวา่ 3 ครัง้ จ  านวน 8 เรื่อง มีปรากฏนอ้ยกว่า 3 ครัง้ จ  านวน 16 เรื่อง และไมมี่ปรากฏ 
จ านวน 1 เรื่อง 
 
ตารางที ่6 ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่4 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

1 สมบตัขิองพอ่       
2 ตะเกียงน าทางของชายตาบอด       
3 กองทพักบัสมบตัท่ีิถกูฝัง       
4 เห็นอฐูของฉนัไหม       
5 เมล็ดขา้วสารหนึ่งเทา่ตวั       
6 ใครเอาอาหารของเราไป       
7 ธนเูลือกคู ่       
8 ผลไมแ้สนสวย       
9 ไรน่าหนา้แลง้       
10 เมล็ดพนัธุจ์ากคณุปู่        
11 ชมับกูบัววับา้       
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ตารางที ่6 (ต่อ) ผลวิเคราะหนิ์ทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่มที ่4 
 

ที ่ ชื่อเร่ือง 
ปรากฏการให้ทาน 

/จ านวนคร้ัง 
1 2 3 4 5 6 

12 เสือซุม่กบัตน้ไมต้ิดหนึบ       
13 หมาหา่เจา้เลห่ก์บัจระเขห้วัทึบ       
14 ตาบอดคล าชา้ง       
15 ขนมปังสองกอ้นของหญิงคนยาก       
16 ค าตอบของบีบาว       
17 หนบูา้นนอกกบัหนใูนเมือง       
18 เสียงหวัเราะของสิงโตนอ้ย       
19 ฉนัสิสวยท่ีสดุ       
20 ชายเป่าขลุ่ย       
21 เจา้หนอูยากเป็น...       
22 มหาดเล็กคนโปรดกบัช่างตดัเกสาขีอิ้จฉา       
23 อีกาชา่งคดิ       
24 หญิงชาวบา้น       
25 พระราชากบัพระสหายคนสนิท       

 
สรุป หลกัคุณธรรมเรื่องการใหท้าน ท่ีมีปรากฏใน “นิทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต” เล่มท่ี 4  

มีปรากฏมากกวา่ 3 ครัง้ จ  านวน 6 เรื่อง มีปรากฏนอ้ยกวา่ 3 ครัง้ จ  านวน 10 เรื่อง และไม่มีปรากฏ 
จ านวน 9 เรื่อง 

 
ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหห์ลักคุณธรรมเรื่องการให้ทาน ท่ีมีปรากฏใน “นิทานสีขาว ชุดพัฒนา

ชีวิต” เล่มท่ี 1 - 4 รวมนิทานทัง้หมด 100 เรื่อง แลว้คัดเลือกเรื่องท่ีปรากฏการให้ทานมากท่ีสุด 
จ านวน 12 เรื่อง เพ่ือน ามาจัดสรา้งในรูปแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน”       
จ  านวน 12 เลม่ ตามเนือ้หาท่ีวางไวด้งันี ้
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หนว่ยการเรียนรูท่ี้ เรื่อง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

พลงัแหง่ความดี 
แรง้แทนคณุ 

รอยรั่วบนก าแพง 
วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 

น า้ใจเพื่อน 
ครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต 

เพ่ือน 
ปลาใหญ่ในบว่งรกั 

เจา้หญิงเกลือและพรกิไทย 
ผลไมแ้สนสวย 

เจา้หนอูยากเป็น... 
หญิงชาวบา้น 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับนิทาน  
วรญัญา เอ่ียมส าอางค ์(2551) ไดศ้ึกษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนิทานอ่านง่าย

ตอ่ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูใ้นระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 การวิจัยนีไ้ดว้ิเคราะหข์อ้มูลออกมาเป็นเปอรเ์ซ็นต ์พบว่าความสามารถดา้นการอ่านของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้มีผลก่อนการทดลองสอนอ่านจากนิทานอ่านง่าย  
มีคา่รอ้ยละ 14 และผลหลงัไดร้บัการทดลองสอนอา่นจากนิทานอา่นง่าย มีคา่สงูกวา่รอ้ยละ 93  

ศศิพรรณ ส าแดงเดช (2553) ทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรข์องเด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดั
กิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาทักษะพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตรข์องเด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการทดลองหลงัฟังนิทาน ผลการศกึษาพบว่า 
เด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการทดลองหลงัการฟังนิทาน มีทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ทกัษะพืน้ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจ าแนก การส่ือสาร ทุกด้านสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญ  
ท่ีระดบั .01 
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พัชรี คุม้ชาติ (2553) ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัท่ีฟังนิทานประกอบการป้ัน     
การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบการคดิเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัการฟัง
นิทานประกอบการป้ัน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชายและหญิง อาย ุ3-4 ปี 
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเชียงรากนอ้ย สงักัดเทศบาลต าบลเชียงรากนอ้ย จงัหวัด
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่า การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัหลงัการฟัง
นิทานประกอบการป้ันสงูกวา่ก่อนฟังนิทานประกอบการป้ันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทานท่ีกล่าวมานี ้ผูว้ิจยัจะไดน้  าแนวทางการสรุปใน
การท าแบบเรียนมาเป็นพืน้ฐานในการขยายไปสู่การจดัท าเนือ้หา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนโดยก าหนด
ขอบเขตของเนือ้หา วตัถุประสงค ์ประกอบเพิ่มเติมการอธิบาย การยกตวัอย่าง เพ่ือใหผู้เ้รียนได้
เขา้ใจมากยิ่งขึน้ 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหลักคุณธรรมเร่ืองการให้ทาน 

ความหมายของการให้ทาน 
พระพรหมคุณ าภรณ์  (2559, หน้า  62 - 240) ได้ให้ความหมายว่า  ค าว่า  “ทาน ”  

ตามศัพทแ์ปลว่า การให้ การเสียสละ และการบริจาค เช่นการให้สิ่งของ การให้ธรรมะ การให้
ความรูค้  าแนะน าสั่งสอน และไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ทาน ในหมวดแหง่หวัขอ้ธรรม ไดแ้ก่  

บุญกิริยาวตัถุ 3 ประการ และบุญกิริยาวตัถุ 10 ประการ คือ ทานมยั หมายถึง การท าบุญ
ดว้ยการใหปั้นสิ่งของ  

สปัปรุิสบญัญัติ 3 ก็มีเรื่องของการใหท้าน ท่ีหมายถึง การใหปั้น และเสียสละสิ่งของ ๆ ตน 
เพ่ือประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น 

สังคหะวัตถุ 4 ค  าว่า ทาน คือ การให้  การเอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ การเสียสละ การแบ่งปัน  
การชว่ยเหลือกนัดว้ยสิ่งของ ตลอดถึงการใหค้วามรูแ้ละใหค้  าแนะน าสั่งสอน  

พละ 4 ไดก้ล่าวถึงทาน ในสงัคหพละว่า ทาน คือ การใหปั้น โดยปกติหมายถึง ช่วยเหลือใน
ด้านทุนหรือปัจจัยเครื่องยังชีพ ตลอดจนเผ่ือแผ่กันด้วยไมตรี อย่างเลิศหมายถึง  ธรรมทาน  
คือ แนะน าสั่งสอนใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ จนเขารูจ้กัพึ่งตนเองได ้ 

อนุปุพพิกถา 5 กล่าวถึงทานกถา ว่า เป็นการให้ การเสียสละเผ่ือแผ่แบ่งปัน และการ
ชว่ยเหลือกนั 

ทศพิธราชธรรม 10 ให้ความหมายของ ทาน ว่า การสละทรัพย์สิ่งของ การบ ารุงเลีย้ง 
ชว่ยเหลือประชาราษฎร ์และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์   
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 ดงันัน้ “การใหท้าน” ความหมายโดยรวม จงึหมายถึง การยกมอบสิ่งของใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใหข้อง
ท่ีควรให ้ใหป้ระโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น สละแบง่ปันสิ่งของเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น การใหค้วามรูแ้ละแนะน า
สั่ งสอน การเสียสละเวลาหรือสิ่งของ การบ ารุงเลี ้ยง การช่วยเหลือกัน การบ าเพ็ญสาธารณ 
ประโยชน ์และการใหอ้ภัยกนั ผูว้ิจยัเห็นว่าการน าหลกัคณุธรรมเรื่องการใหท้านท่ีปรากฏในนิทาน 
สีขาว มาช่วยในการพฒันาการอ่านตีความแลว้ ยงัสามารถพฒันานกัเรียนใหเ้กิดคณุธรรมท่ีไดร้บั
จากเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน ขอ้ท่ี 8 ท่ีก าหนดใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะ รูจ้กัการเสียสละ เป็นคนดีของสงัคม  
 

ประเภทของการให้ทาน  
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและคน้ควา้ประเภทของการใหท้าน ในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา โดยมีผู้

อธิบายไวด้งันี ้
พระพรหมคณุาภรณ ์(2559, หนา้ 62) กลา่วถึงประเภทของทานไว ้คือ 

1. ทาน 2 ไดแ้ก่ 
1.1 อามิสทาน คือ การใหส้ิ่งของ  
1.2 ธรรมทาน คือการใหธ้รรมะ ใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 

พระมหาสวุิทย ์วิชฺเชสโก (2541, หนา้ 23 - 33) ไดก้ลา่วถึงทานไว ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. อามิสทาน การใหอ้ามิส คือการใหว้ตัถสุิ่งของตา่ง ๆ เป็นทาน เช่น สิ่งของท่ีเป็นปัจจยัส่ี 

หรือการใหท้านวตัถุ มีขา้ว น า้ ผา้ ยานพาหนะ ดอกไม ้ของหอม เครื่องลูบไล ้ท่ีนอน ท่ีพักอาศยั 
ประทีปโคมไฟ เป็นตน้  

อามิสทานแบง่ตามทายก คือผูใ้ห ้3 ประเภท คือ 
1. ทาสทาน ใหข้องท่ีดอ้ยกวา่ตนเองใช ้ 

  2. สหายทาน ใหข้องท่ีเสมอกบัท่ีตนเองใช ้ 
  3. สามีทาน ใหข้องท่ีดีกวา่ท่ีตนเองใช ้ 

อามิสทาน แบง่ตามเจตนาของผูใ้ห ้มี 2 ประเภท คือ 
  1. ปาฏิปคุคลิกทาน คือ ทานท่ีใหเ้ฉพาะบคุคลใดบคุคลหนึ่ง 
  2. สงัฆทาน คือ ทานท่ีใหแ้ก่หมูค่ณะ ไมเ่ฉพาะเจาะจงผูใ้ดผูห้นึ่ง 

2. ธรรมทาน การใหธ้รรมะ คือการใหค้วามรู ้ความถกูตอ้งดีงาม การใหค้  าแนะน าสั่งสอน
สิ่งท่ีดี บอกศิลปวิทยาท่ีดีท่ีมีประโยชนใ์นการด าเนินชีวิต เป็นเหตใุหมี้ความสขุ รวมถึงการอธิบาย
ใหรู้แ้ละเขา้ใจในเรื่องบญุบาป 
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พระธรรมโกศาจารย ์(พทุธทาสภิกข)ุ (2551, หนา้ 1 - 7) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการใหท้าน
ไว ้วา่มี 2 ชนิด คือทานชนิดท่ีตอ้งมีผูร้บั และทานท่ีไมต่อ้งมีใครมารบั อธิบายไดด้งันี ้

ทานท่ีตอ้งมีผูร้บั มี 3 ประการ ไดแ้ก่ 
      1. วตัถทุาน คือการใหว้ตัถสุิ่งของ 
      2. อภยัทาน คือการใหอ้ภยัโทษ 
      3. ธรรมทาน คือการใหธ้รรมะ  

ทานท่ีไม่ตอ้งมีใครมารบั ท่านเรียกว่า สุญญตาทาน คือ ใหค้วามว่างเป็นทาง หมายถึง 
การบริจาคอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่า น่ีเป็นตวักู นีเ้ป็นของกูใหห้มดไป แลว้มันจะเหลือแต่
ความวา่ง  

สรุปไดว้่า ทาน นัน้ มี 2 ประเภทหลกั คือ การใหว้ตัถสุิ่งของ เช่น ท่ีอยู่อาศยั ขา้วปลาอาหาร 
เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค ดอกไม ้เครื่องหอม เป็นตน้ และการใหค้  าแนะน าสั่งสอน คือการให้ความรู ้
การใหข้อ้คดิ การแนะน าใหป้ฏิบตัดีิ เป็นตน้ 
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการให้ทาน      
อาทิตย์ญา โพธ์ิสวย (2550) การศึกษาการน าค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ก รุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ื อศึกษา                  
และเปรียบเทียบการน าค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กรุงเทพฯ ท่ีมีลกัษณะความเป็นอยู่ และมีฐานะแตกต่างกัน ผลการวิจยัพบว่า  
1) นกัเรียนน าคา่นิยมทางพระพทุธศาสนาดา้นการฝึกตน และการพึ่งตนเอง ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
มาก และคา่นิยมทางพระพทุธศาสนาดา้นการใหท้าน 2) นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงน าคา่นิยม
ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                
3) นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรายไดต้่างกัน น าค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) นักเรียนท่ีผูป้กครองประกอบอาชีพต่างกัน    
น าค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้นชีวิตประจ าวันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 5) นักเรียนท่ีไดร้บัการอบรมเลีย้งดูต่างกัน น าค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล (2552) ไดศ้ึกษาเรื่องทานและทานบารมี : ความส าคัญท่ีมีต่อการ
สรา้งสรรคว์รรณคดีไทยพทุธศาสนา มีวตัถปุระสงคม์ุ่งศกึษาแนวคดิและการน าเสนอเรื่องทานและ
ทานบารมีในวรรณคดีไทยพทุธศาสนา เพ่ือใหเ้ห็นความส าคญัของทานแลว้ทานบารมีท่ีมีต่อการ
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สรา้งสรรคว์รรณคดีไทยพุทธศาสนา ตลอดจนบทบาทท่ีมีต่อสังคมวัฒนธรรมพุทธศาสนาไทย 
พบว่า ทานและทานบารมี มีความหมายสัมพันธ์กับทาน หมายถึงการให้ในระดับทั่ วไปซึ่ง
ก่อให้เกิดบุญคือความสุข และเป็นเครื่องช าระกิเลสเพ่ือการพัฒนาจิตยิ่ง ๆ ขึน้ไป ทานบารมี
หมายถึงการใหท้านของพระโพธิสตัวผ์ูต้ ัง้ปณิธานจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจา้ ความสมัพนัธ์
ของทานและทานบารมีปรากฏชดัเจนในวรรณคดีไทยพทุธศาสนา ซึ่งส่ือค าสอนดงักล่าวอยา่งเป็น
ระบบ ตัง้แตร่ะดบัโลกิยะจนถึงโลกตุระ 

ทานและทานบารมีเป็นแนวคิดส าคัญในวรรณคดีไทยพุทธศาสนา 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 ไดแ้ก่
วรรณคดีชาดกและคมัภีรอ์นาคตวงศ ์เกิดวรรณคดีมหาชาติและเรื่องพญาฉัททนัต ์ส านวนตา่ง ๆ 
ซึ่งมีท่ีมาจากนิทานชาดก ไดแ้ก่เวสสนัดรชาดก และฉัททนัตชาดก เกิดชาดกท่ีแสดงเรื่องทานและ
ทานบารมีในปัญญาสชาดกจ านวนมาก คือ 29 เรื่อง จาก 61 เรื่องในฉบบัหอสมดุแห่งชาต ิคดิเป็น
สดัส่วนมากกว่าอรรถกถาชาดก ซึ่งมีเพียง 22 เรื่อง จากทัง้หมด 547 เรื่อง เท่านัน้ ทานและทาน
บารมีท่ีโดดเด่นในปัญญาสชาดกได้แก่ การบ าเพ็ญทานบารมีด้วยการสละอวัยวะและชีวิต  
การบรจิาคบตุรภรรยา และการแสดงอานิสงสข์องทานแต่ละประเภท การบริจาคอวยัวะ ชีวิตและ
บตุรภรรยา ยงัเป็นแนวคิดท่ีเนน้ในมหาชาติ และเนน้ในอนาคตวงศ ์คือพบใน 6 เรื่องจากทัง้หมด 
10 เรื่อง  

วีระพงษ์ แสงทอง (2557) ศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชนกรณีศึกษา : ต าบลไร่
น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการให้ทานตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพ่ือศกึษาความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริจาคทานทางพระพทุธศาสนาใน
ต าบลไรน่อ้ย 3) เพ่ือศกึษาเหตปัุจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการบริจาคทาน ในพืน้ท่ีต  าบลไรน่อ้ย พบวา่การให้
ทานโดยทั่วไป คือการเสียสละ ลดความเห็นแก่ตวั มุ่งประโยชนข์องผู้อ่ืน ช่วยเหลือสังคมตาม
โอกาส ประเภทของทานไดแ้ก่ อามิสทาน การให้สิ่งของ ธรรมทาน การใหธ้รรม และอภัยทาน      
การใหค้วามปลอดภยั ไม่ถือโทษโกรธเคืองในการล่วงเกินของผูอ่ื้น มีจิตเมตตาปรารถนาดีตอ่ผูอ่ื้น
เป็นนิตย ์นอกจากนีท้านยงัแยกออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1) ทานระดบัตน้ คือการใหปั้นสงเคราะหก์นัดว้ยวตัถสุิ่งของหรือปัจจยั 4 
2) ทานระดบักลาง คือการงดเวน้จากการท าบาปโดยปฏิบตัิตนตามศีล 5 
3) ทานระดบัสงู คือการไมผ่กูพยาบาทอาฆาตจองเวร การชนะความชั่วดว้ยความดี  
 
 



 35 

สมจิตร ์พยคัษา (2561) ศึกษาการใหท้านเพ่ือส่งเสริมความสามคัคีของพุทธศาสนิกชนใน
อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรมัย ์มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาหลกัการใหท้านในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 2) เพ่ือศึกษาการให้ทานของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรมัย ์และ  
3) เพ่ื อวิ เคราะห์การให้ทาน เพ่ื อส่ ง เสริมความสามัค คีของพุทธศาสนิกชนในอ า เภอ  
ประโคนชยั จงัหวดับรุีรมัย ์ผลวิจยัพบว่า 1) การใหท้านแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. อามิสทาน 
การให้วัตถุสิ่งของแก่ผู้อ่ืน 2. ธรรมทาน การให้ธรรมเป็นทาน การให้ค  าแนะน าสั่งสอน และให้
ความถูกต้องดีงาม 2) การให้ทานของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์  
ในโครงการรวมน า้ใจดว้ยมาลยัธรรมน าถวายภตัตาหารเพล โดยมีวดัท่ีเขา้รว่มโครงการ จ านวน 34 
วดั 12 ต  าบล 3) การใหท้านเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอประโคนชัย 
จงัหวดับรุีรมัย ์เป็นการใหท้านท่ีมีแบบแผนและพฤติกรรมชีน้  าสงัคม มีแนวทางในการด าเนินชีวิต
ตามแนวพระพุทธศาสนา ดงัจะเห็นไดใ้นวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา หรือประเพณีเทศกาล  
ต่าง ๆ ท่ีชาวพุทธศาสนิกชนมีความสามัคคีกันในการท าบุญใหท้านโดยเฉพาะในโครงการรวม
น า้ใจดว้ยมาลยัธรรม       

พระครูพิลาศสรกิจ (2562) ได้ศึกษาวิเคราะห์การให้ทานในสังคมไทยในยุคปัจจุบันมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศกึษาการใหท้านท่ีปรากฏในคมัภีรพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท 2) เพ่ือศกึษา
รูปแบบการใหท้านในสังคมไทย 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหก์ารใหท้านในสังคมไทยยุคปัจจุบนั ผล
การศึกษาพบว่า 1) การให้ทานท่ีปรากฏในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า การใหท้านมี
ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการใหท้านท่ีปรากฏในพระสูตร อรรถกถาและคมัภีรต์่าง ๆ คือสังคห
วตัถุ ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม พรหมวิหาร และอิทธิบาท 2) รูปแบบการใหท้านในสังคมไทย
พบว่ามี  3  รูปแบบ คือ อามิสทาน ธรรมทาน และอภยัทาน 3) วิเคราะหก์ารใหท้านในสงัคมไทย
ยคุปัจจุบนั พบว่าการใหท้านท่ีถกูตอ้ง ประกอบดว้ยแนวทางการปฏิบตัิในการใหท้านทัง้ผูใ้หแ้ละ
ผูร้บั  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้น พบว่าการให้ทานนั้น มีคุณค่าและประโยชน์
มากมายตอ่ผูท่ี้น  าไปประพฤติปฏิบตัติาม นอกจากไดร้บัคณุธรรมแลว้ ยงัไดเ้รียนรูใ้นเรื่องของทาน
ท่ีปรากฏอยู่ในวรรณคดีวรรณกรรมของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้แนวคิด วิธีการ 
วตัถปุระสงค ์ในการน าไปใชอ้อกแบบการเรียนการสอน ใหเ้กิดเป็นประโยชนมี์แก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI (Team Assisted 

Individualization) ท่ีนกัวิชาการไดก้ลา่วไวด้งันี ้
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2560, หน้า 64 - 68) ได้กล่าวถึงเทคนิคการเรียนรูแ้บบ TAI  

ว่าเป็นการเน้นการเรียนรูข้องผู้เรียนแต่ละบุคคล มีลักษณะคล้ายกับเทคนิค TGT และ STAD  
แตเ่ทคนิคนีผู้เ้รียนแตล่ะคนจะไดร้บัการเรียนรู ้และหนา้ท่ีในการท างานตามความสามารถในระดบั
ของตน เม่ือผูเ้รียนท างานในสว่นของตนเสรจ็แลว้จึงจะไปจบัคูห่รือเขา้กลุม่ท างาน  

ชยัวฒัน ์สุทธิรตัน ์(2561, หน้า 207) ไดใ้ห้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ไว้ว่า เป็นเทคนิคท่ีใช้ส  าหรับการจัดการ
เรียนรูท่ี้ผสมผสานระหวา่งการเรียนรูแ้บบรว่มมือ และการสอนรายบคุคลเขา้ดว้ยกนั ซึ่งเทคนิคนีมี้
จุดมุ่งหมายเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้กับการเรียนเป็นรายบุคคล โดยใชล้ักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม 
โดยใหน้กัเรียนนัน้แบง่ออกเป็นกลุ่ม แลว้ใหส้มาชิกในกลุ่มท าการศกึษาและเรียนรูร้ว่มกนั ช่วยกนั
ด าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรว่มกนั มีการรว่มมือใหค้วามชว่ยเหลือกนั เพ่ือบรรลเุปา้หมาย
ของการเรียน โดยครูผูส้อนจะใหค้วามเป็นอิสระแก่นกัเรียนท่ีจะหาความรูจ้ากเพ่ือนในกลุม่ 

กลุิสรา จิตรชญาวณิช (2562, หนา้ 79) กล่าวว่า เทคนิคกลุ่มรว่มมือช่วยเหลือ TAI (Team 
Assisted Individualization) เป็นเทคนิคกลุ่มท่ีใช้ส  าหรับจัดการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู  ้
ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะศึกษาหรือท างานท่ีไดร้บัมอบหมายดว้ยตนเอง หลงัจากนัน้ผูเ้รียนจะจับคู่
หรือเขา้กลุ่มท างานเม่ือเสรจ็สิน้แลว้ ผูส้อนก็จะท าการทดสอบทกุคนก่อนน าคะแนนของแตล่ะคนท่ี
ไดม้ารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่ 

สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI หมายถึง การจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้กระบวนกลุม่ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้นัภายในกลุม่ มีสมาชิกแตกตา่งกนั 
โดยมอบหมายให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
นอกจากไดท้  างานร่วมกันแลว้ ยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อนัดีต่อกัน ผูเ้รียนไดเ้สนอความคิดของ
ตนเองใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่มไดช้่วยกนัแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ คนเรียนเก่งจะช่วยพฒันาคน
เรียนปานกลางและออ่นใหมี้ศกัยภาพท่ีมากขึน้ 
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รูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2560, หนา้ 67) ไดก้ล่าวถึงวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ย

เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization)  วา่มีขัน้ตอนของกิจกรรมนัน้ประกอบดว้ย  
      1. จดัผูเ้รียนเป็นกลุม่เล็ก ๆ แบบคละความสามารถ 
      2. ผูเ้รียนทบทวนสิ่งท่ีเรียนแลว้ท าการศกึษาในประเด็นใหม่ โดยการอภิปราย สรุปความรู ้
หรือจากการถามตอบ 
      3. ผูเ้รียนท่ีท าใบงานแลว้ ใหจ้บัคูก่นัภายในกลุม่เพ่ือท ากิจกรรม ดงันี ้
  3.1 แลกเปล่ียนกนัตรวจใบงาน ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
  3.2 อธิบายขอ้สงสยัหรือขอ้ผิดพลาดกบัคูข่องตน 

4. ผูเ้รียนทกุคนท าการทดสอบ 
5. น าคะแนนในการท าแบบทดสอบของแตล่ะคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม หรือ

ใชค้ะแนนเฉล่ีย 
Slavin (1978, อา้งอิงใน ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2561, หนา้ 209) ไดอ้ธิบายรูปแบบการจดัการ

เรียนรูแ้บบ TAI (Team Assisted Individualization) ไวด้งันี ้
1. การจดักลุม่ (Team) นกัเรียนจะถกูแบง่ออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 4 - 5 คน โดยจดัคละเพศ

และความสามารถ 
2. การทดสอบเพ่ือการเรียนเนือ้หาท่ีเหมาะสม (placement test) ในการเริ่มตน้ของการ

เรียน นักเรียนทุกคนจะตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียน
เนือ้หา 

3. วัสดุหลักสูตร (Curriculum Materials) หลังจากผู้สอนแจกบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะ
ท างานในกลุ่มของตวัเอง โดยมีส่ือหรือวสัดหุลกัสูตรการสอนท่ีครอบคลุมเนือ้หาซึ่งอยู่ในรูปของ
แบบฝึกทกัษะ 

4. การเรียนกลุม่ (Team Study) นกัเรียนเริ่มฝึกทกัษะตามล าดบัขัน้ตอนท่ีก าหนดไว ้ 
 5. คะแนนกลุ่มและความส าเร็จ ของกลุ่ม  (Team scores and Team recognition)  
ครูรวบรวมคะแนนกลุ่มซึ่งไดจ้ากการน าเอาคะแนนท่ีไดร้บัจากสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนจาก
การท าแบบทดสอบประจ าเรื่องมาหาคะแนนเฉล่ียกลุ่ม  โดยแบ่งเกณฑ์เป็น 3 ระดับ คือ  
กลุม่ชนะเลิศ กลุม่รองชนะเลิศ และกลุม่ดี  
 6. การสอนกลุ่มย่อย (Teaching groups) ครูจะใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเป็นความคดิรวบยอดของบทเรียน เพ่ือชีน้  าผูเ้รียน 
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7. การทดสอบข้อเท็จจริง (Fact tests) ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะได้รับเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบับทเรียน เพ่ือไปศกึษาท่ีบา้นเตรียมตวัท าการทดสอบ 
 8. การสอนรว่มกนัทัง้ชัน้ (Whole-class) ครูจะท าการสอนและสรุปบทเรียนใหก้บันกัเรียน
ทัง้หอ้ง โดยจดัการเรียนการสอนใหค้รอบคลมุเนือ้หาและทกัษะตา่ง ๆ ของบทเรียน 

กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2562, หน้า 79) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบ TAI 
(Team Assisted Individualization) วา่มีดงันี ้ 

1. แบง่ผูเ้รียนออกเป็นกลุม่ประมาณกลุม่ละ 4 - 5 คน โดยใหค้ละความสามารถกนั 
 2. ผูเ้รียนจบัคูก่นัท างานตามใบงานท่ีไดร้บัมอบหมาย และแลกเปล่ียนกนัตรวจผลงาน ถา้
ผลงานยงัมีขอ้ผิดพลาดหรือไมส่มบรูณ ์สามารถแกไ้ขไดจ้นกวา่จะผา่น 
 3. ผูเ้รียนทกุคนท าแบบทดสอบ 
 4. น าผลคะแนนการท าแบบทดสอบของแตล่ะคนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่ 
 5. กลุม่ท่ีไดค้ะแนนสงูสดุจะไดร้บัรางวลั 

จากรูปแบบของการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ขา้งตน้ สรุปไดว้่าเป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ และใหส้มาชิกภายในกลุ่ม  
แต่ละคนรบัผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ใหค้วามช่วยเหลือกัน และแลกเปล่ียนเรียนรูก้ัน         
ใหถื้อวา่ความส าเรจ็ของแตล่ะคน คือความส าเรจ็ภายในกลุม่ 
 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค TAI 
เอมอร ผาสกุพนัธ ์(2550, หนา้ 42) สรุปขัน้ตอนการจดัการเรียนรูเ้ทคนิค TAI ไวด้งันี ้

1. ขัน้เตรียม 
1.1 จดักลุม่คละความสามารถ 
1.2 ทบทวนความรูเ้ดมิ 

2. ขัน้การเรียนรู ้
2.1 สมาชิกกลุม่จบัคูศ่กึษาบทเรียนรว่มกนั 
2.2 สมาชิกกลุม่จบัคูต่รวจสอบซึ่งกนัและกนั 
2.3 วดัประเมินผลตามสภาพจรงิ 

3. ขัน้ฝึกทกัษะ 
3.1 จบัคูก่นัท าแบบฝึกทกัษะใหผ้า่น 80% 
3.2 ถา้คูใ่ดไมผ่า่นกลุม่ตอ้งชว่ยเหลือกนั 
3.3 ท าแบบฝึกทกัษะเพิ่มเตมิจนกวา่จะผา่น 
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4. ขัน้ทดสอบ 
4.1 ทดสอบยอ่ยรายบคุคล 
4.2 ตรวจผลการทดสอบ 
4.3 รวมคะแนนกลุม่ 
4.4 วดัประเมินผลตามสภาพจรงิ 

5. ขัน้การรบัรองผลงานและเผยแพรช่ื่อเสียงของกลุม่ 
5.1 ประกาศผล 
5.2 ใหร้างวลั ยกยอ่ง ชมเชย 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550, หนา้ 122 - 123) กล่าวถึงขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือ ไดแ้ก่ 

1. ขัน้เตรียมการ 
1.1 ผูส้อนชีจ้ดุประสงคข์องบทเรียน 
1.2 ผูส้อนแบง่กลุม่ของนกัเรียนคละความสามารถ 

2. ขัน้สอน 
2.1 ผูส้อนใหก้ลุม่ของนกัเรียนชว่ยกนัแกไ้ขหรือคิดวิเคราะหห์าค าตอบ 
2.2 ผูส้อนแนะน าแหลง่ขอ้มลู 
2.3 ผูส้อนมอบหมายงานกลุม่อยา่งชดัเจน 

3. ขัน้กิจกรรมกลุม่ 
3.1 ผูเ้รียนรว่มมือกนัท าตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 
3.2 ผูส้อนสงัเกตการณท์ างานกลุม่ และคอยใหค้  าแนะน า 

4. ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขัน้นีผู้เ้รียนจะรายงานผลการท างานกลุ่ม  โดยผูส้อน
จะคอยตรวจสอบผลงานของกลุม่และรายบคุคล 

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ขั้นนีผู้้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน โดยผูส้อนคอยสรุปความรูเ้พิ่มเติม เพ่ือใหค้รบตามเปา้หมายการเรียนท่ีก าหนดไว ้ตลอด
ทัง้การปรบัปรุงแกไ้ข 

กรองทอง จุลิรชันีกร (2554, หนา้ 98 - 100) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเป็น
กิจกรรมกลุม่เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูอ้ยา่งเป็นระบบ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย ครูเป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้นักเรียนท า ตอ้งมีความชัดเจน  
และมีความเหมาะสมกบัเวลา 
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2. การก าหนดระยะเวลา ครูตอ้งแจง้ระยะเวลาใหก้ับกลุ่มนักเรียนว่าจะตอ้งท าใหเ้สร็จ
ภายในระยะเวลาเทา่ใด 

3. การจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ ์ครูควรจดัเตรียมขอ้มลู อปุกรณท่ี์จ าเป็นไวใ้หพ้รอ้ม  
4. การจดักลุม่นกัเรียน ครูท าหนา้จดันกัเรียนเขา้กลุม่แบบคละความสามารถ 
5. การก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ครูจะตอ้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนแตล่ะคนในกลุ่ม 

วา่จะตอ้งมีหนา้ท่ีท าอะไรบา้ง  
6. การก าหนดเกณฑข์องความส าเร็จ ครูจะตอ้งแจง้ใหน้ักเรียนทราบว่า ผลงานท่ีจะส่ง

จะตอ้งมีคณุสมบตัอิยา่งไร 
7. การสอนทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกัน ครูจะตอ้งก าชับนักเรียนว่า การเรียนรู้

แบบร่วมมือเป็นการท างานร่วมกัน ไม่ใช่ท  าคนเดียว นกัเรียนตอ้งฟังความคิดเห็น คอยใหค้วาม
ช่วยเหลือกันและกัน และยอมรบัมติของสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม และใหค้วามรว่มมือกันในการ
แกปั้ญหา 

8. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า เม่ือทุกคนปฏิบัติตามหน้าท่ี        
ท่ีไดร้บัผิดชอบภายในกลุม่แลว้ นกัเรียนจะตอ้งน าผลงานแตล่ะคนมารวมกลุม่อย่างไร 

9.  การลงมือปฏิบัติงาน ในขณะท่ีนักเรียนก าลังท างาน ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนวา่แสดงออกมาอยา่งไร 

10. การเสนอผลงาน สมาชิกภายในกลุม่จะตอ้งน าผลงานออกมารว่มกนัน าเสนอหนา้ชัน้  
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI   
สนุิศา สดุจ านงค ์(2558) ศกึษาการพฒันาชดุการเรียนรู ้เรื่องการสรา้งเสรมิสขุภาพและการ

ป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา โดยการใช้การจัดเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู ้ 
ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
3) ศกึษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ว้ยชดุการเรียนรู ้4) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ตอ่การเรียนรูด้ว้ยชุดการเรียนรูฯ้ ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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 อารีนา หะยีเตะ (2559) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้เรื่องพยัญชนะและสระ สาระวิชา
ภาษามลายู ส  าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นน า้ด  า โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบรว่มมือ ผลการศึกษาพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้บบรว่มมือก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 

 รวีวรรณ ยงทวี (2561) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วม มือเทคนิค TAI  
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบกลุ่มรว่มมือเทคนิค TAI มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ เทคนิค TAI พบว่าเป็น
การจดักิจกรรมการเรียนการเรียนรูท่ี้สามารถส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน้ 
รวมทัง้นกัเรียนสามารถปฏิบตัิงานรว่มกนัเป็นกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสนกุสนาน
ในการเรียนรูก้บักิจกรรมตา่ง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 
 พวงผกา ลือยศ (2554, หนา้ 15) ไดส้รุปความหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกสว์่าหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส ์คือหนงัสือท่ีสรา้งขึน้โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ใหอ้ยู่ในรูปแบบของส่ือดีจิทลั
หรือส่ือมัลติมีเดีย ท่ีน าไปเผยแพร่ไดท้ั้งในระบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์เช่นการบันทึกลงแผ่น       
CD - ROM DVD - ROM และการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ในรูปแบบของ HTML PDF 
และอ่ืน ๆ เป็นส่ือท่ีเอือ้ต่อระบบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ภายในหนงัสือจะประกอบไปดว้ยเนือ้หาท่ี
เป็นขอ้ความ ภาพนิ่ง หรือภาพเคล่ือนไหว เสียงและวีดีทศัน ์เป็นตน้  
 ชวนพิศ ปะกิระน า  (2554, หน้า 33) ได้กล่าวถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง ส่ือการน าเสนอในรูปแบบของหนงัสือทางจอคอมพิวเตอร ์ประกอบไปดว้ย
ขอ้ความ ตวัเลข ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ตลอดทัง้วิดีโอและเสียง มีการประสานและเช่ือมโยง
เนือ้หา ซึ่งนกัเรียนนัน้สามารถเรียนรูไ้ดต้ามตอ้งการ โดยการคลิกในเนือ้หาท่ีนกัเรียนสนใจไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
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 ภาสกร เรืองรอง (2557, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกสว์่า หมายถึง 
การน าเสนอเนือ้หาของหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีสามารถน ามาเผยแพร่บนระบบของ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ผู้ท่ีสนใจศึกษาสามารถดาวน์โหลดลงมาในเครื่องคอมพิวเตอรห์รือใน
รูปแบบของซีดีท่ีสามารถตดิตัง้ไดบ้นเครื่องคอมพิวเตอรไ์ดด้ว้ย 
 เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559, หนา้ 44) กล่าวว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์Electronic book 
หมายถึง หนงัสือท่ีถูกสรา้งขึน้ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
โดยก าหนดใหมี้คุณลักษณะให้สามารถเช่ือมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือบนคอมพิวเตอร์
หนงัสืออิเล็กทรอนิกสย์งัสามารถน าภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์
เอกสารท่ีตอ้งการออกทางเครื่องพิมพไ์ด ้และท่ีส าคญัหนงัสืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถปรบัปรุงขอ้มลู
ไดท้นัสมยัทกุเวลา 

จากขอ้ความขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นัน้คือหนงัสือท่ีอยู่ในรูปแบบของ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สรา้งขึน้เพ่ือน าเสนอขอ้มูลตา่ง ๆ แก่ผูเ้รียน ประกอบไปดว้ย ตวัอกัษร ภาพนิ่ง
ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดีโอ และสามารถน าไปเช่ือมโยงขอ้มลูท่ีมีความสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ท าให้ผู้ท่ีสนใจสามารถอ่านได้ตลอดเวลาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร ์
โทรศพัทมื์อถือ และยังสามารถใชไ้ดใ้นระบบออฟไลนแ์ละในระบบออนไลนผ์่านเครือข่ายของ
อินเทอรเ์น็ตไดอี้กดว้ย 
 

ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 
Barker (1992, อา้งอิงใน พวงผกา ลือยศ, 2554, หนา้ 16 - 17) ไดแ้บ่งรูปแบบของหนงัสือ

อิเล็กทรอนิกสต์ามชนิดของขอ้มลูขา่วสารและเครื่องอ านวยความสะดวกไว ้10 ประเภท ดงันี ้
1. หนัง สือ อิ เล็ กทรอนิ กส์แบบหนั งสื อหรือแบบต ารา (Textbook) เป็ นหนัง สื อ 

อิเล็กทรอนิกส ์เนน้การจัดเก็บและน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนังสือและภาพประกอบ ในรูปแบบ
หนงัสือปกติท่ีพบเห็นทั่วไป หนงัสืออิเล็กทรอนิกสช์นิดนีส้ามารถกล่าวไดว้่าเป็นการเปล่ียนแปลง
หนังสือจากสภาพสิ่งพิมพเ์ป็นสัญญาณดิจิตอล เพิ่มศกัยภาพเติมการน าเสนอการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูอ้่านกับหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยศกัยภาพของคอมพิวเตอรช์ัน้พืน้ฐาน เช่น การ เปิด
หนา้หนงัลือ การสืบคน้ การคดัลอก เป็นตน้  

2. หนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบหนงัสืออ่าน เป็นหนงัสือมีเสียงค าอ่าน เม่ือเปิดหนงัสือจะมี
เสียงอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกสป์ระเภทนีเ้หมาะส าหรบัเด็กเริ่มเรียน หรือส าหรบัฝึกออกเสียง  
หรือฝึกพดู (Talking books) เป็นตน้ หนงัสืออิเล็กทรอนิกสช์นิดนีเ้ป็นการเนน้คณุลกัษณะดา้นการ
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น าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นตวัอกัษรและเสียงเป็นคณุลกัษณะหลกั นิยมใชก้บักลุม่ ผูอ้่านท่ีมีระดบัทกัษะ
ทางภาษาโดยเฉพาะดา้นการฟังหรือการอ่านคอ่นขา้งต ่า เหมาะส าหรบัเริ่มตน้เรียนภาษา หรือผูท่ี้
ก าลงัฝึกภาษาใหม ่เป็นตน้  

3. หนังลืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่งหรืออัลบั้มภาพ (Static picture books)  
เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์มีลกัษณะหลกัเนน้จดัเก็บขอ้มลู และน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบภาพนิ่ง 
(Static picture) หรืออลับัม้ภาพเป็นหลกั เสริมดว้ยการน าศกัยภาพของคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการ
น าเสนอ เช่น การเลือกภาพท่ีตอ้งการ การขยายหรือย่อขนาดของภาพหรือตวัอกัษร การท าส าเนา
หรือถ่ายโอนภาพ การแต่งเติมภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ หรือเพิ่มข้อมูลเช่ือมโยง          
เชน่ เช่ือมขอ้มลูอธิบายเพิ่มเตมิ เช่ือมขอ้มลูเสียงประกอบ เป็นตน้  

