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รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน
นางอัจฉรา ลัทธิรมย์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
หน่วยงาน
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภาคเรียนที่
1
ปีการศึกษา
2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
รายงานการพั ฒ นาฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาแบบฝึ ก ทั ก ษะ
เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน
คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษา
ความพึ งพอใจในการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย โดยใช้ แบบฝึ ก ทัก ษะเพื่อ พั ฒ นาการอ่ านคิ ด วิ เคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่กาลังศึกษาใน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จานวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจานวน 12 ชุด
แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จานวน 14 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากที่อยู่ระหว่าง .500 - .760 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
.200 - .733 และค่ามีความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 10 ข้อ และคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
และการทดสอบค่าที

ข
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.03/ 80.09 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรั บ นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ รายงานสร้างขึ้น มี ความพึงพอใจต่อการจั ด
กิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.13

แบบฝึกทักษะเพือ่ พัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ก

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
มี วิ จ ารณญาณ มี ก ารไตร่ ต รอง นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี นิ สั ย ในการรั ก การอ่ า น
สามารถนาการคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สานักการศึกษาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนา จนทาให้แบบฝึกทักษะ
เพื่ อ พั ฒ นาการอ่ า นคิ ด วิ เ คราะห์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ เสร็จสมบูรณ์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาไทยและช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้

อัจฉรา ลัทธิรมย์
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1. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ทั้งหมด 12 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การอ่านนิทานอีสป
ชุดที่ 2 การอ่านนิทานพื้นบ้าน
ชุดที่ 3 การอ่านเรื่องสัน้
ชุดที่ 4 การอ่านหนังสือนอกเวลา
ชุดที่ 5 การอ่านข่าวบันเทิง
ชุดที่ 6 การอ่านข่าวทั่วไป
ชุดที่ 7 การอ่านบทความ
ชุดที่ 8 การอ่านสารคดี
ชุดที่ 9 การอ่านใบปลิวโฆษณา
ชุดที่ 10 การอ่านเนือ้ เพลงสตริง
ชุดที่ 11 การอ่านเนือ้ เพลงไทยลูกทุ่ง
ชุดที่ 12 การอ่านเนือ้ เพลงหมอลา
2. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
3. ครูควรศึกษาคาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ครูต้องชี้แจงขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนเข้าใจทุกคน ก่อน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ

ง

1. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ทั้งหมด 12 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การอ่านนิทานอีสป
ชุดที่ 2 การอ่านนิทานพื้นบ้าน
ชุดที่ 3 การอ่านเรื่องสัน้
ชุดที่ 4 การอ่านหนังสือนอกเวลา
ชุดที่ 5 การอ่านข่าวบันเทิง
ชุดที่ 6 การอ่านข่าวทั่วไป
ชุดที่ 7 การอ่านบทความ
ชุดที่ 8 การอ่านสารคดี
ชุดที่ 9 การอ่านใบปลิวโฆษณา
ชุดที่ 10 การอ่านเนือ้ เพลงสตริง
ชุดที่ 11 การอ่านเนือ้ เพลงไทยลูกทุ่ง
ชุดที่ 12 การอ่านเนือ้ เพลงหมอลา
2. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
3. นักเรียนควรศึกษาคาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะให้เข้าใจก่อน ทากิจกรรม
4. นักเรียนต้องรับฟังคาชีแ้ จงขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ให้เข้าใจก่อนดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ

