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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดสาระ
การเรียนรู้ไว้อย่างกว้างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ชี้ทิศทางให้กับสถานศึกษา ครูอาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
 จากการศึกษาเอกสารหลักสูตร ผังมโนทัศน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน ผู้จัดท าได้วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ขอบข่ายเนื้อหาสาระของบทเรียนจึงได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ขึ้นให้มีความสอดคล้องกับผังมโนทัศน์และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ซึ่งได้แทรกกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละช่วงให้สอดรับกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

         
                         (  นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา ) 

                                                  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
                                                 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ                            เวลาเรียน  10  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอ่านบทความแสดงความคิดเห็น                       เวลาเรียน    1  ชั่วโมง  
สอนโดย นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา                                   วันที ่ 18  มกราคม 2560 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  

 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ใน

การด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน  

 

ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1 ม. 2/2 จับใจความส าคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
 ท 1.1 ม. 2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 ท 1.1 ม. 2/5 วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน 
 ท 1.1 ม. 2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้
จากการอ่าน เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. บอกสาระส าคัญจากบทความท่ีอ่านได้ 

 2. บอกจุดประสงค์ของบทความได้ 

 3. บอกข้อคิดจากการอ่านบทความได้ 

 

สาระส าคัญ 

  บทความแสดงความคิดเห็น คือบทความทีเ่ขียนประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความ

คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

เป็นการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ น าเอาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้ในการรับสารจากการอ่าน ทั้งนี้เพ่ือประเมินสิ่ง

ที่อ่านและตัดสินใจว่าสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอมีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการ

อ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์วิจารณ์ในขั้นสูงต่อไป ทักษะ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเลือกรับข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล  



 
 

 

สาระการเรียนรู้  

 การอ่านบทความแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ 

 

สื่อการเรียนรู้ 
 1. บัตรเนื้อหาบทความแสดงความคิดเห็น 
 2. ใบกจิกรรมกลุ่ม เรื่อง การอ่านบทความแสดงความคิดเห็น 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. การทดสอบย่อย 
   
เครื่องมือใช้วัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชนิดรูบริคสกอร์ 3 ระดับ 5 รายการ 15 คะแนน 
 2. แบบทดสอบย่อย  
  
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 1. นักเรียนทุกคนมีคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. นักเรียนทุกคนมีคะแนนการท าแบบทดสอบย่อยรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (  ใช้เวลา 10  นาที ) 

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น โดยครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดของ

นักเรียน เช่น 

  - นักเรียนเคยแสดงความเห็นหรือไม่ หากเคยนักเรียนเคยแสดงความเห็นเห็นต่อสิ่งใด (เช่น แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการร้องเพลงของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นต่อการแต่งกายของเพ่ือน แสดงความคิดเห็นต่อรสชาติ

อาหารที่แม่ท า เป็นต้น) 

  - นักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ อย่างไร 

  - นักเรียนเคยอ่านบทความแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หากเคยนักเรียนคิดว่าบทความแสดงความ

คิดเห็นมีความแตกต่างจากการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปที่เราแสดงหรือไม่ อย่างไร  เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิด

และเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 

 2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง  

และอ่อน ดังตารางต่อไปนี้ 



 
 

 

 

ตารางจัดกลุ่มเรียงอันดับคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด 

ระดับ
ความสามารถ 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 

เก่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 
ปานกลาง 16 15 14 13 12 11 10 9 
ปานกลาง 17 18 19 20 21 22 23 24 
ปานกลาง 32 31 30 29 28 27 26 25 

อ่อน 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน (  ใช้เวลา 35  นาที ) 

 การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 Survey (S) นักเรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรเนื้อหาบทความแสดงความคิดเห็น  

เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย แล้วร่วมกันอ่านเนื้อหาบทความอย่างคร่าว ๆ เพ่ือส ารวจองค์ประกอบของเนื้อเรื่อง   