4. หนัง สือ อิ เล็ กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพ เค ล่ือน ไหว (Moving picture books)           
เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกสท่ี์เนน้การน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบภาพวีดีทศัน ์หรือภาพยนตรผ์นวกกบั
ขอ้มลูสนเทศท่ีมีรูปตวัหนงัสือ ผูอ้า่นสามารถเลือกชมศกึษาขอ้มลูได ้ส่วนใหญ่นิยมน าเสนอขอ้มลู 
เหตกุารณป์ระวตัิศาสตรส์  าคญั เช่น ภาพเหตกุารณส์งครามโลก ภาพกล่าวสนุทรพจนข์องบุคคล 
ส าคญั ๆ ของโลกในโอกาสตา่ง ๆ ภาพเหตกุารณค์วามส าเรจ็หรือสญูเสียของโลก เป็นตน้  

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia books) เป็นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกสท่ี์เน้นเสนอข้อมูลเนือ้หาสาระในลักษณะแบบส่ือภาพ (Visual media) ท่ีเป็นทั้ง 
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวกับส่ือประเภทเสียง (Audio media) ในลักษณะต่าง ๆ ผนวกกับ 
ศกัยภาพ ของคอมพิวเตอรอ่ื์น เชน่เดียวกนักบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ ท่ีกลา่วมาแลว้  

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia books) เป็นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ี มีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือแบบส่ือประสม แต่มีความหลากหลายใน 
คณุลกัษณะดา้นความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มลูภายในเล่มท่ีบนัทกึในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น ตวัหนงัสือ 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ดนตรีและอ่ืน ๆ เป็นตน้  

7. หนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบเช่ือมโยง (Hypermedia book) เป็นหนงัสือท่ีมี คณุลกัษณะ
สามารถเช่ือมโยงเนือ้หาสาระภายในเล่ม ซึ่งผูอ้่านสามารถคลิกเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ เนือ้หาสาระท่ี
ออกแบบเช่ือมโยงกันภายในเล่ม การเช่ือมโยงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับบทเรียน โปรแกรม
แบบแตกก่ิง นอกจากนีย้ังสามารถเช่ือมโยงกับแหล่งเอกสารภายนอกได้ เม่ือเช่ือมต่อระบบ
อินเทอรเ์น็ต  
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8. หนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบหนงัสืออจัฉริยะ (Intelligent electronic books) เป็นหนงัสือ
ส่ือประสม แต่มีการใชโ้ปรแกรมชัน้สูงท่ีสมารถมีปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพันธ์กับผูอ้่าน เสมือนกับ
หนงัสือมีสตปัิญญา (อจัฉรยิะ) ในการไตรต่รองหรือคาดคะเนในการโตต้อบได ้

9. หนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบส่ือหนงัสือทางไกล (Telemedia electronic books) หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีคุณลักษณะหลัก ๆ คล้ายกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือ 
เช่ือมโยง แต่เนน้การเช่ือมโยงกับแหล่งขอ้มลูภายนอกผ่านระบบเครือข่าย ทัง้ท่ีเป็นเครือข่ายเปิด 
และเครือขา่ยปิด  

10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอรส์เปซ (Cyberspace books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสป์ระเทศนีมี้ลกัษณะเหมือนกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกสห์ลาย ๆ แบบท่ีกล่าวมาแลว้มา 
ผสมกนั สามารถเช่ือมโยงขอ้มลูทัง้จากแหล่งภายในและภายนอก สามารถน าเสนอขอ้มลูในระบบ
ส่ือท่ีหลากหลาย มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้า่นไดห้ลากหลายมิติ 

ประหยดั จิระวรพงษ์ (2548, อา้งอิงใน ภาวินี ภูมิเอ่ียม, 2558, หนา้ 9) ไดจ้ดัประเภทของ
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) ไว ้8 ประเภท ดงันี ้ 

1. ประเภทต ารา มีลกัษณะเหมือนหนงัสือทั่วไปแตแ่ปลงเป็น Digital File 
2. ประเภทของเสียง มีเสียงอา่นประกอบขอ้ความเหมาะส าหรบัชว่ยฝึกอา่นออกเสียง 
3. ประเภทอลับัม้ภาพหรือภาพนิ่ง เนน้การน าเสนอวีดีทศันห์รือภาพยนตรส์ัน้ ๆ อาจจะมี

ขอ้ความประกอบ 
4. ประเภทมลัติมีเดีย เนน้การน าเสนอสารสนเทศแบบส่ือผสมทัง้ภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหว 

วีดทิศัน ์เสียง ขอ้ความ เป็นตน้ 
5. ประเภทส่ือหลากหลาย เนน้การเช่ือมโยงสารสนเทศภายในเล่ม  มีลักษณะคล้าย ๆ  

กบับทเรียน และมีการเช่ือมโยงสารสนเทศภายนอกระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
6. ประเภทอจัฉรยิะ เนน้การใชโ้ปรแกรมขัน้สงู ท่ีสามารถมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้า่น 
7. ประเภทส่ือทางไกล ท่ีเนน้การเช่ือมโยงกับแหล่งสารสนเทศภายนอก ส าหรบัเครือข่าย

ทั่วไปและสมาชิก 
8. ประเภทไซเบอรส์เปซ ซึ่งเนน้การเช่ือมโยงแหลง่สารสนเทศทัง้ภายในและภายนอก ดว้ย

ส่ือท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ 
จากการศึกษาประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจัยไดจ้ัดท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสใ์น

รูปแบบของหนังสือส่ือประสม (Multimedia books) ซึ่งเป็นหนังสือ อิเล็กทรอนิกสท่ี์เน้นเสนอ
ขอ้มูลเนือ้หาสาระในลักษณะแบบส่ือภาพท่ีเป็นภาพนิ่ง ผนวกกับ ศักยภาพของคอมพิวเตอร ์  
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และรูปแบบส่ือหนงัสือทางไกล (Telemedia electronic books) ท่ีมีคณุลกัษณะการเช่ือมโยงกับ
แหลง่ขอ้มลูภายนอกผ่านระบบเครือขา่ย ทัง้ท่ีเป็นเครือข่ายเปิด และเครือข่ายปิด เพ่ือน ามาใชเ้ป็น
ส่ือรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน   
 

ประโยชนข์องหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 
ภาสกร เรืองรอง (2557, หนา้ 4 - 5) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการน า e-Book ไปใชใ้นการ

จดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนและสามารถชว่ยในการเรียนรูไ้ดด้งันี ้
1. ช่วยการทบทวนความรูใ้นชัน้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนทวนซ า้ได ้เม่ือมีโอกาสตาม

ความแตกตา่งของผูเ้รียน ท่ีมีความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้มีความสามารถในการจ าและความสนใจใน
เรื่องท่ีหลากหลาย จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรูท่ี้แตกตา่งกันออกไป ดงันัน้ e-Book จึงช่วย
ใหผู้เ้รียนเรียนซ า้ไดเ้ม่ือมีโอกาส และตามความพรอ้มของผูเ้รียน 

2. ช่วยแกไ้ขปัญหาในการขาดผูเ้ช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนทัง้ในและนอกชัน้
เรียน ผูส้อนอาจจะมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาท่ีสอนแตกตา่งกนั ดงันัน้หากผูส้อนจดัการเรียนการ
สอนดว้ยการใชส่ื้อการสอนในรูปแบบ e-Book จะชว่ยแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. เป็นการน าเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอรม์าใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้เรียนท่ีได้ศึกษา
คน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร ต ารา ท่ีเป็นรูปแบบของกระดาษ ก็จะพบวา่ มีขอ้จ ากดัหลายเรื่อง เช่น 
กระดาษนั้นแสดงภาพและสีไดไ้ม่ครบตามท่ีตอ้งการ ไม่สามารถสรา้งมิติได ้ไม่สามารถสรา้ง
ภาพประกอบเสียงได ้เป็นตน้ แต่จอคอมพิวเตอรส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านได้
เป็นอยา่งด ี

4. เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์e-Book ท่ีครูไดส้รา้งขึน้และไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนไดท้  าการเรียนรูห้ลังจากท่ีไดท้  า
กิจกรรมเสรจ็แลว้ ผูส้อนยงัสามารถพาผูเ้รียนออกจากหอ้งเรียนไปสู่การเรียนรูจ้ากประสบการณท่ี์
เปรียบกบัสถานการณจ์รงิได ้ 

5. e-Book เป็นการเช่ือมโยงเวลา เหตกุารณ ์และสถานท่ีเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึ่งหนงัสือจะมีขอ้
ขีดจ ากัดในการน าเสนอดงักล่าว โดยบันทึกเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ไว ้โดยครูผูส้อน
สามารถสรา้ง e-Book ท่ีสามารถเช่ือมโยงเนือ้หาตา่ง ๆ ไดต้ามท่ีตอ้งการ 

สรุปได้ว่า การน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบเป็น ส่ือการเรียนการสอน            
สามารถช่วยในการเรียนรู ้และมีประโยชนเ์กิดกับครูและผูเ้รียนอย่างมาก ครูและผูเ้รียนสามารถ
ทบทวนความรูไ้ดต้ลอดเวลา เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกสมี์ลักษณะท่ีพกพาสะดวก เปิดอ่าน
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เนือ้หาเม่ือไหรก็่ได ้อีกทัง้ยงัเรา้ความสนใจใหผู้อ้่านมีความสนใจอยากจะอ่านมากขึน้ ซึ่งแตกตา่ง
จากหนงัสือท่ีเป็นเอกสารกระดาษท่ีมีขอ้จ ากัดหลายเรื่อง เช่น กระดาษนัน้แสดงภาพและสีไดไ้ม่
ครบตามท่ีต้องการ ไม่สามารถสรา้งมิติได ้แต่จอคอมพิวเตอรห์รือโทรศัพท์มือถือนั้นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้า่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

องคป์ระกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสารท่ี เก่ียวข้องกับ เรื่ององค์ประกอบของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์โดยมีผูอ้ธิบายไวด้งันี ้
เชาวลิต ประดษิฐ์ (2550, หนา้ 1) กลา่วถึง องคป์ระกอบของหนงัสืออิเล็กทรอนิกสไ์ว ้ดงันี ้

1. หนา้ปก 
2. ค  าน า 
3. สารบญั 
4. ค  าอธิบายรายวิชา 
5. บทเรียน 
6. ภาพประกอบค าบรรยาย 
7. เสียงประกอบค าบรรยาย 
8. แบบทดสอบหลงัเรียน 
9. ดรรชนี 

เขมณฏัฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559, หนา้ 56 - 58) กล่าวว่า หนงัสืออิเล็กทรอนิกสป์ระกอบไปดว้ย 
ขอ้ความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว การมีปฏิสัมพันธ์ แต่ถ้าหากตอ้งการใหผู้้เรียนเกิดการ
เรียนรู ้อยากรูอ้ยากเห็น มีความคิดจินตนาการ จะตอ้งออกแบบใหมี้ลกัษณะเดน่ดงึจุดสนใจมาก
ยิ่งขึน้ เพ่ือเรา้ความสนใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน ดงันี ้

1. ข้อความ อาจจะใช้ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายเว้นวรรค ท่ีมีรูปแบบอย่าง
หลากหลาย มีความแตกตา่งทัง้ขนาด สี และแตล่ะรูปแบบยงัส่งเสริมหรือเป็นขอ้ความ ท่ีสามารถ
ใชส้  าหรบัในการสแกนขอ้ความได ้ดงันัน้การน าเสนอเนือ้หายงัไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบของ
ตวัอกัษรใด ๆ เพราะตวัอักษรรูปแบบหนึ่งอาจใชส้  าหรบัเป็นหัวขอ้ แต่อีกรูปแบบหนึ่งใชส้  าหรบั
อธิบายเนือ้หาไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะมีความชดัเจนและท าใหอ้า่นไดง้่ายสบายตา 

 



 47 

2. เสียง เสียงท่ีน ามาใช้ประกอบบทเรียนมี 3 ชนิด ได้แก่ เสียงพูด อาจจะเป็นเสียง
บรรยาย หรือเสียงการสนทนาในบทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์เสียงดนตรี น าเสียงดนตรีตา่ง ๆ เขา้มา
ประกอบดว้ย และเสียงประกอบ คือเสียงพิเศษท่ีเพิ่มเติมเขา้มา เช่น เสียงรถยนต ์เสียงรอ้งของ
แมว เป็นตน้ โดยตอ้งเลือกเสียงใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์  

3. ภาพนิ่ง ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ซึ่งภาพนิ่ง อาจจะเป็นภาพขาวด าหรือภาพสีอ่ืน ๆ  
อาจมีรูปแบบเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ก็ได ้ขึน้อยู่กับความสามารถของคอมพิวเตอรท่ี์ใชข้นาด
ของภาพอาจจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ ซึ่งในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มักจะมีภาพนิ่งเป็น
องคป์ระกอบส าคญั  

4. ภาพเคล่ือนไหว มีคณุลกัษณะท่ีมีความเดน่ชดั สามารถเรา้หรือกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. การเช่ือมโยงแบบปฏิสมัพนัธ ์บางครัง้การน าเสนอในบทเรียนตอ้งมีการเช่ือมโยงกนัใน
เนือ้หา ทัง้ในรูปแบบของ การเช่ือมโยงดว้ยตวัอกัษร การเช่ือมโยงดว้ยภาพ เพ่ือเป็นการอธิบาย
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ นอกจากนีย้งัสามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบั เพ่ือตอบสนองกบัผูเ้รียนไดท้นัที  

สรุปองคป์ระกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ท่ีผูว้ิจยัไดน้  าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเป็น
หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ประกอบดว้ย หนา้ปก ค าน า สารบญั ค าชีแ้จง บทเรียน ภาพประกอบ 
ค าอธิบาย แบบทดสอบทา้ยบทเรียน เพ่ือน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รียน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 
นุชจรี สละริม  (2558) ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ ์ 

เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือสรา้งและหาประสิทธิภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบมีปฏิสมัพนัธ ์
เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 2) เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนตอ่การ
ใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบมีปฏิสมัพนัธ ์เรื่อง ส านวน สุภาษิต ค าพงัเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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ชิน ธิดา เซอะ (2561) ศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง มาตราตวัสะกดไทย 
ส าหรบันักศึกษาเมียนมา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศย่างกุง้ สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่องมาตราตัวสะกดไทย 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นกัศึกษาท่ีใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง มาตราตวัสะกดไทย และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์เร่ืองมาตราตัวสะกดไทย ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ปฏิวัติ วิชาวงษ์ (2562) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รู ้ทัน 
Cyberbullying โดยใช้กรณีศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  
1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รู ้ทัน  Cyberbullying โดยใช้
กรณีศกึษา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่อง รูท้นั Cyberbullying โดยใชก้รณีศกึษา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 3) เพ่ือศกึษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรูด้ว้ยหนังสืออิ เล็กทรอนิกส ์เรื่อง รูท้ัน  Cyberbullying  
โดยใชก้รณีศกึษา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์พบว่าการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาไทย และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่
นกัเรียน โดยไม่จ  ากดัเวลา สถานท่ี และยงัท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นเรื่องต่ืนเตน้ น ามาซึ่งความ
ทา้ทายใหม ่ๆ แก่ผูจ้ดัท าและพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชนก์บั
นกัเรียนตอ่ไป 
 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสังเกตพฤตกิรรม 

ความหมายของการสังเกตพฤตกิรรม 
ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ และสุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์ (2548, หน้า  170 - 171) กล่าวว่า  

การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมเพ่ือช่วยให้เราไดรู้ถ้ึ งพฤติกรรมโดยทั่วไป ของคนท่ี
ตอ้งการจะศึกษา การสงัเกตพฤติกรรมนีค้วรกระท าโดยท่ีใหเ้จา้ตวัไม่รูส้ึกว่าก าลงัถูกสนใจอยู่ใน
ขณะนัน้ 
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พรรณี ลีกิจวฒันะ (2553, หนา้ 183) ไดใ้หค้วามหมายของการสงัเกตว่า หมายถึง วิธีการ
อย่างหนึ่งท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจัย โดยการใชป้ระสาทสัมผสัทัง้ 5 ของผูส้ังเกต 
การบนัทึกสิ่งท่ีสงัเกตอาจบนัทึกไดห้ลายวิธี เช่น การเขียน การบนัทึกเสียงดว้ยเครื่อง บนัทึกเสียง 
การบนัทึกเหตกุารณไ์วด้ว้ยกลอ้งถ่ายภาพ หรือกลอ้งวิดีโอ วิธีการสงัเกตเหมาะส าหรบัการศกึษา
พฤตกิรรมและปรากฏการณต์า่ง ๆ  

สรุปไดว้่า การสงัเกตพฤติกรรม หมายถึง กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการศกึษาบคุคลในดา้น
ต่าง ๆ ดว้ยการมองและเฝ้าดูพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ในสถานการณ์ปกต ิ
และสถานการณ์ท่ีผูส้งัเกตก าหนดขึน้มา โดยไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกับพฤติกรรมนัน้ ๆ ท าไดเ้พียงแค่  
ผู้เฝ้าดูโดยไม่ให้ผู้ท่ีท  ากิจกรรมรูต้ัว แล้วน ามาบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตพฤติกรรมเป็น
รายบคุคลและรายกลุม่ตอ่ไป 

 
ประเภทของการสังเกตพฤตกิรรม 
ช านาญ ปาณาวงษ ์(2562, หนา้ 88) ไดก้ลา่วถึงการสงัเกตไว ้4 ประเภท ดงันี ้

1. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตท่ีผูส้ังเกตเขา้ไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ ์
ท่ีสงัเกต หรือผูส้งัเกตไดเ้ขา้ไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มผูถ้กูสงัเกตหรือกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจัย เช่น การสังเกตการร่วมชุมนุมของผูป้ระทว้ง ผู้สังเกตจะเข้าไปร่วมชุมนุมประท้วงกับผูถู้ก
สงัเกตดว้ย และจะค่อย ๆ ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการประกอบกับเก็บขอ้มลูจาก   
ผูช้มุนมุ หรือสงัเกตหรือสงัเกตพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของพนกังานอาบอบนวดผูส้งัเกตจะตอ้ง
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาบอบนวด อาจเป็นไปในฐานะพนักงาน หรือผูใ้ชบ้ริการก็แลว้แต่
เทคนิคของผูส้งัเกต การสงัเกตแบบมีส่วนรว่มนีจ้ะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงมาก 
เพราะผูถ้กูสงัเกตจะแสดงพฤตกิรรมตา่ง ๆ อยา่งเป็นธรรมชาต ิไมรู่ส้กึถึงการเป็นผูถ้กูเฝา้มอง 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตท่ีผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ใน
เหตกุารณท่ี์สงัเกต เช่น การสงัเกตพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน ผูส้งัเกตจะไม่เขา้ไปยุ่งหรือ
เขา้ไปนั่งเรียนกับนักเรียน ผูส้ังเกตอาจนั่งสังเกตอยู่ภายนอกหอ้งเรียนโดยใชท้ักษะการฟัง หรือ
คอยเฝา้มองพฤตกิรรมของนิสิตฝึกสอนกบันกัเรียน  

3. การสังเกตแบบมีโครงสรา้ง เป็นการสงัเกตตามรายงานต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแบบ
สงัเกต ผูส้งัเกตจะใชค้วามรูส้ึกนึกคิดของตนเองนอ้ยมาก แตจ่ะสงัเกตตามประเด็นท่ีตนไดเ้ตรียม
ไว ้วิธีการนีจ้ะสะดวกและง่ายตอ่ผูส้งัเกตมาก แตก็่อาจท าใหข้าดความลึกซึง้ในรายละเอียดตา่ง ๆ 
ของขอ้มลู 
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4. การสังเกตแบบไม่มีโครงสรา้งเป็นการสังเกตท่ีได้ก าหนดแนวทางไว้เพียงคร่าว ๆ   
ผูส้งัเกตตอ้งใชค้วามรูส้กึนกึคดิของตนเองใหม้าก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีลกึซึง้ตามประเดน็ท่ีก าหนด 

ในส่วนของ ทิพยเ์กสร ก าปนาท (2558, หนา้ 76) กล่าวว่า การสงัเกตแบง่ไดห้ลายประเภท
ขึน้อยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบง่ ดงันี ้ 

1. จ  าแนกตามพฤตกิรรมของผูส้งัเกต จ าแนกไดด้งันี ้
1.1 การสงัเกตแบบมีส่วนรว่ม เป็นการสงัเกตท่ีผูส้งัเกตเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือคลุก

คลีในหมู่ผูถ้กูสงัเกต และอาจรว่มท ากิจกรรมดว้ยกนั คืออาจเขา้ไปอยู่ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่ง      
ผูส้งัเกตจะไมส่ามารถจดบนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัสิ่งท่ีตอ้งการสงัเกตในทนัที และตอ้งใชเ้วลาใน
การสังเกตนาน การบันทึกขอ้ความมักจะกระท าภายหลังการเขา้ไปร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ เป็นการ
สงัเกตโดยไมใ่หผู้ถ้กูสงัเกตรูต้วั 
   1.2 การสงัเกตแบบไม่มีส่วนรว่ม เป็นการสงัเกตโดยทางออ้มท่ีผูส้งัเกตไม่ไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ อาจจะมีอุปกรณ์ในการช่วยเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการ
พิจารณาในภายหลงั เชน่ กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายวีดีทศัน ์เป็นตน้ 

2.  จ  าแนกตามลกัษณะของการสงัเกต จ าแนกไดด้งันี ้
   2.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง เป็นการสังเกตท่ีผู้สังเกตก าหนดประเด็น
รายละเอียดของพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเรื่องท่ีจะสังเกตไวแ้ลว้ โดยคาดคะเนพฤติกรรมท่ี
สงัเกตจะเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีท าการสงัเกต เช่น การสงัเกตพฤตกิรรมของครู การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนของนกัเรียน เป็นตน้ ผูส้งัเกตมกัจะอยู่ในลกัษณะท่ีผูถู้กสงัเกตไม่รูต้วั จะช่วยใหก้ารจด
บนัทกึพฤตกิรรมถกูตอ้งตามความเป็นจรงิยิ่งขึน้ 
  2.2 การสงัเกตแบบไม่มีโครงสรา้ง เป็นการสงัเกตท่ีผูส้งัเกตไม่ไดก้ าหนดประเด็น 
รายละเอียดของพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเรื่องเฉพาะท่ีมุ่งสังเกตไวล้่วงหน้า แต่จะเป็นการ
สงัเกตตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้ตามธรรมชาติ 

จากการศึกษาพบว่า การสังเกตพฤติกรรมประเภทการสังเกตแบบมีโครงสรา้งมีความ
เหมาะสมในการน ามาใช้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
เพราะผูว้ิจยัไดก้ าหนดรายละเอียดของการสงัเกตไว ้คือ การสงัเกตพฤตกิรรมกลุ่ม โดยก าหนดสิ่งท่ี
สังเกต ไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังคนอ่ืน การท างานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย  
ความมีน า้ใจ และการมีส่วนร่วมในการปรบัปรุงผลงานกลุ่ม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างาน
รว่มกนัเป็นกลุม่ของนกัเรียนแลว้น าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป  
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องคป์ระกอบของการสังเกตพฤตกิรรม 
เมษา นวลศรี (2556, หนา้ 78) กล่าวว่า การสังเกตจะใชค้วามเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์

หรือเปา้หมายเป็นหลกั จะตอ้งมีองคป์ระกอบของการสงัเกต 3 สว่น ดงันี ้
1. สิ่งท่ีจะสงัเกต มีทัง้สิ่งท่ีเป็นรูปประธรรมและนามธรรม สิ่งท่ีสงัเกตหากเป็นรูปธรรมจะ

สังเกตได้ชัดเจน เช่น สังเกตการท างาน สังเกตผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ถ้าสิ่งท่ีสังเกตเป็น
นามธรรม เช่น อารมณ์ ความรูส้ึก จะท าให้สังเกตได้ยาก ผู้สังเกตจะต้องใช้เทคนิคเพ่ือให้ 
ผู้ถูกสังเกตพฤติกรรมท่ีท่ีต้องการวัดออกมา เช่น พูด เขียน แสดง การกระท า จึงสามารถวัด
คณุลกัษณะดา้นจิตพิสยัได ้

2. ผูส้ังเกต จะตอ้งเป็นผูมี้ความตัง้ใจจริง สนใจเฉพาะเรื่องท่ีก าลังจะสังเกต มีประสาท
สมัผสัท่ีสมบูรณ ์รา่งกายแข็งแรง และมีความรู ้มีประสบการณใ์นเรื่องท่ีจะสงัเกต สามารถเขา้ใจ
ความหมายของพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้เป็นอยา่งดี และแปลผลของพฤตกิรรมไดถ้กูตอ้ง 

3. ผูถู้กสงัเกต การสังเกตท่ีดีผูถู้กสงัเกตจะตอ้งไม่รูต้วัว่าถูกสงัเกต เพราะถ้าผูถู้กสงัเกต
รูต้วัเสียก่อนอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติ อาจเป็นการเสแสรง้เพ่ือรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้กูสงัเกตเอง 
 

แบบบันทกึการสังเกต  
ทิพยเ์กสร ก าปนาท (2558, หนา้ 77 - 78) ไดอ้ธิบายไวว้่า การสงัเกตเป็นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ โดยการเฝา้ดอูยา่งใกลช้ิดและจดบนัทกึไวอ้ยา่งมีระบบ เครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการสงัเกตจงึไดแ้ก่ แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรม และแบบบนัทกึการสงัเกตทกัษะ ดงันี ้

1. แบบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรม เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซึ่งเป็นคุณลักษณะดา้นจิตพิสัย เช่น ความซ่ือสัตย ์ความมีน า้ใจ 
ความรบัผิดชอบ ความมีวินยั เป็นตน้ 

2. แบบบันทึกสังเกตทักษะ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต
ทักษะการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ทักษะการพูด ทักษะการเล่นกีฬา เป็นต้น นอกจากนีย้ังใช้เป็น
เครื่องมือประกอบการตรวจผลงานท่ีไดจ้ากการปฏิบัติ เช่น การตอนก่ิง การติดตา การเย็บผ้า     
เป็นตน้ 
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ตัวอย่าง  แบบบนัทกึการสงัเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินคณุลกัษณะองัพงึประสงค ์
   (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554, หนา้ 60)  
 

รายการพฤติกรรม 
คร้ังที่สังเกต 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. จดัเก็บสิง่ของเป็นท่ีเป็นทาง            
2. แตง่กายถกูตอ้งตามระเบยีบของโรงเรยีน            
3. มีมารยาทในการเขา้ประชมุ            
4. เขา้แถวซือ้อาหารตามล าดบั            
5. ทิง้ขยะในท่ีที่จดัเตรยีมไว ้            
รวมทั้งหมด  

 
ลงช่ือ...................................ผูป้ระเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน แสดงพฤตกิรรม  9-10  ครัง้ หมายถึง ดีเย่ียม (3) 
   แสดงพฤตกิรรม  7-8 ครัง้ หมายถึง ดี (2) 
   แสดงพฤตกิรรม 5-6 ครัง้ หมายถึง ผา่น (1) 
   แสดงพฤตกิรรม ต ่ากว่า 5  ครัง้ หมายถึง ไมผ่า่น (0)  
 
ตัวอย่าง แบบบนัทึกสงัเกตพฤตกิรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
ค าชีแ้จง : ใหผู้ส้อนสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียน แลว้ขีด  ลงในชอ่งวา่ง 
 ท่ีตรงกบัระดบัคะแนน 
 

ที ่ รายชื่อ 
ก. ข. ค. ง. จ. 

รวม 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

                  
                  
                  
                  
                  

 
ลงช่ือ...................................ผูป้ระเมิน 
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 ก.  หมายถึง การแสดงความคดิเห็น 
 ข. หมายถึง การยอมรบัฟังคนอ่ืน  
 ค. หมายถึง การท างานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 ง.  หมายถึง ความมีน า้ใจ  
 จ.  หมายถึง การมีสว่นรว่มในการปรบัปรุงผลงานกลุม่ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบตัหิรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม ่าเสมอ    ให ้  3   คะแนน 
 ปฏิบตัหิรือแสดงพฤติกรรมบอ่ยครัง้             ให ้  2   คะแนน 
 ปฏิบตัหิรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้             ให ้  1   คะแนน 
 
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 ชว่งคะแนน ระดบัคณุภาพ 
  12-15  ดี 
  8-11  พอใช ้
  ต ่ากว่า 8 ปรบัปรุง       อยูใ่นระดบั ดี ขึน้ไปถือวา่ผา่น  
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสังเกตพฤตกิรรม 
อรพิณ สิริสัมพันธ์ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ์10 ด้าน จ าแนกตามตัวแปร คุณลักษณะท่ีเก่ียวข้อง 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์จ  าแนกตามสาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายได ้ผลการวิจยัพบว่า 1) การศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมาก                   
2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์จ  าแนกตามสาขาวิชา เพศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายได ้พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

นฤนาท จั่นกลา้ (2555) ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
เรื่อง คอนกรูเอนซส์  าหรบันกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียน
แบบร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คอนกรูเอนซ ์ 
ของนกัศกึษากลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง และศกึษาพฤติกรรมการท างานกลุม่ของนกัศกึษากลุ่ม
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ทดลอง ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คอนกรูเอนซ ์ของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบบรรยายอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน 2) ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่ของนกัศกึษา
ท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนแบบรว่มมือมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดบัสูงมาก คิดเป็นรอ้ยละ 
92.21 ของคะแนนเตม็ 

ทรงภพ ขุนมธุรส จุฑารัตน์ เกตุปาน และน ้าทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2562) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการอ่านวรรณกรรมไทยร่วมสมัยของนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร ซึ่งการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการน าแนวคิดการอ่านมีความส าคญัและมีความจ าเป็น
ต่อชีวิต และแนวคิดนิสัยการอ่าน ของ Stokmans มาเป็นพืน้ฐานส าคญั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศกึษาพฤติกรรมการอา่นวรรณกรรมไทยร่วมสมยัของนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ  
19 – 20 ปี ระดบัคะแนนสะสมอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.00 มีพฤติกรรมการอ่านวรรณกรรมไทยร่วม
สมัยประเภทเรื่องสั้นมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 44.44 เพราะเข้าใจง่ายและมีความยาวไม่มาก  
โดยยืมจากหอสมดุมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 74.07 กวีนิพนธท่ี์ชอบอ่านจะมีเนือ้หาเก่ียวกบัความ
รกัมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 92.59 ส่วนเรื่องสั้นท่ีชอบอ่านจะเป็นเรื่องท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการ
สะทอ้นปัญหาของสงัคม คิดเป็นรอ้ยละ 66.66 ส่วนนวนิยายจะชอบอ่านนวนิยายท่ีเก่ียวกับการ
สืบสวนสอบสวน คดิเป็นรอ้ยละ 59.25 และเม่ืออา่นวรรณกรรมจบแลว้ ก็จะแนะน าใหผู้อ่ื้นอา่นตอ่  
และวรรณกรรมเรื่องท่ีอ่านส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมท่ีได้รับรางวัลซีไรต ์และเห็นว่าการอ่าน
วรรณกรรมรว่มสมยัมีประโยชนใ์นแง่ของการผ่อนคลายความเครียด ใหแ้ง่คิดในการด าเนินชีวิต 
และสะทอ้นปัญหาสงัคมในแง่มมุตา่ง ๆ และเห็นวา่เยาวชนควรอา่นวรรณกรรมไทยรว่มสมยั 

ทรงภพ ขุนมธุรส และอนุชา กอนพ่วง (2563) ไดศ้ึกษาการพัฒนาการคิดวิเคราะหใ์น
รายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่  
1) เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหข์องนิสิตในรายวิชาวรรณกรรมกับสงัคม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  
2) เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมกลุ่มของนิสิต 3) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่การเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ผลการพฒันาการคิดวิเคราะหพ์บว่า ผูเ้รียนไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
จ  านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19 และผู้เรียนท่ีไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 จ  านวน 1 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 3 และผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มมีคะแนนอยู่ในระดับดี (อยู่ในช่วงคะแนน  
12 – 15) และผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (4.16) 
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่การศกึษาพฤตกิรรม การท างานกลุม่ของนกัเรียน 
เป็นแนวทางน าไปสู่การปรบัปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเป็นการศึกษาเพ่ือท าความ
เขา้ใจเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะท าใหผู้ว้ิจัยทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรบัฟังคนอ่ืน การท างานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
ความมีน า้ใจ และการมีสว่นรว่มในการปรบัปรุงผลงานกลุม่ เป็นตน้   
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บทที ่3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัไดจ้ดัสรา้ง
เครื่องมือและด าเนินการตามขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. ระยะเวลาในการวิจยั 
 4. เนือ้หา 
 5. เครื่องมือและการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นวิจยั 
 6. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 7. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 
ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 76 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3/2 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ ์                
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 24 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกหอ้งเรียนท่ีมีระดบัปานกลาง ตามหอ้งเรียนท่ีแบง่ตามระดบัของผูเ้รียน 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
 1. ประสิทธิภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน”  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอ่านตีความโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่อง “การใหท้าน” 
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 3. พฤตกิรรมกลุม่ของนกัเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI 
 
ระยะเวลาในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ท  าการทดลองโดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ใชร้ะยะเวลาในการรวบรวม 14 คาบ โดยท าการทดสอบก่อน
เรียนจ านวน 1 คาบ ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้12 คาบ และท าการทดสอบหลังเรียน 
จ านวน 1 คาบ         
 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเนือ้หาในหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต” เล่มท่ี  
1 - 4 รวมนิทานทัง้หมด จ านวน 100 เรื่อง แต่งขึน้โดย อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งไดจ้ากการ
วิเคราะหห์ลกัคณุธรรมเรื่อง “การใหท้าน” ท่ีมีปรากฏ แลว้คดัเลือกเรื่องท่ีปรากฏการใหท้านมาก
ท่ีสดุ ไดม้าจ านวน 12 เรื่อง (ดงัตารางในบทท่ี 2 หนา้ท่ี 24 - 29) แลว้น ามาจดัท าเป็นหนงัสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แบง่เป็น 12 หนว่ยการเรียนรู ้ดงันี ้

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ เร่ือง 

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

พลงัแหง่ความดี 
แรง้แทนคณุ 
รอยรั่วบนก าแพง 
วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 
น า้ใจเพื่อน 
ครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต 
เพ่ือน 
ปลาใหญ่ในบว่งรกั 
เจา้หญิงเกลือและพรกิไทย 
ผลไมแ้สนสวย 
เจา้หนอูยากเป็น... 
หญิงชาวบา้น 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบั

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
2. แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI ควบคู่กับ

การใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอา่นตีความ ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ  
4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

4. แบบสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ของนกัเรียน 
 
ข้ันตอนในการสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์

การสรา้งหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 
ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามรูปแบบของ AnyFlip ซึ่งเป็นส่ือประสม ประกอบดว้ย 
รูปภาพ และเนือ้หา มีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย วิเคราะหต์วัชีว้ดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และหลกัสูตร
สถานศกึษา กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์ 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์หลักคุณธรรมเรื่อง “การให้ทาน” ท่ีปรากฏในหนังสือ “นิทานสีขาว  
ชดุพฒันาชีวิต” เล่มท่ี 1 - 4 รวมนิทานทัง้หมด จ านวน 100 เรื่อง ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
พบประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการใหท้านมากท่ีสดุ จ  านวน 12 เรื่อง 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดนิยามศพัทข์องหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
ขัน้ท่ี 4 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้กระบวนการจดัการเรียนรู ้การวดัผลประเมินผลการ

เรียนรู ้ส่ือและแหลง่การเรียนรู ้
ขัน้ท่ี 5 สรา้งหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” โดยการจัดวางรูปแบบเป็น

แนวตัง้ ขนาด 21 x 29 เชนตเิมตร จ านวน 12 เลม่ ตามเนือ้หาท่ีวางไวด้งันี ้ 
เลม่ท่ี 1 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนพลงัแหง่ความดี 
เลม่ท่ี 2 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนแรง้แทนคณุ 
เลม่ท่ี 3 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนรอยรั่วบนก าแพง 
เลม่ท่ี 4 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนวนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 
เลม่ท่ี 5 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนน า้ใจเพื่อน 
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เลม่ท่ี 6 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต 
เลม่ท่ี 7 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนเพ่ือน 
เลม่ท่ี 8 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนปลาใหญ่ในบว่งรกั 
เลม่ท่ี 9 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนเจา้หญิงเกลือและพรกิไทย 
เลม่ท่ี 10 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว  ตอนผลไมแ้สนสวย 
เลม่ท่ี 11 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว  ตอนเจา้หนอูยากเป็น... 
เลม่ท่ี 12 เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว  ตอนหญิงชาวบา้น 

ขัน้ท่ี 6 น าหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 
ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสรา้งขึน้ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ  
ก่อนน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคณุภาพ  
 
ข้ันตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

การสรา้งแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TAI 
ควบคู่กับการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีล าดบัขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย วิเคราะหต์วัชีว้ดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง และหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ขัน้ท่ี 2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับวิธีด  าเนินการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
เทคนิค TAI เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะการอ่านตีความ ของนักเรียน              
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI 
ควบคู่กับการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ  านวน 12 หน่วย หน่วยละ 1 คาบ รวม 12 คาบ คาบละ 50 
นาที 

ขัน้ท่ี 4 น าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TAI 
ท่ีสรา้งขึน้ ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณา ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคณุภาพ 
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การหาคุณภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจัดการเรียนรู้ 
ในการหาคณุภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการ

จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 สรา้งแบบประเมินคณุภาพหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละแผนการจดัการเรียนรู ้ส  าหรบั
ผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัวิธีการสรา้งแบบประเมินเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
1.2 พิจารณาหวัขอ้ จดุมุง่หมายเพ่ือทราบวา่ตอ้งการขอ้มลูอะไร 
1.3 สรา้งแบบประเมินส าหรบัผู้เช่ียวชาญดา้นเนือ้หา โดยใชแ้บบประเมินท่ีมีลักษณะ

เป็นมาตราสว่น ประมาณคา่ 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยก าหนดความหมายของคะแนน ดงันี ้
5   หมายถึง   มีคณุภาพระดบัดีมาก 
4   หมายถึง   มีคณุภาพระดบัดี 
3   หมายถึง   มีคณุภาพระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง   ตอ้งปรบัปรุงคณุภาพ 
1   หมายถึง   ไมมี่คณุภาพ 

ขัน้ท่ี 2 น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละแผนการจดัการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา
พิจารณา ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  

ขั้นท่ี 3 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ปรับปรุงแล้ว ไปเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่  

1) ดา้นภาษาไทย รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ 
 2) ดา้นภาษาไทย ดร.สกุญัญาโสภี ใจกล ่า 
 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤธยากาญจน ์โตพิทกัษ ์
 4) ดา้นหลกัสตูรและการสอน ดร.ทศันีย ์มงคลรตัน ์
 5) ดา้นส่ือเทคโนโลยี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คณุอานนัท ์นิรมล 
เพ่ือพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของ

เนือ้หา ความสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั กระบวนการเรียนรูแ้ละภาษาท่ีใช ้ใหไ้ดค้่าดชันีความเท่ียงตรง
อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 น าผลไปปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ขั้นท่ี 4 น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หอ้ง 3 แบบ 1:1 จ  านวน 3 คน ระดบั เก่ง ปานกลาง ออ่น เพ่ือหาขอ้บกพรอ่ง
ในการใชภ้าษาและความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรูต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  

ขัน้ท่ี 5 น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ปรบัปรุงแลว้ ไปทดลองใชก้ับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 หอ้ง 1 แบบ 1:100 จ  านวน 24 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
โดยใชส้ตูร E1/E2 ใหไ้ดค้า่ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  

80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 80 จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนใน
หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” 

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 80 จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน  

เม่ือพิจารณาขอ้มูล 80 ตวัแรกและ 80 ตวัหลัง ถ้าไดเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 ถือว่าเป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สมบูรณ์ แต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ 80/80 ถือว่าไม่
สมบูรณต์อ้งปรบัปรุงแกไ้ข ซึ่งหลงัจากน าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละแผนการจดัการเรียนรูไ้ปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนแลว้ และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ พบว่าอยู่ในเกณฑ ์82.64/80.28 
ซึ่งถือวา่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตัง้ไว ้(ภาคผนวก หนา้ 193) 