จ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รหัสวิชา ท 22101
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง จับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน เขียนแผนผัง
ความคิด แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่าน ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
เขียนบรรยาย พรรณนา เรียงความ ย่อความ พูดสรุ ปใจความสาคัญจากการฟังและการดู
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่าง มีเหตุผล สร้างคาสมาส
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค ฝึกการใช้คาราชาศัพท์ สรุป เนื้อหา วิเ คราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อา่ น สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสืบค้นความรู้ การจดบันทึก ใช้ความสามารถในการคิด
การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืน
ให้เข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่าของภาษาไทย นาความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด
เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่ มั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิด
การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมใิ จในภาษาไทย และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
รหัสตัวชีว้ ัด
ท 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
ท 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4
ท 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
ท 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/4
ท 5.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
รวม 17 ตัวชี้วัด
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สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ก ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
1. อ่านออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ได้ถูกต้อง
2. จับใจความสาคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อา่ น
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น
5. วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อา่ น
6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชือ่ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน
7. อ่านหนังสือบทความหรือคาประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวติ
๘. มีมารยาทในการอ่าน
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1. นักเรียนสามารถอ่านเพื่อวิเคราะห์คา วลี ประโยค ได้อย่างเหมาะสม
2. นักเรียนสามารถอ่านเพื่อลาดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถอ่านเพื่อสรุปใจความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
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คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานที่กาหนดให้แล้วทาเครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ถูกที่สุด

นิทานอีสป เรื่อง หนูนากับหนูบ้าน
ครั้งหนึ่ง บรรดาหนูในบ้านหลังหนึ่งต่างมาประชุมกัน เพื่อคิดหาวิธีเอาตัวรอด
จากเจ้าแมวตัวร้ายที่ชอบไล่จับหนูกินทุกวัน
หนูหลายตัวเสนอวิธีตา่ ง ๆ แต่ก็ยังไม่มวี ิธีไหนเข้าที หนูหนุม่ ตัวหนึ่งเสนอว่า
"เอาอย่างนี้สิ เราหาลูกกระพรวนไปผูกคอเจ้าแมวเวลามีเสียงดัง 'กรุ๊งกริ๊ง...กรุ๊งกริ๊ง...'
เราก็รู้ทันทีวา่ เจ้าแมวอยู่ตรงไหนแล้วก็หนีได้ทันทีไง "
หนูทุกตัวต่างพากับปรบมือชื่นชมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด หนูแก่ตัวหนึ่งจึงทักท้วงขึ้น
ว่า "ถือเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม! แต่ใครจะเอาลูกกระพรวนไปผูกคอแมวล่ะ? " เสียง
ปรบมือก็เงียบกริบลงทันที
:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::พูดง่าย แต่ทายาก
ที่มา : http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=4311