ขัน้ท่ี 6 น าหนงัสืออิเล็กทรอนิกสไ์ปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งจรงิ 
 
ข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใชห้นังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค 
TAI เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจัย
สรา้งแบบทดสอบโดยมีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากหนังสือการวัดผล
การศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2562, หน้า 181 - 183) และเทคนิคการเขียนขอ้สอบเรื่องการ
อา่นของ สนัตวิฒัน ์จนัทรใ์ด (2562, หนา้ 1 - 16)  

ขัน้ท่ี 2 ศกึษาตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู ้เนือ้หาสาระวิชาภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3   
ขั้นท่ี 3 ด  าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “การให้ทาน”  

เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 
50 ขอ้ โดยออกขอ้สอบใหค้รอบคลมุเนือ้หาและจดุประสงคต์ามตวัชีว้ดัตามตาราง ดงันี  ้
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ตารางที ่7 วิเคราะหห์ลักสูตรวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 มาตรฐาน ท 1.1            
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือ่น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้
กระบวนการอา่นสรา้งความรู้
และความคดิเพ่ือน าไปใช้
ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวิต  และมีนิสยัรกัการ
อา่น 

1. อา่นออกเสียงบทรอ้ยแกว้  
และบทรอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง
และเหมาะสมกบัเรื่องท่ีอา่น                   

การอ่านออกเสียง
ประกอบดว้ย  
     - บทรอ้ยแกว้ท่ีเป็น
บทความทั่วไปและบทความ
ปกิณกะ   
     - บทรอ้ยกรอง เชน่  กลอน
บทละคร กลอนเสภา กาพย์
ยานี 11 กาพยฉ์บงั 16 และ
โคลงส่ีสภุาพ 

 2. ระบคุวามแตกตา่งของค าท่ี
มีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนยั 
3. ระบใุจความส าคญัและ
รายละเอียดของขอ้มลูท่ี
สนบัสนนุจากเรื่องท่ีอา่น 
4. อา่นเรื่องตา่งๆ แลว้เขียน
กรอบแนวคดิ ผงัความคิด 
บนัทกึ ยอ่ความและรายงาน 
5. วิเคราะห ์วิจารณ ์และ
ประเมินเรื่องท่ีอา่นโดยใช้
กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้
ผูอ้า่นเขา้ใจไดดี้ขึน้    
6. ประเมินความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูท่ีใชส้นบัสนนุในเรื่องท่ี
อา่น   

การอ่านจบัใจความจากส่ือ 
ตา่ง ๆ เชน่ 
   - วรรณคดีในบทเรียน  
   - ขา่วและเหตกุารณส์ าคญั 
   - บทความ 
   - บนัเทิงคดี   
   - สารคดี   
   - สารคดีเชิงประวตัิ 
   - ต  านาน  
   - งานเขียนเชิงสรา้งสรรค ์    
   - เรื่องราวจากบทเรียนใน
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
และกลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้น  
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มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

7. วิจารณค์วามสมเหตสุมผล  
การล าดบัความ และความ
เป็นไปไดข้องเรื่อง 
8. วิเคราะหเ์พ่ือแสดงความ
คดิเห็นโตแ้ยง้เก่ียวกบัเรื่องท่ี
อา่น  

                        

  
9. ตีความและประเมินคณุคา่    
และแนวคิดท่ีไดจ้ากงานเขียน
อยา่งหลากหลายเพ่ือน าไปใช้
แกปั้ญหาในชีวิต 

 
การอ่านตามความสนใจ เชน่ 
- หนงัสืออา่นนอกเวลา 
- หนงัสืออา่นตามความสนใจ
และตามวยัของนกัเรียน 
- หนงัสืออา่นท่ีครูและนกัเรียน
รว่มกนัก าหนด 
 

  
10. มีมารยาทในการอ่าน 
 

 
มารยาทในการอา่น 
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ตารางที่  8 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 

เนือ้หา 
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 

รวม 
น า้หนั
ก 

ความ 
ส าคัญ จ า ใจ ใช้ วิ ประ สร้าง 

1. เนื ้อหาเก่ียวกับการอ่าน
ตีความจากนิทาน 

   41   41 91.00 1 

2. เนือ้หาเก่ียวกบัการใหท้าน 5 1     6 6.00 2 
3. เนือ้หาเก่ียวกบัหลกัการอ่าน
ตีความ 

1 2     3 3.00 3 

รวม 6 3  41   50 100  

อันดับความส าคัญ 2 3  1      

 
หมายเหต ุวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม ไดแ้ก่  
 จ า  หมายถึง ความจ า ระบ ุบอก และคดัลอก  
 ใจ  หมายถึง ความเขา้ใจ อธิบาย สรุปความ ขยายความ และอภิปราย 
 ใช ้ หมายถึง การน าไปใช ้ค  านวณ แสดง และปรงัปรุง 
 วิ  หมายถึง การวิเคราะห ์จ าแนก แยะแยะ และวิจารณ ์
 ประ หมายถึง การประเมิน ตีคา่ และเปรียบเทียบ 
 สรา้ง  หมายถึง แตง่ สรา้ง และออกแบบ 
 

จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหแ์บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 3 ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้จ  านวน 50 ขอ้ เพ่ือน าไป
หาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดยการจัดเรียงล าดับความส าคัญของเนือ้หาได้แก่ 1. เนื ้อหา
เก่ียวกับการอ่านตีความจากนิทาน ใชอ้อกขอ้สอบตามวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมประเภทการ
วิเคราะห ์จ านวน 41 ขอ้ มีน า้หนักของการออกขอ้สอบในระดบั 91.00 2. เนือ้หาเก่ียวกับการให้
ทาน ใช้ออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประเภท ความรู ้ความจ า จ  านวน 5 ข้อ  
และประเภทความเข้าใจ จ านวน 1 ข้อ มีน ้าหนักของการออกข้อสอบในระดับ 6.00 และ  
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3. เนือ้หาเก่ียวกับหลักการอ่านตีความ ใชอ้อกขอ้สอบตามวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมประเภท 
ความรู ้ความจ า จ  านวน 1 ข้อ และประเภทความเข้าใจ จ านวน 2 ข้อ มีน า้หนักของการออก
ขอ้สอบในระดับ 3.00 มีผลรวมข้อสอบท่ีออกตามวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมประเภท ความรู ้
ความจ า จ  านวน 6 ขอ้ ประเภทความเขา้ใจ จ านวน 3 ขอ้ และประเภทการวิเคราะห ์จ านวน 41 ขอ้ 
รวมทัง้หมด 50 ขอ้ 
 ขัน้ท่ี 4 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่าน
ตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 3 
ท่ีสรา้งขึน้ ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณา ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคณุภาพ 
 
การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้น ท่ี  1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ ้นจ านวน 50 ข้อ ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 
 1) ดา้นภาษาไทย รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ 
 2) ดา้นภาษาไทย ดร.สกุญัญาโสภี ใจกล ่า 
 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤธยากาญจน ์โตพิทกัษ ์
 4) ดา้นหลกัสตูรและการสอน ดร.ทศันีย ์มงคลรตัน ์
 5) ดา้นส่ือเทคโนโลยี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คณุอานนัท ์นิรมล 

เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบโดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา พิจารณาว่า
แบบทดสอบในแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละเนือ้หาหรือไม่ โดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้(มาเรียม นิลพนัธ,์ 2553, หนา้ 177)  
 ให ้+1 = แนใ่จวา่ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
 ให ้  0  = ไมแ่นใ่จวา่ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
 ให ้ -1  = แนใ่จวา่ขอ้สอบไมค่วามสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

ขั้นท่ี 2 น าคะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
โดยผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.67 - 1.00 น าผลไปปรบัปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ขัน้ท่ี 3 น าแบบทดสอบไปปรบัปรุงแล้ว ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
สามง่ามชนูปถัมภ์ จ  านวน 30 คน น าผลสอบมาวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย (p) และอ านาจ
จ าแนก (r) 



 66 

ขัน้ท่ี 4 น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนน โดยขอ้ท่ีตอบถูกให ้1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิด 
ให ้0 คะแนน  

ขัน้ท่ี 5 น าผลการตรวจใหค้ะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหห์าคา่ความยากง่าย (p) และ
อ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิควิเคราะหข์อ้สอบแบบอิงกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเก่ง และกลุ่ม
อ่อน  แลว้เปิดตารางโปรแกรมส าเร็จรูปของ (ปกรณ ์ประจนับาน, 2552) เพ่ือคดัเลือกขอ้สอบท่ีมี
คา่ความยากง่าย ตัง้แต ่0.2 - 0.8 คา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 – 1.00  

ขั้นท่ี 6 น าแบบทดสอบท่ีเลือกจ านวน 30 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่ น (Reliability) ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยการใช้สูตรการค านวณ คูเดอร ์ริชารด์สัน (KR-20) โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป (ปกรณ ์ประจนับาน, 2552) ไดค้า่ความเช่ือมั่น 0.90 (ภาคผนวก หนา้ 183) 

ขัน้ท่ี 7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผ่านการปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพแลว้ไปใชก้ับ
กลุม่ตวัอยา่ง 
 
ข้ันตอนในการสร้างแบบสังเกตพฤตกิรรม 

การสรา้งแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนระหว่างเรียน  ดว้ยการใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัสรา้งแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการสรา้งแบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

ขัน้ท่ี 2 สรา้งแบบสงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 
ระดบั ของลิเคิรท์ (Likert) จ านวน 5 ขอ้ เรื่องกิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (พฤติกรรมกลุ่ม) โดย
มีเกณฑ ์ดงันี ้

แสดงพฤตกิรรม   5    ครัง้   หมายถึง มากท่ีสดุ  
แสดงพฤตกิรรม   4    ครัง้   หมายถึง มาก 

  แสดงพฤตกิรรม   3    ครัง้   หมายถึง ปานกลาง  
  แสดงพฤตกิรรม  2    ครัง้   หมายถึง นอ้ย  
  แสดงพฤตกิรรม ต ่ากวา่  1    ครัง้   หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ  
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เกณฑใ์นการพิจารณาค่าเฉล่ีย ใชว้ิธีหาค่าเฉล่ียแลว้น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารแปล
ความหมายคา่เฉล่ียของกลุม่ (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2553, หนา้ 196) ดงันี ้ 
   4.50 – 5.00 หมายถึง     มากท่ีสดุ 
   3.50 – 4.49 หมายถึง     มาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง     ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง     นอ้ย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง     นอ้ยท่ีสดุ 

ขั้นท่ี 3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มท่ีสร้างขึน้น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 
ตรวจสอบก่อนน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

ขัน้ท่ี 4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มท่ีแก้ไขปรบัปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
ท่ีปรกึษา เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่  
 1) ดา้นภาษาไทย รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์ 
 2) ดา้นภาษาไทย ดร.สกุญัญาโสภี ใจกล ่า 
 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤธยากาญจน ์โตพิทกัษ ์
 4) ดา้นการวดัและประเมินผล ดร.ทศันีย ์มงคลรตัน ์
 5) ดา้นส่ือเทคโนโลยี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คณุอานนัท ์นิรมล 
 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) เพ่ือน าไปหาค่าดัชนี
สอดคล้อง (Index of Item objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ความสอดคลอ้งท่ี
ยอมรบัไดต้อ้งมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป  (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555, หนา้ 177)  

ขั้น ท่ี  5 ปรับป รุงแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ                
และจดัพิมพเ์ป็นแบบสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ฉบบัสมบรูณ ์

ขั้นท่ี 6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนระหว่างเรียน  โดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ด้วยเทคนิค TAI ท่ีเลือกไว้จ  านวน 4 ข้อ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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ตารางที่ 9 แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่3 ทีผู้่วิจัยสร้างขึน้มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

 

ข้อ ประเด็นในการสังเกตพฤตกิรรม เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
รวม 
(20) 

  5 4 3 2 1  
1 รูจ้กัการแบง่หนา้ที่ท างานกนัภายในกลุม่       
2 ใหค้วามช่วยเหลอืกนัภายในกลุม่       
3 ปฏิบตัิงานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้       
4 ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาที่ก าหนด       
 รวม       

 
ตารางที่  10 รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน (Rubric) แบบประเมิน

พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 ทีผู้่วิจัยสร้างขึน้มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

 
ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5 4 3 2 1 

1.รูจ้กัการแบง่หนา้ที่
ท  างานกนัภายใน
กลุม่ 

มีประธาน 
มีรองประธาน 
มีเลขานกุาร 
มีผูน้  าเสนอ 
มีผูป้ระสานงาน 
ระหวา่งกลุม่ 

ขาดหนา้ที่
ท  างานกนั
ภายในกลุม่ 1 
หนา้ที่ 

ขาดหนา้ที่
ท  างานกนั
ภายในกลุม่ 2 
หนา้ที่ 

ขาดหนา้ที่
ท  างานกนั
ภายในกลุม่ 3 
หนา้ที่ 

ขาดหนา้ที่
ท  างานกนั
ภายในกลุม่
มากกวา่ 3 
หนา้ที่ 

2.ใหค้วามช่วยเหลอื
กนัภายในกลุม่ 

ทกุคนใหค้วาม
ช่วยเหลอืกนั 
ในกลุม่จนสมาชิก
ในกลุม่ทัง้หมดท า
แบบทดสอบทา้ย

ทกุคน 
ใหค้วาม
ช่วยเหลอืกนั
ในกลุม่จน
สมาชิก 

ทกุคน 
ใหค้วาม
ช่วยเหลอืกนั
ในกลุม่จน
สมาชิก 

ทกุคน 
ใหค้วาม
ช่วยเหลอืกนั
ในกลุม่จน
สมาชิก 

ทกุคนไมใ่ห้
ความชว่ยเหลอื
กนัในกลุม่จน
สมาชิกในกลุม่
ท าแบบทดสอบ
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5 4 3 2 1 

บทผา่นเกณฑ ์ ในกลุม่ท า
แบบทดสอบ
ทา้ยบทผา่น
เกณฑ ์4 คน 

ในกลุม่ท า
แบบทดสอบ
ทา้ยบทผา่น
เกณฑ ์3 คน 

ในกลุม่ท า
แบบทดสอบ
ทา้ยบทผา่น
เกณฑ ์2 คน 

ทา้ยบทไมผ่า่น
ตามเกณฑ ์
 

3.วางแผนการท างาน
แลว้ปฏิบตัิงานตาม
วิธีการ และขัน้ตอนท่ี
ตกลงกนัไว ้

วางแผนการ
ท างาน 
มีการก าหนด
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน 
ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนท่ี 
ก าหนดไว ้
เตรยีมขอ้มลูใน
การใหค้วาม
ช่วยเหลอืสมาชิก 
มีขัน้ตอนในการ
ก าหนดระยะเวลา
การท างานจน
เสรจ็ 

วางแผนการ
ท างาน 
มีการก าหนด
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน 
ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนท่ี
ก าหนดไว ้
เตรยีมขอ้มลู
ในการให้
ความ
ช่วยเหลอื
สมาชิก 
 

วางแผนการ
ท างาน 
มีการก าหนด
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน 
-ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนท่ี
ก าหนดไว ้
  

วางแผนการ
ท างาน 
มีการก าหนด
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน 
 

วางแผนการ
ท างาน 
 
 
 

4.ท างานเสรจ็ตาม
เวลาทีก่  าหนด และ
งานมคีณุภาพ 

สมาชิกในกลุม่ทกุ
คนท างานเสรจ็
ก่อนเวลาที่
ก าหนด และงาน
มีคณุภาพ 

สมาชิกใน
กลุม่ทกุ
คนท างาน
เสรจ็ตาม
เวลาทีก่  าหนด 
และงานมี
คณุภาพ 

สมาชิกใน
กลุม่ทกุ
คนท างาน
เสรจ็ก่อน
เวลาทีก่  าหนด 
แตง่านไมม่ี
คณุภาพ 

สมาชิกใน
กลุม่ทกุ
คนท างาน
เสรจ็ตาม
เวลาทีก่  าหนด 
แตง่านไมม่ี
คณุภาพ 

สมาชิกในกลุม่
ทัง้หมด ท างาน
เสรจ็ไมท่นัเวลา
ที่ก าหนด และ
งานไมม่ี
คณุภาพ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการวิจยัท่ีใชใ้นการทดลองครัง้นี ้คือ  One - Group Pretest - Posttest Design  

(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2550 หนา้ 201) ดงันี ้
 

การสอบก่อนเรียน การจดักระท า การสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 
 

 เม่ือ  T1 หมายถึง การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

   X   หมายถึง การท ากิจกรรมระหวา่งเรียน 

   T2 หมายถึง การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
 
ข้ันตอนการวิจัย 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบ 4 ตวัเลือก ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และหาคณุภาพแลว้ โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 

2. ด  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้นังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” 
เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส  าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ  านวน 12 คาบ  

3. ท าการทดสอบหลังเรียน  (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบ 4 ตวัเลือก ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้และหาคณุภาพแลว้ โดยใชเ้วลา 1 คาบ 50 นาที 

4. ตรวจให้คะแนนการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตารางที ่11 แสดงก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์

เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

วันที ่เดอืน ปี กิจกรรม เวลา 
25 มกราคม 2564 ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 1 คาบ 
26 มกราคม 2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง พลงัแหง่ความด ี 1 คาบ 
27 มกราคม 2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง แรง้แทนคณุ 1 คาบ 
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วันที ่เดอืน ปี กิจกรรม เวลา 

28 มกราคม 2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง รอยรั่วบนก าแพง 1 คาบ 
29 มกราคม 2564  หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 1 คาบ 
1 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง น า้ใจเพื่อน 1 คาบ 
2 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง ครอบครวัหมาป่ากบันางสงิโต 1 คาบ 
3 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง เพื่อน 1 คาบ 
4 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง ปลาใหญ่ในบว่งรกั 1 คาบ 
5 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง เจา้หญิงเกลอืและพรกิไทย 1 คาบ 
8 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง ผลไมแ้สนสวย 1 คาบ 
9 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง เจา้หนอูยากเป็น... 1 คาบ 
10 กมุภาพนัธ ์2564 หนงัสอืนิทานอิเลก็ทรอนิกส ์เรือ่ง หญิงชาวบา้น 1 คาบ 
11 กมุภาพนัธ ์2564 ท าการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 1 คาบ 

รวม 14 คาบ 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชห้นังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนั โดยใช ้t-test dependent  
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ผูว้ิจยัใชส้ถิตใินการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1.  คา่เฉล่ีย (Mean) มีสตูรดงันี ้(ปกรณ ์ประจนับาน, 2552, หนา้ 214) 

 

    �̅�  =   
∑ 𝑋

𝑛
 

   เม่ือ �̅�   แทน คา่เฉล่ีย 

    ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    n  แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
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2.  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสตูรดงันี ้(ปกรณ ์ประจนับาน, 
2552, หนา้ 227 - 228) 
 

S.D. = √
n ∑ x2-(∑ x)2

n(n-1)
 

   
เม่ือ S.D แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน คะแนนแตล่ะชดุ 

   �̅� แทน คะแนนเฉล่ีย 
   n แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
 

3.  การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Validity) ใชส้ตูรดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) มีสตูรดงันี ้(ปกรณ ์ประจนับาน, 2552, หนา้ 164) 
 

   IOC  =  
∑ 𝑅

𝑁
 

  เม่ือ IOC แทน คา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามนัน้ ๆ 

   ∑ 𝑅 แทน การรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

4.  คา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบดว้ยวิธี Brennan มีสตูรดงันี ้(ปกรณ ์
ประจญับาน, 2552, หนา้ 171) 
 

   r  =    
𝑅𝑢  𝑅𝐿

𝑁
   

  เม่ือ r  แทน คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   U แทน จ านวนผูส้อบตอบขอ้นัน้ถกูของกลุม่ท่ีสอบผา่นเกณฑ  ์
   L แทน จ านวนผูส้อบตอบขอ้นัน้ถกูของกลุม่ท่ีสอบ 

ไมผ่า่นเกณฑ ์
   N แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด  
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5.  คา่ความยาก (P) ของแบบทดสอบรายขอ้ มีสตูรดงันี ้(ปกรณ ์ประจนับาน, 2552,   
หนา้ 166) 
 

   𝑃 =
𝑅

𝑁
 

  เม่ือ P หมายถึง คา่ความยาก 
   R หมายถึง จ านวนผูต้อบถกู 
   N หมายถึง จ านวนผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 
 

6.  คา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยวิธี KR.20 ของคเูดอร ์– รชิารด์สนั (Kuder – 
Richardson Procedure) มีสตูรดงันี ้(ปกรณ ์ประจนับาน, 2552, หนา้ 238) 
 

   𝑟𝑡𝑡 =
𝑛

𝑛−1
{1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2 } 

   

เม่ือ 𝑟𝑡𝑡  แทน สมัประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ 
   n แทน จ านวนขอ้ค าถาม 

   𝑠2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
   p แทน สดัสว่นของคนท าถกูแตล่ะขอ้ 
   q แทน สดัสว่นของคนท าผิดแตล่ะขอ้ 
 

7.  ค านวณหาคา่ประสิทธิภาพของหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกสแ์ละแผนการจดัการเรียนรู ้
ใชส้ตูร E1/E2 ดงันี ้(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556, หนา้ 10) 
 

   100x
NxA

X
E

1

1


  

 
   เม่ือ 1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
             1X  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในบทเรียน 
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   A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในบทเรียน 
   N  คือ จ านวนผูเ้รียน 
  

   100x
NxB

X
E

2

2


  

 
  เม่ือ 2E  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
            2X  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
   B  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
   N  คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

8. สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนผลการทดสอบหลงัเรียนกบัคะแนน
เฉล่ีย ก่อนเรียน โดยใชส้ตูร t-test for dependent samples จากสตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2550, หนา้ 
201) 
 

    t = 
 
1

DD

D

2





  

 
   เม่ือ   t  แทน คา่ท่ีจะใชพ้ิจารณา  t – distribution 
             D  แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนสอบ
      ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนแตล่ะคน 
    N  แทน จ านวนนกัเรียน 
             2D     แทน ผลรวมของก าลงัสองของความแตกตา่ง 

ระหวา่งคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ของผูเ้รียนแตล่ะคน 

    df =  -1 
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บทที ่4 
 

ผลการวิจัย 
 

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอ
ผลการศกึษาเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการสรา้งและหาประสิทธิภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการ
อา่นตีความ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
 

ตอนที่  1 ผลการสร้างและหาประสิท ธิภาพหนังสือ นิทานอิ เล็กทรอนิกส ์ 
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  
เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 1. ผลการสรา้งหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
มีเนือ้หาแบง่เป็น 12 หนว่ยการเรียนรู ้ดงันี ้
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ เร่ือง 
1 
2 
3 
4 
5 

พลงัแหง่ความดี   
แรง้แทนคณุ    
รอยรั่วบนก าแพง  
วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้   
น า้ใจเพื่อน    
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หน่วยการเรียนรู้ที่ เร่ือง 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต  
เพ่ือน  
ปลาใหญ่ในบว่งรกั   
เจา้หญิงเกลือและพรกิไทย  
ผลไมแ้สนสวย    
เจา้หนอูยากเป็น... 
หญิงชาวบา้น 

 
โดยหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” ประกอบดว้ย หนา้ปก ค าน า ค  าชีแ้จง 

จดุประสงค ์สารบญั เนือ้หา อา้งอิง และปกหลงั 
1.1 ผลการประเมินคณุภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการ

อ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โดยผูว้ิจยัท าแบบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดป้ระเมินคณุภาพของบทเรียนแบง่
ออกเป็น 5 ดา้น มีผลตามตารางการประเมิน ดงันี ้

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพดา้นส่วนน าของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 12 ดงันี ้
 
ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านส่วนน าของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์

เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

ส่วนน าของหนังสือ    
1. ช่ือเรื่องหนา้ปกหนงัสือชดัเจนสวยงาม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
2. ค  าชีแ้จงการใชห้นงัสือ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
3. การแจง้จดุประสงคใ์หผู้เ้รียนทราบ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.87 0.18 มากทีสุ่ด 



 77 

จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพด้านส่วนน าของหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดยมีภาพรวมอยู่ ท่ีระดับมากท่ีสุด              

(X̅  = 4.87, S.D. = 0.18) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

1.1.2 ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนือ้หาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้
ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 13 ดงันี ้
 
ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์

เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

เนือ้หาของหนังสือ    
1. ความถกูตอ้ง สมบรูณข์องหนงัสือ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. เนือ้หามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการน าเสนอ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
3. เนือ้หาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
4. เนือ้หาแตล่ะหนา้มีความสมัพนัธต์อ่เน่ืองกนั 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.90 0.22 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นเนือ้หาของหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 

ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.90, S.D. = 0.22) 
เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพดา้นภาษาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้
ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 14 ดงันี ้
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ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านภาษาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์
เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

ด้านภาษา    
1. ใชภ้าษาส่ือความหมายไดเ้หมาะสมกบัวยั 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. การสะกดค า การใชค้  า ถกูตอ้ง เหมาะสม และสมบรูณ ์ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. ส านวนภาษาอา่นเขา้ใจง่าย 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.73 0.43 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นภาษาของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 

ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.73, S.D. = 0.43) 
เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

1.1.4 ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบและภาพประกอบของหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 15 ดงันี ้
 
ตารางที ่15 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบและภาพประกอบของหนังสือ

นิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

การออกแบบและภาพประกอบ    
1. ความเหมาะสมของขนาดรูปเลม่หนงัสือ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
2. ออกแบบหนา้จอเหมาะสม ใชง้่าย สวยงาม 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 
การออกแบบและภาพประกอบ    
3. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
4. เลือกใชข้นาด สี ตวัอกัษรไดเ้หมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
5. สีพืน้เนือ้หาบทเรียน สีภาพประกอบ สวยงาม สบายตา 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.88 0.18 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นการออกแบบและภาพประกอบของหนังสือ

นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสุด     

(X̅  = 4.88, S.D. = 0.18) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

1.1.5 ผลการประเมินคณุภาพดา้นการออกแบบปฏิสมัพนัธข์องหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 16 ดงันี ้
 
ตารางที ่16 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบปฏิสัมพันธข์องหนังสือนิทาน

อิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

การออกแบบปฏิสัมพันธ ์    
1. ผูอ้า่นสามารถควบคมุหนงัสืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
2. สามารถยอ้นกบัไปจดุตา่ง  ๆ   ของหนงัสือได ้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
3. ปุ่ มกดมีความชดัเจน ใชไ้ดต้ามความตอ้งการ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.93 0.15 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 16 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นการออกแบบปฏิสัมพันธ์ของหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
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ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดยมีภาพรวมอยู่ ท่ีระดับมากท่ีสุด              

(X̅  = 4.93, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

2. ผลการสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีเนือ้หาแบง่เป็น 12 หนว่ยการเรียนรู ้ดงันี ้
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ เร่ือง เวลา 

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

พลงัแหง่ความดี 
แรง้แทนคณุ 
รอยรั่วบนก าแพง 
วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 
น า้ใจเพื่อน 
ครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต 
เพ่ือน 
ปลาใหญ่ในบว่งรกั 
เจา้หญิงเกลือและพรกิไทย 
ผลไมแ้สนสวย 
เจา้หนอูยากเป็น... 
หญิงชาวบา้น 

50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 
50 นาที 

 
2.1 ผลการประเมินคณุภาพแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชร้ว่มกบัหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์

เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูว้ิจยัท าแบบประเมินใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ไดป้ระเมินคณุภาพของบทเรียนแบง่ออกเป็น 5 ดา้น มีผลตามตารางการประเมิน ดงันี ้

2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพดา้นสาระส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกับ
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 17 ดงันี ้
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ตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านสาระส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการ
อ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

สาระส าคัญ    
1. สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้นหลกัสตูร 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัท่ีควรเรียนรู ้
    และประสบการณส์ าคญั 

4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3. มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ีย 4.87 0.30 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นสาระส าคญัของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้

ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ท่ี

ระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.87, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 
 

2.1.2 ผลการประเมินคุณภาพดา้นจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชร้ว่มกับหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังตารางท่ี 18 
ดงันี ้
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ตารางที่  18 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแผน 
การจัดการเรียน รู้โดยใช้ ร่วม กับหนังสือนิทานอิ เล็กทรอนิกส์ เร่ือง  
“การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม    
1. สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรูแ้ละประสบการณส์ าคญั 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
2. ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. ระบพุฤตกิรรมท่ีตอ้งการใชไ้ดช้ดัเจน 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.60 0.37 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแผนการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชร้่วมกับหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมี

ภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.60, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบว่ามีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

2.1.3 ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนือ้หาของแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชร้่วมกับหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 19 ดงันี ้
 
ตารางที่ 19 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
 
 
 



 83 

รายการประเมิน (𝐗) (S.D) ระดับคุณภาพ 

เนือ้หา    
1. เหมาะสมกบัเวลาและวยัของผูเ้รียน 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
2. มีความยากง่ายพอเหมาะ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. นา่สนใจ และมีความส าคญัตอ่การจดักิจกรรม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.60 4.43 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 19 พบวา่ ผลการวิเคราะหด์า้นเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชร้ว่มกบั

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ท่ีระดบั

มากท่ีสดุ  (X̅  = 4.60, S.D. = 4.43) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

2.1.4 ผลการประเมินคุณภาพดา้นการจดักิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชร้ว่มกับ
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 20 ดงันี ้

 
ตารางที่ 20 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริม
การอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

ด้านการจัดกิจกรรม    
1. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3. ผูเ้รียนมีความรว่มมือในการจดักิจกรรม 4.40 0.89 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.67 0.47 มากทีสุ่ด 
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จากตารางท่ี 20 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นการจดักิจกรรมของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชร้ว่มกับหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียน รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 ได้แก่                  

ขอ้ท่ี 3. ผูเ้รียนมีความรว่มมือในการจดักิจกรรม อยู่ท่ีระดบัมาก (X̅  = 4.40, S.D. = 0.89) และมี

ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.67, S.D. = 0.47)  
 
 

2.1.5 ผลการประเมินคุณภาพดา้นส่ือการเรียนการสอนของแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังตารางท่ี 21 
ดงันี ้
 
ตารางที่ 21 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านส่ือการเรียนการสอนของแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “การให้ทาน”  
เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ   โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

ด้านส่ือการเรียนการสอน    
1. สอดคลอ้งกบัจดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาและวยัของผูเ้รียน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3. เรา้ความสนใจของผูเ้รียน 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.80 0.30 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 21 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นส่ือการเรียนการสอนของแผนการจดัการเรียนรู้

โดยใชร้ว่มกบัหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้
การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีภาพ

รวมอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด  (X̅  = 4.80, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่ามีความ
เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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2.1.6 ผลการประเมินคณุภาพดา้นการวดัผลและประเมินผลของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดย

ใชร้ว่มกับหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังตารางท่ี 22 
ดงันี ้
 
ตารางที่ 22 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านการวัดผลและประเมินผลของแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
รายการประเมิน (X̅) (S.D) ระดับคุณภาพ 

ด้านการวัดผลและประเมินผล    
1. การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 
      และการจดักิจกรรม 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
3. สามารถประเมินผลโดยใชเ้ครื่องมือวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.87 0.30 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ผลการวิเคราะหด์า้นการวดัผลและประเมินผลของแผนการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชร้่วมกับของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

โดยมีภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมากท่ีสดุ (X̅  = 4.87, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาแตล่ะรายการ พบว่ามี
ความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
 

3. ผลหาประสิทธิภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จากการทดลองกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 24 คน วิเคราะหห์า
ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ไดค้า่ประสิทธิภาพตามตารางท่ี 12 ดงันี ้
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ตารางที่ 23 ผลหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง “การให้ทาน”  
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
ตารางที ่23  ประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
หลังเรียน 

หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย 
(𝐄𝟏) (𝐄𝟐) ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 

คะแนนเต็ม 10 10 10 10 10 10 120 30 

คะแนนเฉลีย่ 8.25 8.42 8.75 9.21 9.17 8.92   

เฉลีย่รอ้ยละ 82.50 84.17 87.50 92.08 91.67 89.17   

  

 
ตารางที ่23 (ต่อ) ประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
หลังเรียน 

หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย 
(𝐄𝟏) (𝐄𝟐) ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 

คะแนนเต็ม 10 10 10 10 10 10 120 30 

คะแนนเฉลีย่ 9.13 8.54 8.75 8.88 8.96 9.58 106.54 24.58 

เฉลีย่รอ้ยละ 91.25 85.42 87.50 88.75 89.58 95.83 88.78 81.94 
(𝐄𝟏) = 88.78 (𝐄𝟐) = 81.94 

 
 จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง “การให้ทาน”              
เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ ้น 
มีประสิทธิภาพ 88.78/81.94 สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตัง้ไว ้ 
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ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง จ  านวน 24 คน ดงัตาราง
ท่ี 24 ดงันี ้

 
ตารางที่ 24 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
การทดสอบ (�̅�) (S.D) �̅� 𝐒. 𝐃.𝐃 t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรยีน 11.00 1.77 
13.58 2.76 24.07* 0.0000 

หลงัเรยีน 24.58 2.43 

 

จากตารางท่ี 24 พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 11.00 คะแนน และ 24.58 คะแนน ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน  ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 คน  
โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบง่นกัเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดบัเก่ง ระดบัปาน
กลาง และระดบัออ่น ไดท้ัง้หมด 4 กลุม่ ดงันี ้
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ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่1 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 25 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย
ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม 
โดยรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 4 ดี 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 4 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดี 

ภาพรวม 4 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดี 

ภาพรวม 4 ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 26 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียน 

โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการ
จดัการเรียนรูใ้นหนว่ยท่ี 2 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ  านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่ม
แบ่งนกัเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดบัเก่ง ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อน ไดแ้ก่กลุ่มท่ี 1 
กลุม่ท่ี 2 และกลุม่ท่ี 3 อยูใ่นระดบั 4 หมายถึง ดี กลุม่ท่ี 4 โดยรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ             
 
ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่3 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 
 

5 
 

ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี 27 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย
ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถงึ ดีท่ีสดุ 
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ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่4 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 4 ดี 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดี 

ภาพรวม 4 ดี 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 28 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย
ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 4 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มท่ี 1 อยู่ในระดับ 4 หมายถึง ดี กลุ่มท่ี 2 อยู่ในระดับ 5 หมายถึง ดีท่ีสุด กลุ่มท่ี  3  
และกลุม่ท่ี 4 มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ  
 
ตารางที่ 29 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่5 

 

กลุ่ม รายการประเมิน ระดับ 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน ระดับ 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 29 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย

ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 5 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 30 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่6 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 

3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 30 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย

ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ  
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ตารางที่ 31 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่7 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดี 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดี 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4 ดี 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 31 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย
ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 7 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 32 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่8 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 32 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย

ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 8 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 33 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่9 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 
 

5 
 

ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 33 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย

ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 9 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
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ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่10 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 34 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย
ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 10 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่11 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4 ดี 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 4 ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 35 พบวา่ผลการประเมินพฤติกรรมกลุม่ของนกัเรียน ในระหวา่งการเรียนโดย

ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 11 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 36 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที ่12 

 

กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

1. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 
 

5 
 

ดีท่ีสดุ 
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กลุ่ม รายการประเมิน 
ระดับเกณฑ์
การตัดสิน 

ความหมาย 

2. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

3. 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 

ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

4. 
1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 5 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5 ดีท่ีสดุ 

 4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 5 ดีท่ีสดุ 
ภาพรวม 5 ดีท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 36 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดย

ใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 12 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นักเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน ทั้งหมด 4 กลุ่ม  
มีภาพรวมอยูใ่นระดบั 5 หมายถึง ดีท่ีสดุ 
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ตารางที ่37 แสดงผลภาพรวมของการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการ
เรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการ
อ่านตีความ  โดยใช้การจัดการเรียน รู้แบบ ร่วมมือด้ วยเทคนิค TAI  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

กลุ่ม รายการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 

1-4 

1. รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่ 4.88 0.33 ดีท่ีสดุ 
2. ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 4.96 0.20 ดีท่ีสดุ 
3. ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้ 5.00 0.00 ดีท่ีสดุ 
4. ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด 4.83 0.38 ดีท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.92 0.16 ดทีีสุ่ด 
 

จากตาราง 37 พบว่าผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระหว่างการจัดการ
เรียนรูใ้นหน่วยท่ี 4 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 24 คน โดยจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือจดักลุ่มแบ่ง
นกัเรียนแบบคละความสามารถคือ ระดบัเก่ง ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อน ไดท้ัง้หมด 4 กลุ่ม 
ทัง้หมด 12 คาบ 12 หน่วยการเรียนรู ้มีผลสรุปเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่ 1) รูจ้กัการแบ่งหนา้ท่ีท างานกัน

ภายในกลุ่ม อยู่ในระดับดีท่ีสุด (X̅ = 4.88, S.D. = 0.33) 2) ให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม      

อยู่ในระดบัดีท่ีสุด (X̅ = 4.96, S.D. = 0.20) 3) ปฏิบตัิงานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกันไว ้

อยู่ในระดบัดีท่ีสุด (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) 4) ท างานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด อยู่ในระดบัดี

ท่ี สุ ด  (X̅ = 4.83, S.D. = 0.38) และ มี ค่ า เฉ ล่ี ย โดย รวม  อยู่ ใน ระดับ ดี ท่ี สุด  ( X̅ = 4.92,  
S.D. = 0.16)  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใชห้นงัสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน 
พบว่าอยู่ในระดบัดีท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไวคื้อนักเรียนจะตอ้งมีผลการประเมิน
พฤตกิรรมอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 
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บทที ่5 
 

บทสรุป 
 

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 การวิจัยครัง้นีมี้
วตัถุประสงค ์1) เพ่ือสรา้งและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน”  
เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการเรียน โดยใชห้นังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ซึ่งด  าเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 3 ขัน้ตอน คือ 1) สรา้งและ
หาประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ศึกษา
พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ไดแ้ก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2  
จ านวน 3 หอ้งเรียน ทัง้หมด 76 คน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียน
สามง่ามชนูปถัมภ ์อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 24 คน 
ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกหอ้งเรียนท่ีมีระดบัปานกลาง 
ตามห้องเรียนท่ีแบ่งตามระดับของผู้เรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
3 2) แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI ควบคูก่บัการใช้
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบันกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มของ

นกัเรียน การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉล่ีย (X̅) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า 
t-test แบบ dependent  
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สรุปผลการวิจัย 
1) ผลการสรา้งหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  

มีคุณภาพอยู่ ในระดับมากท่ีสุด  (X̅ = 4.87, S.D. = 0.21) และน าไปทดสอบกับนักเรียน  
มีประสิทธิภาพเทา่กบั 88.78/81.94 ซึ่งสงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 

2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3) ผลการประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ

ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีภาพรวมอยู่ในระดบัดีท่ีสดุ (X̅ = 4.92,       
S.D. = 0.16) 
 

อภปิรายผล 
1. การหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ และแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้

รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ 88.78/81.94 สอดคลอ้ง
กบัเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตัง้ไว ้ดงันัน้หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจดัการเรียนรูท่ี้
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ จึงมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีตัง้ไวแ้ละสามารถน าไปใชใ้นการ
เรียนการสอนได้ เน่ืองจากผู้วิจัยได้ด  าเนินการสรา้งและพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์         
และแผนการจัดการเรียนรูผ้่านขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ และน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ของเนือ้หา สาระส าคัญ ภาษา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กระบวนการ
จดัการเรียนรู ้ส่ือและแหล่งการเรียนรู ้การวดัประเมินผลการเรียนรู ้ ไดผ้่านการตรวจสอบความ
สอดคล้องของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
แลว้น าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 3 กลุ่มแบบ 1:1 ระดบั เก่ง 
ปานกลาง อ่อน จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ความยากง่ายของเนือ้หา 
ความเหมาะสมของกิจกรรม และเวลาท่ีใช ้พบว่าอยู่ในเกณฑ ์79.44/77.78 ซึ่งถือว่าต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตัง้ไวท่ี้ 80/80 จากนัน้ไดน้  าปัญหาท่ีพบจากการทดลองใชม้าปรบัปรุงแกไ้ข แลว้น าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1 จ  านวน 24 คน แบบกลุ่ม 1:100 ระดับ เก่ง  
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ปานกลาง ออ่น อาจเน่ืองมากจากการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์
และแผนการจดัการเรียนรู ้ท่ีเป็นไปอย่างมีระบบ และมีขัน้ตอนตามหลกัเกณฑท่ี์ถกูตอ้ง ผ่านการ
แก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จากการทดลองก่อนน าไปใช้จริง จึงท าให้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์ 
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TAI เรื่อง  
“การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพสงู
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.64/80.28 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตัง้ไว ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปฏิวตัิ วิชาวงษ์ (2562) ไดท้  าการศกึษาการพฒันา
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง รูท้นั Cyberbullying โดยใชก้รณีศกึษา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ พบว่าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง รูท้นั Cyberbullying ท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เท่ากับ 82.00/83.33 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ แวววิไล  
จ าปาศกัดิ ์(2560) ไดท้  าการศกึษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ลกัษณะนาม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ 
เรื่อง ลักษณะนามท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 เท่ากับ 81.06/82.84 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ รวีวรรณ ยงทวี (2561) ไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน
คิดวิเคราะห ์กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
กลุ่มรว่มมือเทคนิค TAI พบว่าแบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่ม ร่วม มือเทคนิค  TAI ท่ีสร้างขึ ้น 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เท่ากับ 86.12/85.09 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า  
การจดัการเรียนรูด้ว้ยการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส ์และการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนทัง้สิน้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05          
อนัเน่ืองมาจากการใชห้นงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกสท่ี์สรา้งขึน้ ซึ่งเป็นส่ือการสอนท่ีออกแบบน่าสนใจ        
มีเนือ้หาไม่ซับซอ้น สามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา ประกอบไปดว้ย ตวัอักษร ภาพนิ่ง ท่ีสามารถ
น าไปเช่ือมโยงขอ้มลูท่ีมีความสมัพนัธก์นัไดอ้ยา่งรวดเรว็ ท าใหผู้ท่ี้สนใจสามารถอา่นไดต้ลอดเวลา
จากอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสต์่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร ์โทรศพัทมื์อถือ และยงัสามารถใชไ้ดใ้นระบบ
ออฟไลนแ์ละในระบบออนไลนผ์า่นเครือขา่ยของอินเทอรเ์น็ตไดอี้กดว้ย  
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นอกจากนีย้ังท าให้เกิดความน่าสนใจไม่เบื่อหน่าย และยังปรับปรุงให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา ผูเ้รียนสามารถยอ้นกลบัไปเพ่ือทบทวนบทเรียนไดห้ากไม่เขา้ใจ ทัง้นีเ้ป็นเพราะหนงัสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  และได้ผ่านการทดลอง 
หาประสิทธิภาพและแกไ้ขปรบัปรุงอย่างถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ มนีูเร๊าะ ผดงุ (2561) ศกึษาการพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์บบมีปฏิสมัพนัธเ์พ่ือการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนท่ีใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยหนังสือฯสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ท่ีระดบั .01 และยังสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ชิน ธิดาเซอะ (2561) ศึกษาการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง มาตราตวัสะกดไทย ส าหรบันกัศกึษาเมียนมา ระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยั
ภาษาตา่งประเทศย่างกุง้ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ผลวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนี ้อารีนา หะยีเตะ 
(2559) ศกึษาผลการจดัการเรียนรู ้เรื่องพยญัชนะและสระ สาระวิชาภาษามลายู ส  าหรบันกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านน า้ด  า โดยใช้รูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ผลการศึกษา
พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นารถนารี อินฒะสอน (2550) ไดศ้กึษาการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องค าและชนิดของค า ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ท่ีไดร้บัการสอน โดยการเรียนแบบรว่มมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดร้บัการสอนโดยใชวิ้ธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI  
สูงกว่าก่อนไดร้บัการสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01 จากงานวิจัยข้างตน้จะเห็นว่า
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ ท าให้
นกัเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรูม้ากขึน้ เพราะนกัเรียนไมเ่คยเรียนดว้ยส่ือการสอนประเภทนีม้าก่อน 
การได้ศึกษาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI  
ท่ีแบง่กลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ คือ ระดบัเก่ง ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อน รว่มมือ
กันท ากิจกรรมกลุ่ม  โดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม  ให้ความช่วยเหลือกันและกันในระหว่าง 
ท่ีท  ากิจกรรม ใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณก์ารเรียนรูแ้ก่กนัและกนั นกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัอ่อน
จะพยายามชว่ยตนเองโดยการพยายามศกึษาในเรื่องท่ียงัไม่เขา้ใจ และฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ
ในเรื่องนัน้มากยิ่งขึน้ ส่วนนกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัเก่งก็พยายามช่วยเหลือเพ่ือนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
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โดยการอธิบายใหเ้พ่ือนเขา้ใจ ท าใหน้กัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การจดัการเรียนรู้ มีความรบัผิดชอบ 
สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  

3. การประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 24 คน มีคา่เฉล่ีย

โดยรวมคือ ( X̅  = 4.92, S.D. = 0.16) อยู่ในระดบัดีท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไวคื้อ
นกัเรียนจะตอ้งมีผลการประเมินพฤตกิรรมอยู่ในระดบัดีขึน้ไป สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ทรงภพ 
ขนุมธุรส และอนุชา กอนพ่วง (2563) ไดศ้ึกษาการพฒันาการคิดวิเคราะหใ์นรายวิชาวรรณกรรม
กับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนิสิต  
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมกลุ่มมีคะแนนอยู่ในระดับดี (อยู่ในช่วงคะแนน 12 – 15) และ
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ กญัญณฐั พลอยกระจ่าง (2556) ไดศ้กึษาพฤติกรรมความรว่มมือของ
เด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการป้ันแบบกลุ่ม ผลการศึกษาวิจยั พบว่าหลงัการจดักิจกรรม
การป้ันแบบกลุ่ม พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 1.74)  
และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรมความร่วมมือด้านการยอมรับ ( = 1.84) ดา้นการ
ช่วยเหลือ ( = 1.64) และดา้นความรบัผิดชอบ ( = 1.64) อยู่ในระดบัสูงทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบ
ระดับพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายดา้น  พบว่าพฤติกรรมความ
รว่มมือของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการป้ันแบบกลุ่ม มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้าร

จดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ไดผ้า่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและผา่นการทดลอง
ใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง พบว่า สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหก้ับผูเ้รียนโดยมีคะแนนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว้ จึงเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้ับ
การเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก 
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2. ก่อนน าหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดย
ใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ไปใช้ต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับ
วิธีการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) ใหช้ดัเจนทัง้ผูส้อนและผูเ้รียน และควรมีการเตรียมความ
พรอ้มดา้นอ่ืน ๆ เช่น ความสมบรูณข์องอุปกรณค์อมพิวเตอร ์อีกทัง้ผูส้อนและผูเ้รียนควรมีความรู้
เก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ เป็นตน้ 

3. ผูส้อนควรวางแผนก าหนดระยะเวลาโดยค านงึถึงเนือ้หากบัเวลา เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
อยา่งครบถว้น 

4. การใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ  
โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ผูใ้ชง้านควรมีความรูพื้น้ฐานในการใชส่ื้อ
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ เชน่ คอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน แท็บเล็ต เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการสรา้งหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) ไปใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาภาษาไทย

ในเนือ้หาสาระอ่ืน ๆ เช่น การพูด การเขียน พรอ้มทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  
เพ่ือจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียนมีความคดิเห็นเก่ียวกบัในการพฒันาการสอนอยา่งไร  

2. ควรมีการพัฒนาวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI ไปใชส้อนร่วมกับส่ือ
การสอนอ่ืน ๆ เช่น ส่ือมัลติมีเดีย เว็บไซต ์และอินโฟกราฟิก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนดว้ย
วิธีการและส่ือท่ีหลากหลาย 

3. ควรมีการวิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูเ้รียน หลงัจากเรียนเรื่อง “การใหท้าน” โดยใชห้นงัสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤตกิรรมของผูเ้รียน 

4. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีผลตอ่การใช้หนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์
เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย 
เทคนิค TAI  
 
 
 
 
 
 



บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 



บรรณานุกรม 
 
กรองทอง จลุิรชันีกร. (2554). การจดัการศกึษาส าหรบัเด็กทีม่ีความตอ้งการพเิศษระดบัปฐมวยั. 
 กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2552). ตวัชีว้ดัแกนกลางและสาระการเรียนรู ้กลุม่สาระการเรียนรู ้

ภาษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั.  

กอบกาญจน ์วิเศษรมัย.์ (2562). ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร. (พิมพค์รัง้ท่ี 6). กรุงเทพฯ :               
โอ.เอส.พริน้ติง้เฮา้ส.์ 

กญัญณฐั พลอยกระจา่ง. (2556). พฤตกิรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
 กิจกรรมการป้ันแบบกลุม่. คณะศกึษาศาสตร ์: มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. 
กิตตพิงษ ์วงศท์ิพย.์ (2559). ศกึษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีวจันปฏิบตัิ

ศาสตร์เพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการอ่านตีความของนกัศกึษาระดบัปริญญา
บณัฑิต. วิทยานิพนธ ์ปร.ด., มหาวิทยาลยัศลิปากร, กรุงเทพฯ. 

กลุิสรา จิตรชญาวณิช. (2562). การจดัการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

ขนิษฐา จิตชินะกลุ. (2545). คตชินวทิยา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
เขมณฏัฐ์ มิ่งศริธิรรม. (2559). การออกแบบสือ่การศกึษาสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์หง่

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
จ าเนียร เล็กสมุา (2552). ไดศ้กึษาการพฒันาความสามารถในการอา่นจบัใจความจากนทิาน
 สง่เสริมคณุธรรมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
 เทคนิคการสรา้งแผนทีค่วามคดิ พบวา่ความสามารถในการอา่นจบัใจความของ
 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2. วิทยานิพนธ ์ศษ.ม., มหาวิทยาลยัศลิปากร, นครปฐม. 
จิรวฒัน ์เพชรรตัน.์ (2555). ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
ชนินทรช์ยั อินทิราภรณ.์ (2548). ปทานกุรมศพัทก์ารศึกษา. (พิมพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ   
 : ส านกัพิมพแ์วน่แกว้. 
ชวนพิศ ปะกิระน า. (2554). การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์เรือ่งการอ่านและการเขียนค า

มาตราตวัสะกด แม่กง กน และกม กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1. 
คน้ควา้อิสระ ค.ม., มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, มหาสารคาม. 



 113 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ (2556). การทดสอบประสทิธิภาพสือ่หรือชดุการสอน. วารสารศลิปากร

ศกึษาศาสตรว์ิจยั, กรุงเทพฯ. 
ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน.์ (2561). 80 นวตักรรมการจดัการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั. นนทบรุี           

พีบาลานซดี์ไซดแ์อนปริน้ติง้. 
ช านาญ ปาณาวงษ.์ (2562). ระเบยีบวธีิวจิยัเชิงคณุภาพ. พิษณโุลก : พิษณโุลกดอทคอม. 
ชิน ธิดา เซอะ. (2561). การพฒันาหนงัสอือเิล็กทรอนกิส์ เรือ่ง มาตราตวัสะกดไทย           

ส าหรบันกัศึกษาเมียนมา ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัภาษาตา่งประเทศยา่งกุง้ 
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก. 

ชศูรี วงศร์ตันะ.(2550). เทคนคิการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. (พิมพค์รัง้ท่ี 10). กรุงเทพฯ : ไทเนรมิตกิจ
อินเตอรโ์ปรเกรสซิพ.  

เชาวลิต ประดิษฐ์. (2550). คูม่ือการสรา้งหนงัสืออเิลก็ทรอนกิส์ (e – Book) ดว้ยโปรแกรม 
FlipAlbum 5 Pro. โรงเรียนวดัโบราณหลวง. สโุขทยั.  

ดารุณี ถึงลาภ. (2552). การสรา้งและหาประสทิธิภาพสือ่ประกอบการสอนแบบผสมผสานวชิา
 การอ่านตีความ หลกัสูตรปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรามค าแหง. วิทยานิพนธ ์ค.อ.ม., 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. 
ทรงภพ ขนมธุรส จตุารตัน ์เกตปุาน และน า้ทิพย ์องอาจวาณิชย.์ (2562) พฤตกิรรมการอา่น
 วรรณกรรมไทยร่วมสมยัของนสิติสาขาวชิาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์  
 มหาวทิยาลยันเรศวร. รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัขาติ 
 (proceedings) การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นศลิปศาสตร ์ครัง้ท่ี 4  
 ศาสตรบ์รูณการงานวิจยัเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน. วนัท่ี 1 - 2 เมษายน 2562   
 ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั   
 จงัหวดัสงขลา, 653 - 661. 
ทรงภพ ขนมธุรส และอนขุา กอนพว่ง. (2563). การพฒันาการคดิวเิคราะห์ในรายวชิาวรรณกรรม
 กบัสงัคม โดยใชก้ระวนการกลุม่. รายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
 (Proceedings) การประชมุวิชาการระดบัชาต ิพะเยาวิจยัครัง้ท่ี 9.    
 วนัท่ี 23:24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอบุาลีคณุปูมาจารย ์ 
 มหาวิทยาลยัพะเยา จงัหวดัพะเยา, 2456 - 2464. 



 114 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ทิพยเ์กสร ก าปนาท. (2558). การวดัและประเมินผลการศึกษา. เชียงใหม ่: ส.อินฟอรเ์มชั่น 
  เทคโนโลยีจ ากดั. 
ทิศนา เขมณี. (2560). รูปแบบการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์หง่

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
ธนญัชย ์ชยัวฒุิมากร. (2559). แนวคดิคณุธรรมในนทิานสมยัใหม่: ดว้ยรกับนัดาล...นิทานสขีาว
 ของอาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา. กรุงเทพฯ : วารสารวิชาการ บณัฑิตวิทยาลยัสวนดสุิต.  
ธวชั ปณุโณทก. (2553). นทิานพืน้บา้น ชดุคลงัปัญญาไทย. กรุงเทพฯ : ปันรู.้  
นฤนาท จั่นกลา้. (2555). การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและพฤตกิรรมการท างานกลุม่  

เรือ่งคอนกรูเอนซ์ส าหรบันกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาทีเ่รียน 
โดยใชก้ารเรียนแบบร่วมมือ. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา,          
พระนครศรีอยธุยา. 

นารถนารี อินฒะสอน. (2550). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนภาษาไทยเรื่องค าและ
ชนดิของค า ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค TAI กบัการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., มหาวิทยาลยัศลิปากร, กรุงเทพฯ. 

นิตยา ผกูเกษตร. (2551). การพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอา่นตีความ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรียนเซนตฟ์รงัซีสเซเวยีร์ นนทบรุี.  
สารนิพนธ ์กศ.ม., มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

นชุจรี สละรมิ. (2558). การพฒันาหนงัสอือเิล็กทรอนกิส์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เรื่อง ส านวน 
 สภุาษิต ค าพงัเพย กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทยส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6. 
 วิทยานิพนธ ์กศ.ม.มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก. 
ปกรณ ์ประจนับาน. (2552). ระเบยีบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์. พิษณุโลก : รตันสวุรรณการพิมพ.์ 
ปฏิวตั ิวิชาวงษ.์ (2562). การพฒันาหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์เรือ่ง รูท้นั Cyberbullying  
 โดยใชก้รณีศึกษา ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., 
 มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. 
ประคอง  นิมมานเหมินท.์ (2551). นทิานพืน้บา้นศกึษา. (พิมพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ :   
 โครงการต าราอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
 



 115 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปรียา หิรญัประดษิฐ์. (2560). เอกสารการสอนชุดวชิาการอา่นภาษาไทย. (พิมพค์รัง้ท่ี 15). 
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, นนทบรุี. 
พรรณี ลีกิจวฒันะ. (2553). วธีิการวจิยัทางกรศกึษา. (พิมพค์รัง้ท่ี 6). กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร ์
 อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั. 
พระครูพิลาศสรกิจ. (2562). ศกึษาวเิคราะหก์ารใหท้านในสงัคมไทยในยคุปัจจุบนั. วารสาร 

มหาจฬุานาครทรรศน ์ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 5. มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 
อยธุยา, 2303 – 2315. 

พระธรรมโกศาจารย.์ (2551). การใหท้านทีไ่ม่ตอ้งเสยีเงนิแลว้ยงัไดน้พิพาน. กรุงเทพฯ :           
โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง. 

พระพรหมคณุาภรณ.์ (2559). พจนานกุรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. (พิมพค์รัง้ท่ี 34).   
 มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 
พระมหาสวุิทย ์วิชฺเชสโก. (2541). ทาน กา้วแรกแหง่การพฒันาคณุภาพชีวติ. ปทมุธานี :        

ฟองทองเอ็นเตอรไ์พรช.์  
พวงผกา ลือยศ. (2554). การพฒันาหนงัสอือเิล็กทรอนกิส์เรือ่ง มาตราตวัสะกด ส าหรบันกัเรียน  

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 ทีเ่ป็นชาวเขาเผา่มง้. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., มหาวิทยาลยันเรศวร, 
พิษณโุลก. 

พชัรี คุม้ชาติ. (2553). การคิดเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัทีฟั่งนทิานประกอบการป้ัน.             
ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม., มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
ไพฑรูย ์ศรีฟ้า. (2551). e-Book หนงัสอืพดูได.้ (พิมพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ : บรษิัทฐานการพิมพ์
 จ ากดั. 
ไพพรรณ อินทนิล. (2553). เทคนิคการเล่านทิาน. กรุงเทพฯ : สวีุรยิาสาสน์. 
ภาวินี ภมูิเอ่ียม. (2558). การพฒันาหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์เพือ่พฒันาทกัษะการอา่นบทรอ้ยกรอง

ประเภทกาพยย์าน ี11 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5. วิทยานิพนธ ์กศ.ม.,
มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. 

ภาสกร เรืองรอง. (2557). การพฒันาอบีุ๊กบนคอมพวิเตอร์แบบพกพา e-Book บน Tablet PC. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์รทิชา. 

ภิญโญ เวชโช. (2561). คตชินวทิยา.กรุงเทพฯ : สหมิตรพฒันาการพิมพ.์ 



 116 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มาเรียม นิลพนัธ.์ (2553). วิธีวจิยัทางการศกึษา. (พิมพค์รัง้ท่ี 5). นครปฐม:     
 โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศลิปากร. 
มนีูเร๊าะ ผดงุ. (2561). การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิสแ์บบมีปฏิสมัพนัธ์เพือ่การเรียนรูภ้าษาไทย 

ส าหรบันกัเรียนทีใ่ชภ้าษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา, ยะลา. 

เมษา นวลศรี. (2556). การประเมินผลการเรียนรู.้ ปทมุธานี : มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
 อลงกรณใ์นพระบรมราชปูถมัภ.์ 
รวีวรรณ ยงทวี. (2561). รายงานการวจิยัเรือ่งการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์  

กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชเ้ทคนิค   
การสอนแบบกลุม่ร่วมมือเทคนคิ TAI. โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง : รอ้ยเอ็ด 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2554). พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554. (พิมพค์รัง้ท่ี 2).
 กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน. 
เรไร ไพรวรรณ.์ (2551). วรรณกรรมทอ้งถิ่น. มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี. 
วรวฒัน ์วฒันธีรางกรู. (2552). การศกึษาผลการเรียนรูท้ีพ่ฒันาทกัษะการอ่านตีความ 
 และการเขียนสรุปความดว้ยบทเรียนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3. วิทยานิพนธ ์กศ.ม., มหาวิทยาลยัขอนแก่น,
 ขอนแก่น. 
วรญัญา เอ่ียมส าอางค ์(2551). ไดก้ารศกึษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนทิานอา่น 
 งา่ยตอ่ความสามารถในการอา่นของนกัเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1. วิทยานิพนธ ์ศษ.ม., มหาวิทยาลยัศลิปากร, นครปฐม. 
วราพร หิตมลู. (2561). แบบฝึกทกัษะการอ่านสรา้งสรรค์ความคดิ กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เลม่ที ่1 การอา่นตีความ. โรงเรียนบา้นโคกวิทยาคม, อตุรดิตถ.์ 
วิเชียร เกษประทมุ. (2550). นทิานพืน้บา้น เพือ่สรา้งนสิยัรกัการอา่นส าหรบัเดก็  
 และเยาวชน. กรุงเทพฯ : พฒันาศกึษา. 
วีระพงษ ์แสงทอง. (2557). ศกึษาการบริจาคทานของพทุธศาสนกิชนกรณีศกึษา : ต าบลไร่นอ้ย 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธาน.ี วิทยานิพนธ ์พธ.ม., มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
 วิทยาลยั, พระนครศรีอยธุยา. 



 117 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
แวววิไล จ าปาศกัดิ.์ (2560). การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์เรือ่ง ลกัษณะนาม กลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3. การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
กศ.ม., มหาวิทยาลยันเรศวร, พิษณโุลก. 

ศศพิรรณ ส าแดงเดช. (2553). ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กิจกรรมการทดลองหลงัการฟังนทิาน. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.,    
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

ศภุรดา สขุประเสรฐิ. (2558). ภาษาไทยส าหรบัครู. คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร. 

สมจิตร ์พยคัษา. (2561). ศกึษาการใหท้านเพือ่สง่เสริมความสามคัคีของพทุธศาสนกิชน 
 ในอ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรมัย.์ วิทยานิพนธ ์พธ.ม., มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
 ราชวิทยาลยั, พระนครศรีอยธุยา. 
สมนกึ ภทัทิยธนี. (2562). การวดัผลการศกึษา. (พิมพค์รัง้ท่ี 12). กรุงเทพฯ : ประสารการพิมพ.์ 
สมบตั ิการจนารกัพงษ.์ (2547). 29 เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ีห่ลากหลาย การเรียนแบบ

ร่วมมือ. กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจรูี. 
สมพร มนัตะสตูร. (2534). การอา่นทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
สนัตวิฒัน ์จนัทรใ์ด. (2562). แบบฝึกหดัการรูเ้รื่องการอา่น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 
สนุิศา สดุจ านงค.์ (2558). การพฒันาชดุการเรียนรู ้เรือ่งการสรา้งเสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา โดยการใชก้ารจดัเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนคิ 
TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2. วิทยานิพนธ ์ค.ม., มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย,์ 
บรุีรมัย.์ 

อนญัญา วารีสะอาด. (2560). การอา่นตีความ. มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ นครสวรรค.์ 
อรพิณ สิรสิมัพนัธ.์ (2550). การศึกษาพฤตกิรรมการเรียนของนกัศกึษา. คณะศกึษาศาสตร์
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, กรุงเทพฯ. 
อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ลุ. (2552). ทานและทานบารมี: ความส าคญัทีม่ีตอ่การสรา้งสรรคว์รรณคดไีทย

พทุธศาสนา. วิทยานิพนธ ์อ.ม., จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
 



 118 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อาทิตยญ์า โพธ์ิสวย. (2550). การศกึษาการน าคา่นยิมทางพระพทุธศาสนาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ ์ค.ม.,  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.    

อาภรณ ์ใจเท่ียง. (2550). หลกัการสอน (ฉบบัปรบัปรุง). (พิมพค์รัง้ท่ี 4). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
อาร ีถาวรเศรษฐ์. (2546). คตชินวทิยา. กรุงเทพฯ : ศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา. 
อารีนา หะยีเตะ (2559). เรือ่งผลการจดัการเรียนรู ้เรือ่งพยญัชนะและสระ สาระวชิาภาษามลายู 
 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรียนบา้นน า้ด า โดยใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้บบ
 ร่วมมือ. วิทยานิพนธ ์ค.ม., มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา, ยะลา. 
เอมอร ผาสกุพนัธ.์ (2550). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และทกัษะ
 การสือ่สารทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 ระหวา่งกลุม่ทีจ่ดัการ
 เรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค STAD กบัเทคนิค TAI โดยการประเมินผลตามสภาพจริง. 
 วิทยานิพนธ ์ค.ม., มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, พระนครศรีอยธุยา. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหนงัสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริม

การอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในดา้นความถกูตอ้งของเนือ้หา ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์แผนการสอน การวดัประเมินผล ท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการสอนมากกวา่ 5 ปี มีผูเ้ช่ียวชาญ 5 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ ์  ต าแหนง่ รองศาสตราจารย ์
    คณุวฒุิสงูสดุ ศศ.ด. (ภาษาไทย)    สาขาวิชา ภาษาไทย      
    สถานท่ีท างาน คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คณุอานนัท ์นิรมล  ต าแหนง่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
    คณุวฒุิสงูสดุ กศ.ด. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา)  
    สาขาวิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา              
    สถานท่ีท างาน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤธยากาญจน ์โตพิทกัษ ์  ต าแหนง่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

      คณุวฒุิสงูสดุ ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศกึษา)  
    สาขาวิชา การประเมินผลและวิจยั              
      สถานท่ีท างานคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

4. ดร.สกุญัญาโสภี ใจกล ่า     ต าแหนง่ อาจารย ์  
    คณุวฒุิสงูสดุ ศศ.บ. (ภาษาไทย)    สาขาวิชา ภาษาไทย               
    สถานท่ีท างาน คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
5. ดร.ทศันีย ์มงคลรตัน ์     ต าแหนง่ อาจารย ์  
    คณุวฒุิสงูสดุ กศ.ด. (หลกัสตูรและการสอน)   สาขาวิชา ภาษาไทย                 
    สถานท่ีท างาน คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจแก้ไขเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหข์อความร่วมมือเก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจแก้ไขเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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หนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์

ผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริม
การอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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แบบประเมินประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบประเมินฉบบันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคณุภาพของหนงัสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือสง่เสรมิการอ่านตีความ โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ         
ดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีรายละเอียดการประเมิน ดงันี ้
  1) สว่นน าของหนงัสือ 
  2) เนือ้หาของหนงัสือ 
  3) ดา้นภาษา 
  4) การออกแบบและภาพประกอบ 
  5) การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์
 2. ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาประเมินคณุภาพและแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อ
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การให้ทาน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TAI ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยท าเครื่องหมาย  ลง
ในชอ่งวา่งของระดบั    ความคดิเห็น 5 ระดบั คือ 
  5 หมายถึง ดีมาก 
  4 หมายถึง ดี 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง พอใช ้
  1 หมายถึง ควรปรบัปรุง 
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แบบประเมินประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

สว่นน าของหนงัสือ       
1 ช่ือเรื่องหนา้ปกหนงัสือชดัเจนสวยงาม       
2 ค าชีแ้จงการใชห้นงัสือ       
3 การแจง้จดุประสงคใ์หผู้เ้รียนทราบ       
เนือ้หาของหนงัสือ       
1 ความถกูตอ้ง สมบรูณข์องหนงัสือ       
2 เนือ้หามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงคท่ี์ต้องการ

น าเสนอ 
      

3 เนือ้หาเหมาะสมกบัผูเ้รียน       
4 เนือ้หาแตล่ะหนา้มีความสมัพนัธต์อ่เน่ืองกนั       
ดา้นภาษา       
1 ใชภ้าษาส่ือความหมายไดเ้หมาะสมกบัวยั       
2 การสะกดค า การใชค้  า ถกูตอ้ง เหมาะสม และสมบรูณ ์       
3 ส านวนภาษาอา่นเขา้ใจง่าย       
การออกแบบและภาพประกอบ       
1 ความเหมาะสมของขนาดรูปเลม่หนงัสือ       
2 ออกแบบหนา้จอเหมาะสม ใชง้่าย สวยงาม       
3 ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หา       
4 เลือกใชข้นาด สี ตวัอกัษรไดเ้หมาะสม       
5 สีพืน้เนือ้หาบทเรียน สีภาพประกอบ สวยงาม สบายตา       
การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์       
1 ผู้อ่านสามารถควบคุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ตนเอง 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

2 สามารถยอ้นกบัไปจดุตา่ง  ๆ   ของหนงัสือได ้       
3 ปุ่ มกดมีความชดัเจน ใชไ้ดต้ามความตอ้งการ       
 
ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ (เพิ่มเตมิ) 
 
 1) สว่นน าของหนงัสือ        
           
            
 2) เนือ้หาของหนงัสือ        
            
            

3) ดา้นภาษา         
            
            

4) การออกแบบและภาพประกอบ      
            
            
 5) การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์       
           
            
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผูป้ระเมิน                                                                                   
(..................................................) 

ผูป้ระเมิน 
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ตารางที่  38 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง  
“การให้ทาน” เพื่ อ ส่งเสริมการอ่านตีความ โดยใช้การจัดการเรียน รู้ 
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

�̅� S.D 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ส่วนน าของหนังสือ         

1 
ช่ือเรือ่งหนา้ปกหนงัสอืชดัเจน
สวยงาม 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 

2 ค าชีแ้จงการใชห้นงัสอื 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

3 
การแจง้จดุประสงคใ์หผู้เ้รยีน
ทราบ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

เฉลีย่ 4.87 0.18 มากที่สดุ 
เนื้อหาของหนังสือ         
4 ความถกูตอ้ง สมบรูณข์องหนงัสอื 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

5 
เนือ้หามีความสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการน าเสนอ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

6 เนือ้หาเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

7 
เนือ้หาแตล่ะหนา้มคีวามสมัพนัธ์
ตอ่เนือ่งกนั 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 4.90 0.22 มากที่สดุ 
ด้านภาษา         

8 
ใชภ้าษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสม
กบัวยั 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

9 
การสะกดค า การใชค้  า ถกูตอ้ง 
เหมาะสม และสมบรูณ ์

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 

10 ส านวนภาษาอา่นเขา้ใจงา่ย 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ 4.73 0.43 มากที่สดุ 

การออกแบบและภาพประกอบ         

11 
ความเหมาะสมของขนาดรูปเลม่
หนงัสอื 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

12 
ออกแบบหนา้จอเหมาะสม ใชง้า่ย 
สวยงาม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

�̅� S.D 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

13 ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

14 
เลอืกใชข้นาด ส ีตวัอกัษรได้
เหมาะสม 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากที่สดุ 

15 
สพีืน้เนือ้หาบทเรยีน สภีาพประกอบ 
สวยงาม สบายตา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 4.88 0.18 มากที่สดุ 
การออกแบบปฏิสัมพนัธ ์         

16 
ผูอ้า่นสามารถควบคมุหนงัสอื
อิเลก็ทรอนกิสด์ว้ยตนเอง 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

17 
สามารถยอ้นกบัไปจดุตา่ง ๆ  ของ
หนงัสอืได ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

18 
ปุ่ มกดมคีวามชดัเจน ใชไ้ดต้าม
ความตอ้งการ 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 4.93 0.15 มากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 5.00 5.00 4.89 4.94 4.87 0.21 มากที่สุด 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์
เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

ค าชีแ้จง ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชห้นังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ร่วมกับการ
จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างของระดบัความ
คดิเห็น 5 ระดบั ไดแ้ก่    

5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ  
4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย  
1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ  
พรอ้มทัง้ขอใหท้่านผู้เช่ียวชาญไดก้รุณาเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการน าไป

พิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป 
 

ข้อที ่ รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1 สาระส าคญั        
1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหลกัสูตร       
1.2 สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัท่ีควรเรียนรู้ 
และประสบการณ์ส าคญั 

      

1.3 มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย       
2 จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม        

2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และประสบการณ์
ส าคญั 

      

2.2 ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย       
2.3 ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการใชไ้ดช้ดัเจน       

3 เน้ือหา         
3.1 เหมาะสมกบัเวลาและวยัของผูเ้รียน       
3.2 มีความยากง่ายพอเหมาะ       
3.3 น่าสนใจ และมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรม       

4 ด้านการจดักจิกรรม        
4.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       
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ข้อที ่ รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4.2 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา       
4.3 ผูเ้รียนมีความร่วมมือในการจดักิจกรรม       

5 ด้านส่ือการเรียนการสอน        
5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม       
5.2 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวยัของผูเ้รียน       
5.3 เร้าความสนใจของผูเ้รียน       

6 ด้านการวดัผลและประเมนิผล        
6.1 การวดัผลและประเมินผลสอดคล้องกับเน้ือหาและการจัด
กิจกรรม 

      

6.2 การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์       
6.3 สามารถประเมินผลโดยใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งเหมาะสม       

 
ข้อเสนอแนะ 
 ดา้นเนือ้หาสาระ         
           
            
 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน       
           
            

ดา้นการวดัและประเมินผล       
           
            

ดา้นอ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ          
            
            
 

(ลงช่ือ).................................................ผูป้ระเมิน                                                                                   
(..................................................) 

ผูป้ระเมิน 
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ตารางที่ 39 แสดงผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ร่วมกับ 
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ  
โดยใช้การ จัดการเรียน รู้แบบ ร่วมมื อด้ วย เทค นิค  TAI ส าห รับ นัก เรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

�̅� S.D 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

สาระส าคัญ          
1. สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้
    ในหลกัสตูร 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

2. สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัที่ควร   
    เรยีนรู ้และประสบการณส์ าคญั 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

3. มีความชดัเจนและเขา้ใจงา่ย 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ 4.87 0.30 มากที่สดุ 

จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม          
4. สอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรู ้
    และประสบการณส์ าคญั 

5 5 5 5 4 4.40 0.55 มาก 

5. ภาษาทีใ่ชม้ีความชดัเจน  
    และเขา้ใจง่าย 

4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

6. ระบพุฤติกรรมที่ตอ้งการใช ้
    ไดช้ดัเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 4.60 0.37 มากที่สดุ 
เนื้อหา           
7. เหมาะสมกบัเวลาและวยัของ
ผูเ้รยีน 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 

8. มีความยากง่ายพอเหมาะ 4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 
9. นา่สนใจ และมคีวามส าคญัตอ่การ 
    จดักิจกรรม 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 4.60 4.43 มากที่สดุ 
ด้านการจัดกิจกรรม          
10. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
     เชิงพฤติกรรม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 
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รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

�̅� S.D 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

11. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 
12. ผูเ้รยีนมีความรว่มมือในการ 
      จดักิจกรรม 

3 5 4 5 5 4.40 0.89 มาก 

คา่เฉลีย่ 4.67 0.47 มากที่สดุ 
ด้านสือ่การเรียนการสอน          
13. สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
      เชิงพฤติกรรม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

14. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาและวยั 
      ของผูเ้รยีน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

15. เรา้ความสนใจของผูเ้รยีน 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ 4.80 0.30 มากที่สดุ 

ด้านการวดัผลและประเมนิผล          
16.  การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้ง 
       กบัเนือ้หา และการจดักิจกรรม 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 

17.  การวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้ง 
        กบัจดุประสงค ์

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากที่สดุ 

18.  สามารถประเมนิผลโดยใชเ้ครือ่งมอื 
        วดัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 4.87 0.30 มากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 4.22 4.89 4.83 4.67 4.83 4.69 0.27 มากที่สุด 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิเคราะหค่์าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) จ านวน 50 ข้อ 
ผลการวิเคราะหค่์าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) จ านวน 30 ข้อ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 
 
ค าชี้แจง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ให้นักเรียนอ่านตีความค าถามแต่ละขอ้แลว้ใส่
เครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 

 
1. ขอ้ใดคือความหมายของการอา่นตีความ 

ก. การอา่นเพ่ือเขา้ใจความหมายโดยนยั แนวคดิ จดุประสงค ์ของสาร 
ข. การอา่นเพ่ือวิเคราะหเ์นือ้หาของสารวา่มีจดุประสงค ์ตวัละคร ฉาก เชน่ใด  
ค. การอา่นเพ่ือสรุปเนือ้หาของสารออกมาเป็นประเดน็ได ้
ง. การอา่นเพ่ือเขา้ใจในเนือ้ความของสาร 

2. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “การใหท้าน” 
 ก. ความมีน า้ใจ 
 ข. ความกตญัญ ู
 ค. ความรกัใครส่งสาร 
 ง. ความเมตตาปราณี 
3. การใหท้านในขอ้ใด จดัวา่เป็นการใหท้านสงูสดุ 
 ก. การใหส้ิ่งของเชน่ เสือ้ผา้ ขา้วปลา อาหาร 
 ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั เพ่ือบรรเทาทกุข ์
 ค. การชว่ยเหลือผูท่ี้เดือดรอ้น 
 ง. การไมถื่อโทษโกรธแคน้ 
 

 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 4 

 

วนัหนึ่งเมธาออกประกาศทางวิทยวุา่  “วนันีเ้ป็นวนัเกิดของขา้พเจา้ ขอเชิญผูย้ากไรท้กุ

ทา่นมาเย่ียมชมบา้นของขา้พเจา้เพ่ือเลือกขา้วของและทรพัยส์มบตัิตา่ง ๆ ท่ีทา่นก าลงั

ขาดแคลนไปใชไ้ดต้ามอธัยาศยั” 
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4. “การใหท้าน” ท่ีเมธาไดท้  านัน้ จดัวา่เป็นทานประเภทใด 
 ก. การใหส้ิ่งของ 
 ข. การใหค้  าสอน 

ค. การใหน้  า้ใจ 
 ง. การใหอ้ภยั 
5. “เมธาพดูกบัเพ่ือนรกัของตนเองว่า เราไม่รูส้ึกเดือดรอ้นหรอก ถึงทรพัยส์มบตัิจะหมดก็ไม่เป็นไร 
เพราะฉันท างานหาเอาใหม่ได้ ทรพัยส์มบัติเป็นสิ่งของภายนอก ไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้” จาก
ขอ้ความนีเ้ป็นการใหท้านเชน่ไร 
 ก. การใหค้วามเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. ความเสียสละปรารถนาดี มีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์

ง. ความมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืนจนถึงกบัพรอ้มท่ีจะเสียสละและบรจิาคทาน 

 
 
6. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ พระราชาก าลงัใหค้  าแนะน าสั่งสอนแก่พระโอรสเชน่ไร 
 ก. ศีรษะของพระราชามีคา่ไมต่า่งจากศีรษะของผูอ่ื้น 
 ข. ศีรษะของมนษุยเ์ราเป็นสิ่งท่ีสรา้งความนา่รงัเกียจใหผู้อ่ื้น 
 ค. ทกุคนมีคา่เทา่กนัหมด อยา่ไปถือตนวา่สงูสง่กวา่คนอ่ืนเขา การนอบนอ้มเป็นสิ่งส  าคญั 
 ง. อย่าไปยึดตดิวา่ตวัเราจะตอ้งอยูเ่หนือคนอ่ืนตลอดเวลา เพราะเมื่อตวัเราตายไป เราก็ไม่
มีคา่อะไรอีกแลว้ 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 6 – 7 

พระราชาตรสักบัพระโอรสดว้ยน า้เสียงท่ีนุม่นวลวา่ “ใชไ่หมลกู แทจ้รงิแลว้ศีรษะของมนษุย์

ไมมี่คา่อะไรเลย เม่ือตายไปศีรษะของเราก็มีแตจ่ะสรา้งความรูส้กึรงัเกียจใหแ้ก่ผูอ่ื้นเท่านัน้ 

ถึงจะเป็นศีรษะของพระราชาอยา่งพอ่ก็เถอะ เพราะฉะนัน้ลกูจะไปยดึตดิท าไมเลา่วา่ศีรษะ

ของเราจะตอ้งอยูเ่หนือคนอ่ืนตลอดเวลา” พระราชาทรงหยดุแลว้ใหพ้ระโอรสไดซ้มึซบั

ความหมายของสิ่งท่ีพระองคต์รสั แลว้ตรสัตอ่ไปวา่ “เป็นเรื่องดีหากศีรษะของเราจะไดท้  าใน

สิ่งท่ีประเสรฐิ ในขณะท่ียงัท าได ้นั่นคือการแสดงความนบนอบตอ่บคุคลผูค้วรแก่การเคารพ 

ทัง้พอ่แม ่ครูอาจารย ์และผูอ้าวโุส เพราะฉะนัน้จงกม้ศีรษะของลกูใหแ้ก่บคุคลผูส้มควรเถิด 