1. จากประโยค “หนูแก่ตัวหนึ่งจึงทักท้วง” คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. หนูแก่แสดงออกว่าเห็นด้วย
ข. หนูแก่แสดงออกว่าไม่เห็นด้วย
ค. หนูแก่แสดงออกว่ามีความชื่นชม
ง. หนูแก่แสดงออกว่ามีความวิตกกังวล
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2. ประโยคในข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้อความ เอาตัวรอด
ก. ในภาวะที่เศรษฐกิจกาลังฝืดเคืองทุกคนต้องแข่งขันกันเอาตัวรอดในการเลี้ยงชีพ
ข. ผูต้ ้องหารับสารภาพเพื่อเอาตัวรอดแล้วเปิดเผยผูบ้ งการตัวจริงให้ตารวจรู้
ค. เด็กแท้งซึ่งมีนาหนั
้ กน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสเอาตัวรอด
ง. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการหาเลี้ยงชีพเพื่อให้เอาตัวรอดในอนาคต
3. ประโยคข้อใดที่มคี วามหมายเหมือนกับบรรยากาศเงียบกริบ
ก. นักเรียนส่งเสียงดังในห้องเรียน
ข. คุณแม่ทาเอะอะโวยวายเมื่อลูกทาผิด
ค. ในห้องประชุมไม่มใี ครพูดคุยแม้แต่คนเดียว
ง. บรรยากาศของงานวัดอึกทึกด้วยเสียงโฆษณาสินค้า
4. ข้อคิดจากเรื่อง พูดง่าย แต่ทายาก มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คนที่ดีแต่พูดแต่จะให้ทาจริง ๆ กลับทาไม่ได้
ข. พูดเยอะมาก พูดจนเบื่อ พูดซ้าแล้วซ้าอีก
ค. ชอบพูดเปิดเผยสิ่งที่ไม่สมควรออกมา
ง. พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
5. 1. บรรดาหนูในบ้านหลังหนึ่งต่างมาประชุมกัน เพื่อคิดหาวิธีเอาตัวรอด
2. หนูทุกตัวต่างพากับปรบมือชื่นชมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด
3. หนูหนุ่มตัวหนึ่งเสนอให้ลูกกระพรวนไปผูกคอเจ้าแมว
4. ใครจะเอาลูกกระพรวนไปผูกคอแมว
ให้นักเรียนเรียงประโยคเพื่อลาดับเหตุการณ์
ก. 1 3 2 4
ข. 1 4 3 2
ค. 1 3 4 2
ง. 1 3 2 4
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๖. จากเหตุการณ์ที่กาหนดให้ในประโยคนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
เป็นลาดับสุดท้าย
ก. หนูหนุ่มเสนอให้นาลูกกระพรวนมาแขวนคอแมว
ข. หนูมารวมตัวประชุมเพื่อหาวิธีเอาตัวรอดจากแมว
ค. พวกหนูกลัวการที่แมวตัวร้ายชอบไล่จับหนูกินทุกวัน
ง. หนูแก่ทักท้วงขึ้นว่าใครจะเอาลูกกระพรวนไปผูกคอแมว
7. เพราะเหตุใดหนูจึงมารวมตัวกันเพื่อประชุม
ก. เพื่อต้องการคัดเลือกหัวหน้าหนู
ข. เพื่อต้องการเอาลูกกระพรวนไปแขวนที่คอแมว
ค. เพื่อต้องการคัดเลือกคนเอากระดิ่งไปแขวนที่คอแมว
ง. เพื่อคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากเจ้าแมวตัวร้ายที่ชอบไล่จับหนูกินทุกวัน
8. เพราะเหตุใดหนูหนุม่ จึงเสนอให้เอาลูกกระพรวนไปแขวนที่คอแมว
ก. เพราะต้องการให้แมวกลัว
ข. เพราะต้องการให้แมวมีเครื่องประดับ
ค. เพราะต้องการส่งสัญญาณให้รวู้ ่าแมวอยู่ที่ไหน
ง. เพราะต้องการเอาชนะเพื่อนเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าหนู
9. จากเนื้อเรื่องที่อ่านนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้จานวนหนูลดลง
ก. หนูไม่มอี าหารกิน
ข. หนูอพยพไปอยู่ที่อ่นื
ค. หนูโดนแมวจับกินเป็นอาหาร
ง. ไม่มขี ้อใดถูก
10. เสียงดัง กรุ๊งกริ๊ง...กรุ๊งกริ๊ง ของลูกกระพรวนส่งผลอย่างไรบ้าง
ก. ทาให้เกิดความเพลิดเพลินขณะได้ยิน
ข. ทาให้หนูได้รับรู้การเคลื่อนไหวของแมว
ค. ทาให้แมวเกิดความราคาญไม่อยากวิ่งไล่จับหนู
ง. ถูกทุกข้อ
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กาลครั้ ง หนึ่ ง ณ ปุ า อั น กว้ า งใหญ่ มี ลู ก แกะขนปุ ย ตั ว น้ อ ยเดิ น เล่ น อย่ า ง