เพราะเม่ือเราตายไป ศีรษะของเราก็ไมมี่คา่อะไรอีกแลว้ 
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7. จากขอ้ความพระราชามีคณุธรรมเรื่องการใหท้านขอ้ใด 
 ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 
8. หลวงพ่อกล่าวกับเชนด้วยความเมตตาว่า “แม้ว่าเราจะรูว้่าบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องไม่ดี  
ไม่ควรท า ก็ใช่ว่าจะสามารถเลิกท าสิ่งนั้นไดใ้นทันที แต่เม่ือเรามีใจใฝ่ดี ก็ไม่ตอ้งกลัวว่าจะเลิก
ไมไ่ด”้ บทสนทนานีห้ลวงพอ่มีคณุธรรมเรื่องการใหท้านในขอ้ใด 
 ก. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอนเพ่ือใหผู้อ่ื้นน าไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 
 ข. การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่เกิดจากจิตใจท่ีมีความรกั ความเมตตา 
 ค. การมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์
 ง. การไมถื่อโทษตอ่ผูท่ี้ท  าในสิ่งท่ีไมถ่กูใจตวัเอง 
9. อ่านขอ้ความตอ่ไปนี ้แลว้พิจารณาว่ามีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสุด “อาจารยต์อบกับลูก
ศษิยท์ัง้ 4 คน ไปว่า การศกึษาคือการเรียนรู ้ไม่ใช่เรื่องคนเก่งหรือไม่เก่ง แคเ่จา้สมองไม่ดี ใช่ว่าจะ
รบัการศกึษาอย่างคนอ่ืนเขาไม่ได ้จงพยายามอยา่งท่ีท าอยู่ตอ่ไปเถิด การใหค้วามรูเ้ป็นหนา้ท่ีของ
อาจารย ์และอาจารยไ์มเ่คยรูส้กึวา่เจา้เป็นภาระอะไรเลย” 
 ก. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
 ข. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัติอ่ผูอ่ื้นอย่างเกือ้กลูกนั 

ค. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
ง. ความเสียสละปรารถนาดี 
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10. จากขอ้ความขา้งตน้ ใครมีคณุธรรมการใหท้านมากท่ีสดุ 
 ก. หนุม่มอซอ 
 ข.  เจา้อาวาส 
 ค. เศรษฐี 
 ง. ไมมี่ 
11. เศรษฐีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. การชว่ยเหลือ ความมีน า้ใจ 
 ข. การใหอ้ภยั แนะน าสั่งสอน 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่การใหอ้ภยั  
 ง. แนะน าสั่งสอน การแบง่ปันสิ่งของ 
12. ใครมีคณุธรรมการใหท้านประเภทวตัถทุาน  
 ก. เศรษฐีพดูสั่งสอนหนุม่มอซอ 
 ข. เศรษฐีกบัหนุม่มอซอก็ชว่ยกนัจดัแจงท่ีนอน 
 ค. เศรษฐีบอกท่ีเก็บกระเป๋าเงินใหห้นุม่มอซอฟัง 

ง. เจา้อาวาสวดัอนญุาตใหเ้ศรษฐีและหนุม่มอซอคา้งคืนท่ีศาลาวดั 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 10 – 12 

เศรษฐีเดินทางไปยังบา้นเกิดโดยมีหนุ่มมอซอขอร่วมเดินทางไปดว้ย เม่ือไปถึงวัดประจ า

หมู่บา้นจึงเขา้ไปขอพกัอาศยัคา้งคืน เจา้อาวาสวดัอนญุาตใหเ้ศรษฐีและหนุ่มมอซอคา้งคืนท่ี

ศาลาวดัได ้หลงัจากอาบน า้กินขา้วเรียบรอ้ยแลว้ เศรษฐีกบัหนุ่มมอซอก็ช่วยกนัจดัแจงท่ีนอน 

พอเศรษฐีหลบัสนิทหนุ่ม  มอซอก็ต่ืนขึน้มาคน้กระเป๋าของเศรษฐีเพ่ือหากระเป๋าเงิน ทว่าเขา

กับไม่พบสิ่งมีค่าใด ๆ เลย จากท่ีเคยวางแผนไวเ้ม่ือไดก้ระเป๋าเงินแล้วก็จะหลีกหนีไป แต่

เพราะความสงสยัท่ีหากระเป๋าเงินไม่พบ เม่ือเศรษฐีต่ืนหนุ่มมอซอเลยแสรง้ถามว่า ท่านวาง

สมัภาระไวแ้บบนีไ้ม่กลวัของหายหรือ เศรษฐีตอบไปว่า ก็ไม่มีของมีค่าอะไรน่ี และขอบคุณ

หนุ่มมอซอ ท่ีช่วยใหมี้ท่ีซ่อนกระเป๋าเงินอย่างดี เพราะเศรษฐีไดน้  าไปซ่อนไวท่ี้ใตห้มอนของ

หนุ่มมอซอ แลว้อธิบายต่อว่า ถา้ฉันเก็บเงินไวก้ับตวัเอง พวกขโมยก็อาจจะแอบย่องเขา้มา

ขโมยไป ขนาดทา่นเองยงัมาคน้กระเป๋าของฉนัใหวุ้น่เลย พดูเสรจ็เศรษฐีก็สอนหนุม่มอซอตอ่. 
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13. ค  าตอบจากชายชราท่ีคอยชว่ยเหลือผูอ่ื้น 3 ขอ้นัน้ ขอ้ใดส าคญัท่ีสดุ 
 ก. การท่ีไดช้ว่ยเหลือคน เป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุ และมีความสขุท่ีสดุ  

ข. การชว่ยเหลือคน จงึท าใหต้นพบเจอคนท่ีดีท่ีสดุในชีวิต 
 ค. การชว่ยเหลือผูอ่ื้นจะท าใหต้นมีความสขุ 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
14. เด็กหญิงฟา อายุ 12 ขวบ เกิดมาในครอบครวัท่ียากจน พ่อแม่ก็มีอายุมากเกินกว่าจะท างาน
ไดถ้นดั เด็กหญิงฟาจึงช่วยท างาน เขา้ป่าหาอาหารมาท าใหพ้่อแม่กิน เม่ือพอ่กบัแม่กินอ่ิมแลว้เธอ
จงึกินตอ่ ขอ้ความขา้งตน้เดก็หญิงฟามีคณุธรรมขอ้ใด 
 ก. ไมมี่ เพราะวา่เป็นหนา้ท่ีของลกูตอ้งดแูลพอ่แม่ 
 ข. มี เพราะฟาเป็นคนมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่พรอ้มท่ีจะเสียสละ 
 ค. ไมมี่ เพราะฟา เกิดมาในครอบครวัยากจน เธอตอ้งดิน้รนเพ่ือเอาชีวิตรอด 
 ง. มี เพราะฟามีจิตใจท่ีมีความรกั ความเมตตา และความโอบออ้มอารีปฏิบตัติอ่ผูอ่ื้น 

 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 13 

 

“เศรษฐีไดฟั้งค าตอบจากชายชราท่ีคอยช่วยเหลือผูอ่ื้น 3 ขอ้วา่ ขอ้แรก การชว่ยเหลือผูอ่ื้นจะท า

ใหต้นมีความสขุ ขอ้สอง เพราะการชว่ยเหลือคน จงึท าใหต้นพบเจอคนท่ีดีท่ีสุดในชีวิต และขอ้

สามการท่ีไดช้่วยเหลือคน เป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุ และมีความสขุท่ีสดุ พอเศรษฐีไดฟั้งก็เกิดความรูส้กึ

เบกิบานใจ พรอ้มกลา่วขอบคณุชายชรา”    

 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 15 – 16 

“เศรษฐีคนหนึ่งมกัจะเขา้ไปในป่าเป็นประจ า บงัเอิญวนันัน้ฝนตกหนกัเศรษฐีเลยเขา้ไปหลบฝน

ภายในถ า้แลว้พบกบันกับวชก าลงันั่งสมาธิอยู ่เศรษฐีรูส้กึหิวมาก นกับวชเลยแบง่ปันผลไมใ้ห้

สว่นหนึ่งให ้พอฝนหยดุตกเศรษฐีก็กราบลานกับวช และขอบคณุท่ีแบง่ผลไมใ้ห ้พรอ้มขอ

ค าแนะน าดี ๆ น ากลบัไปใชใ้นการด าเนินชีวิต นกับวชเลยย่ืนเศษกระดาษแผน่หนึ่งใหเ้ขาติดตวั

ไป เม่ือเศรษฐีคล่ีกระดาษออกก็พบขอ้ความวา่ “ความโกรธจักน าท่านไปสู่ความผิดพลาด

อันใหญ่หลวง”  
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15. นกับวชเลยแบง่ปันผลไมใ้หส้ว่นหนึ่งใหเ้ศรษฐี คือคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. การชว่ยเหลือ 
 ข. การแบง่ปันสิ่งของ 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
16. ขอ้ความบนเศษกระดาษ “ความโกรธจกัน าทา่นไปสูค่วามผิดพลาดอนัใหญ่หลวง”  
มีจดุประสงคใ์ด 
 ก. ใหเ้ป็นคนคดิก่อนท า 
 ข. ใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. ใหเ้ป็นคนใจเย็น 
 ง. การใหอ้ภยัโทษ 
17. พรานหนุ่มพบลกูชา้งป่าลกัษณะดีท่ีหลงฝูงมาเลีย้งไวด้ว้ยความสงสาร พอชา้งตวัโตขึน้พราน
หนุม่เห็นวา่ชา้งนีเ้ป็นชา้งวิเศษจงึคดิจะน าชา้งไปถวายแดพ่ระราชาไวเ้ป็นชา้งคูพ่ระบารมี 
พรานหนุม่ในขอ้ความขา้งตน้มีคณุธรรมการใหท้านดา้นใดบา้ง 
 ก. ความมีน า้ใจ และเสียสละ 
 ข. การแบง่ปัน และการใหอ้ภยั 
 ค. การชว่ยเหลือ และความมีน า้ใจ 
 ง. การชว่ยเหลือ และความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
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18. ขอ้ความขา้งตน้ พระราชาขาดคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. ใหเ้ป็นคนใจเย็น 
 ข. ใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. การใหอ้ภยัโทษ 
 ง. ใหเ้ป็นคนคดิก่อนท า 
 
 
 
 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 18 - 21 

นกับวชคนหนึ่งโดนทหารของพระราชาจบั เน่ืองจากถกูเขา้ใจผิดวา่เป็นพวกโจรขโมยราช

สมบตัิมาทรมานเพ่ือสืบหาความจริง แตน่ักบวชกลบัยิม้ละไม ไม่ยอมปรปิากพดูอะไรออกมา ท า

ใหพ้ระราชากริว้มาก จึงมีค าสั่งใหใ้ชเ้ข็มทิ่มแทงคอนกับวช เพ่ือใหเ้ปิดปากสารภาพ ในค ่าคืนนัน้

พระราชาก็สุบินเห็นเทวดาองคห์นึ่ง มาบอกว่า “นักบวชท่านนัน้เป็นผูท้รงศีล ขอพระองคจ์งยุติ

โทษทัง้หมดเถิด”  

ครัน้ต่ืนจากบรรทม มหาดเล็กก็เขา้มาทลูว่าจบัโจรตวัจริงไดแ้ลว้ พระราชาทราบดงันัน้จึง

รีบไปยังคุกพรอ้มมีรบัสั่งใหร้ะงับการทรมานนกับวชทนัที แลว้ตรสัถามนกับวชว่า ท าไมท่านไม่

ยอมขดัขืน และตอ้งยอมรบัการลงโทษทณัฑท่ี์ท่านไม่ไดก้่อเช่นนีด้ว้ย นกับวชตอบดว้ยน า้เสียง

แหบพรา่อนัเป็นผลเกิดมาจากโดนเข็มทิ่มคอ “อย่าทรงกงัวลไปเลย อนัท่ีจรงิพระองคมี์บญุคณุตอ่

หม่อมฉันดว้ยซ า้” พระราชทรงงงวา่มีบญุคณุอะไร นกับวชเลยเล่าถึงกรรมเก่าของตนว่าเม่ือก่อน

นัน้ ตนจบัแมลงปอมาแลว้เอาเข็มทิ่มคอแมลงปอเป็นประจบั ตอ่มาตนก็ป่วยเป็นโรคประหลาดมี

อาการเหมือนกับมีเข็มมาทิ่มคอตนเองตลอดเวลา ท าใหท้รมานเป็นอย่างมาก กระทั่งออกบวช

โรคประหลาดนีก็้บางเบาลงแต่ไม่ขาดหาย ทว่าจากนีไ้ปหม่อมฉันก็ไม่ตอ้งทรมานอีกแลว้เพราะ

โทษทัณฑท่ี์มอบใหน้ัน้ไดช้  าระกรรมเก่าท่ีท าไวแ้ลว้ ดงันัน้หม่อมฉันหม่อมฉันจะไดพ้น้จากการ

ทกุขท์รมานนีเ้สียที  

พระราชาไดฟั้งดงันัน้จงึกม้กราบนกับวช แลว้มีรบัสั่งใหร้ีบน าหมอหลวงมารกัษาในทนัที 
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19. คณุธรรมการใหท้านในขอ้ใดท่ีนกับวชมี 
 ก. ความเป็นคนใจเย็น 
 ข. การเป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. การใหอ้ภยัโทษ 
 ง. ความเป็นคนท่ีคดิก่อนท า 
20. “เม่ือพระราชาไดฟั้งค าอธิบายนกับวช แลว้มีรบัสั่งใหร้ีบน าหมอหลวงมารกัษาในทันที” ขอ้นี ้
จดัวา่พระราชามีคณุธรรมเรื่องการใหท้านหรือไม่ 
 ก. มี เพราะพระราชามีอ านาจตดัสินทกุอยา่ง  

ข. ไมมี่ เพราะพระราชาเป็นฝ่ายผิดท่ีลงโทษโดยไมส่อบสวนความจรงิก่อน 
 ค. มี เพราะพระราชาตอ้งใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นอยูเ่สมอ 
 ง. ไม่มี เพราะพระราชาตอ้งท าหนา้ท่ีในการสอบสวนเพ่ือหาความจริงจึงมีความผิดพลาด
บา้ง 
21. จากการอา่นพิจารณาขอ้ความขา้งตน้แลว้ พบคณุธรรมการใหท้านในขอ้ใดบา้ง 
 ก. มีน า้ใจ และแนะน าสั่งสอน 
 ข. ใหค้วามชว่ยเหลือ และการใหอ้ภยั 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่และเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ความมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์ และการแนะน า 
 

 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 22 – 23 

 

กาลีโดนไล่ออกจากงานเพราะช่ือของตนเอง วนัหนึ่งมีเศรษฐีผูเ้ป็นเพ่ือนของกาลี เห็นกาลียากไร ้

จงึไดช้วนใหม้าอยูท่  างานดว้ย กาลีปฏิเสธเพราะคดิว่าตนเองมีช่ืออปัมงคลไปอยู่กบัใครมีแตท่  าให้

คนอ่ืนเดือดรอ้น ฝ่ายเศรษฐีไดย้ินดงันัน้จึงกล่าวว่า ท าไมถึงคดิเช่นนัน้ เราไม่เห็นอะไรในตวันายท่ี

ไม่เป็นมงคลเลย ช่ือท่ีดีจะมีความหมายอะไรถา้จิตใจไม่ดีงาม เพราะจิตใจท่ีดีงามต่างหากท่ีจะ

ชว่ยพาใหค้นผูน้ัน้และคนรอบขา้งพบกบัความสขุความเจริญ เม่ือกาลีไดฟั้งดงันัน้จึงตกลงท างาน

กบัเศรษฐี ฝ่ายภรรยาและคนรบัใชข้องเศรษฐีเห็นดงันัน้จงึโกรธกาลี และไมช่อบกาลีเพราะวา่มีช่ือ

ไม่เป็นมงคล ทว่าในภายหลงักาลีไดท้  าคณุประโยชนใ์หเ้กิดกับครอบครวัของเศรษฐีมาก ภรรยา

และคนรบัใชข้องเศรษฐีจงึรูส้กึผิดและมาขอโทษกาลี  
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22. คณุธรรมการใหท้านประเภทใดท่ีเศรษฐีแสดงออกมาใหเ้ห็น 
 ก. ความมีน า้ใจ และเสียสละ 
 ข. การแบง่ปัน และการใหอ้ภยั 
 ค. การชว่ยเหลือ และความมีน า้ใจ 
 ง. การชว่ยเหลือ และการใหค้  าแนะน าสั่งสอน 
23. หลงัจากไดอ้า่นพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ กาลีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ข. เป็นคนใหอ้ภยั 
 ค. เป็นคนเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 

ง. เป็นคนความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่

 
 
24. ขอ้ใดบง่บอกไดว้า่ช่างตดัผมมีคณุธรรมการใหท้าน 
 ก. หนุม่ชา่งตดัผมจบัสตัวม์ากินเป็นอาหารแลว้แบง่ใหเ้ศรษฐีกิน 
 ข. หนุม่ชา่งตดัผมชว่ยเกาะแผน่กระดานพาเศรษฐีขึน้ฝ่ัง 

ค. หนุม่ชา่งตดัผมชว่ยโบกมือเพ่ือขอความชว่ยเหลือ 
 ง. หนุม่ชา่งตดัผมไมแ่ยง่เศรษฐีเพ่ือขึน้เรือ 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 24 – 27 

เศรษฐีกับหนุ่มช่างตัดผมก าลังลงเรือขนส่งสินคา้ขา้มทะเล ทว่ามีพายุคล่ืนยักษ์โหม

กระหน ่าจนเรือแตก เหลือรอดเพียงแคเ่ศรษฐีกบัหนุ่มช่างตดัผมสองคนท่ีเกาะไมก้ระดานลอยคอ

เขา้สู่ฝ่ังเกาะรา้งแห่งหนึ่ง ทัง้สองจึงช่วยกนัหาอาหาร ฝ่ายเศรษฐีกินแตผ่ลไม ้หนุ่มช่างตดัผมจบั

สตัวม์ากินเป็นอาหารแลว้แบ่งใหเ้ศรษฐีกิน เศรษฐีปฏิเสธไปว่า ไม่ละ ฉันไม่กินเนือ้สตัว ์และไม่

ฆา่สตัว ์ 

ตอนนั้นเองมีเรือล าใหญ่แล่นผ่านมาหนุ่มช่างตัดผมกับเศรษฐีจึงโบกมือเพ่ือขอความ

ชว่ยเหลือ ฝ่ายกปัตนัเห็นจึงไดส้ง่เรือเล็กมาช่วย แลว้บอกกบัเศรษฐีว่าเราช่วยไดเ้พียงแค่คนเดียว

เท่านัน้ สว่นช่างตดัผมไม่อนญุาตใหข้ึน้เรือไปกบัเราดว้ย ฝ่ายเศรษฐีไดย้ินดงันัน้จึงรีบคกุเข่าออ้น

วอนใหก้ปัตนัช่วยน าช่างตดัผมไปดว้ย และยืนยนัว่าชา่งตดัผมเป็นคนดี ก่อนท่ีกปัตนัจะตดัสินใจ

วา่ ก็ได ้เราอนญุาตใหท้ัง้สองขึน้เรือได ้
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25. เศรษฐีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดบา้ง 
 ก. การชว่ยเหลือ ความมีน า้ใจ 
 ข. การใหอ้ภยั แนะน าสั่งสอน 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่การใหอ้ภยั  
 ง. แนะน าสั่งสอน การแบง่ปันสิ่งของ 
26. “ฝ่ายกปัตนัเห็นจึงไดส้่งเรือเล็กมาชว่ย แลว้บอกกบัเศรษฐีว่าเราชว่ยไดเ้พียงแคค่นเดียวเท่านัน้ 
ส่วนช่างตดัผมไม่อนุญาตใหข้ึน้เรือไปกับเราดว้ย” ประโยคนีแ้สดงใหเ้ห็นว่ากปัตนัตอ้งการใหเ้ห็น
คณุธรรมการใหท้านเชน่ไร 
 ก. ใหค้  าแนะน าสั่งสอน 
 ข. ใหค้วามเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ค. เป็นคนมีความโอบออ้มอาร ี
 ง. เป็นคนชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความล าบาก 
27. “เศรษฐีคุกเข่าออ้นวอนใหก้ัปตนัช่วยน าช่างตดัผมไปดว้ย” จากขอ้ความนีแ้สดงถึงคุณธรรม
การใหท้านใดของเศรษฐี 
 ก. ความมีน า้ใจ 
 ข. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ค. ความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ไมถื่อโทษตอ่ผูท่ี้ท  าในสิ่งท่ีไมถ่กูใจตวัเอง 
28. “ชาวีเขา้ไปในป่าแลว้พบลกูชา้งบาดเจ็บตวัหนึ่ง เขาจึงอยู่ดแูลและเล่นเป็นเพ่ือนกบัลกูชา้งทกุ
วนั จนลกูชา้งหายดีแลว้เขา้ป่ากลบัโขลงไป” พฤตกิรรมของชาวีตรงกบัขอ้ใด 

ก. การชว่ยเหลือ  
 ข. ความเสียสละ 
 ค. การแบง่ปัน  
 ง. การมีน า้ใจ 
29. หนุ่มชาวเผ่าช่วยเหลือมาริโอจากการโดนจับมัดไวบ้นตน้ไม้ จากขอ้ความนีห้นุ่มชาวเผ่ามี
คณุธรรมการใหท้านดา้นใด 
 ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. ความมีน า้ใจ 
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 ง. การแบง่ปัน 
 

 
 
30. หญิงชรามีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. ความมีน า้ใจ 
 ง. การแบง่ปัน 
  
 
 
 
 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 30 

หญิงชราทราบข่าวว่ามีนกับุญวิเศษเดินทางมายงัเมืองท่ีนางอาศยัอยู่ จึงเดินทางน า

ขนมปังท่ีมีอยู่ไปถวาย ระหว่างทางหญิงชราก็เจอกับลกูสนุขัและลกูหมูนอนหมดแรงเพราะหิว

โซอยู่ จึงไดน้  าขนมของตนใหล้กูสุนขัและลูกหมกิูนจนหมด แลว้เดินทางตอ่จนมาถึงศาลาของ

นกับญุนัน้ แลว้นางก็เขา้ไปขอพรจากนกับญุ ระหวา่งนัน้ชาวบา้นตา่งก็พากนันินทาหญิงชราว่า 

ตายแลว้ ดยูายนั่นสิ ไมมี่ของมาถวายท่านแตจ่ะมาเอาบญุฟรี ๆ หญิงชราไดย้ินดงันัน้ก็อบัอาย 

ทว่านกับญุไดฟั้งดงันัน้จงึไดลื้มตาขึน้ แลว้กล่าวกบัหญิงชราว่า อา้วยายนั่นเอง มาถึงแลว้เหรอ 

ทกุคนไดย้ินดงันัน้จงึมองมาท่ียายแปลก ๆ เพราะก่อนหนา้นีน้กับญุมีแตน่ั่งสมาธิไม่ยอมพดูคยุ

หรือขยับร่างกายเลย จนหญิงชราคนนีม้าถึงนักบวชจึงพูดออกมา หญิงชราจึงตอบนักบวช

กลบัไปว่า เจา้คะ่ ยายเพิ่งมาถึงสกัพกัน่ีเอง แตว่นันีย้ายไม่ไดมี้ของมาถวายเลยเจา้คะ่ นกับุญ

เลยบอกกบัยายว่า ของยายเหรอ เราไดร้บัระหวา่งทางท่ียายมาถึงแลว้ละ ขนมปังรสชาติอรอ่ย

มาก ยายไดย้ินดงันัน้จงึแปลกใจ นกับญุเลยอธิบายตอ่ว่า เราไดแ้ปลงกาย เป็นลกูสนุขั และลกู

หมรูะหวา่งทางเพ่ือทดสอบจิตใจผูท่ี้มาหาเรา แตก็่ไมพ่บใครเลยนอกจากยาย จากนัน้นกับวชก็

อวยพรใหก้บัยาย 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 
 
1. ก  2. ก  3. ง  4. ก  5. ข 
6. ค  7. ข  8. ก  9. ค  10. ค 
11. ข  12. ง  13. ง  14. ง  15. ข 
16. ง  17. ค  18. ค  19. ค  20. ค 
21. ข  22. ง  23. ข  24. ก  25. ก 
26. ก  27. ข  28. ก  29. ข  30. ก 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 
ค าชีแ้จง  โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของประเด็นขอ้ค าถามเพ่ือน าไปใชใ้นแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละข้อว่ามีความถูกต้องตรงกับ
วตัถปุระสงคต์อ่กระบวนการจดัการเรียนรูห้รือไม่ เม่ือพิจารณาแลว้โปรดใส่เครื่องหมาย  
 ลงในชอ่งความคดิเห็น โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

   +1  แนใ่จวา่ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
    0   ไมแ่นใ่จวา่ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
    -1   แนใ่จวา่ขอ้สอบไมค่วามสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
 

วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

1. ขอ้ใดคือความหมายของการอา่น
ตีความ (ความจ า) 
ก. การอ่านเพือ่เข้าใจความหมาย
โดยนัย แนวคิด  
จุดประสงค ์ของสาร 
ข. การอา่นเพ่ือวิเคราะหเ์นือ้หาของสารวา่
มีจดุประสงค ์ตวัละคร ฉาก เชน่ใด  
ค. การอ่านเพ่ือสรุปเนือ้หาของสารออกมา
เป็นประเดน็ได ้
ง. การอา่นเพ่ือเขา้ใจในเนือ้ความของสาร 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

2. สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุในขัน้ตอนของการอา่น
ตีความนัน้คือขอ้ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. การอา่นเนือ้หาอยา่งละเอียด 
ข. การสรุปความและประเมินคณุคา่ของ
เนือ้หาท่ีอา่น  
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ค. การพิจารณาถอ้ยค า ความรูส้กึ 
น า้เสียง และจดุมุง่หมาย 
ง. การประเมินคุณค่าของเนือ้หาทีอ่่าน
ตรงตามจุดประสงคท์ีผู้่แต่งเขียนไว้ 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

3. ความสามารถในการอา่นตีความนัน้มี
ลกัษณะเชน่ใด (ความเขา้ใจ) 
ก. สามารถสรุปอธิบายในประเดน็ท่ีผูเ้ขียน
ไดเ้ขียนไวอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 
ข. สามารถอธิบายในเรื่องท่ีอ่านออกมาได้
อยา่งมีสาระครบถว้น 
ค. สามารถอธิบายถึงเจตนาและความคดิ
ของผูเ้ขียนได ้
ง. ถูกทุกข้อ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

4. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “การให้
ทาน” (ความจ า) 
ก. ความมีน า้ใจ 
ข. ความกตญัญ ู
ค. ความรกัใครส่งสาร 
ง. ความเมตตาปราณี 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

5. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “การให้
ทาน” (ความจ า) 
ก. การชว่ยเหลืออยา่งเตม็ก าลงัท่ีตนเอง
สามารถชว่ยได ้ 
เพ่ือหวงัผลตอบแทนใด 
ข. การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ทีเ่กิดจากจิตใจ
ทีม่ีความรัก ความเมตตา 
ค. การเสียสละแบง่ปันสิ่งของ เพื่อใหไ้ดใ้น
สิ่งท่ีตนเองตอ้งการ 
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ง.  การใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่บคุคลท่ีให้
คณุประโยชนก์บัตน 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

6. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “การให้
ทาน” (ความจ า) 
ก. การใหค้ณุงามความดี 
ข. การใหค้  าสรรเสรญิ 
ค. การใหค้วามรกั 
ง. การให้อภัย 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

7. “การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน” เป็น
ทานประเภทใด (ความจ า) 
ก. ทาน ในทศพิธราชธรรม 10 
ข. ทานมยั ในบญุกิรยิาวตัถุ 5 
ค. ทาน ในสังคหวัตถุ 4 
ง. ถกูทกุขอ้ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

8. การใหท้านในขอ้ใด จดัวา่เป็นการให้
ทานสงูสดุ (ความเขา้ใจ) 
ก. การใหส้ิ่งของเชน่ เสือ้ผา้ ขา้วปลา 
อาหาร 
ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั เพ่ือบรรเทาทกุข ์
ค. การชว่ยเหลือผูท่ี้เดือดรอ้น 
ง. การไม่ถอืโทษโกรธแค้น 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

9. การใหท้าน 2 ประเภท คือขอ้ใด 
(ความจ า) 
ก. การใหอ้ภยั และการใหก้ าลงัใจ 
ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั และการใหธ้รรมะ 
ค. การใหธ้รรมะ และการใหค้  าสั่งสอน 
ง. การให้ส่ิงของ และการให้ค าแนะน า
ส่ังสอน 
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 10 – 11 
วนัหนึ่งเมธาออกประกาศทางวิทยวุา่  
“วนันีเ้ป็นวนัเกิดของขา้พเจา้ ขอเชิญผู้
ยากไรท้กุท่านมาเย่ียมชมบา้นของขา้พเจา้
เพ่ือเลือกขา้วของและทรพัยส์มบตัิตา่ง ๆ 
ท่ีทา่นก าลงัขาดแคลนไปใชไ้ดต้าม
อธัยาศยั” 

    

ประเมินคา่
และตคีวาม
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

10. จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่
เมธาเป็นคนเชน่ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. เป็นคนใจบญุ 
ข. เป็นคนมีน า้ใจ 
ค. เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม 
ง. เป็นคนท่ีเสียสละทกุอย่าง 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

11. “การใหท้าน” ท่ีเมธาไดท้  านัน้ จดัวา่
เป็นทานประเภทใด (การวิเคราะห)์ 
ก. การให้ส่ิงของ 
ข. การใหส้มบตัิ  
ค. การใหน้  า้ใจ 
ง. การใหอ้ภยั 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

12. “เมธาพดูกบัเพ่ือนรกัของตนเองวา่ เรา
ไมรู่ส้กึเดือดรอ้นหรอก ถึงทรพัยส์มบตัจิะ
หมดก็ไมเ่ป็นไร เพราะฉนัท างานหาเอา
ใหมไ่ด ้ทรพัยส์มบตัเิป็นสิ่งของภายนอก 
ไมต่ายก็หาเอาใหมไ่ด”้ จากขอ้ความนีเ้ป็น
การใหท้าน 
เชน่ไร (การวิเคราะห)์ 
ก. การใหค้วามเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ข. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน 
ค. ความเสียสละปรารถนาดี มีไมตรี
ชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์
ง. ความมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืนจน
ถึงกบัพรอ้มท่ีจะเสียสละและบรจิาคทาน 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

13. “ซาลมัไดม้อบนกแกว้ใหก้บันกับวชผู้
เป็นสหาย พรอ้มกบัใหค้  าแนะน าวา่ ขอให้
ทา่นดแูลเลีย้งนกแกว้ใหเ้ป็นอยา่งดี อยา่
ปลอ่ยใหม้นัอดยากก็พอ” ขอ้ความนีแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่ ซาลมัเป็นคนเชน่ใด (การ
วิเคราะห)์ 
ก. เป็นคนมีน า้ใจ 
ข. เป็นคนเสียสละ 
ค. เป็นคนเอือ้เฟ้ือ 
ง. ถกูทกุขอ้ 

    

 อ่านพจิารณาข้อความนีต้อบข้อ 14 – 
15 
พระราชาตรสักบัพระโอรสดว้ยน า้เสียงท่ี
นุม่นวลวา่ “ใชไ่หมลกู แทจ้ริงแลว้ศีรษะ
ของมนษุยไ์มมี่คา่อะไรเลย เม่ือตายไป
ศีรษะของเราก็มีแตจ่ะสรา้งความรูส้กึ
รงัเกียจใหแ้ก่ผูอ่ื้นเทา่นัน้ ถึงจะเป็นศีรษะ
ของพระราชาอยา่งพอ่ก็เถอะ เพราะฉะนัน้
ลกูจะไปยดึตดิท าไมเลา่วา่ศีรษะของเรา
จะตอ้งอยูเ่หนือคนอ่ืนตลอดเวลา” 
พระราชาทรงหยดุแลว้ใหพ้ระโอรสไดซ้มึ
ซบัความหมายของสิ่งท่ีพระองคต์รสั แลว้
ตรสัตอ่ไปว่า “เป็นเรื่องดีหากศีรษะของเรา
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จะไดท้  าในสิ่งท่ีประเสรฐิ ในขณะท่ียงัท าได ้
นั่นคือการแสดงความนบนอบตอ่บคุคลผู้
ควรแก่การเคารพ ทัง้พอ่แม่ ครูอาจารย ์
และผูอ้าวโุส เพราะฉะนัน้จงกม้ศีรษะของ
ลกูใหแ้ก่บคุคลผูส้มควรเถิด เพราะเม่ือเรา
ตายไป ศีรษะของเราก็ไมมี่คา่อะไรอีกแลว้ 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

14. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ 
พระราชาก าลงัใหค้  าแนะน าสั่งสอนแก่
พระโอรสเชน่ไร (การวิเคราะห)์ 
ก. ศีรษะของพระราชามีคา่ไมต่า่งจาก
ศีรษะของผูอ่ื้น 
ข. ศีรษะของมนษุยเ์ราเป็นสิ่งท่ีสรา้งความ
นา่รงัเกียจใหผู้อ่ื้น 
ค. ทุกคนมีค่าเท่ากันหมด อย่าไปถอื
ตนว่าสูงส่งกว่าคนอื่นเขา  
การนอบน้อมเป็นส่ิงส าคัญ 
ง. อยา่ไปยึดติดวา่ตวัเราจะตอ้งอยูเ่หนือ
คนอ่ืนตลอดเวลา เพราะเม่ือตวัเราตายไป 
เราก็ไมมี่คา่อะไรอีกแลว้ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

15. จากขอ้ความพระราชามีคณุธรรมเรื่อง
การใหท้านขอ้ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ข. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน 
ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละ
ปรารถนาดี 
ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้น
อยา่งเกือ้กลูกนั 

    

ประเมินคา่ 16. “นกคุม่ก าลงัเห็นอีกาล าบากเลยกลา่ว     
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และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

ไปวา่ เอาอยา่งนีแ้ลว้กนั ทา่นเขา้มาอยูก่บั
เราในป่า รบัรองวา่ป่าแหง่นีมี้อาหาร
หลากหลายชนิดใหไ้ดกิ้นอ่ิมทกุวนั” จาก
ขอ้ความนีน้กคุม่มีคณุธรรมเชน่ใด (การ
วิเคราะห)์ 
ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
ข. การช่วยเหลือ 
ค. ความมีน า้ใจ 
ง. การแบง่ปัน 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

17. หลวงพอ่กลา่วกบัเชนดว้ยความ
เมตตาวา่ “แมว้า่เราจะรูว้า่บางสิ่ง
บางอย่างเป็นเรื่องไมดี่ ไมค่วรท า ก็ใชว่่า
จะสามารถเลิกท าสิ่งนัน้ไดใ้นทนัที แตเ่ม่ือ
เรามีใจใฝ่ดี ก็ไมต่อ้งกลวัวา่จะเลิกไมไ่ด”้ 
บทสนทนานีห้ลวงพอ่มีคณุธรรมเรื่องการ
ใหท้านในขอ้ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน
เพือ่ให้ผู้อื่นน าไปใช้ใน 
การพัฒนาตนเอง 
ข. การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ เกิดจากจิตใจท่ีมี
ความรกั ความเมตตา 
ค. การมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จาก
ความทกุข ์
ง. การไมถื่อโทษตอ่ผูท่ี้ท  าในสิ่งท่ีไมถ่กูใจ
ตวัเอง 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี

18. นกหวัขวานชว่ยเอาเศษกระดกูออก
จากคอของสิงโต  
ขอ้ความนีมี้คณุธรรมขอ้ใดปรากฏอยู่ (การ
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อา่นได ้ วิเคราะห)์ 
ก. การใหอ้ภยั 
ข. ความมีน า้ใจ 
ค. เผ่ือแผ่ด้วยไมตรีจิต 
ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

19. อ่านขอ้ความตอ่ไปนี ้แลว้พิจารณาวา่
มีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
“อาจารยต์อบกบัลกูศษิยท์ัง้ 4 คน ไปว่า 
การศกึษาคือการเรียนรู ้ไมใ่ชเ่รื่องคนเก่ง
หรือไมเ่ก่ง แคเ่จา้สมองไมดี่ ใชว่า่จะรบั
การศกึษาอยา่งคนอ่ืนเขาไม่ได ้จง
พยายามอยา่งท่ีท าอยู่ตอ่ไปเถิด การให้
ความรูเ้ป็นหนา้ท่ีของอาจารย ์และ
อาจารยไ์มเ่คยรูส้กึวา่เจา้เป็นภาระอะไร
เลย” (การวิเคราะห)์ 
ก. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์มี
ความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
ข. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้น
อยา่งเกือ้กลูกนั 
ค. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน 
ง. ความเสียสละปรารถนาดี 

    

 อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 20 – 22 
 
เศรษฐีเดินทางไปยงับา้นเกิดโดยมีหนุม่มอ
ซอขอรว่มเดนิทางไปดว้ย เม่ือไปถึงวดั
ประจ าหมูบ่า้นจงึเขา้ไปขอพกัอาศยัคา้ง
คืน เจา้อาวาสวดัอนญุาตใหเ้ศรษฐีและ
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หนุม่มอซอคา้งคืนท่ีศาลาวดัได ้หลงัจาก
อาบน า้กินขา้วเรียบรอ้ยแลว้ เศรษฐีกบั
หนุม่มอซอก็ชว่ยกนัจดัแจงท่ีนอน พอ
เศรษฐีหลบัสนิทหนุม่  มอซอก็ต่ืนขึน้มาคน้
กระเป๋าของเศรษฐีเพ่ือหากระเป๋าเงิน ทวา่
เขากบัไมพ่บสิ่งมีคา่ใด ๆ เลย จากท่ีเคย
วางแผนไวเ้ม่ือไดก้ระเป๋าเงินแลว้ก็จะหลีก
หนีไป แตเ่พราะความสงสยัท่ีหากระเป๋า
เงินไมพ่บเม่ือเศรษฐีต่ืนหนุม่มอซอเลย
แสรง้ถามวา่ ท่านวางสมัภาระไวแ้บบนีไ้ม่
กลวัของหายหรือ เศรษฐีตอบไปวา่ ก็ไมมี่
ของมีคา่อะไรน่ี และขอบคณุหนุม่มอซอ ท่ี
ชว่ยใหมี้ท่ีซอ่นกระเป๋าเงินอยา่งดี เพราะ
เศรษฐีไดน้  าไปซอ่นไวท่ี้ใตห้มอนของหนุม่
มอซอ แลว้อธิบายตอ่ว่า ถา้ฉนัเก็บเงินไว้
กบัตวัเอง พวกขโมยก็อาจจะแอบย่องเขา้
มาขโมยไป ขนาดทา่นเองยงัมาคน้กระเป๋า
ของฉนัใหวุ้น่เลย พดูเสรจ็เศรษฐีก็สอน
หนุม่มอซอตอ่...  

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

20. จากขอ้ความขา้งตน้ ใครมีคณุธรรม
การใหท้านมากท่ีสดุ (การวิเคราะห)์ 
ก. หนุม่มอซอ 
ข.  เจา้อาวาส 
ค. เศรษฐี 
ง. ถกูทกุขอ้ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี

21. เศรษฐีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดั
ท่ีสดุ  
(การวิเคราะห)์ 
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อา่นได ้ ก. การชว่ยเหลือ ความมีน า้ใจ 
ข. การให้อภัย แนะน าส่ังสอน 
ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่การใหอ้ภยั  
ง. แนะน าสั่งสอน การแบง่ปันสิ่งของ 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

22. ใครมีคณุธรรมการใหท้านประเภทวตัถุ
ทาน  
(การวิเคราะห)์ 
ก. เศรษฐีพดูสั่งสอนหนุม่มอซอ 
ข. เศรษฐีกบัหนุม่มอซอก็ชว่ยกนัจดัแจงท่ี
นอน 
ค. เศรษฐีบอกท่ีเก็บกระเป๋าเงินใหห้นุม่มอ
ซอฟัง 
ง. เจ้าอาวาสวัดอนุญาตให้เศรษฐีและ
หนุ่มมอซอค้างคืนทีศ่าลาวัด 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

23. “มีชาวบา้นหามคนป่วยหนกัมาใหช้าย
รารกัษา ชายชรารีบใหผู้ป่้วยนอนพกั จาก
ก็ใชส้มนุไพรเช็ดตวัและท าการรกัษาอย่าง
เอาใจใส ่เวลาตอ่มาผูป่้วยก็ก็อาการดีขึน้
จนสามารถลกุขึน้นั่งได”้ ขอ้ความนีต้รงกบั
คณุธรรมการใหท้านขอ้ใดมากท่ีสดุ (การ
วิเคราะห)์ 
ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผเ่กิดจากจิตใจท่ีมี
ความรกั ความเมตตา 
ข. เผ่ือแผ่ด้วยไมตรีจิต 
ค. การชว่ยเหลือ 
ง. ความมีน า้ใจ 

    

 อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 23 – 24 

    



 165 

วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 
“เศรษฐีไดฟั้งค าตอบจากชายชราท่ีคอย
ชว่ยเหลือผูอ่ื้น 3 ขอ้วา่ ขอ้แรก การ
ชว่ยเหลือผูอ่ื้นจะท าใหต้นมีความสขุ ขอ้
สอง เพราะการชว่ยเหลือคน จงึท าใหต้น
พบเจอคนท่ีดีท่ีสดุในชีวิต และขอ้สามการ
ท่ีไดช้ว่ยเหลือคน เป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุ และมี
ความสขุท่ีสดุ พอเศรษฐีไดฟั้งก็เกิด
ความรูส้กึเบกิบานใจ พรอ้มกลา่วขอบคณุ
ชายชรา”    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

23. จากท่ีไดอ้่านพิจารณาขอ้ความชาย
ชรามีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด (การ
วิเคราะห)์ 
ก. การใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความ
เดือดรอ้นอยูเ่สมอ 
ข. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้น
อยา่งเกือ้กลูกนั  
ค. การมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จาก
ความทกุข ์
ง. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

24. ค  าตอบจากชายชราท่ีคอยชว่ยเหลือ
ผูอ่ื้น 3 ขอ้นัน้ ขอ้ใดส าคญัท่ีสดุ (การ
วิเคราะห)์ 
ก. การท่ีไดช้ว่ยเหลือคน เป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุ 
และมีความสขุท่ีสดุ 
ข. การช่วยเหลือคน จงึท าใหต้นพบเจอคน
ท่ีดีท่ีสดุในชีวิต 
ค. การชว่ยเหลือผูอ่ื้นจะท าใหต้นมี
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ความสขุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

25. เดก็หญิงฟา อาย ุ12 ขวบ เกิดมาใน
ครอบครวัท่ียากจน พ่อแมก็่มีอายมุากเกิน
กวา่จะท างานไดถ้นดั เดก็หญิงฟาจงึชว่ย
ท างาน เขา้ป่าหาอาหารมาท าใหพ้อ่แมกิ่น 
เม่ือพอ่กบัแมกิ่นอ่ิมแลว้เธอจึงกินตอ่ 
ขอ้ความขา้งตน้เดก็หญิงฟามีคณุธรรมขอ้
ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. ไมมี่ เพราะวา่เป็นหนา้ท่ีของลกูตอ้ง
ดแูลพอ่แม่ 
ข. มี เพราะฟาเป็นคนมีน า้ใจ
เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่พรอ้มท่ีจะเสียสละ 
ค. ไมมี่ เพราะฟา เกิดมาในครอบครวั
ยากจน เธอตอ้งดิน้รน 
เพ่ือเอาชีวิตรอด 
ง. มีเพราะฟามีจิตใจทีม่ีความรัก 
ความเมตตา  
และความโอบอ้อมอารีปฏิบัตติ่อผู้อื่น 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

26. “เทวดาเห็นนกนอ้ยปีกหกั จงึเกิด
ความสงสารแลว้เขา้ไปชว่ยเหลือดว้ยการ
เสกใหปี้กเจา้นกนอ้ยใหห้ายดีเชน่เดมิ” 
เทวดาในขอ้ความนีเ้ป็นบคุคลเชน่ไร (การ
วิเคราะห)์ 
ก. มีน า้ใจ 
ข. การแบง่ปัน 
ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ง. ความเสียสละปรารถนาดี 
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ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 27 – 29 
“เศรษฐีคนหนึ่งมกัจะเขา้ไปในป่าเป็น
ประจ า บงัเอิญวนันัน้ฝนตกหนกัเศรษฐี
เลยเขา้ไปหลบฝนภายในถ า้แลว้พบกบั
นกับวชก าลงันั่งสมาธิอยู่ เศรษฐีรูส้กึหิว
มาก นกับวชเลยแบง่ปันผลไมใ้หส้ว่นหนึ่ง
ให ้พอฝนหยดุตกเศรษฐีก็กราบลานกับวช 
และขอบคณุท่ีแบง่ผลไมใ้ห ้พรอ้มขอ
ค าแนะน าดี ๆ น ากลบัไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวิต นกับวชเลยย่ืนเศษกระดาษแผ่นหนึ่ง
ใหเ้ขาติดตวัไป เม่ือเศรษฐีคล่ีกระดาษออก
ก็พบขอ้ความว่า “ความโกรธจักน าท่าน
ไปสู่ความผิดพลาดอันใหญ่หลวง”  

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

27. นกับวชเลยแบง่ปันผลไมใ้หส้ว่นหนึ่ง
ใหเ้ศรษฐี คือคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
(การวิเคราะห)์ 
ก. การชว่ยเหลือ 
ข. การแบ่งปันส่ิงของ 
ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

28. ขอ้ความบนเศษกระดาษ “ความโกรธ
จกัน าทา่นไปสูค่วามผิดพลาดอนัใหญ่
หลวง” มีจดุประสงคใ์ด (การวิเคราะห)์ 
ก. ใหเ้ป็นคนคิดก่อนท า 
ข. ใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ 
ค. ใหเ้ป็นคนใจเย็น 
ง. การให้อภัยโทษ 
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ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

29. นกับวชมีคณุธรรมประเภทใด (การ
วิเคราะห)์ 
ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ข. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน 
ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละ
ปรารถนาดี 
ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้น
อยา่งเกือ้กลูกนั 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

30. พรานหนุม่พบลกูชา้งป่าลกัษณะดีท่ี
หลงฝงูมาเลีย้งไวด้ว้ยความสงสาร พอชา้ง
ตวัโตขึน้พรานหนุม่เห็นว่าชา้งนีเ้ป็นชา้ง
วิเศษจงึคิดจะน าชา้งไปถวายแดพ่ระราชา
ไวเ้ป็นชา้งคูพ่ระบารมี พรานหนุม่ใน
ขอ้ความขา้งตน้มีคณุธรรมการใหท้านดา้น
ใดบา้ง (การวิเคราะห)์ 
ก. ความมีน า้ใจ และเสียสละ 
ข. การแบง่ปัน และการใหอ้ภยั 
ค. การช่วยเหลือ และความมีน า้ใจ 
ง. การชว่ยเหลือ และความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 

    

 อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 31 - 35 
     นกับวชคนหนึ่งโดนทหารของพระราชา
จบั เน่ืองจากถกูเขา้ใจผิดวา่เป็นพวกโจร
ขโมยราชสมบตัมิาทรมานเพ่ือสืบหาความ
จรงิ แตน่กับวชกลบัยิม้ละไม ไมย่อมปริ
ปากพดูอะไรออกมา ท าใหพ้ระราชากริว้
มาก จงึมีค  าสั่งใหใ้ชเ้ข็มทิ่มแทงคอนกับวช 
เพ่ือใหเ้ปิดปากสารภาพ ในค ่าคืนนัน้
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พระราชาก็สบุนิเห็นเทวดาองคห์นึ่ง มา
บอกวา่ “นกับวชทา่นนัน้เป็นผูท้รงศีล ขอ
พระองคจ์งยตุิโทษทัง้หมดเถิด”  
     ครัน้ต่ืนจากบรรทม มหาดเล็กก็เขา้มา
ทลูวา่จบัโจรตวัจรงิไดแ้ลว้ พระราชาทราบ
ดงันัน้จงึรีบไปยงัคกุพรอ้มมีรบัสั่งใหร้ะงบั
การทรมานนกับวชทนัที แลว้ตรสัถาม
นกับวชว่า ท าไมทา่นไมย่อมขดัขืน และ
ตอ้งยอมรบัการลงโทษทณัฑท่ี์ทา่นไมไ่ด้
ก่อเชน่นีด้ว้ย นกับวชตอบดว้ยน า้เสียง
แหบพรา่อนัเป็นผลเกิดมาจากโดนเข็มทิ่ม
คอ “อย่าทรงกงัวลไปเลย อนัท่ีจรงิพระองค์
มีบญุคณุตอ่หม่อมฉนัดว้ยซ า้” พระราช
ทรงงงวา่มีบญุคณุอะไร นกับวชเลยเลา่ถึง
กรรมเก่าของตนว่าเม่ือก่อนนัน้ ตนจบั
แมลงปอมาแลว้เอาเข็มทิ่มคอแมลงปอ
เป็นประจบั ตอ่มาตนก็ป่วยเป็นโรค
ประหลาดมีอาการเหมือนกบัมีเข็มมาทิ่ม
คอตนเองตลอดเวลา ท าใหท้รมานเป็น
อยา่งมาก กระทั่งออกบวชโรคประหลาดนี้
ก็บางเบาลงแตไ่มข่าดหาย ทวา่จากนีไ้ป
หมอ่มฉนัก็ไมต่อ้งทรมานอีกแลว้เพราะ
โทษทณัฑท่ี์มอบใหน้ัน้ไดช้  าระกรรมเก่าท่ี
ท าไวแ้ลว้ ดงันัน้หมอ่มฉันหม่อมฉนัจะได้
พน้จากการทกุขท์รมานนีเ้สียที  
     พระราชาไดฟั้งดงันัน้จงึกม้กราบ
นกับวช แลว้มีรบัสั่งใหร้ีบน าหมอหลวงมา
รกัษาในทนัที 
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ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

31. ขอ้ความขา้งตน้ พระราชาขาด
คณุธรรมการใหท้านขอ้ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. ใหเ้ป็นคนใจเย็น 
ข. ใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ 
ค. การให้อภัยโทษ 
ง. ใหเ้ป็นคนคดิก่อนท า 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

32. เทวดามีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
(การวิเคราะห)์ 
ก. การช่วยเหลือ 
ข. ความโอบออ้มอารี 
ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

33. คณุธรรมการใหท้านในขอ้ใดท่ีนกับวช
มี  
(การวิเคราะห)์ 
ก. ใหเ้ป็นคนใจเย็น 
ข. ใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ 
ค. การให้อภัยโทษ 
ง. ใหเ้ป็นคนคดิก่อนท า 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

34. “เม่ือพระราชาไดฟั้งค าอธิบายนกับวช 
แลว้มีรบัสั่งใหร้ีบน าหมอหลวงมารกัษา
ในทนัที” ขอ้นีจ้ดัวา่พระราชามีคณุธรรม
เรื่องการใหท้านไหม  (การวิเคราะห)์ 
ก. มี เพราะพระราชามีอ านาจตดัสินทกุ
อยา่ง  
ข. ไมมี่ เพราะพระราชาเป็นฝ่ายผิดท่ี
ลงโทษโดยไมส่อบสวนความจรงิก่อน 
ค. มี เพราะพระราชาต้องให้ความ
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ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับความเดอืดร้อนอยู่
เสมอ 
ง. ไมมี่ เพราะพระราชาตอ้งท าหนา้ท่ีใน
การสอบสวนเพ่ือหาความจริงจงึมีความ
ผิดพลาดบา้ง 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

35. จากการอา่นพิจารณาขอ้ความขา้งตน้
แลว้ พบคณุธรรมการใหท้านในขอ้ใดบา้ง 
(การวิเคราะห)์ 
ก. มีน า้ใจ และแนะน าสั่งสอน 
ข. ให้ความช่วยเหลือ และการให้อภัย 
ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่และเสียสละ
ปรารถนาดี 
ง. ความมีไมตรีช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จาก
ความทกุข ์และการแนะน า 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

36. “พระราชาจากอาณาจกัรทางเหนือ
จดัสง่ผกัสด และบอกวิธีการปลกูผดัสด
ใหก้บัพระราชาอาณาจกัรทางใต”้ 
ขอ้ความนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระราชาจาก
อาณาจกัรทางเหนือมีคณุธรรมการใหท้าน
ในขอ้ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. ความมีน า้ใจ และการแนะน าส่ัง
สอน 
ข. การใหค้วามรู ้และความเอือ้เฟ้ือ 
ค. ความเสียสละ และมีน า้ใจ 
ง. ถกูทกุขอ้ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 37 – 40 
กาลีโดนไลอ่อกจากงานเพราะช่ือของ
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อา่นได ้ ตนเอง วนัหนึ่งมีเศรษฐีผูเ้ป็นเพ่ือนของ
กาลี เห็นกาลียากไร ้จงึไดช้วนใหม้าอยู่
ท  างานดว้ย กาลีปฏิเสธเพราะคดิว่าตนเอง
มีช่ืออปัมงคลไปอยูก่บัใครมีแตท่  าใหค้น
อ่ืนเดือดรอ้น ฝ่ายเศรษฐีไดย้ินดงันัน้จงึ
กลา่ววา่ ท าไมถึงคิดเชน่นัน้ เราไมเ่ห็น
อะไรในตวันายท่ีไมเ่ป็นมงคลเลย ช่ือท่ีดีจะ
มีความหมายอะไรถา้จิตใจไมดี่งาม เพราะ
จิตใจท่ีดีงามตา่งหากท่ีจะชว่ยพาใหค้นผู้
นัน้และคนรอบขา้งพบกบัความสขุความ
เจรญิ เม่ือกาลีไดฟั้งดงันัน้จงึตกลงท างาน
กบัเศรษฐี ฝ่ายภรรยาและคนรบัใชข้อง
เศรษฐีเห็นดงันัน้จงึโกรธกาลี และไมช่อบ
กาลีเพราะวา่มีช่ือไมเ่ป็นมงคล ทวา่ใน
ภายหลงักาลีไดท้  าคณุประโยชนใ์หเ้กิดกบั
ครอบครวัของเศรษฐีมาก ภรรยาและคน
รบัใชข้องเศรษฐีจงึรูส้กึผิดและมาขอโทษ
กาลี  

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

37. เศรษฐีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
(การวิเคราะห)์ 
ก. การชว่ยเหลือ 
ข. ความโอบออ้มอารี 
ค. เผ่ือแผ่ด้วยไมตรีจิต 
ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

38. คณุธรรมการใหท้านประเภทใดท่ี
เศรษฐีแสดงออกมาใหเ้ห็น (การวิเคราะห)์ 
ก. ความมีน า้ใจ และเสียสละ 
ข. การแบง่ปัน และการใหอ้ภยั 
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ค. การชว่ยเหลือ และความมีน า้ใจ 
ง. การช่วยเหลือ และการให้ค าแนะน า
ส่ังสอน 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

39. หลงัจากไดอ้า่นพิจารณาขอ้ความ
ขา้งตน้ กาลีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
(การวิเคราะห)์ 
ก. เป็นคนมีน า้ใจ 
ข. เป็นคนให้อภัย 
ค. เป็นคนเผ่ือแผ่ดว้ยไมตรีจิต 
ง. เป็นคนความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

40. กาลีโดนไลอ่อกจากงานเพราะสาเหตุ
อะไร  
(การวิเคราะห)์ 
ก. เพราะช่ือของตวัเองไมเ่ป็นมงคล 
ข. เพราะเจ้านายเป็นคนไม่มีน า้ใจ 
ค. เพราะว่ากาลีไมม่ั่นใจใจตวัเอง 
ง. เพราะมีคนเกียจช่ือกาลี 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

41. นกับวชไดบ้อกกบัสีสาว่า ถา้เธออยาก
มีความสขุ เธอจะตอ้งตดัค าวา่ ฉนั กบั 
อยากมี ออกไปจากประโยคนัน้ ขอ้ความนี้
นกับวชมีคณุธรรมการใหท้านใด  
(การวิเคราะห)์ 
ก. การชว่ยเหลือ 
ข. ความโอบออ้มอารี 
ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
ง. การให้ความรู้และแนะน าส่ังสอน 

    

 อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 42 – 45 
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

     เศรษฐีกบัหนุม่ชา่งตดัผมก าลงัลงเรือ
ขนสง่สินคา้ขา้มทะเล ทวา่มีพายคุล่ืนยกัษ์
โหมกระหน ่าจนเรือแตก เหลือรอดเพียงแค่
เศรษฐีกบัหนุม่ชา่งตดัผมสองคนท่ีเกาะไม้
กระดานลอยคอเขา้สูฝ่ั่งเกาะรา้งแหง่หนึ่ง 
ทัง้สองจงึชว่ยกนัหาอาหาร ฝ่ายเศรษฐีกิน
แตผ่ลไม ้หนุม่ชา่งตดัผมจบัสตัวม์ากินเป็น
อาหารแลว้แบง่ใหเ้ศรษฐีกิน เศรษฐีปฏิเสธ
ไปวา่ ไมล่ะ ฉนัไมกิ่นเนือ้สตัว ์และไมฆ่า่
สตัว ์ 
     ตอนนัน้เองมีเรือล าใหญ่แลน่ผา่นมา
หนุม่ชา่งตดัผมกบัเศรษฐีจงึโบกมือเพ่ือขอ
ความชว่ยเหลือ ฝ่ายกปัตนัเห็นจงึไดส้ง่เรือ
เล็กมาชว่ย แลว้บอกกบัเศรษฐีวา่เราชว่ย
ไดเ้พียงแคค่นเดียวเทา่นัน้ ส่วนชา่งตดัผม
ไมอ่นญุาตใหข้ึน้เรือไปกบัเราดว้ย ฝ่าย
เศรษฐีไดย้ินดงันัน้จงึรีบคกุเขา่ออ้นวอนให้
กปัตนัชว่ยน าชา่งตดัผมไปดว้ย และยืนยนั
วา่ชา่งตดัผมเป็นคนดี ก่อนท่ีกปัตนัจะ
ตดัสินใจวา่ ก็ได ้เราอนญุาตใหท้ัง้สองขึน้
เรือได ้

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

42. ขอ้ใดบง่บอกไดว้า่ช่างตดัผมมี
คณุธรรมการใหท้าน (การวิเคราะห)์ 
ก. หนุ่มช่างตัดผมจับสัตวม์ากินเป็น
อาหารแล้วแบ่งให้เศรษฐีกิน 
ข. หนุม่ชา่งตดัผมชว่ยเกาะแผน่กระดาน
พาเศรษฐีขึน้ฝ่ัง 
ค. หนุม่ชา่งตดัผมชว่ยโบกมือเพ่ือขอความ
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ชว่ยเหลือ 
ง. ถกูทกุขอ้ 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

43. เศรษฐีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดบา้ง 
(การวิเคราะห)์ 
ก. การช่วยเหลือ ความมนี า้ใจ 
ข. การใหอ้ภยั แนะน าสั่งสอน 
ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่การใหอ้ภยั  
ง. แนะน าสั่งสอน การแบง่ปันสิ่งของ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

44. “ฝ่ายกปัตนัเห็นจงึไดส้ง่เรือเล็กมาชว่ย 
แลว้บอกกบัเศรษฐีวา่เราช่วยไดเ้พียงแค่
คนเดียวเทา่นัน้ สว่นช่างตดัผมไมอ่นญุาต
ใหข้ึน้เรือไปกบัเราดว้ย” ประโยคนีแ้สดงให้
เห็นวา่กปัตนัตอ้งการใหเ้ห็นคณุธรรมการ
ใหท้านเชน่ไร (การวิเคราะห)์ 
ก. ให้ค าแนะน าส่ังสอน 
ข. ใหค้วามเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ค. เป็นคนมีความโอบออ้มอารี 
ง. เป็นคนชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความ
ล าบาก 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

45. “เศรษฐีคกุเขา่ออ้นวอนใหก้ปัตนัชว่ย
น าชา่งตดัผมไปดว้ย” จากประโยคนีแ้สดง
ถึงคณุธรรมการใหท้านดา้นใดของเศรษฐี  
(การวิเคราะห)์ 
ก. ความมีน า้ใจ 
ข. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ค. ความเสียสละปรารถนาดี 
ง. ไมถื่อโทษตอ่ผูท่ี้ท  าในสิ่งท่ีไมถ่กูใจ
ตวัเอง 
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

46. “ชาวีเขา้ไปในป่าแลว้พบลกูชา้ง
บาดเจ็บตวัหนึ่ง เขาจงึอยูด่แูลและเลน่เป็น
เพ่ือนกบัลกูชา้งทกุวนั จนลกูชา้งหายดี
แลว้เขา้ป่ากลบัโขลงไป” ขอ้ความนีช้าวี
เป็นคนเชน่ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. การช่วยเหลือ  
ข. ความเสียสละ 
ค. การแบง่ปัน  
ง. การมีน า้ใจ 

    

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

47. หนุม่ชาวเผา่ชว่ยเหลือมารโิอจากการ
โดนจบัมดัไวบ้นตน้ไม ้จากขอ้ความนีห้นุม่
ชาวเผา่มีคณุธรรมการใหท้านดา้นใด (การ
วิเคราะห)์ 
ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
ข. การช่วยเหลือ 
ค. ความมีน า้ใจ 
ง. การแบง่ปัน 

    

 อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบ
ค าถามข้อ 48 – 50 
     หญิงชราทราบขา่ววา่มีนกับญุวิเศษ
เดนิทางมายงัเมืองท่ีนางอาศยัอยู ่จงึ
เดนิทางน าขนมปังท่ีมีอยูไ่ปถวาย ระหวา่ง
ทางหญิงชราก็เจอกบัลกูสนุขัและลกูหมู
นอนหมดแรงเพราะหิวโซอยู ่จงึไดน้  าขนม
ของตนใหล้กูสนุขัและลกูหมกิูนจนหมด 
แลว้เดนิทางตอ่จนมาถึงศาลาของนกับญุ
นัน้ แลว้นางก็เขา้ไปขอพรจากนกับญุ 
ระหวา่งนัน้ชาวบา้นตา่งก็พากนันินทา
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วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

หญิงชราวา่ ตายแลว้ ดยูายนั่นสิ ไมมี่ของ
มาถวายทา่นแตจ่ะมาเอาบญุฟรี ๆ หญิง
ชราไดย้ินดงันัน้ก็อบัอาย ทว่านกับญุไดฟั้ง
ดงันัน้จงึไดลื้มตาขึน้ แลว้กล่าวกบัหญิง
ชราวา่ อา้วยายนั่นเอง มาถึงแลว้เหรอ ทกุ
คนไดย้ินดงันัน้จงึมองมาท่ียายแปลก ๆ 
เพราะก่อนหนา้นีน้กับญุมีแตน่ั่งสมาธิไม่
ยอมพดูคยุหรือขยบัรา่งกายเลย จนหญิง
ชราคนนีม้าถึงนกับวชจงึพดูออกมา หญิง
ชราจงึตอบนกับวชกลบัไปวา่ เจา้คะ่ ยาย
เพิ่งมาถึงสกัพกัน่ีเอง แตว่นันีย้ายไมไ่ดมี้
ของมาถวายเลยเจา้คะ่ นกับญุเลยบอกกบั
ยายวา่ ของยายเหรอ เราไดร้บัระหวา่งทาง
ท่ียายมาถึงแลว้ละ ขนมปังรสชาตอิรอ่ย
มาก ยายไดย้ินดงันัน้จงึแปลกใจ นกับญุ
เลยอธิบายตอ่วา่ เราไดแ้ปลงกาย เป็นลกู
สนุขั และลกูหมรูะหว่างทางเพ่ือทดสอบ
จิตใจผูท่ี้มาหาเรา แตก็่ไมพ่บใครเลย
นอกจากยาย จากนัน้นกับวชก็อวยพร
ใหก้บัยาย 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

48. เม่ืออา่นพิจารณาขอ้ความขา้งตน้แลว้ 
เห็นวา่ชาวบา้นขาดคณุธรรมการใหท้าน
ขอ้ใด (การวิเคราะห)์ 
ก. การชว่ยเหลือ 
ข. ความมีน า้ใจ 
ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 

    

ประเมินคา่ 49. หญิงชรามีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด     



 178 

วัตถุประสงค ์ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

(การวิเคราะห)์ 
ก. เผ่ือแผ่ด้วยไมตรีจิต 
ข. การช่วยเหลือ 
ค. ความมีน า้ใจ 
ง. การแบง่ปัน 

ประเมินคา่
และตีความ
จากเรื่องท่ี
อา่นได ้

50. นกับวชแสดงใหเ้ห็นถึงคณุธรรมการให้
ทานดา้นใด (การวิเคราะห)์ 
ก. มีความโอบออ้มอารี 
ข. มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ค. ให้ค าแนะน าส่ังสอน 
ง. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความล าบาก  

    

 
ลงช่ือ         ผูป้ระเมิน 
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ตารางที่  40 แสดงดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์
เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 

ข้อที ่
ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ 

ค่า IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอ้ง 
2 1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอ้ง 
3 0 -1 1 1 1 0.40 ไมส่อดคลอ้ง 
4 1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอ้ง 
5 0 -1 1 1 1 0.40 ไมส่อดคลอ้ง 
6 0 -1 1 1 0 0.20 ไมส่อดคลอ้ง 
7 -1 -1 1 1 1 0.20 ไมส่อดคลอ้ง 
8 1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอ้ง 
9 1 -1 1 1 1 0.60 สอดคลอ้ง 
10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
14 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
16 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
17 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
18 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
20 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
21 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
22 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
23 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
24 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
25 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
26 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อที ่ ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ ค่า IOC ผลการประเมิน 
27 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
28 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
29 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
30 1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
31 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
32 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
33 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
34 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
35 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
36 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
37 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
38 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
39 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
40 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
41 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
42 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
43 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
44 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
45 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
46 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
47 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
48 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
49 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
50 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

 
หมายเหตุ  ขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ ์คือ ขอ้สอบท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

ตัง้แตร่ะดบั 0.50 ขึน้ไป 
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ตารางที่  41 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่ าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริมการอ่าน
ตีความ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 จ านวน 46 ข้อ 

 

ข้อที ่ ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผล 

คุณภาพข้อสอบ 

1 0.53 ใชไ้ด ้ 0.64 * 0.00 ใชไ้ด ้
2 0.62 ใชไ้ด ้ 0.49 * 0.00 ใชไ้ด ้
3 0.58 ใชไ้ด ้ 0.56 * 0.00 ใชไ้ด ้
4 0.53 ใชไ้ด ้ 0.36 * 0.00 ใชไ้ด ้
5 0.38 ใชไ้ด ้ 0.14  0.30 ตดัทิง้ 
6 0.52 ใชไ้ด ้ 0.27 * 0.04 ใชไ้ด ้
7 0.73 ใชไ้ด ้ 0.52 * 0.00 ใชไ้ด ้
8 0.55 ใชไ้ด ้ 0.37 * 0.00 ใชไ้ด ้
9 0.40 ใชไ้ด ้ 0.00  0.98 ตดัทิง้ 
10 0.35 ใชไ้ด ้ 0.51 * 0.00 ใชไ้ด ้
11 0.53 ใชไ้ด ้ 0.31 * 0.02 ใชไ้ด ้
12 0.23 ใชไ้ด ้ -0.05  0.73 ตดัทิง้ 
13 0.52 ใชไ้ด ้ 0.40 * 0.00 ใชไ้ด ้
14 0.23 ใชไ้ด ้ -0.03  0.81 ตดัทิง้ 
15 0.37 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้
16 0.40 ใชไ้ด ้ 0.34 * 0.01 ใชไ้ด ้
17 0.63 ใชไ้ด ้ 0.47 * 0.00 ใชไ้ด ้
18 0.57 ใชไ้ด ้ 0.43 * 0.00 ใชไ้ด ้
19 0.48 ใชไ้ด ้ 0.10  0.46 ตดัทิง้ 
20 0.57 ใชไ้ด ้ 0.49 * 0.00 ใชไ้ด ้
21 0.62 ใชไ้ด ้ 0.41 * 0.00 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่ ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผล 

คุณภาพข้อสอบ 
22 0.55 ใชไ้ด ้ -0.01  0.96 ตดัทิง้ 
23 0.45 ใชไ้ด ้ 0.44 * 0.00 ใชไ้ด ้
24 0.63 ใชไ้ด ้ 0.42 * 0.00 ใชไ้ด ้
25 0.38 ใชไ้ด ้ -0.06  0.64 ตดัทิง้ 
26 0.37 ใชไ้ด ้ 0.35 * 0.01 ใชไ้ด ้
27 0.43 ใชไ้ด ้ 0.50 * 0.00 ใชไ้ด ้
28 0.48 ใชไ้ด ้ 0.21  0.11 ตดัทิง้ 
29 0.37 ใชไ้ด ้ 0.49 * 0.00 ใชไ้ด ้
30 0.37 ใชไ้ด ้ 0.51 * 0.00 ใชไ้ด ้
31 0.53 ใชไ้ด ้ 0.33 * 0.01 ใชไ้ด ้
32 0.30 ใชไ้ด ้ -0.13  0.33 ตดัทิง้ 
33 0.28 ใชไ้ด ้ -0.13  0.31 ตดัทิง้ 
34 0.43 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้
35 0.50 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้
36 0.27 ใชไ้ด ้ -0.09  0.49 ตดัทิง้ 
37 0.53 ใชไ้ด ้ 0.19  0.15 ตดัทิง้ 
38 0.53 ใชไ้ด ้ 0.58 * 0.00 ใชไ้ด ้
39 0.52 ใชไ้ด ้ 0.24  0.06 ตดัทิง้ 
40 0.53 ใชไ้ด ้ 0.54 * 0.00 ใชไ้ด ้
41 0.45 ใชไ้ด ้ 0.52 * 0.00 ใชไ้ด ้
42 0.55 ใชไ้ด ้ 0.64 * 0.00 ใชไ้ด ้
43 0.57 ใชไ้ด ้ 0.58 * 0.00 ใชไ้ด ้
44 0.35 ใชไ้ด ้ 0.18  0.18 ตดัทิง้ 
45 0.70 ใชไ้ด ้ 0.50 * 0.00 ใชไ้ด ้
46 0.35 ใชไ้ด ้ 0.27 * 0.04 ใชไ้ด ้
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ตารางที่  42 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่ าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริมการอ่าน
ตีความ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 จ านวน 30 ข้อ 

 

ข้อที ่ ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผล 

คุณภาพข้อสอบ 

1 0.53 ใชไ้ด ้ 0.69 * 0.00 ใชไ้ด ้
2 0.58 ใชไ้ด ้ 0.61 * 0.00 ใชไ้ด ้
3 0.53 ใชไ้ด ้ 0.36 * 0.01 ใชไ้ด ้
4 0.73 ใชไ้ด ้ 0.52 * 0.00 ใชไ้ด ้
5 0.55 ใชไ้ด ้ 0.32 * 0.01 ใชไ้ด ้
6 0.35 ใชไ้ด ้ 0.55 * 0.00 ใชไ้ด ้
7 0.53 ใชไ้ด ้ 0.31 * 0.02 ใชไ้ด ้
8 0.52 ใชไ้ด ้ 0.41 * 0.00 ใชไ้ด ้
9 0.37 ใชไ้ด ้ 0.57 * 0.00 ใชไ้ด ้
10 0.40 ใชไ้ด ้ 0.27 * 0.04 ใชไ้ด ้
11 0.63 ใชไ้ด ้ 0.48 * 0.00 ใชไ้ด ้
12 0.57 ใชไ้ด ้ 0.41 * 0.00 ใชไ้ด ้
13 0.57 ใชไ้ด ้ 0.48 * 0.00 ใชไ้ด ้
14 0.62 ใชไ้ด ้ 0.40 * 0.00 ใชไ้ด ้
15 0.45 ใชไ้ด ้ 0.45 * 0.00 ใชไ้ด ้
16 0.63 ใชไ้ด ้ 0.40 * 0.00 ใชไ้ด ้
17 0.37 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้
18 0.43 ใชไ้ด ้ 0.50 * 0.00 ใชไ้ด ้
19 0.37 ใชไ้ด ้ 0.54 * 0.00 ใชไ้ด ้
20 0.37 ใชไ้ด ้ 0.53 * 0.00 ใชไ้ด ้
21 0.53 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่ ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผล 

คุณภาพข้อสอบ 
22 0.43 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้

23 0.50 ใชไ้ด ้ 0.29 * 0.03 ใชไ้ด ้
24 0.53 ใชไ้ด ้ 0.64 * 0.00 ใชไ้ด ้
25 0.52 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้
26 0.53 ใชไ้ด ้ 0.61 * 0.00 ใชไ้ด ้
27 0.45 ใชไ้ด ้ 0.52 * 0.00 ใชไ้ด ้
28 0.55 ใชไ้ด ้ 0.69 * 0.00 ใชไ้ด ้
29 0.57 ใชไ้ด ้ 0.58 * 0.00 ใชไ้ด ้
30 0.70 ใชไ้ด ้ 0.50 * 0.00 ใชไ้ด ้
23 0.50 ใชไ้ด ้ 0.29 * 0.03 ใชไ้ด ้
24 0.53 ใชไ้ด ้ 0.64 * 0.00 ใชไ้ด ้
25 0.52 ใชไ้ด ้ 0.28 * 0.03 ใชไ้ด ้
26 0.53 ใชไ้ด ้ 0.61 * 0.00 ใชไ้ด ้
27 0.45 ใชไ้ด ้ 0.52 * 0.00 ใชไ้ด ้
28 0.55 ใชไ้ด ้ 0.69 * 0.00 ใชไ้ด ้
29 0.57 ใชไ้ด ้ 0.58 * 0.00 ใชไ้ด ้
30 0.70 ใชไ้ด ้ 0.50 * 0.00 ใชไ้ด ้

ค่าความเทีย่ง (Reliability) KR-20  = 0.90 
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ภาคผนวก ช 
ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ด้วยหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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ตารางที่ 43 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
Pre-test 

คะแนนหลังเรียน 
Post-test 

คะแนนผลต่าง 
D 

1 10 24 14 
2 11 26 15 
3 15 27 12 
4 12 22 10 
5 11 25 14 
6 9 27 18 
7 10 20 10 
8 11 24 13 
9 12 29 17 
10 10 24 14 
11 9 26 17 
12 10 24 14 
13 11 22 11 
14 12 23 11 
15 13 24 11 
16 10 20 10 
17 9 26 17 
18 12 28 16 
19 11 28 17 
20 10 24 14 
21 9 23 14 
22 11 22 11 
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นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน 
Pre-test 

คะแนนหลังเรียน 
Post-test 

คะแนนผลต่าง 
D 

23 10 27 17 
24 16 25 9 
n 24 24 24 

Sum 264 590 326 
Mean 11.00 24.58 13.58 
S.D. 1.77 2.43 2.76 

T 24.07 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ผลแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบประเมินพฤตกิรรมกลุ่มของนักเรียน 
ผลการประเมินพฤตกิรรมกลุ่มของนักเรียน 

ในระหว่างการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบสังเกตพฤตกิรรมกลุ่มส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

 
ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งของประเด็นขอ้สงัเกตพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียนแต่ละ

ข้อว่ามีความถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือไม ่  
เม่ือพิจารณาแล้วโปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องความคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดงันี ้

   +1  แนใ่จวา่ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
    0   ไมแ่นใ่จวา่ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
    -1   แนใ่จวา่ขอ้สอบไมค่วามสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
 

ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 รูจ้กัการแบง่หนา้ท่ีท างานกนัภายในกลุม่     
2 ใหค้วามชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่     
3 ปฏิบตังิานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลง

กนัไว ้
    

4 ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาท่ีก าหนด     
5 มีความรว่มมือในการท างาน     
 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ         
           
            
   

ลงช่ือ         ผูป้ระเมิน 
(     ) 
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ตารางที่ 44 แสดงดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง “การให้ทาน”  
เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 

ข้อที ่
ผลการพจิารณาจากผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ 

ค่า IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 สอดคลอ้ง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมกลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 

 
ค าชี้แจง ใหผู้ส้อนสงัเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนในระหว่างการจดัการเรียนรูโ้ดยใชห้นงัสือ 
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง “การใหท้าน” เพ่ือส่งเสรมิการอ่านตีความ รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค TAI แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างของระดับเกณฑ์การให้คะแนน  
5 ระดบั ไดแ้ก่  

ให ้ 5 ระดบัดีท่ีสดุ  
ให ้ 4 ระดบัดีมาก  
ให ้ 3 ระดบัดี 
ให ้ 2 ระดบัพอใช ้
ให ้ 1 ระดบัปรงัปรุง 

  

ข้อ ประเด็นในการสังเกตพฤตกิรรม 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน รวม 

(20) 5 4 3 2 1 
1 รูจ้กัการแบง่หนา้ที่ท างานกนัภายในกลุม่       
2 ใหค้วามช่วยเหลอืกนัภายในกลุม่       
3 ปฏิบตัิงานตามวิธีการ และขัน้ตอนท่ีตกลงกนัไว ้       
4 ท างานเสรจ็ทนัตามเวลาที่ก าหนด       

 รวม       

 
เกณฑร์ะดับคุณภาพ 
 คะแนน  17-20 หมายถึง  ดีท่ีสดุ 
 คะแนน  13-16 หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน  9-12 หมายถึง  ดี 
 คะแนน  5-8 หมายถึง  พอใช ้
 คะแนน  1-4 หมายถึง  ปรบัปรุง 
เกณฑก์ารตัดสิน 
 อยูใ่นระดบั ดี ขึน้ไป หมายถึง ผา่น 
      ผูส้งัเกต..................................... 
              (......................................) 
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ภาคผนวก ญ 
ผลการหาประสิทธิภาพนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 

เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวามโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ทีน่ าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ห้อง 1 แบบ 1:100 จ านวน 24 คน 
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ตารางที่  45 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ และแผนการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง  
“การให้ทาน”  เพื่อส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 ห้อง 1 แบบ 1:100 จ านวน 24 คน 

 
ตารางที ่45  ประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
หลังเรียน 

หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย 
(𝐄𝟏) (𝐄𝟐) ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 

คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 120 30 

คะแนนเฉลีย่ 8.25 7.88 7.88 8.17 8.29 8.42   

เฉลีย่รอ้ยละ 82.50 78.75 78.75 81.67 82.92 84.17   

  

 
ตารางที ่45 (ต่อ) ประสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน 

ประสิทธิภาพ
หลังเรียน 

หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย 
(𝐄𝟏) (𝐄𝟐) ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 

คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 120 30 

คะแนนเฉลีย่ 8.67 8.42 8.25 8.08 8.38 8.50 99.17 24.08 

เฉลีย่รอ้ยละ 86.67 84.17 82.50 80.83 83.75 85.00 82.64 80.28 
(𝐄𝟏) = 82.64 (𝐄𝟐) = 80.28 

 
จากตารางท่ี 44 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์และแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง “การให้ทาน”              
เพ่ือส่งเสริมการอ่านตีความ ส าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หอ้ง 1 แบบ 1:100 จ านวน 24 
คน ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ 82.64/80.28 สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 80/80 ท่ีตัง้ไว ้
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ภาคผนวก ท 
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพที่ 1 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 

 

 

ภาพที่ 2 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพที่ 3 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 

 

 
 
ภาพที่ 4 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพที่ 5 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 

 

 
 

ภาพที่ 6 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพที่ 7 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 

 

 
 
ภาพที่ 8 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพที่ 9 เนื้อหาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ตคีวาม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ธ 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ร่วมกับ นิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน”  

เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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แผนการเรียนรู้เร่ือง “การให้ทาน” ในนิทานสีขาว 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
ผูส้อน  พระมหาโยธิน  ไกรษร 

 
การจัดการเรียนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่อง “การให้ทาน” ในนิทานสีขาวนี ้ใชเ้วลา

ทัง้หมด 13 คาบ แบ่งเป็นการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 คาบ และการจดั
กระบวนการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 12 คาบ ดงันี ้

1. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนพลงัแหง่ความดี 
2. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนแรง้แทนคณุ 
3. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนรอยรั่วบนก าแพง 
4. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนวนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 
5. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนน า้ใจเพื่อน 
6. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต 
7. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนเพ่ือน 
8. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนปลาใหญ่ในบว่งรกั 
9. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนเจา้หญิงเกลือและพรกิไทย 
10. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว  ตอนผลไมแ้สนสวย 
11. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว  ตอนเจา้หนอูยากเป็น... 
12. เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว  ตอนหญิงชาวบา้น 
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มาตรฐานตัวชีว้ดั 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มาตรฐานการเรยีนรู ้  
สาระท่ี 1  การอา่น 
มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้ง
ความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสนิใจ
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวติและมีนิสยัรกัการ
อา่น 
ตวัชีว้ดั 
ท 1.1 ม 3/9 ตีความและประเมนิคณุคา่และ
แนวคิดที่ไดจ้ากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อ
น าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติ 
ท 1.1 ม 3/10 มีมารยาทในการอา่น 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

- นกัเรยีนสามารถอา่นตคีวามในเรือ่งของการ
ใหท้านที่มีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทานได ้
ดา้นทกัษะกระบวนการ 
- ประเมินคา่และตคีวามจากเรือ่งที่อา่นได ้
ดา้นคณุลกัษณะ 
1) นกัเรยีนมีระเบยีบวินยัในการท างานรว่มกนั
เป็นกลุม่ 
2) นกัเรยีนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนั
เป็นกลุม่ 

แผนการเรียนรู้ 
เร่ือง “การให้ทาน” ในนิทานสขีาว 

1. เรือ่ง พลงัแหง่ความดี 
2. เรือ่ง แรง้แทนคณุ 
3. เรือ่ง รอยรั่วบนก าแพง 
4. เรือ่ง วนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 
5. เรือ่ง น า้ใจเพื่อน 
6. เรือ่ง ครอบครวัหมาป่ากบันางสงิโต 
7. เรือ่ง เพื่อน 
8. เรือ่ง ปลาใหญ่ในบว่งรกั 
9. เรือ่ง เจา้หญิงเกลอืและพรกิไทย 
10. เรือ่ง ผลไมแ้สนสวย 
11. เรือ่ง เจา้หนอูยากเป็น... 
12. เรือ่ง หญิงชาวบา้น 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI 
(Team Assisted Individualization) 