เพลิดเพลิน จนมาเจอเข้ากับลาธารแห่งหนึ่ง มันจึงแวะดื่มน้าด้วยความกระหายพร้อมพูด
ออกมาว่า "วันนีอ้ ากาศดีจังเลย ข้าคิดว่าจะวิ่งเล่นต่ออีกสักหน่อย กลับบ้านช้าแค่นิดเดียว
คุณแม่แกะคงไม่วา่ อะไรหรอกเนอะ"
คิดได้ดังนั้น เจ้าลูกแกะก็หัวเราะอย่างร่าเริง แล้วก้มกินน้าต่อไปจะได้มีแรงเล่น
เต็มที่ แต่บังเอิญมีหมาปุาตัวหนึ่งเดินมายังลาธารแห่งเดียวกันพอดี และโชคร้ายที่นั่นคือ
หมาปุาจอมเจ้าเล่ห์ นิสัยไม่ดี แถมยังหิวโซอีกซะด้วย เมื่อมันมองเห็นลูกแกะก็คิดจับมา
เป็นอาหาร พร้อมคิดอุบายหลอกล่อทันที
"นี่ เจ้าแกะน้อย รู้รึเปล่าว่าเจ้ากาลังทาอะไรผิดอยู่ ?" หมาปุาพูดขู่ขึ้นมาเสียง
ดังลั่น จนลูกแกะตัวสั่นเพราะหวาดกลัว
"ข้าทาอะไรผิดงั้นหรือท่านหมาปุา ? ข้าแค่กินน้าอยู่ตรงนีเ้ ท่านั้น" ลูกแกะเอ่ย
ถามด้วยความไม่เข้าใจ
"กินน้านั่นแหละคือความผิดของเจ้า เพราะเจ้าทาให้น้ามันขุน่ ข้นไปหมด ข้าดื่ม
เข้าไปไม่ได้ เจ้าต้องถูกข้าลงโทษ" หมาปุาตอบกลับอย่างหัวเสีย
"แต่วา่ ท่านหมาปุา ข้ากินน้าอยู่ปลายลาธาร ส่วนตัวท่านนั้นอยู่ตน้ ลาธาร
กระแสน้าก็พัดมาทางนี้ ข้าจะทาให้น้าขุ่นข้นได้อย่างไรเล่า" ลูกแกะยังคงเถียงสุดตัวจน
หมาปุาเริ่มโมโหยิ่งขึน้ และออกอุบายอื่นอีก
"เจ้าจะไม่รับผิดเรื่องนี้ก็ได้ แต่ข้ารู้นะว่าเมื่อปีกลาย เจ้าได้พูดว่าร้ายข้าลับหลัง
ทาให้ข้าเสียชื่อเสียง และสัตว์ตัวอื่นก็พาลจะเกลียดข้ากันไปหมด เจ้าต้องถูกลงโทษ !"
หมาปุาสร้างเรื่องโกหกคาโตเป็นครั้งที่สอง ทาเอาเจ้าลูกแกะงุนงงเข้าไปอีก
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"แต่วา่ ท่านหมาปุา.. ตอนนั้นข้ายังไม่เกิดมาบนโลกเลยด้วยซ้า ข้าจะไปพูดว่าร้าย
ท่านได้ยังไงกันเล่า" ลูกแกะตอบตามความสัตย์จริง
"งั้นก็ต้องเป็นพี่นอ้ งของเจ้าสักคนหนึ่งนั่นแหละ มาให้ข้ากินเป็นการลงโทษซะดี ๆ"
หมาปุาเริ่มทนไม่ไหว ทาไมเจ้าลูกแกะตัวนี้ถึงได้ด้ือดึง เถียงคาไม่ตกฟากแบบนี้
"แต่ว่าท่านหมาปุา. ข้าสาบานว่าข้าเป็นลูกคนดียว ไม่มีพี่น้อง" ลูกแกะตอบเสียง
อ่อน
"โอ๊ย ! ไม่งั้นก็เป็นพ่อแม่ของเจ้านั่นแหละที่พูดไม่ดีถึงข้า ยังไงข้าก็ ต้องกินเจ้าเป็น
การลงโทษ" หมาปุาตอบอย่างเกรี้ยวกราด แล้วค่อย ๆ เดินเข้าไปหาลูกแกะตัวน้อย
"แต่ว่าท่านหมาปุา" คราวนี้ หมาปุาไม่รอให้พูดจนจบประโยคอีกแล้ว ทันทีที่ลูก
แกะเอ่ยปาก เจ้าหมาปุาอันธพาลก็กระโจนจับเหยื่อที่น่าสงสารกินเป็นอาหารทันที โดยที่ลูก
แกะนั้น ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง และไม่มีโอกาสกลับไปสู่อ้อมกอดของ
คุณแม่แกะอีกเลย..
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า :
การพู ด คุ ย ต่ อ รองกั บ คนพาล คนขี้ โ กง และคนเจ้ า เล่ ห์ นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วร
เสียเวลาด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากคนประเภทนี้จะไม่มีความเมตตา ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนอื่น และจ้องแต่จะกดขี่ข่มเหงทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ถ้าเด็ก ๆ
รู้ตัวว่ามีคนรอบข้างนิสัยแบบนี้ ก็ควรหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะ เพราะถึงแม้ว่า
เราจะไม่ได้ทาความผิดอะไร เขาก็จะหาข้ออ้างมาทาลายเราได้อยู่ดี ที่สาคัญเด็ก ๆ ไม่ควรไป
ไหนมาไหนคนเดียวโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาดนะคะ ไม่เช่นนั้นอาจเจออันตรายเหมือนเจ้า
ลูกแกะในนิทานเรื่องนี้ก็เป็นได้
ที่มา : http://www.kalyanamitra.org/th/Aesop_detail.php?page=2233