ขัน้ตอนที่ 1  แบง่กลุม่แบบคละความสามารถคือ เก่ง 
ปานกลาง และออ่น 
ขัน้ตอนที่ 2  มอบหมายงานใหแ้ตล่ะกลุม่ศกึษาเนือ้หา
สาระรว่มกนั 
ขัน้ตอนที่ 3  ท าแบบทดสอบรายบคุคล แลว้จบัคูก่นั
ภายในกลุม่เพ่ือผลดักนัตรวจ นกัเรยีนที่ไดค้ะแนนรอ้ยละ 
80 ขึน้ไปถือวา่ผา่นเกณฑ ์สว่นนกัเรยีนที่ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 
80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรยีนที่ผ่านเกณฑแ์ลว้
ชว่ยอธิบายใหค้  าแนะน าจนเขา้ใจและสามารถท า
แบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์ 
พรอ้มบนัทกึคะแนนที่ไดเ้ป็นคะแนนกลุม่ 
ขัน้ตอนที่ 4  รว่มกนัสรุปเนือ้หา แลว้เขียนบนัทกึลงใน
สมดุ 
ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจง้ผลคะแนนของแตล่ะกลุม่ พรอ้ม
ชมเชยกลุม่ของนกัเรยีนที่ท  าไดด้ี และใหร้างวลัส  าหรบั
กลุม่ที่ท  าคะแนนเฉลี่ยไดส้งูสดุ 
 

แผนผังการออกแบบแผนการเรียนรู้ 
เร่ือง “การให้ทาน” ในนิทานสีขาว 
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การวัดประเมินผล 
แผนการเรียนรู้เร่ือง “การให้ทาน” ในนิทานสีขาว 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 
การจดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูเ้รื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาวนี ้ใชเ้วลา

ทัง้หมด 13 คาบ แบ่งเป็นการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 คาบ และการจดั
กระบวนการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 12 คาบ แตล่ะคาบมีหลกัการวดัประเมินผล 
ดงันี ้

1. ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้  
2. ท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียน จ านวน 10 ขอ้ 
3. สงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ของนกัเรียน 
4. ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “ทาน” ในนิทานสีขาว ตอนพลงัแหง่ความดี    จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันน า/เตรียมการ (5 นาท)ี 

1) ครูแจง้จดุประสงคก์ารเรียนรูใ้หน้กัเรียนทราบ และท าความเขา้ใจในจดุประสงค ์ดงันี ้ 
1.1 มีสามารถตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทานได ้
1.2 ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
1.3 นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
1.4 นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) ครูอธิบายความรูเ้รื่องการอา่นตีความ และอธิบายความรูเ้รื่องการใหท้าน 
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ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 
ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ

ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 2  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “พลังแห่งความดี” ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระร่วมกัน  แล้วให้ประเด็นเรื่องการให้ทานกับ
นกัเรียนแตล่ะคน (Think) จากนัน้ใหแ้ลกเปล่ียนความคิดกบัเพ่ือนอีกคน (Pair) และน าเสนอความ
คดิเห็นตอ่ผูเ้รียนในกลุม่ทัง้หมด (Share)1 แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักนัตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือวา่ผา่นเกณฑ ์ 
ส่วนนักเรียนท่ีไดต้  ่ากว่ารอ้ยละ 80 ให้ท าการซ่อมอีกครัง้โดยให้นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์แล้วช่วย
อธิบายให้ค  าแนะน าจนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบท้ายบทจนผ่านเกณฑ์ พรอ้มทั้งให้
นกัเรียนบนัทกึคะแนนท่ีไดเ้ป็นคะแนนกลุม่ 
ข้ันสรุป และประเมินผล 
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ  
 
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องพลงัแหง่ความดี 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
 

                                                           
1
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) 
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กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้
 

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้ 
(Think-Pair-
Share) 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
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 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
           
           
            
 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 

ลงช่ือ    ผูส้อน 
(พระมหาโยธิน  ไกษร) 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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ภาพที ่10 เอกสารประกอบการอธิบายเร่ืองการให้ทาน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
ภาพที ่11 เอกสารประกอบการอธิบายเร่ืองการให้ทาน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพที ่12 เอกสารประกอบการอธิบายเร่ืองการให้ทาน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 1-3 

“ครอบครวัหนึ่งมีแมก่บัลกูชายวยัหนุม่อาศยัอยูด่ว้ยกนั ลกูชายคนนีแ้มจ้ะไมไ่ดเ้รียน

หนงัสือมากนกัเพราะฐานะทางบา้นยากจน แตเ่ขาก็เป็นคนดีมีน า้ใจอีกทัง้ยงัขยนัขนัแข็ง

รบัจา้งท างานทกุอยา่งเพื่อหาเงินมาดแูลรกัษาเป็นแมท่ี่สขุภาพไมค่อ่ยดีมาแตไ่หนแตไ่ร” 

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองพลังแห่งความดี 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
1. ขอ้เขียนนีเ้ป็นขอ้ความลกัษณะใด  

ก. ใหค้วามรู ้ 
ข. ใหค้ตสิอนใจ  
ค. สง่เสรมิความคดิ  
ง. สง่เสรมิการแสดงความคดิเห็น 

2. จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ชายวยัหนุม่มีคณุธรรมขอ้ใด 
 ก. มีความอดทน 
 ข. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. เป็นคนมีความกตญัญ ู
 ง. ถกูทกุขอ้ 
3. ประโยคใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ชายวยัหนุม่เป็นคนมีน า้ใจ 
 ก. ชายหนุม่ไมไ่ดเ้รียนหนงัสือเพราะทางบา้นยากจน 
 ข. ชายหนุม่คอยดแูลแมท่ี่สขุภาพไมดี่ 
 ค. ชายหนุม่เป็นคนขยนัขนัแข็ง 
 ง. ชายหนุม่เป็นคนดีมีน า้ใจ 
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พจิารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 5-6 

“หลงัจากท่ีชายหนุ่มไดฟั้งค าอธิบายจากพยาบาลแลว้ จึงตดัสินใจเดินเขา้ไปหาหญิง

คนนัน้อีกครัง้ ก่อนจะนั่งลงท่ีเก้าอีข้า้งเตียงของนาง พรอ้มกับดึงมือเย็นย่นของนางมากุมไว้

อย่างเอือ้อาทร คณุปา้ครบัหิวไหมครบั หญิงคนนัน้หยดุรอ้งไหท้นัใด นางหนัไปจอ้งหนา้เขานิ่ง

ก่อนจะครางดว้ยน า้เสียงรวดรา้ว ลูกจ๋า แม่คิดถึงลกู เขาพยกัหนา้พรอ้มรอยยิม้ละมยั ผมจะ

อยูเ่ป็นเพ่ือนนะครบั” 

 

4. ขอ้ใดกลา่วถึงลกัษณะของความมีน า้ใจไดถ้กูตอ้งท่ีสดุ 
 ก. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นโดยตามความเหมาะสม 
 ข. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นจนตนไดร้บัความเดือดรอ้น 
 ค. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ โดยไมแ่ยกแยะวา่สิ่งใดถกูสิ่งใดผิด 
 ง. ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความรกั ความเมตตา และความโอบออ้มอารีต่อผูอ่ื้นอย่างเกือ้กูล
กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จากการพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ มีคณุธรรมขอ้ใดของชายหนุม่คนนีป้รากฏชดัท่ีสดุ 
 ก. ความมีน า้ใจ 
 ข. ความเสียสละ 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ง. ความกตญัญรููต้อ่ผูท่ี้เป็นแม่ 
6. ประโยคใดท่ีแสดงลกัษณะของคณุธรรมในขอ้ท่ี 5 ชดัมากท่ีสดุ 
 ก. ชายหนุม่พยกัหนา้พรอ้มรอยยิม้ละมยั แลว้บอกวา่ ผมจะอยูเ่ป็นเพ่ือนนะครบั 
 ข. ชายหนุม่ดงึมือเย็นยน่ของนางมากมุไวอ้ยา่งเอือ้อาทร 
 ค. ชายหนุม่ถามหญิงคนนัน้วา่ คณุปา้ครบัหิวไหมครบั 
 ง. ถกูทกุขอ้  
7. “แมช่กัจะหิวแลว้สิ นางพดูพลางหวัเราะเขิน จ าไดว้า่วนันีย้งัไมไ่ดกิ้นอะไรเลย งัน้รอเดี๋ยวนะครบั 
ผมจะไปหาอะไรมาใหกิ้น” จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงคณุธรรมขอ้ใด 
 ก. ความกตญัญ ู
 ข. การแบง่ปัน 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือ 
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พจิารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 9-10 

“จากนัน้ชายหนุ่มก็อยู่เป็นเพ่ือนหญิงผูน้ัน้ เฝ้าดแูลป้อนขา้วป้อนน า้เช็ดเนือ้เช็ด

ตวัใหด้ว้ยความเต็มใจ เขาปฏิบตัติอ่นางเหมือนดงัท่ีปฏิบตัติอ่แม่ของตนอย่างไรอย่างนัน้ 

จนกระทั่งเท่ียงคืนเม่ือเห็นวา่หญิงคนนัน้นอนหลบัไปอย่างเป็นสขุแลว้ เขาจงึกลบับา้น” 

 

 ง. ความมีน า้ใจ 
8. “การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี มีไมตรีช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทุกข ์มี
ความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ” เป็นลกัษณะของคณุธรรมขอ้ใด 
 ก. การเสียสละ 
 ข. ความมีน า้ใจ 
 ค. ความเมตตา 
 ง. การแบง่ปัน 
 
 
 
 
 
 
 
9. จากขอ้ความขา้งตน้ มีคณุธรรมขอ้ใดปรากฏชดัท่ีสดุ 
 ก. ความกตญัญกูตเวทิตาคณุ 
 ข. ความรูส้กึสงสารดว้ยความเมตตา 
 ค. การใหค้วามเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิตใหค้วามชว่ยเหลือ 
 ง. การชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์และมีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
10. ประโยคใดท่ีแสดงลกัษณะของคณุธรรมเรื่อง “เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต” 
 ก. เม่ือชายหนุม่เห็นวา่หญิงคนนัน้นอนหลบัไปอยา่งเป็นสขุแลว้ เขาจงึกลบับา้น 
 ข. ชายหนุม่เฝา้ดแูลปอ้นขา้วปอ้นน า้เช็ดเนือ้เช็ดตวัใหด้ว้ยความเตม็ใจ 
 ค. ชายหนุม่ปฏิบตัติอ่นางเหมือนดงัท่ีปฏิบตัิตอ่แม่ของตน 
 ง. ค  าตอบ ขอ้ ก. และ ค. ถกูท่ีสดุ  
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เฉลยแบบทดสอบท้ายบท เร่ืองพลังแห่งความดี 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
 
 1.  ข  2.  ข  3.  ข  4.  ง  5.  ค 
 6.  ก  7.  ค  8.  ง  9.  ค  10. ข  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนแรง้แทนคณุ  จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขั้นตอนที่ 2  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “แรง้แทนคุณ” ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระร่วมกัน  แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ความรูแ้ละพิจารณาขอ้สงสยัตา่ง ๆ ในการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู ้โดยครูจะคอยชว่ยเหลือกรณี
ท่ีมีปัญหา2 แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 
                                                           
2
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบทบทวนโดยผูเ้รยีน (Student-led review sessions) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องแรง้แทนคณุ 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student-led 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 
 

review sessions) 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            

 
ลงช่ือ    ผูส้อน 

(พระมหาโยธิน  ไกษร) 
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 1-3 

“พ่อกบัแม่นกแรง้ไม่อาจทอดทิง้ลกู ๆ ได ้จึงบินกลบัมาแลว้เอาปีกป้องลกู ๆ 

ของตนไว ้ชาวนาคนนีอ้นัท่ีจริงเป็นคนใจดีมาก เม่ือเห็นภาพนัน้ก็สงสารครอบครวันก

แรง้จับใจ เขาพูดกับพ่อแม่นกแรง้ว่า "ลูก ๆ ของพวกเจา้ดูอ่อนเพลียมาก ฉันจะพา

พวกเขาไปเลีย้งดท่ีูบา้น พวกเจา้ก็บินตามมาดว้ยนะ" พูดจบชาวนาผูน้ัน้ก็คอ่ย ๆ น า

ลกูนกแรง้ทัง้สองตวัใสใ่นหอ่ผา้แลว้อุม้พาไป” 

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองแร้งแทนคุณ 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เม่ือพิจารณาเนือ้หาบทนีแ้ลว้ พบหลกัธรรมการใหท้านใดชดัท่ีสดุ 
 ก. ความมีน า้ใจ 
 ข. ความกตญัญ ู
 ค. ความรกัใครส่งสาร 
 ง. ความเมตตาปราณี 
2. “พ่อกบัแม่นกแรง้ไม่อาจทอดทิง้ลกู ๆ ได ้จึงบินกลบัมาแลว้เอาปีกปอ้งลกู ๆ ของตนไว้” ปรากฏ
คณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. แนะน าสั่งสอน 
 ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ 
3. ประโยคใดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความมีน า้ใจ 

ก. พอ่กบัแมน่กแรง้บนิกลบัมาแลว้เอาปีกปอ้งลกู ๆ ของตนไว ้
ข. ชาวนาน าลกูนกแรง้ทัง้สองตวัใสใ่นหอ่ผา้แลว้อุม้พาไป 
ค. ชาวนาคนนีอ้นัท่ีจรงิเป็นคนใจดีมาก 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 5-7 

“มีชาวบา้นกลุ่มใหญ่มายืนตะโกนโหวกเหวกอยู่หนา้บา้นเขา ชาวนาหนุ่มจึง

ออกไปดแูละถามชาวบา้นว่าเกิดอะไรขึน้ "มีแรง้ตวัใหญ่เขา้ไปขโมยถงุทองค าจากหอ้ง

เก็บสมบตัิของท่านเศรษฐี" ชาวนาหนุ่มไดฟั้งดงันัน้ก็ตกใจมาก พรอ้มกันนัน้ก็เขา้ใจ

เรื่องราวทัง้หมดในทนัทีเขาจึงรีบเอาของมีคา่ทัง้หมดท่ีครอบครวันกแรง้น ามาใหไ้ปคืน

เศรษฐีผูน้ัน้ พรอ้มทัง้อธิบายใหท้กุคนเขา้ใจในเรื่องท่ีเกิดขึน้ โชคดีท่ีเศรษฐีผูน้ัน้มีจิตใจ

ดีงามจงึไมถื่อโทษโกรธเคืองแมแ้ตน่อ้ย” 

ง. ชาวนาสงสารครอบครวันกแรง้ 
4. ชาวนาใหท่ี้นอนอนัอบอุ่นแก่ครอบครวันกแรง้ และหาขา้วหาน า้มาให ้แสดงใหเ้ห็นคณุธรรมการ
ใหท้านขอ้ใด 
 ก. มีน า้ใจ 
 ข. การแบง่ปัน 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ง. ความเสียสละปรารถนาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เม่ือพิจารณาจากขอ้ความขา้งตน้ ประโยคใดท่ีปรากฏคณุธรรมการใหท้านชดัท่ีสดุ 
 ก. ชาวนาตะโกนบอกเศรษฐีวา่มีแรง้ตวัใหญ่เขา้ไปขโมยถงุทองค า 

ข. ชาวนารีบเอาของมีคา่ทัง้หมดท่ีครอบครวันกแรง้น ามาใหไ้ปคืน 
ค. เศรษฐีผูน้ัน้มีจิตใจดีงามจงึไมถื่อโทษโกรธเคืองแมแ้ตน่อ้ย 
ง. ชาวนาอธิบายใหท้กุคนเขา้ใจในเรื่องท่ีเกิดขึน้ 

6. เม่ือเศรษฐีไดฟั้งค าอธิบายของชาวนาหนุ่มนัน้แลว้ จึงจึงไม่ถือโทษโกรธเคือง แสดงใหเ้ห็นว่า
เศรษฐีเป็นคนมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั  
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. การแบง่ปันสิ่งของ 
 ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 8-9 

“ชาวนาหนุ่มพดูกบัครอบครวันกแรง้ว่า พวกเจา้ไปขโมยของของคนอ่ืนมา ท าใหค้น

อ่ืนเดือดรอ้นและเป็นทุกข ์นั่นเท่ากับว่าท าให้ฉันกลายเป็นตน้เหตุแห่งความทุกขข์องคน

เหล่านัน้ไปดว้ย แลว้อย่างนีฉ้ันจะมีความสขุกับสิ่งท่ีพวกเจา้น ามาใหไ้ดอ้ย่างไรกนั" นกแรง้

ตวัพ่อท าเอียงคอราวกับจะถามว่า "ถา้เช่นนัน้พวกเราควรตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไรดี" 

เช่นเดียวกับท่ีจู่ ๆ ชาวนาหนุ่มก็นึกเขา้ใจในอากัปกิริยาดงักล่าวของนกแรง้ เขาจึงยิม้แลว้

บอกว่า "พวกเจา้ไม่ตอ้งตอบแทนอะไรฉันเลย เพราะแคไ่ดช้่วยพวกเจา้ใหพ้น้จากความทกุข ์

ฉนัก็ไดร้บัความสขุมากมายเป็นการตอบแทนแลว้ 

” 

7. “แรง้ตวัใหญ่เขา้ไปขโมยถุงทองค าจากหอ้งเก็บสมบตัิของท่านเศรษฐีน ามามอบตอบแทนคุณ
ใหก้บัชาวนา” ขอ้ความนีน้กแรง้มีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. ความเสียสละ 
 ข. ความมีน า้ใจ 
 ค. การแบง่ปันสิ่งของ 
 ง. ไมมี่คณุธรรมการใหท้าน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. เม่ือพิจารณาจากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นคณุธรรมการใหท้านใดของชาวนา 

ก. การชว่ยเหลือ 
 ข. ความโอบออ้มอารี 
 ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
9. ถา้หากครอบครวันกแรง้จะตอบแทนคณุชาวนานัน้ควรท าเชน่ไรถึงจะถกู  
 ก. น าสิ่งของท่ีไดม้าโดยสจุรติมอบใหก้บัชาวนา 
 ข. คอยชว่ยเหลือชาวนาก าจดัวชัพืช 
 ค. จบัปลามาตอบแทนชาวนา 
 ง. ไมต่อ้งท าอะไรเลย 
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10. การกระท าในประโยคใดจดัวา่เป็นการใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ก. พวกเราควรตอบแทนบญุคณุทา่นอย่างไร 
 ข. ฉนักลายเป็นตน้เหตแุหง่ความทกุขข์องคนเหลา่นัน้ 
 ค. พวกเจา้ไปขโมยของของคนอ่ืนมา ท าใหค้นอ่ืนเดือดรอ้นและเป็นทกุข ์
 ง. พวกเจา้ไม่ตอ้งตอบแทนอะไรฉันเลย แค่ช่วยพวกเจา้ใหพ้น้จากความทุกข ์ฉันก็ไดร้บั
ความสขุแลว้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนรอยรั่วบนก าแพง   จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ  ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 2  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “รอยรั่วบนก าแพง” ในหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระรว่มกนั แลว้ใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถามคนละ 1 ค  าถาม
เก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษาเพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันตอบ 3 แล้วเขียนลงในแบบบันทึก
รายงานความรูข้องกลุม่ 
                                                           
3
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งแบบทดสอบ (Student generated exam questions) 



 226 

ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องรอยรั่วบนก าแพง 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 generated exam 

questions) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 

ลงช่ือ    ผูส้อน 
(พระมหาโยธิน  ไกษร) 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 2-4 

“เทวดาแปลงในร่างนักบวชชราและเทวดานอ้ยในร่างเด็กชายมอมแมมก็ไปขอ

อาหารและคา้งคืนในบา้นอีกหลงัหนึ่ง แต่ครัง้นีเ้จา้ของบา้นเป็นหญิงม่ายยากจนท่ีอยู่กับ

ลกูชายวยัเตาะแตะเพียงสองคนแม่ลกู       "รีบเขา้มาในบา้นก่อนเถอะจะ้ ขา้งนอกอากาศ

หนาว ประเดี๋ยวพวกท่านจะไม่สบายเอา" หญิงม่ายรีบเชือ้เชิญนกับวชชราและเด็กชายเขา้

มาในบา้น จากนัน้ก็ท าอาหารใหกิ้น และจดัท่ีนอนอุ่นสบายใหค้นทัง้สองส าหรบัพกัคา้งคืน

ในคืนนัน้” 

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองรอยร่ัวบนก าแพง 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
1. เศรษฐีเกรงว่าหากใหน้กับวชและหลานชายกลบัไปตอนนีช้าวบา้นกลุ่มนัน้จะเอาไปนินทาได ้ว่า
ตนเป็นคนใจด า จึงรีบบอกใหน้กับวชชราพาหลานชายเขา้ไปพักในบา้นของเขาได้ เม่ือพิจารณา
จากขอ้ความนี ้เศรษฐีมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั  
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ 
 ง. ไมมี่คณุธรรมการใหท้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หญิงมา่ยในขอ้ความขา้งตน้มีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. การแบง่ปันสิ่งของ 
 ข. ใหค้วามเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
 ค. เป็นคนมีความโอบออ้มอารี 
 ง. เป็นคนชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความล าบาก 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 6-8 

เทวดาผูใ้หญ่ไดพ้ดูกบัเทวดานอ้ยว่า "อนัท่ีจริงหญิงม่ายผูน้ัน้ดวงถึงฆาตแลว้ และ

เม่ือคืนเทพแห่งความตายก็ไดม้าท่ีบา้นหลงันัน้เพ่ือน าดวงวิญญาณของเธอไป แตเ่ราไดร้อ้ง

ขอชีวิตหญิงผูน้ัน้ไว ้เพราะเธอเป็นคนดี สมควรท่ีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพ่ือเลีย้งดลููกท่ียังเล็ก

อยู่" "แลว้เทพแห่งความตายก็ยอมหรือครบั น่ีเป็นเรื่องใหญ่เชียวนะครบั" เทวดานอ้ยต่ืน

ตกใจ "เทพแห่งความตายไดต้รวจดคูวามดีของหญิงม่ายแลว้พบว่าบุญกศุลของเธอมีมาก

พอท่ีจะชว่ยใหเ้ธอมีชีวิตอยูต่อ่ไปได ้แตก่ระนัน้ ก็ตอ้งมีชีวิตหนึ่งมาแลกเอาความตายไป ววั

ของหญิงมา่ยเป็นววักตญัญ ูจงึขอใหเ้ทพแหง่ความตายรบัเอาดวงวิญญาณของมนัไปแทน 

3. การใหช้นิดใดเป็นทานประเภท อามิสทาน 
 ก. หญิงมา่ยท าอาหารใหกิ้น 
 ข. หญิงมา่ยใหท่ี้พกัอาศยัแก่นกับวช 
 ค. หญิงมา่ยใหท่ี้หลบันอนแก่นกับวช 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
4. "รีบเขา้มาในบา้นก่อนเถอะจะ้ ขา้งนอกอากาศหนาว ประเด๋ียวพวกท่านจะไม่สบายเอา" จาก
ประโยคนี ้แสดงใหเ้ห็นวา่หญิงมา่ยเป็นคนเชน่ใด 
 ก. เป็นคนชอบค าแนะน าสั่งสอน 
 ข. เป็นคนเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
 ค. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ง. เป็นคนเสียสละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประโยคใด แสดงใหเ้ห็นถึงความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผช่ดัท่ีสดุ 
 ก. เทวดาผูใ้หญ่รอ้งขอชีวิตหญิงมา่ยจากเทพแหง่ความตาย 
 ข. เทพแหง่ความตายมอบชีวิตใหห้ญิงมา่ย 
 ค. ววัยอมแลกชีวิตของตนกบัหญิงมา่ย 
 ง. หญิงมา่ยมีความดีจงึไมต่าย 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 9-10 

เม่ือเห็นเทวดานอ้ยพยกัหนา้อย่างเขา้ใจ เทวดาผูใ้หญ่ก็บอกต่อไปว่า "เจา้อย่าได้

วุ่นวายใจไปเลยเทวดาน้อย ผูท่ี้ท  าความดีจนเป็นนิสัย ย่อมไดร้บัพรจากเทวดาอยู่เสมอ  

ตอ่ไปลกูชายของหญิงมา่ยคนนัน้จะเติบโตเป็นชายหนุ่มผูเ้จรญิ ช่วยอุม้ชใูหแ้มข่องเขารอด

พ้นจากความขาดแคลนทั้งปวง และวัวตัวนั้นก็จะไดก้ลับมาอยู่กับเธออีกครัง้ในฐานะ

บริวารผู้จงรกัภักดี" จากนั้นเทวดาผู้ใหญ่ก็พาเทวดาน้อยขึน้ไปสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์

ดงัเดมิ 

7. ววัท่ียอมมอบชีวิตตนเองใหเ้ทพแหง่ความตาย มีคณุธรรมใด 
 ก. รูค้ณุ 
 ข. มีน า้ใจ 
 ค. มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ง. มีความเสียสละปรารถนาดี  
8. การกระท าเชน่ใด จงึจดัวา่เป็นผูมี้ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
 ก. มีความโอบออ้มอารีปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 

ข. การใหท่ี้เกิดจากจิตใจท่ีมีความรกั  
 ค. การใหท่ี้เกิดจากความเมตตา 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
9. ประโยคขา้งตน้คณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 
10. ประโยคใดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ก. ผูท้  าความดียอ่มไดร้บัพรจากเทวดา 
 ข. เทวดาผูใ้หญ่พาเทวดานอ้ยกลบัสวรรค ์
 ค. ววัตวันัน้จะเป็นบรวิารท่ีดีในอนาคต 
 ง. เม่ือลกูชายโตขึน้ ยอ่มเลีย้งดแูลแม่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนวนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขั้นตอนที่ 2  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “วันท่ีได้พบกับพระเจ้า”  
ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศกึษาเนือ้หาสาระรว่มกนั  

ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
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จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน แลว้ใหอ้อกแบบ
แผนผงัความคดิ เพ่ือน าเสนอความคดิรวบยอด และความเช่ือมโยงกนัของกรอบความคิด โดยการ
ใชเ้สน้เป็นตวัเช่ือมโยง แลว้น าเสนอผลงานตอ่ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน ๆ จากนัน้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคนอ่ืน
ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ4  แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องวนัท่ีไดพ้บกบัพระเจา้ 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) การเขียนสรุปผล แบบบนัทกึ - 

                                                           
4
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคิด (Concept mapping) 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเรียนรู ้
(Concept 
mapping) 

รายงานความรู้
ของกลุม่ 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 

 
ลงช่ือ    ผูส้อน 

(พระมหาโยธิน  ไกษร) 
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 2 – 4 

วนัหนึ่งระหว่างท่ีมซูาเดินออกจากบา้นเพ่ือไปหาท่ีสงบ ๆ สวดมนตถ์ึงพระเจา้ เขาก็ไดพ้บ

ชายเรร่่อนคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ขา้งทาง มูซารีบเขา้ไปดูและพบว่าชายชราร่อนคนนีห้นา้ตาซีด

เชียวดว้ยอาจจะขาดน า้ขาดอาหารมาหลายวัน เขาจึงค่อย ๆ เอาน า้ด่ืมท่ีพกติดตวัมาหยอดไปท่ี

ปากชายเร่ร่อนทีละหยด ๆ จนกระทั่งชายเร่รอ่นผูน้ัน้ฟ้ืนคืนสติ "ฉันหิวเหลือเกิน มีอะไรใหฉ้ันกิน

บา้งไหม" ชายเรร่อ่นถามมซูา เสียงอ่อนระโหย มซูานึกขึน้ไดว้่าตวัเองมีขา้วอยู่ห่อหนึ่ง แตห่ลงัจาก

ท่ีเขาถกูไล่ออกจากงาน ท่ีบา้นก็แทบไม่มีเงินซือ้ขา้วกิน และน่ีก็เป็นขา้วเพียงห่อเดียวท่ีเขาจะไดกิ้น

ในวนันี ้แต่กระนัน้มูซาก็คิดว่าชายเร่ร่อนผูนี้อ้ดอยากยากแคน้ยิ่งกว่าเขานัก  ดงันัน้มูซาจึงตดัใจ

หยิบขา้วหอ่ของเขาออกมาแกะใหช้ายเรร่อ่นผูน้ัน้กิน 

 

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองวันทีไ่ด้พบกับพระเจ้า 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
1. การใหท้าน 2 ประเภท คือขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั และการใหก้ าลงัใจ 
 ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั และการใหธ้รรมะ 
 ค. การใหธ้รรมะ และการใหค้  าสั่งสอน 
 ง. การใหส้ิ่งของ และการใหค้  าแนะน าสั่งสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่มซูาเป็นคนเชน่ใด 
 ก. เป็นคนใจบญุ 
 ข. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม 
 ง. เป็นคนท่ีเสียสละแบง่ปัน 
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อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 6 – 8 

มซูาก็สงัเกตเห็นว่าเสือ้ผา้ของชายเรร่อ่นทัง้เก่า สกปรก และขาดวิ่นแทบทัง้ตวั จึง

ถามออกไปว่า "ลุงใส่เสือ้ผา้แบบนัน้ไม่หนาวหรือ" ชายเร่ร่อนตอบเสียงสั่นว่า "หนาวมาก 

แตต่อ้งทน ฉันไม่มีเงินซือ้ใหม"่ มซูากม้ลงมองเสือ้คลมุท่ีตนสวมอยู่ มนัเป็นเสือ้คลมุตวัใหม่

ซึ่งภรรยาของเขาเพิ่งตดัเย็บใหเ้ขา มซูาชอบเสือ้คลุมตวันีม้าก แต่ถึงกระนัน้เขาก็ยงัมีเสือ้

คลมุตวัอ่ืนใหใ้สก่นัหนาวไดอี้ก ในขณะท่ีชายผูนี้ไ้มมี่แมแ้ตเ่สือ้ผา้ดี ๆ ปกปิดรา่งกาย คดิได้

ดงันัน้มซูาก็ถอดเสือ้คลมุตวันัน้แลว้มอบใหช้ายเรร่อ่น 

3. คณุธรรมการใหท้านท่ีเกิดขึน้กบัมซูา เป็นการใหท้านประเภทใด 
 ก. การใหอ้ภยั  
 ข. การใหก้ าลงัใจ 
 ค. การใหส้ิ่งของ 
 ง. การใหค้  าสอน 
4. มซูาชว่ยเหลือชายเรร่อ่นเพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือใหผู้อ่ื้นมีความสขุสบายทางกาย และใจ 
 ข. เพ่ือเสียสละและบรจิาคทาน 
 ค. เพ่ือขอพรจากพระเจา้ 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
5. การใหท้านในขอ้ใด จดัวา่เป็นการใหท้านสงูสดุ 
 ก. การใหส้ิ่งของเชน่ เสือ้ผา้ ขา้วปลา อาหาร 
 ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั เพ่ือบรรเทาทกุข ์
 ค. การชว่ยเหลือผูท่ี้เดือดรอ้น 
 ง. การไมถื่อโทษโกรธแคน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่มซูาเป็นคนเชน่ใด 
 ก. เป็นคนใจบญุ 
 ข. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม 
 ง. เป็นคนท่ีเสียสละและบรจิาคทาน 
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7. การเสียสละเสือ้ของมชูามีประโยชนเ์ชน่ใด 
 ก. ไดเ้อือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืน 
 ข. ไดข้จดัความตระหน่ี 
 ค. ไดค้วามเห็นแก่ตวั 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
8. ชายเรร่อนมีคณุธรรมการใหท้านเชน่ไร 
 ก. ไมมี่คณุธรรมการใหท้านเลยสกัขอ้ 
 ข. ชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้น 
 ค. ความเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ง. เอือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืน 

 
 
9. จากขอ้ความขา้งตน้ มซูามีคณุธรรมเรื่องการใหท้านขอ้ใด 
 ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 
 
 
 

อ่านพจิารณาข้อความนีเ้พือ่ตอบค าถามข้อ 9 – 10 

มซูาก็ไดย้ินเสียงคนแก่รอ้งครวญครางดงัแว่วออกมา มูซาจึงเดินกลบัไปท่ีกระท่อม

หลงันัน้ และพบหญิงชราผูห้นึ่งก าลงันอนชมดว้ยพิษไข ้"ยาย ยายไม่สบายหรือ แลว้คนอ่ืน ๆ 

ไปไหนกนัหมด" มซูาเขา้ไปถามไถ่หญิงชราคนนัน้ "ลกู ๆ ยายไปธุระ ค ่า ๆ ถึงจะกลบักนัมา" 

หญิงชราตอบเสียงสั่นเครือ "แลว้น่ี ยายไดกิ้นยาหรือยงั" มซูาถาม หญิงชราสา่ยหนา้ "ยายไม่

มีเงินซือ้หรอก" มซูาเองก็ไมมี่เงินมากนกั เพราะเขาไมไ่ดท้  างานมาพกัใหญ่แลว้ แตใ่นกระเปา้

มีเงินอยู่เล็กนอ้ยท่ีนา่จะซือ้ยาลดไขม้าใหห้ญิงชราได ้ดงันัน้เขาจงึรีบไปท่ีบา้นของหมอยาเพ่ือ

ซือ้ยามาให้หญิงชราทันที เม่ือซือ้ยามาแลว้ มูซาก็จัดแจงตม้ยาใส่หม้อและเอาไปป้อนให้

หญิงชราทกุ ๆ ชั่วโมง 
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10. มซูาดแูลหญิงชรา แสดงใหเ้ห็นถึงคณุธรรมการใหท้านในขอ้ใด 
 ก. เอือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืนจนถึงกบัพรอ้มท่ีจะเสียสละและบรจิาคทาน 

ข. การใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นอยูเ่สมอ 
 ค. การบรจิาคเพ่ือใหผู้อ่ื้นมีความสขุสบายทางกาย และใจ 
 ง. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนน า้ใจเพื่อน   จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

 
 



 242 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขั้นตอนที่ 2  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “น ้าใจเพ่ือน” ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระร่วมกัน แลว้ใหผู้เ้รียนจดบนัทึกเรื่องราวต่าง ๆ  
ท่ีไดศ้กึษารวมทัง้เสนอความคดิเพิ่มเตมิเก่ียวกบับนัทกึท่ีเขียน 5 แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงาน
ความรูข้องกลุม่ 
                                                           
5
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบการเขียนบนัทึก (Keeping journals or logs) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องน า้ใจเพื่อน 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Keeping 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 journals or logs) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 

ลงช่ือ    ผูส้อน 
(พระมหาโยธิน  ไกษร) 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 1-3 

ทดนัน้เป็นคนใจเมตตากรุณาอนัเป็นนิสยัประจ าตวัเขาอยูแ่ลว้ เม่ือเห็นเศรษฐี

จนัซึ่งเป็นเพ่ือนรกัล าบากล าบนมาหาก็ตอ้นรบัขบัสูอ้ย่างดี ครัน้พอทดไดรู้ว้า่เศรษฐีจนั

หมดเนือ้หมดตวัเพราะภยัธรรมชาติเขาก็ยิ่งสงสารเพ่ือน และโดยไม่ตอ้งคิดมาก ทดก็

บอกแก่เศรษฐีจนัไปว่า "นายอย่าไดทุ้กขใ์จไป สมบตัิและบริวารของเราก็มีใช่นอ้ยเรา

จะแบง่สมบตัแิละบริวารในเรือนของเราใหน้ายไปครึ่งหนึ่ง นายจะไดมี้ทนุไปสรา้งเนือ้

สรา้งตวัใหม ่

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองน า้ใจเพือ่น 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากขอ้ความขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ทดเป็นคนเชน่ใด 
 ก. เป็นคนใจบญุ 
 ข. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. เป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม 
 ง. เป็นคนท่ีเสียสละทกุอยา่ง 
2. การมีน า้ใจมีประโยชนเ์ชน่ใด 
 ก. ไดเ้อือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืน 
 ข. ไดข้จดัความตระหน่ี 
 ค. ไดล้ะความเห็นแก่ตวั 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 4-7 

เศรษฐีจนัจึงเกิดความสงสาร เขาบอกทดว่า "นายไมต่อ้งกลวั เราจะชว่ยนาย

เอง" จากนัน้เศรษฐีจนัก็เขา้ไปในโรงเก็บขา้วพรอ้มกบัสั่งใหค้นรบัใชค้นหนึ่งขนขา้วไป

ใหห้ดหนึ่งกระสอบ คนรบัใชค้นนีแ้ตก่่อนเคยท างานรบัใชค้รอบครวัของทด แต่ทดได้

ยกเขาใหม้าเป็นบริวารคอยช่วยเหลือเศรษฐีจนั เม่ือครัง้ท่ีเศรษฐีจนัสิน้เนือ้ประดาตวั 

คนรบัใชผู้้นีพ้อทราบว่านายเก่าก าลงัเดือดรอ้น ก็รีบไปขนเอาขา้วสารชนิดท่ีดีท่ีสุด

ออกมาทันที  แต่เม่ือเศรษฐีจันเห็นเขา้ก็รอ้งห้ามเสียงดังลั่น "หยุดก่อนแก นั่นมัน

ขา้วสารทีราคาแพงท่ีสดุไม่ใช่หรือ" "ใช่ขอรบันายท่าน" คนรบัใชต้อบ "แกน่ีไม่รูจ้กัคิด" 

เศรษฐีจนัตวาด "ของดีก็ตอ้งเก็บไวข้ายสิ น่ีขา้จะเอาไปบริจาคใหเ้พ่ือน" แลว้เศรษฐี

จนัสะบดัมือไล่คนรบัใช ้"ไป ๆ เอาขา้วชนิดดีไปเก็บ แลว้เอาขา้วราคาถูก ๆ มาก็พอ 

เพ่ือนขา้ก าลงัหมดเนือ้หมดตวั แค่ไดข้า้วสารไปกินสักกระสอบก็คงดีใจไม่รูจ้ะดีใจ

ยงัไงแลว้" คนรบัใชผู้น้ัน้มองเศรษฐีจนัอยา่งฉงนและรูส้กึไม่พอใจนกั แตเ่ขาก็ตอ้งเก็บ

อาการนัน้ไวแ้ลว้ท าตามค าสั่งของเจา้นายอยา่งเล่ียงไมไ่ด ้

3. ประโยคใดท่ีอธิบายใหเ้ห็นถึงคณุธรรมการใหท้านของทดไดช้ดัเจน 
 ก. เราจะแบง่สมบตัแิละบรวิารในเรือนของเราให ้
 ข. นายจะไดมี้ทนุไปสรา้งเนือ้สรา้งตวัใหม่ 

ค. ทดตอ้นรบัขบัสูเ้ศรษฐีจนัอย่างดี 
ง. ทดเป็นคนใจเมตตากรุณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เศรษฐีจนัมีคณุธรรมเรื่องการใหท้านขอ้ใด 
 ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. ความมีน า้ใจ 
 ง. ไมมี่ 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 8 - 9 

คนรบัใชท่ี้เคยอยู่กบัทดผูน้ัน้ก็แอบติดตามทดมาดว้ย เขาสงสารผูเ้ป็นนายมาก

และคิดว่าเศรษฐีจนัท าไม่ถูกตอ้ง เขาจึงตดัสินใจเดินทางไปย่ืนค ารอ้งทุกขแ์ก่เจา้เมือง 

เจา้เมืองเปิดการตดัสินคดีท่ีศาลากลางเมืองทนัที โดยเรียกเศรษฐีจนัและทดมารบัฟังค า

ตดัสินดว้ย "เศรษฐีจนั เม่ือตอนท่ีท่านล าบากสิน้เนือ้ประดาตวั        ทดเพ่ือนของท่านยงั

ยกสมบัติท่ีเขามีให้ท่านตัง้ครึ่งหนึ่ง แต่ครัน้เขาล าบากตากหนา้มาขอความช่วยเหลือ

จากท่านบา้ง ท่านกลบัตอบแทนเขาดว้ยขา้วสารเลว ๆ เพียงกระสอบเดียว เศรษฐีจนั...