๖

คาชี้แจง จากเนื้อเรื่องที่กาหนดให้นักเรียนวิเคราะห์ คา วลี ประโยค ทาเครื่องหมาย X
หน้าตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1. ประโยคในตัวเลือกใดที่อธิบายลักษณะของอาการ กระหาย ได้ตรงกับอาการของ
ลูกแกะ
ก. คนในยุคสมัยนี้กระหายที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข่าวสาร
ข. นักการเมืองบางคนมีความกระหายอานาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม
ค. วิสัยปุถุชนนัน้ ย่อมมีความกระหายใคร่อยากอยู่เป็นนิตย์
ง. โรคเบาจืดทาให้ปัสสาวะมากมีอาการกระหายน้ามาก
2. การแสดงออกในข้อใดที่เป็นผู้มีลักษณะตรงข้ามกับอาการ เพลิดเพลิน
ก. เด็กๆ นอนอ่านหนังสือการ์ตูนกันอย่างสนุกสนาน
ข. สมจิตมีความวิตกกังวลในการสอบจนทาให้นอนไม่หลับ
ค. คุณพ่อมีความสุขอยู่กับการทาสวนจนลืมความเหน็ดเหนื่อย
ง. ปิตมิ ีความสาราญใจในการล่องแพรซึ่งเป็นกิจกรรมที่นา่ ตื่นเต้น
3. หมาปุาเป็นผู้ที่มคี วามเจ้าเล่ห์ คาที่ขีดเส้นใต้ขอ้ ใดที่ไม่ใช่ลักษณะของหมาปุา

ก. เป็นผูท้ ี่หน้าไหว้หลังหลอก
ข. เป็นผูท้ ีม่ ีกลอุบายพลิกแพลง
ค. เป็นผู้ทีม่ ีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมากมาย
ง. เป็นผู้ที่สามารถทาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว

๗
4. หมาปุาตอบกลับอย่างหัวเสีย คาที่ขีดเส้นใต้ขอ้ ใดที่เป็นลักษณะของหมาปุา
ก. หมาปุารู้หงุดหงิด
ข. หมาปุามีความบันเทิงใจ

ค. หมาปุามีความพึงพอใจ
ง. หมาปุามีความรู้สกึ สุขใจ
5. ลูกแกะยังคงเถียงสุดตัว คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ทาอย่างมีความสุข
ข. ทาเต็มที่เต็มกาลัง
ค. ทาอย่างรอบคอบ
ง. ทาอย่างลังเลใจ
6. หมาปุาเริ่มโมโหยิ่งขึ้น และออกอุบายอื่น ข้อใดอธิบายความหมายของคาที่ขดี เส้นใต้
ไม่ถูกต้อง
ก. วิธีการคิดเพื่อหาวิธีหลอกหลวง
ข. วิธีการคิดเพื่อหาทางช่วยเหลือ
ค. วิธีการคิดเพื่อวางแผนร้าย
ง. วิธีการคิดเพื่อตบตา
7. ข้อใดคือลักษณะของคนที่เถียงคาไม่ตกฟาก
ก. ปรีชาพูดจาโต้ตอบอย่างไม่ลดละ
ข. ไออุ่นพูดจาไพเราะให้เกียรติผอู้ ื่น
ค. สมจิตพูดโต้แย้งด้วยเหตุผล
ง. ปราณีพูดจาอย่าสุภาพ

๘
8. เจ้าหมาป่าอันธพาล ข้อใดคือลักษณะนิสัยของหมาปุา
ก. มีนิสัยเกะกะระราน
ข. มีนสิ ัยนักเลง

ค. มีนิสัยเกเร
ง. ถูกทุกข้อ
9. ลูกแกะไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ข้อใดอธิบายความหมาย
ของคาที่ขดี เส้นใต้ได้ถูกต้อง
ก. ลูกแกะไม่มีโอกาสได้หลบหนี
ข. ลูกแกะไม่มีโอกาสได้แก้ไขความผิด
ค. ลูกแกะไม่มีโอกาสได้ยืนยันความจริง

ง. ถูกทุกข้อ
10. หมาป่าตอบอย่างเกรี้ยวกราด ข้อใดคืออาการของหมาปุา
ก. หมาปุามีอาการกระวนกระวายใจ
ข. หมาปุามีอาการวิตกกังวล
ค. หมาปุามีอาการโกรธเคือง
ง. หมาปุามีอาการหงุดหงิด

๙

คาชี้แจง จากตัวเลือก ก – ญ ให้นักเรียนเรียงลาดับเหตุการณ์เนือ้ เรื่องให้ถูกต้อง

ก หมาปุากล่าวหาว่าลูกแกะพูดจาลับหลัง ทาให้หมาปุาเสียชื่อเสียง
ข ลูกแกะให้เหตุผลกับหมาปุาว่าตนเป็นลูกคนเดียวไม่มีพ่นี ้อง
ค ลูกแกะให้เหตุผลว่าตนดื่มน้าปลายลาธารน้าจะขุ่นได้อย่างไร

ง ลูกแกะขนปุยตัวน้อยเดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน
จ ลูกแกะแวะดื่มน้าที่ลาธารด้วยความกระหาย
ฉ หมาปุากล่าวหาว่าลูกแกะทาให้น้าที่มันดื่มขุ่น
ช หมาปุากล่าวหาว่าพ่อแม่ของลูกแกะเป็นคนที่พูดไม่ดีถึงหมาปุาในทางไม่ดี
ซ หมาปุามองเห็นลูกแกะก็คิดจับมาเป็นอาหาร
ฌ หมาปุากระโจนจับลูกแกะเป็นอาหาร
ญ หมาปุาคิดอุบายหลอกล่อลูกแกะ

๑๐

คาชี้แจง จากเนื้อเรื่องที่กาหนดให้นักเรียนตอบคาถามเพื่อสรุปใจความของเรื่อง โดยทา
เครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1. “กลับบ้านช้าแค่นิดเดียว คุณแม่แกะคงไม่ว่าอะไรหรอก” การที่ลูกแกะมี
ความคิดแบบนีน้ ักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม
ก. เหมาะสม เพราะลูกแกะเป็นเด็กดีในสายตาแม่แกะ
ข. เหมาะสม เพราะแม่แกะรักและเข้าใจลูกแกะเสมอ
ค. ไม่เหมาะสม เพราะลูกแกะจะทาให้แม่แกะเป็นห่วง
ง. ไม่เหมาะสม เพราะลูกแกะคิดเข้าข้างตนเอง
2. บุคคลในข้อใดที่มลี ักษณะเหมือนกับลูกแกะ
ก. กบขออนุญาตคุณแม่ทุกครั้งที่จะทาอะไร
ข. ฝนจะไม่ไปที่ไม่เคยไปถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วย
ค. ฟูาชอบเป็นคนที่ทาอะไรตามใจตนเอง
ง. ทุกข้อเป็นลักษณะของลูกแกะ
3. การที่ลูกแกะพยายามโต้แย้งกับหมาปุานักเรียนคิดว่าลูกมีลักษณะนิสัยอย่างไร

ก. ลูกแกะเป็นคนที่เถียงข้างๆ คูๆ
ข. ลูกแกะเป็นคนที่ก้าวร้าวเถียงหมาปุาที่อาวุโสกว่า
ค. ลูกแกะเป็นคนที่พูดจาเพื่อให้ตัวเองรอดตัวจากอันธพาล
ง. ลูกแกะเป็นคนที่มีไหวพริบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