ทา่นชา่งเป็นคนท่ีไรค้ณุธรรมจรงิ ๆ 

5. จากท่ีไดอ้า่นพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ มีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. การใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นอยูเ่สมอ 

ข. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัติอ่ผูอ่ื้นอย่างเกือ้กลูกนั  
ค. การมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์

 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
6. คนรบัใชมี้คณุธรรมเรื่องการใหท้านขอ้ใด 

ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 

7. เศรษฐีจนัเป็นคนเชน่ใดจงึไมมี่คณุธรรมการใหท้าน 
 ก. เป็นคนไมรู่จ้กับญุคณุคน 
 ข. เป็นคนเห็นแก่ตวั 
 ค. เป็นคนตระหน่ี 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
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8. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ พบเห็นคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 
9. ในเนือ้หานีใ้ครก าลงัถกูสั่งสอน 
 ก. เจา้เมือง 
 ข. เศรษฐีทด 
 ค. เศรษฐีจนั 
 ง. คนรบัใช ้
10. "ท่านเจา้เมืองขอรบั กระผมทดไม่ปรารถนารบัสมบตัิตัง้ครึ่งหนึ่งท่ีเพ่ือนมีในเวลานีม้าเป็นของ
ตน” จากขอ้ความนี ้ทดเป็นคนมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั 
 ข. ความมีน า้ใจ 
 ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 

ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต  จ  านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที ่2  มอบหมายงานใหแ้ตล่ะกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “ครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต” 
ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศกึษาเนือ้หาสาระรว่มกนั  แลว้ใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถามคนละ 
1 ค  าถามเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษาเพ่ือใหส้มาชิกภายในกลุ่มช่วยกันตอบ 6 แลว้เขียนลงในแบบ
บนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 
                                                           
6
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งแบบทดสอบ (Student generated exam questions) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องครอบครวัหมาป่ากบันางสิงโต 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 generated exam 

questions) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 
 

 
ลงช่ือ    ผูส้อน 

(พระมหาโยธิน  ไกษร) 
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองครอบครัวหมาป่ากับนางสิงโต 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
1. “หมาป่าชว่ยเหลือสิงโตจากบอ่โคลน” ขอ้ความนีมี้คณุธรรมขอ้ใดปรากฏอยู่ 
 ก. การใหอ้ภยั 
 ข. ความมีน า้ใจ 
 ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 

ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
2. “การใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นอยู่เสมอ โดยการชว่ยเหลือจะท าอย่างเต็มก าลงั
ท่ีตนเองสามารถช่วยได ้และไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ” เป็นความหมายของคณุธรรมการใหท้านใน
ขอ้ใด 
 ก. การชว่ยเหลือ 
 ข. ความโอบออ้มอารี 
 ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 3-5 

นบัจากวนันัน้ หมาป่าก็ไดอ้ยู่กบัครอบครวัของสิงโตในถ า้ใหญ่ โดยมีสิงโตและนาง

สิงโตคอยดูแลอย่างดิบดี โดยเฉพาะสิงโตเจ้าป่านั้น จะหาอาหารมาให้หมาป่าและ

ครอบครัวทุกวัน  จนหมาป้าแทบไม่ต้องออกไปหาอาหารเองเลย ท าให้หมาป่าและ

ครอบครวัมีความสขุมากท่ีไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวัของสิงโต แต่แลว้เม่ือเวลาผ่านไปไดส้กั

พกั นางสิงโตก็ชกัจะไม่พอใจครอบครวัของหมาป่ามากขึน้ ๆ เน่ืองจากนางรูส้ึกว่าสิงโตเจา้

ป่าสามีของนางดแูลครอบครวัหมาป่าดีเกินไป โดยเฉพาะถา้ไดอ้าหารดี ๆ มา สามีของนาง

ก็มกัเอาอาหารนัน้ไปใหค้รอบครวัหมาปาก่อนทุกครัง้ นางสิงโตเก็บสะสมความไม่พอใจนี ้

เรื่อยมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ พบคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. ความมีน า้ใจ 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
4. สิงโตเจา้ป่าแบง่อาหารใหค้รอบครวัหมาป่า เป็นคณุธรรมการใหท้านประเภทใด 

ก. การใหค้  าสั่งสอน 
 ข. การใหก้ าลงัใจ 
 ค. การใหธ้รรมะ 
 ง. การใหส้ิ่งของ 
5. สาเหตท่ีุนางสิงโตเป็นเชน่นัน้เพราะขาดคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. เป็นคนมีน า้ใจ 
 ข. เป็นคนเสียสละ 
 ค. เป็นคนเอือ้เฟ้ือ 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 6-7 

สิงโตแปลกใจมากท่ีเห็นหมาป่าและครอบครวัพากนัออกมานอกถ า้กนัหมด ย่ิงไป

กว่านัน้ยงัแสดงท่าทีเกรงกลวัตนดว้ยจึงรีบสอบถามว่าเกิดอะไรขึน้ เม่ือรูเ้รื่องราวทกุอย่าง

แลว้จึงรุดไปหานางสิงโต ถามหาเหตุผลท่ีนางท าเช่นนัน้กับครอบครวัของหมาป่า นาง

สิงโตตอบสามีว่า "ท่านไม่อายบา้งหรือท่ีตวัเองเป็นถึงเจา้ป่าแต่กลบัตอ้งมาปรนนิบตัิิดแูล

หมาป่าชัน้ต  ่าพวกนัน้ ราวกับเป็นทาสรบัใชข้องพวกมนั ท่ีขา้ท าก็เพราะตอ้งการจะรกัษา

เกียรติของท่าน ไม่อยากใหใ้ครมาหวัเราะเยาะท่านลบัหลงัได"้ สิงโตเจา้ป้าตอบกลบันาง

สิงโตไปทนัทีว่า "ไมมี่ใครเขาหวัเราะคนท่ีรูจ้กับญุคณุคนหรอก คนท่ีเนรคณุผูมี้พระคณุนั่น

ละท่ีสมควรถกูต าหนิ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ขอ้ความขอ้ตน้พบประเดน็หลกัธรรมการใหท้านในขอ้ใดชดัท่ีสดุ 

ก. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 
7. "ไม่มีใครเขาหวัเราะคนท่ีรูจ้กับญุคณุคนหรอก คนท่ีเนรคณุผูมี้พระคณุนั่นละท่ีสมควรถกูต าหนิ" 
จากขอ้ความนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่สิงโตเจา้ป่ามีจดุประสงคใ์ด 
 ก. สั่งสอนนางสิงโตเพ่ือใหพ้ฒันาตวัเอง 
 ข. ดดุา่วา่รา้ยนางสิงโตดว้ยความโกรธ 
 ค. ใหน้างสิงโตเกิดความกลวั 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
8. ผูท่ี้ใหค้  าแนะน าสั่งสอนคนอ่ืนไดต้อ้งเป็นคนเชน่ไร 
 ก. คอยชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
 ข. มีความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 

ค. มีความเสียสละปรารถนาดี 
ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 9-10 

นางสิงโตจึงไดส้  านึกถึงบุญคณุของหมาป่าท่ีช่วยชีวิตสามีของนางไวใ้นตอน

นัน้เอง คิดไดด้งันัน้นางสิงโตจึงรีบออกติดตามหาสามีของนางและครอบครวัหมาป่า 

แต่แลว้นางก็พบว่าสามีกับหมาป่าอาศยัอยู่ในถ า้ท่ีไม่ไกลจากนางเลย นางจึงไดรู้ว้่า

สามีและครอบครวัหมาป่ายังเป็นห่วงนางกับลูก ๆ อยู่เสมอ นางสิงโตซาบซึง้มาก

กล่าวยอมรบัผิดตอ่สามีท่ีไมรู่จ้กัคิด และขอโทษขอโพยครอบครวัหมาป่าเป็นการใหญ่ 

ซึ่งหมาป่าก็ใหอ้ภัย  แลว้ทัง้หมดก็พากันกลบัไปอยู่ร่วมกันในถ า้ใหญ่อีกครัง้อย่างมี

ความสขุนบัแตน่ัน้มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. หมาป่ามีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. การใหอ้ภยั 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. แนะน าสั่งสอน 
 ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
10. ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า “การใหท้าน” 
 ก. การใหค้ณุงามความดี 
 ข. การใหค้  าสรรเสรญิ 
 ค. การใหค้วามรกั 
 ง. การใหอ้ภยั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนเพ่ือน   จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขั้นตอนที่  2  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ มอ่านนิทาน เรื่อง “เพ่ื อน ” ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระรว่มกนั แลว้ใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถามคนละ 1 ค  าถาม
เก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษาเพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันตอบ 7 แล้วเขียนลงในแบบบันทึก
รายงานความรูข้องกลุม่ 
                                                           
7
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งแบบทดสอบ (Student generated exam questions) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลั ส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องเพ่ือน 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 generated exam 

questions) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 
 

ลงช่ือ    ผูส้อน 
(พระมหาโยธิน  ไกษร) 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 2 

ผา่นไปสามวนั โด ้ต ้บมู และแอมก็ยงัไม่ไดเ้พลงท่ีจะเอาไปเล่นประกวด แต่แลว้เท่ียง

ของวนันัน้เอง    เบสก็เดนิเขา้ไปหาทัง้ส่ีคนและสง่สมดุบาง ๆ เลม่หนึ่งให ้ "นา่จะใชไ้ดน้ะ" เบส

บอกท่ือ ๆ แล้วหันหลังเดินกลับไป เม่ือทั้งส่ีคนเปิดสมุดเล่มนั้นดูก็พบเจอเพลงบทหนึ่งท่ีมี

ความหมายดีมาก จงึลองเอามารอ้งประกอบดนตรีแลว้ก็พบวา่มนัเป็นเพลงท่ียอดเย่ียมยิ่งนกั 

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองเพือ่น 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
1. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “การใหท้าน” 
 ก. การชว่ยเหลืออยา่งเตม็ก าลงัท่ีตนเองสามารถช่วยได ้เพ่ือหวงัผลตอบแทนใด 
 ข. การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ท่ีเกิดจากจิตใจท่ีมีความรกั ความเมตตา 
 ค. การเสียสละแบง่ปันสิ่งของ เพ่ือใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีตนเองตอ้งการ 
 ง.  การใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่บคุคลท่ีใหค้ณุประโยชนก์บัตน 
 
 
 
 
 
 
 
2. เบสมีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 

ก. การใหค้วามเผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 ค. ความเสียสละปรารถนาดี มีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์

ง. ความมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือตอ่บคุคลอ่ืนจนถึงกบัพรอ้มท่ีจะเสียสละและบรจิาคทาน 
3. ขอ้ใดอธิบายความหมายของคณุธรรม การใหค้วามเผือ่แผด่ว้ยไมตรีจิต ไดถ้กูตอ้ง 
 ก. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
 ข. การชว่ยเหลือผูเ้ดือดรอ้นพอท่ีจะชว่ยได ้และไมห่วงัผลตอบแทน  

ค. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
ง. ความเสียสละปรารถนาดี 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 4-6 

ในท่ีสดุเดก็ชายทัง้ส่ีจงึตกลงใชเ้พลงท่ีเบสแตง่ขึน้ประกวดเม่ือถึงวนัประกวด เพลงท่ี

พวกเขาเล่นไดร้บัเสียงปรบมือกึกกอ้งจากผูช้มและยงัไดร้างวลัชนะเลิศ เม่ือลงจากเวทีแลว้ก็

ตกลงกนัว่าจะไปหาของอรอ่ยกินกนัเพ่ือเป็นการฉลองชยัชนะครัง้นี ้"เราควรชวนเบสไปดว้ย" 

โดบ้อก "ชวนท าไม มันไม่ใช่สมาชิกในวงเราสักหน่อย" ตา้แยง้ "แต่เบสแต่งเพลงใหเ้รานะ  

ถา้ไมมี่เบส พวกเราก็คงไมช่นะหรอก " 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. เดก็ชายคนไหนท่ีมีคณุธรรมการใหท้าน 
 ก. เดก็ชายตา้ 
 ข. เดก็ชายเบส 
 ค. เดก็ชายโด ้
 ง. เดก็ชายบมู 
5. คณุธรรมการใหท้านท่ีเดก็ชายในค าตอบขอ้ท่ี 1 มีคือขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั 
 ข. ความมีน า้ใจ 
 ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 

ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
6. ประโยคใดท่ีบง่บอกถึงคณุธรรมในขอ้ท่ี 2 ไดช้ดัเจน 
 ก. เดก็ชายทัง้ส่ีจงึตกลงใชเ้พลงท่ีเบสแตง่ขึน้ประกวด 
 ข. โดบ้อกกบัเพ่ือนวา่ เราควรชวนเบสไปดว้ย  

ค. เดก็ชายทัง้ส่ีไดร้บัเสียงปรบมือและรางวลั 
ง. ถกูทกุขอ้ 

7. ผูท่ี้มีคณุธรรมความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผน่ัน้จะมีลกัษณะเชน่ไร 
 ก. ปฏิบตัติอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั 
 ข. จิตใจมีความรกั เมตตา 
 ค. ความโอบออ้มอารี 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 9-10 

เบสมองทุกคนอย่างงง ๆ ดวงตาของขายังแดงซ า้จากการรอ้งไห ้แอมบอกต่อว่า 

"เพราะเพลงท่ีสดุยอดของนายท าใหพ้วกเราเล่นดนตรีอย่างสนกุสนานและก็ไดร้างวลั เพลง

ของนายท าใหทุ้กคนมีความสขุ รางวลันีจ้ึงควรเป็นของนายอย่างแทจ้ริง" "ใช่ ๆ" บมูรีบบอก 

พรอ้มกับตา้ท่ีพูดจากใจจริงว่า "พวกเราขอโทษจริง ๆ ท่ีเข้าใจนายผิด ต่อไปนีเ้รามาเป็น

เพ่ือนกนันะ นายคือสมาชิกคนส าคญัในวงของเรา มาชว่ยแตง่เพลงเจง๋ ๆ ใหว้งของเราตอ่ไป

นะ" "ขอบคณุมาก แตร่างวลันีเ้ป็นของพวกเราทกุคน เพราะถา้ขาดคนใดคนหนึ่งไป เพลงท่ี

ฉนัแตง่ก็จะไมมี่วนัเป็นเพลงท่ีสมบรูณไ์ดเ้ลย เรามารบัรางวลันีร้ว่มกนัเถอะนะ "แลว้เด็กชาย

ทัง้หา้คนก็หัวเราะร่าเขา้กอดคอกันกลมเกลียว กลายเป็นเพ่ือนรกัท่ีคอยดแูลช่วยเหลือกัน

ตลอดไป 

8. เด็กชายทัง้ส่ีคนบอกกับเบสว่า "พวกเราตกลงกนัแลว้ว่ารางวลันีค้วรจะเป็นของนาย" ขอ้ความ
ขา้งตน้เห็นคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดชดัท่ีสดุ 
 ก. การชว่ยเหลือ 
 ข. การแบง่ปันสิ่งของ 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่
 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้พบคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดท่ีคนท าไดย้ากท่ีสดุ 
 ก. ใหเ้ป็นคนคดิก่อนท า 
 ข. ใหเ้ป็นคนมีน า้ใจ 
 ค. ใหเ้ป็นคนใจเย็น 
 ง. การใหอ้ภยัโทษ 
10. . การใหท้านในขอ้ใด จดัวา่เป็นการใหท้านสงูสดุ 
 ก. การใหส้ิ่งของเชน่ เสือ้ผา้ ขา้วปลา อาหาร 
 ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั เพ่ือบรรเทาทกุข ์
 ค. การชว่ยเหลือผูท่ี้เดือดรอ้น 
 ง. การไมถื่อโทษโกรธแคน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนปลาใหญ่ในบว่งรกั  จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที ่2  มอบหมายงานใหแ้ตล่ะกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “ปลาใหญ่ในบว่งรกั” ในหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศกึษาเนือ้หาสาระรว่มกนั  

ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
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จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน แลว้ใหอ้อกแบบ
แผนผงัความคดิ เพ่ือน าเสนอความคดิรวบยอด และความเช่ือมโยงกนัของกรอบความคิด โดยการ
ใชเ้สน้เป็นตวัเช่ือมโยง แลว้น าเสนอผลงานตอ่ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน ๆ จากนัน้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคนอ่ืน
ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ8  แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องปลาใหญ่ในบว่งรกั 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) การเขียนสรุปผล แบบบนัทกึ - 

                                                           
8
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคิด (Concept mapping) 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้
 

การเรียนรู ้
(Concept 
mapping) 

รายงานความรู้
ของกลุม่ 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 

 
ลงช่ือ    ผูส้อน 

(พระมหาโยธิน  ไกษร) 
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 1-4 

เม่ือนกับวชเห็นปลาครีบน า้เงินรอ้งไหก็้รูส้ึกแปลกใจเพราะปกติสตัวอ์ย่างปลาถึงจะรกัตวั

กลวัตายอย่างไร แตใ่นวาระสดุทา้ยของชีวิตก็จะไม่มีน า้ตาไหลออกมาแบบนี ้นกับวชจึงเขา้สมาธิ

ตรวจดวู่าเกิดอะไรขึน้กบัปลาตวันี ้แลว้ก็พบว่า เป็นเพราะใจยงัยึดติดและเป็นห่วงปลาคูร่กัของมนั

อยู่มากนั่นเอง การตายดว้ยจิตท่ียงัยึดติดแบบนีเ้ป็นการตายท่ีน่าเวทนาเป็นท่ีสุด เห็นทีเราจะตอ้ง

ชว่ยปลาตวันีเ้สียแลว้  นกับวชคดิ จากนัน้ก็เดินไปหาชาวบา้นทัง้สองเพ่ือขอซือ้ชีวิตปลาครีบน า้เงิน 

แตช่าวบา้นทัง้สองพรอ้มใจกนัยกปลาครีบน า้เงินใหน้กับวชดว้ยถือวา่เป็นการท าบญุ  นกับวชจงึให้

ศีลใหพ้รแก่ชาวบา้นทัง้สอง จากนัน้ก็อุม้ปลาครีบน า้เงินไปปล่อยลงทะเลสาบตามเดิมเม่ือไดล้งน า้

อีกครัง้ ปลาสีน า้เงินจงึคอ่ยไดส้ต ิ 

แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองปลาใหญ่ในบ่วงรัก 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้พบหลกัคณุธรรมขอ้ใดบา้ง 

ก. การชว่ยเหลือ ความมีน า้ใจ 
 ข. การใหอ้ภยั แนะน าสั่งสอน 
 ค. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่การใหอ้ภยั  
 ง. แนะน าสั่งสอน การแบง่ปันสิ่งของ 
2. นกับวชชว่ยเหลือปลาครีบน า้เงินตอ้งมีคณุธรรมการใหท้านใดในจิตใจ 
 ก. มีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์
 ข. มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
 ค. มีความเสียสละปรารถนาดี 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 6-8 

ปลาสีน า้เงินจึงค่อยไดส้ติ มนัมองนกับวชก่อนจะเอ่ยถามดว้ยความแปลกใจว่า "ท่าน

ช่วยขา้ท าไม มนษุยเ์ม่ือจบัเราแลว้ก็ตอ้งสงัหารพวกเรา เอาไปกินบา้ง ขายบา้ง แลว้ท าไมท่าน

จงึเอาเรามาปล่อยคืนน า้เลา่" "เพราะเราไมอ่ยากใหเ้จา้ตายไปทัง้ท่ีจิตยงัติดบว่งอยูอ่ยา่งนี"้ "ติด

บว่งอะไรกนั ขา้ติดแหขึน้มาตา่งหาก แลว้น่ีก็หลดุออกจากแห่แลว้ดว้ย อะไรยงัไง...ขา้ไม่เขา้ใจ" 

ปลาครีบน า้เงินงุนงง "บ่วงท่ีเจา้ติด คือบวงแห่งอารมณ์และความรูส้ึก บ่วงแห่งความรกัและ

ความเป็นห่วงท่ีเจา้มีต่อคู่รกัของเจา้ ถา้เจา้ตายไปทัง้ท่ียงัติดอยู่ในบ่วงรกับว่งวงเช่นนี ้ดวงจิต

ของเจา้จะไม่มีวนัเป็นสุข แลว้ในชาติหนา้และชาติต่อ ๆ ไป เจา้ก็จะตอ้งมาเจอปัญหาเดียวกับ

ชาตินีไ้ม่จบไม่สิน้ ไม่อาจหลดุพน้จากชะตากรรมท่ีทกุขท์รมานแบบนีไ้ดเ้ลย " นกับวชเตือนสต ิ

ปลาครีบน า้เงินยงัยืนยนัความรูส้กึตน 

3. “ชาวบา้นทัง้สองพรอ้มใจกนัยกปลาครีบน า้เงินใหน้กับวช” มีคณุธรรมการใหท้านขอ้ใดปรากฏ
อยู ่

ก. การใหอ้ภยั 
 ข. ความมีน า้ใจ 
 ค. การแบง่ปันสิ่งของ   

ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ 
4. คนท่ีมีคณุธรรมความมีน า้ใจ ท าใหเ้กิดประโยชนเ์ชน่ไร 
 ก. ชอบเสียสละและบรจิาค 
 ข. มีความเอือ้เฟ้ือ 
 ค. ไมเ่ห็นแก่ตวั 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
5. ขอ้ใดคือความหมายของค าวา่ “การใหท้าน” 
 ก. การชว่ยเหลืออยา่งเตม็ก าลงัท่ีตนเองสามารถช่วยได ้เพ่ือหวงัผลตอบแทนใด 
 ข. การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ท่ีเกิดจากจิตใจท่ีมีความรกั ความเมตตา 
 ค. การเสียสละแบง่ปันสิ่งของ เพ่ือใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีตนเองตอ้งการ 
 ง.  การใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่บคุคลท่ีใหค้ณุประโยชนก์บัตน 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 9-10 

นกับวชไดย้ินดงันัน้ก็ใหศี้ลใหพ้รแก่ปลาครีบน า้เงิน และเม่ือปลาครีบน า้เงินว่ายกลบัไปหา

ฝงู ปลาลกูฝงูท่ีแตกต่ืนกนัไปก่อนหนา้นีก็้กลบัมารวมตวักนัใหมด่ว้ยความดีอกดีใจ ปลาครีบน า้เงิน

จึงไดส้มัผสักบัความอ่ิมเอมในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็ท าใหม้นัไดรู้ว้่าตวัมนัเองมีคณุคา่และสามารถ

ท าประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ่ื้นไดอี้กมาก มนัขอโทษลกูฝงูทกุตวัท่ีละทิง้หนา้ท่ีเพราะอารมณช์ั่ววบูจนท าให้

ฝูงปลาตอ้งเจอภัยรา้ย และสญัญาว่าจากนีไ้ปจะท าหนา้ท่ีหัวหน้าฝูงใหดี้ท่ีสุด พวกปลาเล็กปลา

นอ้ยตา่งใหอ้ภยัหวัหนา้ของตน  ไม่มีใครถือโทษโกรธปลาครีบน า้เงินเลย ทัง้ยงัใหก้ าลงัใจปลาครีบ

น า้เงินท่ีตอ้งสญูเสียปลาครีบชมพคููร่กัไปอีกดว้ย 

6. เม่ือพิจารณาขอ้ความขา้งตน้ จะพบจดุประสงคห์ลกัคือคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 
 ก. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดี้มีสขุ 
 ข. ความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัติอ่ผูอ่ื้นอย่างเกือ้กลูกนั 

ค. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
ง. ความเสียสละปรารถนาดี 

7. ประโยคใดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคณุธรรมการแนะน าสั่งสอน 
 ก. เราไมอ่ยากใหเ้จา้ตายไปทัง้ท่ีจิตยงัตดิบว่งอยู่อยา่งนี ้
 ข. ถา้เจา้ยงัตดิบว่งพวกนีอ้ยู ่ตายไปเจา้ก็ไมมี่ความสขุ 
 ค. ถา้เจา้หลงในบว่งจะตอ้งเจอปัญหาเดียวนีไ้มจ่บไมส่ิน้ 
 ง. ไมอ่าจหลดุพน้จากชะตากรรมท่ีทกุขท์รมานแบบนีไ้ด ้
8. เพราะเหตใุดนกับวชจงึสั่งสอนปลาสีน า้เงิน 
 ก. เพราะตอ้งการใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอนเพ่ือใหน้  าไปใชใ้นการพฒันาตนเอง 
 ข. เพราะการใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นอยูเ่สมอ 

ค. เพราะความโอบออ้มอารีแลว้ปฏิบตัิตอ่ผูอ่ื้นอยา่งเกือ้กลูกนั  
ง. เพราะตอ้งการมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์
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9. จากขอ้ความนีมี้คณุธรรมขอ้ใดปรากฏชดัท่ีสดุ 
 ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. การใหอ้ภยั 
 ง. การแบง่ปัน 
10. การใหท้านในขอ้ใด จดัวา่เป็นการใหท้านสงูสดุ 
 ก. การใหส้ิ่งของเชน่ เสือ้ผา้ ขา้วปลา อาหาร 
 ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั เพ่ือบรรเทาทกุข ์
 ค. การชว่ยเหลือผูท่ี้เดือดรอ้น 
 ง. การไมถื่อโทษโกรธแคน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนเจา้หญิงเกลือและพรกิไทย จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้้อา่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 2  มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “เจา้หญิงเกลือและพริกไทย”  
ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระร่วมกัน  แลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
ทบทวนความรูแ้ละพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้โดยครูจะคอย
ชว่ยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา9 แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุ่ม 
                                                           
9
 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบทบทวนโดยผูเ้รยีน (Student-led review sessions) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน  
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องเจา้หญิงเกลือและพรกิไทย 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student-led 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 review sessions) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 
 

ลงช่ือ    ผูส้อน 
(พระมหาโยธิน  ไกษร) 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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แบบทดสอบท้ายบท เร่ืองเจ้าหญิง เกลือ และพริกไทย 
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส ์เร่ือง “การให้ทาน” 
เพือ่ส่งเสริมการอ่านตคีวาม ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที ่3 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนอา่นตีความค าถามแตล่ะขอ้ 
แลว้ใสเ่ครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบท่ีถกูท่ีสดุ 
 
1. “วันหนึ่งคณะราชทูตจากอาณาจักรเพ่ือนบา้นน าผลิตผลทางการเกษตรท่ีคัดสรรอย่างดีมา
ถวายเพ่ือผกูสมัพนัธไมตรี” จากขอ้ความขา้งตน้พบคณุธรรมการใหท้านขอ้ใด 

ก. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ข. การชว่ยเหลือ 
 ค. ความมีน า้ใจ 
 ง. การแบง่ปัน 
2. ขอ้ใดกลา่วถึงลกัษณะของความมีน า้ใจไดถ้กูตอ้งท่ีสดุ 
 ก. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นโดยตามความเหมาะสม 
 ข. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นจนตนไดร้บัความเดือดรอ้น 
 ค. ชว่ยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ โดยไมแ่ยกแยะวา่สิ่งใดถกูสิ่งใดผิด 
 ง. ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความรกั ความเมตตา และความโอบออ้มอารีต่อผูอ่ื้นอย่างเกือ้กูล
กนั 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 4-6 

เจา้หญิงก็เดินทางระหกระเหินไปจนกระทั่งถึงหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งหนึ่งซึ่งลว้นแต่เต็มไป

ดว้ยผูค้นท่ีใจดีมีอัธยาศยั แมช้าวบา้นจะไม่รูว้่าเจา้หญิงเป็นใคร แต่เม่ือเห็นว่าเป็นผู้หญิงคน

เดียวเดินทางมาก็ช่วยกนัสรา้งกระท่อมหลงัเล็ก ๆ ใหเ้จา้หญิงไดอ้าศยัอยู่ในหมู่บา้นดว้ย แมจ้ะ

ไม่สะดวกสบายเหมือนตอนอยู่ในวงัแต่เจา้หญิงก็อยู่ในหมู่บา้นแห่งนีด้ว้ยความสขุใจ ตอ่มาเจา้

หญิงคิดว่าตนเองควรประกอบอาชีพอะไรสักอย่าง จะไดมี้เงินซือ้หาของจ าเป็นไดเ้องไม่ตอ้ง

รบกวนพวกชาวบา้นมากนกั เจา้หญิงครุน่คิดอย่างหนกั แลว้ก็ทรงนกึออก "รูแ้ลว้!      ก็ท าอาหาร

ขายสิ เราชอบท าอาหาร แลว้เราก็ท าสิ่งนีไ้ดดี้เสียดว้ย" ดงันัน้เจา้หญิงจึงท าอาหารไปลองขายท่ี

ตลาดกลางเมือง ซึ่งอยูห่า่งจากบา้นไปไมไ่กลนกั ตามค าแนะน าของพวกชาวบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอ้ความขา้งตน้คณุธรรมการใหท้านขอ้ใดปรากฏชดัท่ีสดุ 

ก. การใหอ้ภยั 
ข. ความมีน า้ใจ 
ค. เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
ง. ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่

5. ประโยคใดบง่บอกถึงคณุธรรมในขอ้ท่ี 4 
 ก. ชาวบา้นชว่ยกนัสรา้งกระทอ่มใหเ้จา้หญิง 
 ข. ชาวบา้นแนะน าใหเ้จา้หญิงท าอาหารขาย 
 ค. เจา้หญิงประกอบอาชีพท าอาหารดว้ยความรกั 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
6. ขอ้ใดคือความหมายของคณุธรรม เผ่ือแผด่ว้ยไมตรีจิต 
 ก. การใหค้วามชว่ยเหลือผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้น 
 ข. การมีไมตรีชว่ยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทกุข ์
 ค. การไมถื่อโทษตอ่ผูท่ี้ท  าในสิ่งท่ีไมถ่กูใจตวัเอง 
 ง. การใหค้วามรูแ้ละแนะน าสั่งสอน 
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อ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ 8-10 

"ลกูคดิวา่เสดจ็พ่อเกลียดเกลือกบัพรกิไทยมาก จนกระทั่งโมโหท่ีลูกเลือกของสองอยา่งนี ้

วนันีพ้อทราบว่าเสด็จพ่อมาดว้ย ลกูจึงสั่งทางหอ้งครวัไม่ใหใ้ส่เกลือกบัพริกไทยลงไปในจานของ

เสด็จพ่อ" "พ่อขอโทษลูก พ่อขอโทษ" พระราชาตรสัแก่เจา้หญิงเล็ก "พ่อไม่ไดเ้กลียดเกลือ ไม่ได้

เกลียดพรกิไทย แลว้ก็ไมไ่ดเ้กลียดลกู วนันัน้พ่อไม่เขา้ใจวา่ท าไมลกูไม่เลือกผลไมดี้ ๆ แตก่ลบัไป

เลือกของธรรมดา ๆ อย่างเกลือกับพริกไทย พ่อจึงโมโหและท าเรื่องไม่ดีต่อลูกลงไป พ่อขอโทษ

จริงๆ นะลูก" เจา้หญิงเล็กทรงมองพระบิดาดว้ยความตืน้ตนั ก่อนจะทรงเอ่ยตอบ "ท่ีวนันัน้ลูก

เลือกเกลือกับพริกไทย ก็เพราะลูกอยากไดเ้ครื่องปรุงดี ๆ มาไวป้รุงอาหารถวายเสด็จพ่อ เสด็จ

พอ่จะไดเ้สวยอย่างมีความสขุทกุวนัหรอก เม่ือพระราชาทรงไดย้ินดงันัน้ก็กอดเจา้หญิงอยา่งแนบ

แน่น ท่ามกลางความยินดีของคนรอบขา้งท่ีเห็นพ่อลูกเขา้ใจกัน จากนัน้เจา้หญิงก็ทรงเขา้ครวั

ปรุงอาหารจานใหม่มาถวายพระบิดาดว้ยตนเอง แน่นอนว่าอาหารจานใหม่นีย้่อมมีเกลือกับ

พรกิไทยเป็นสว่นประกอบ และพระราชาก็ทรงชอบอาหารจานนีเ้ป็นท่ีสดุ 

7. การใหท้าน 2 ประเภท คือขอ้ใด 
 ก. การใหอ้ภยั และการใหก้ าลงัใจ 
 ข. การใหท่ี้อยูอ่าศยั และการใหธ้รรมะ 
 ค. การใหธ้รรมะ และการใหค้  าสั่งสอน 
 ง. การใหส้ิ่งของ และการใหค้  าแนะน าสั่งสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. จากขอ้ความขา้งตน้พบคณุธรรมการใหท้านในขอ้ใด 

ก. การใหค้ณุงามความดี 
 ข. การใหค้  าสรรเสรญิ 
 ค. การใหอ้ภยั 
 ง. ถกูทกุขอ้ 
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9. การใหท้านในขอ้ใด จดัวา่เป็นการใหท้านสงูสดุ 
 ก. การใหท่ี้อยูอ่าศยั  
 ข. การใหส้ิ่งของ 
 ค. การชว่ยเหลือ 
 ง. การใหอ้ภยั 
10. ประโยคใดบอกไดว้า่องคห์ญิงใหอ้ภยัพระราชา 
 ก. ลกูคดิวา่เสดจ็พอ่เกลียดเกลือกบัพริกไทยมาก 

ข. พอ่ไมไ่ดเ้กลียดเกลือ ไมไ่ดเ้กลียดพรกิไทย แลว้ก็ไมไ่ดเ้กลียดลกู 
ค. เจา้หญิงก็ทรงเขา้ครวัปรุงอาหารจานใหมม่าถวายพระบดิาดว้ยตนเอง 
ง. ถกูทกุขอ้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนผลไมแ้สนสวย   จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 2  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “ผลไม้แสนสวย” ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระร่วมกัน  แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ความรูแ้ละพิจารณาขอ้สงสยัตา่ง ๆ ในการปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู ้โดยครูจะคอยชว่ยเหลือกรณี
ท่ีมีปัญหา10 แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 
                                                           
10

 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบทบทวนโดยผูเ้รยีน (Student-led review sessions) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน    
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องผลไมแ้สนสวย 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student-led 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 review sessions) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 
 

ลงช่ือ    ผูส้อน 
(พระมหาโยธิน  ไกษร) 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนเจา้หนอูยากเป็น...  จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขัน้ตอนที ่2  มอบหมายงานใหแ้ตล่ะกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “เจา้หนอูยากเป็น...” ในหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศึกษาเนือ้หาสาระรว่มกนั แลว้ใหผู้เ้รียนตัง้ค  าถามคนละ 1 ค  าถาม
เก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษาเพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันตอบ 11 แล้วเขียนลงในแบบบันทึก
รายงานความรูข้องกลุม่ 
                                                           
11

 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนสรา้งแบบทดสอบ (Student generated exam questions) 
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ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน   
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องเจา้หนอูยากเป็น... 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) 
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้

การเขียนสรุปผล 
การเรียนรู ้
(Student 

แบบบนัทกึ
รายงานความรู้
ของกลุม่ 

- 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
 generated exam 

questions) 
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 

 
ลงช่ือ    ผูส้อน 

(พระมหาโยธิน  ไกษร) 
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 
กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  
เรื่อง “การใหท้าน” ในนิทานสีขาว ตอนหญิงชาวบา้น  จ านวน 1 คาบ 50 นาที 

 
สาระส าคัญ 

นิทานสีขาว คือนิทานรว่มสมยัท่ีสอดแทรกหลกัคณุธรรมมากมายภายในเรื่อง ท าใหผู้อ้า่น
หรือผูฟั้งไดเ้รียนรูแ้ลว้น าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง แต่งขึน้โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
ใชช่ื้อวา่ “นิทานสีขาว  ชดุพฒันาชีวิต” ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาทกัษะของนกัเรียน
ในเรื่องการอ่านตีความ และพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตของนักเรียนดว้ยหลกัคุณธรรมของการให้
ทานควบคูไ่ปดว้ย 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที ่1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้งความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ
   แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน 
ตัวชีวั้ด 

ท ๑.๑ ม ๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิด ท่ี ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพ่ือน าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิต 
 ท ๑.๑ ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอา่น 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ดา้นความรู ้
      - นกัเรียนสามารถอ่านตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน
ได ้
      ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ีอา่นได ้
 ดา้นคณุลกัษณะ 

1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านตีความจากส่ือตา่ง ๆ เช่น ข่าวสารจากส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และแหล่ง

เรียนรูต้า่ง ๆในชมุชน บทความ นิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย วรรณกรรมพืน้บา้น วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา สารคดี บนัเทิงคดี  ปาฐกถา พระบรมราโชวาท เทศนา ค าบรรยาย ค าสอน บทรอ้ย
กรองรว่มสมยั บทเพลง บทอาเศียรวาท  ค าขวญั 

- อา่นตีความในเรื่องของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายในเนือ้หาของนิทาน 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
       -  (พิจารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 - มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง  
  โดยใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 ความสามารถในการคิด 
 - ความสามารถการอา่นตีความ 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - สามารถท างานกลุม่รว่มกบัผูอ่ื้นได ้
 - น าความรูท่ี้ไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ข้ันสอน/กิจกรรม (45 นาท)ี 

ขัน้ตอนที่ 1  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถคือ เก่ง ปานกลาง และ
ออ่น และใหน้กัเรียนแตง่ตัง้และก าหนดหนา้ท่ีภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน เลขานกุาร 
ผูน้  าเสนอ ผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่ 

ขั้นตอนที่ 2  มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มอ่านนิทานเรื่อง “หญิงชาวบ้าน” ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เพ่ือศกึษาเนือ้หาสาระรว่มกนั  

ขัน้ตอนที่ 3  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบุคคล แลว้จบัคู่กันภายในกลุ่ม
เพ่ือผลดักันตรวจจากเฉลย นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ ์ส่วนนกัเรียนท่ี
ไดต้  ่ากวา่รอ้ยละ 80 ใหท้  าการซอ่มอีกครัง้โดยใหน้กัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ช่วยอธิบายใหค้  าแนะน า
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จนเขา้ใจและสามารถท าแบบทดสอบทา้ยบทจนผา่นเกณฑ ์พรอ้มทัง้ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนนท่ีได้
เป็นคะแนนกลุม่  
ข้ันสรุป และประเมินผล 5 นาท ี
 ขัน้ตอนที ่4  ใหน้กัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มกนัสรุปเนือ้หาเรื่องของการใหท้าน แลว้ใหอ้อกแบบ
แผนผงัความคดิ เพ่ือน าเสนอความคดิรวบยอด และความเช่ือมโยงกนัของกรอบความคิด โดยการ
ใชเ้สน้เป็นตวัเช่ือมโยง แลว้น าเสนอผลงานตอ่ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน ๆ จากนัน้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคนอ่ืน
ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ12  แลว้เขียนลงในแบบบนัทกึรายงานความรูข้องกลุม่ 
 ขัน้ตอนที่ 5  ครูแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม พรอ้มชมเชยกลุ่มของนักเรียนท่ีท าไดดี้ 
พรอ้มทัง้ใหร้างวลัส าหรบักลุม่ท่ีท าคะแนนเฉล่ียไดส้งูสดุ 
  
ส่ือการเรียนรู้ 
      1) หนงัสืออิเล็กทรอนิกสน์ิทานสีขาว เรื่องหญิงชาวบา้น 
 2) พจนานกุรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม พ.ศ. 2559 
 3) เอกสารประกอบการอธิบายเรื่องการใหท้าน 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หอ้งสมดุโรงเรียนสามง่ามชนปูถมัภ ์

2) Website ท่ีอธิบายเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน 
 
กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
ดา้นความรู ้(K) 
- นกัเรียนสามารถอา่นตีความในเรื่อง
ของการใหท้านท่ีมีปรากฏภายใน
เนือ้หาของนิทานได ้
 

คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ย
บท 
จ านวน 10 ขอ้  
10 คะแนน 

แบบทดสอบ 
ทา้ยบท 

รอ้ยละ 80 ขึน้
ไป 

ดา้นทกัษะและกระบวนการ (P) การเขียนสรุปผล แบบบนัทกึ - 

                                                           
12

 กิจกรรม Active Learning การเรยีนรูแ้บบแผนผงัความคิด (Concept mapping) 
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์
- ประเมินคา่และตีความจากเรื่องท่ี
อา่นได ้
 

การเรียนรู ้
(Concept 
mapping) 

รายงานความรู้
ของกลุม่ 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม 
(A) 
1) นกัเรียนมีระเบียบวินยัในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 
2) นกัเรียนมีความรว่มมือในการ
ท างานรว่มกนัเป็นกลุม่ 

คะแนนจากการ
สงัเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ 

แบบสงัเกต
พฤตกิรรมกลุม่ 

นกัเรียนอยูใ่น
ระดบั ดี ขึน้ไป 
ถือวา่ ผา่น 

 
บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
 1) สรุปผลการเรียนรู ้
  1.1) ดา้นความรู ้       
           
            
  1.2) ดา้นกระบวนการ        
           
            
  1.3) ดา้นคณุลกัษณะ        
           
           
            
 
 2) แนวทางการแกไ้ขและพฒันา  
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 3) ขอ้เสนอแนะ 
           
           
            
 
 

 
ลงช่ือ    ผูส้อน 

(พระมหาโยธิน  ไกษร) 
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 
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ภาพที ่13 รูปภาพในระหว่างการเก็บข้อมูลวิจัยกลุ่มทดลอง 
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