๑๑
4. อะไรเป็นเหตุจูงใจให้หมาปุาคิดอุบายหลอกล่อลูกแกะ
ก. เพราะต้องการจับลูกแกะก็คิดจับมาเป็นอาหา
ข. เพราะโมโหที่ลูกแกะมาทาให้นาในล
้ าธารขุ่น

ค. เพราะลูกแกะเคยพูดจาว่าหมาปุาลับหลับ
ง. เพราะลูกแกะชอบเถียงหมาปุา
5. ข้อใดทีไ่ ม่ใช่กลอุบายที่หมาปุาใช้อา้ งกับลูกแกะ
ก. ลูกแกะเคยพูดจาต่อว่าหมาปุาลับหลัง
ข. ลูกแกะวิ่งเล่นในลาธารทาให้นาในล
้ าธารขุ่น
ค. พี่นอ้ งของลูกแกะเคยพูดจาต่อว่าหมาปุาลับหลัง
ง. พ่อแม่ของลูกแกะเคยพูดจาต่อว่าหมาปุาลับหลัง

6. ข้อใดไม่ใช่นสิ ัยของหมาปุาที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ก. เจ้าเล่ห์
ข. นิสัยไม่มี
ค. อันธพาล
ง. มีควาสัตย์
7. ข้อใดคือนิสัยของลูกแกะที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ก. หัวแข็ง
ข. ซื่อสัตย์
ค. ชอบเอาชนะ
ง. มีเล่ห์เหลี่ยม

๑๒
8. บุคคลในข้อใดที่มนี ิสัยเช่นเดียวกับหมาปุา
ก. สมคิดชอบหาเรื่องเพื่อน
ข. สมจิตชอบช่วยเหลือเพื่อน

ค. มานะชอบคิดวางแผนในการทางาน
ง. ปรานีมีน้าใจแบ่งปันขนมให้เพื่อทาน
9. จากพฤติกรรมที่หมาปุาแสดงออกข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมหมาปุา
ก. ไม่มคี วามเมตตา
ข. ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ค. จ้องแต่จะกดขี่ขม่ เหงทุกวิถีทาง
ง. ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

10. ข้อใดเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ก. ความหยิ่งจองหอง และความโง่เขลานั้น เป็นสิ่งที่รังแต่จะทาให้คนอื่นมองตัวเรา
อย่างน่าขบขัน
ข. เราไม่ควรไว้ใจคนที่ไม่ซื่อต่อเราเป็นนิจ ถ้าเป็นได้เราควรแก้ลาหรือตอบแทน แก่
เขาผู้นนั้ บ้าง
ค. การที่ผู้มีศักดิ์ศรีและจิตใจสูง จะเข้าไปทะเลาะกับผูท้ ี่ไม่มคี วามสามารถและไม่
กล้าหาญ เก่งแต่ปาก

ง. ผู้ที่ไม่มีความกรุณา จะไม่ยอมรับฟังเหตุผล

๑๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ถูกที่สุด
สิงโตตัวหนึ่ง ตกหลุมรักลูกสาวคนตัดไม้ มันจึงไปขอคนตัดไม้ให้ยกลูกสาวให้แต่งงาน
กันมัน คนตัดไม้ไม่อยากยกลูกสาวให้กับสิงโต แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ จึงนึกอุบายบอกกับสิงโต
ว่าจะยกลู ก สาวให้ แต่ มีข้อแม้ว่า "ลูก สาวข้ าบอบบางยิ่ งนัก ฟันและเล็ บ ของท่านอาจท า
อันตรายแก่นางได้ ถ้าท่านรักนางจริงก็ต้องถอนเขี้ยวเล็บของท่านออกให้หมดก่อน" สิงโตจึง
ตอบตกลงทันที มันรีบกลับไปถอนเขี้ยวเล็บของมันออกจนหมด แล้วมาหาคนตัดไม้และลูก
สาวอีกครั้ง แต่คราวนี้พวกเขาไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้ว เจ้าสิงโตถูกพวกเขาใช้ไม้ไล่ตีจนต้อง
กลับเข้าไปอยู่ในปุาตามเดิม
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ความรักมีพลังอันยิ่งใหญ่ แม้สัตว์ปุาที่ดุร้ายก็ยังต้องพ่ายแพ้
ให้แก่ความรัก

1. ข้อใดไม่ใช่อาการตกหลุมรัก
ก. เกิดความหลงใหล
ข. เกิดความรักใคร่
ค. หลงเสน่ห์
ง. หลงงมงาย
2. ข้อใดอธิบายความหมายของคาว่า อุบาย ได้ถูกต้อง
ก. วิธีการอันแยบคาย
ข. การอ้อมกลับ
ค. การกลับ
ง. การโกหก

๑๔
3. คนตัดไม้บอกสิงโตว่า “ลูกสาวข้าบอบบางยิ่งนัก” คาที่ขีดเส้นใต้หมายถึงผู้หญิงที่มี
ลักษณะใด
ก. ผูห้ ญิงทีอ่ ่อนโยน

ข. ผู้หญิงทีเ่ ข้มแข็ง
ค. ผูห้ ญิงที่อ่อนแอ
ง. ผู้หญิงที่ฉลาด
4. ข้อใดอธิบายความหมายของคาว่า อันตราย ได้ถูกต้อง
ก. เหตุที่อาจทาให้ประสบความสาเร็จในชีวิต
ข. เหตุที่อาจทาให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ค. เหตุที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง

ง. เหตุที่อาจทาให้เกิดความตื่นเต้น
5. 1. สิงโตยอมถอดเขีย้ วเล็บ
2. สิงโตหนีกลับเข้าไปอยู่ปุาตามเดิม
3. สิงโตตกหลุมรักลูกสาวคนตัดไม้
4. สิงโตไปขอคนตัดไม้ให้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับตน
ก. 3

4

1

2

ข. 3

4

2

1

ค. 3

2

4

1

ง. 3

1

2

4

๑๕
6. เพราะเหตุใดสิ่งโตจึงยอมถอดเขีย้ วเล็บของมันออก
ก. เพราะกลัวเขี้ยวเล็บจะไปทาอันตรายแก่ลูกสาวคนตัดไม้
ข. เพราะกลัวไม่ได้แต่งงานกลับลูกสาวคนตัดไม้
ค. เพราะกลัวคนตัดไม้ใช้ขวานทาร้าย
ง. เพราะเขี้ยวเล็บทาให้สิงโตดูไม่ดี
7. นักเรียนคิดว่าคนตัดต้นไว้มคี วามซื่อสัตย์หรือไม่เพราะเหตุใด
ก. ไม่ เพราะไม่รักษาคาพูด
ข. ไม่ เพราะทาร้ายสิงโต
ค. ไม่ เพราะรักลูกสาว
ง. ไม่ เพราะตัดต้นไม้
8. เพราะเหตุใดคนตัดต้นไม้ไม่กลัวสิงโต
ก. เพราะตนเองมีขวานไว้ปูองกันตัว
ข. เพราะสิงโตไม่มีเขีย้ วเล็บ
ค. เพราะสิงโตรักลูกสาวตน
ง. ถูกทุกข้อ
9. เพราะเหตุใดสิโตจึงกลับไปอยู่ปุาตามเดิม
ก. เพราะกลัวคนตัดต้นไม้จะไม่ยกลูกสาวให้แต่งงาน
ข. เพราะลูกสาวคนตัดต้นไม้อยากไปอยู่ในปุา
ค. เพราะโดคนตัดต้นไม้ไล่ตี
ง. ถูกทุกข้อ
10. สิงโตยอมถอดเขีย้ วถอดเล็บเพราะความรักนักเรียนคิดว่าสานวนใดตรงกับ
พฤติกรรมของสิงโต
ก. น้าตาเช็ดหัวเข่า
ข. เลือกที่รักมักที่ชัง
ค. โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน
ง. ความรักทาให้คนตาบอด
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ชื่อ – สกุล

นางอัจฉรา ลัทธิรมย์

ตาแหน่ง

ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

สถานที่ทางาน

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
สานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
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การศึกษา
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