 ขั้นที่ 2 Question (Q) นักเรียนท าใบกิจกรรมกลุ่ม ตอนที่ 1 โดยตั้งค าถามจากบทความที่อ่าน การตั้ง
ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้เร็วขึ้น ควรพยายามตั้งค าถามให้ได้ เพราะจะช่วยให้การอ่านขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมายและสามารถจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้อง   
 ขั้นที่ 3 Read (R1) นักเรียนอ่านบทความซ้ าอีกครั้งอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจประเด็นส าคัญของ

เนื้อหาโดยไม่ต้องจดบันทึกและในขณะเดียวกันก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีได้ตั้งไว้หรือในขณะที่ก าลังอ่านถ้านึก

ค าถามได้อีก ก็อาจจดบันทึกเพ่ิมเติมไว้ในใบกิจกรรม ตอนที่ 1 แล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ  

 ขั้นที่ 4 Record (R2) นักเรียนท าใบกิจกรรมกลุ่ม ตอนที่ 2 โดยตอบค าถามจากใบกิจกรรมกลุ่ม ตอน

ที่ 1 ที่นักเรียนได้ตั้งไว้ มุ่งจดบันทึกในสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นโดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆ ตามความเข้าใจของ

นักเรียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถจ าค าตอบนั้นได้โดยค าตอบนั้นต้องคงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว้และ

เรียงล าดับเหตุการณ์แล้วเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 

 ขั้นที่ 5 Recite (R3) นักเรียนท าใบกิจกรรมกลุ่ม ตอนที่ 3 เขียนสรุปใจความส าคัญโดยใช้ส านวนของ

ตนเองถ้ายังไม่แน่ใจบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่   

 ขั้นที่ 6 Reflect (R4) ขั้นทบทวนเป็นขั้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านที่นักเรียนได้

อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีความคิดเห็นสอดคล้องหรือเห็นแตกต่างเพ่ือใช้ประกอบการทบทวนเรื่องที่

อ่านทั้งหมด ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนว่าจดจ าหรือเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้มากน้อยแค่

ไหนหากส่วนไหนที่ยังจดจ าไม่ได้ก็กลับไปอ่านซ้ าและทบทวน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดท่ีชัดเจนและมีความ

คงทนในการจดจ าอีกด้วย 



 
 

 

 

 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผลบทเรียน (  ใช้เวลา  15  นาที  ) 

 1. นักเรียนและครูช่วยกันอภิปรายความรู้ที่ได้จากการอ่านบทความ เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย 

 2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย เรื่อง การอ่านบทความแสดงความคิดเห็น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการจัดการเรียนรู้  ( นักเรียนทั้งหมด .........คน ) 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี........คน    คิดเป็นร้อยละ................. 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง.......คน   คิดเป็นร้อยละ.................  
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง........คน   คิดเป็นร้อยละ................. 
 ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................... .............................
.............................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................................................. ..
...................................................................................................................................................... .....................................  
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................ ................................................
................................................................................... .........................................................................................................
................................................................ .................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................... ........................................................................
................................................................................................................................... ........................................................  
การปรับปรุงและพัฒนา 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................
............................................................................................... .............................................................................................
....................................................................................... ........................................................................ .............................
                                                                               
      
       ลงชื่อ….…………………………………ผู้สอน 
                                                                                ( นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา )    
                                                        …………/……………/……….. 

 



 
 

 

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ท าการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 

1.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
   ดีมาก 

 ดี 
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 

2.   การจัดกิจกรรมได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

 ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
3.  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  น าไปใช้ได้จริง 

 ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
4.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

.................................................................................................................... ....................................................................... 
             
                 ลงชื่อ.................................................................. 
           (  นางสุนันทา  วิจารณ์กุล  ) 
                                                           ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บัตรเนื้อหาบทความแสดงความคิดเห็น 

เรื่อง  ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย 

  

สังคมเราในปัจจุบันนี้โลกเราได้มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอย่างมากในชีวิตของคน

ไทยเรา ท าให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันรวมทั้งการสื่อสารด้วย ซึ่งใน

ประเทศไทยนี้เยาวชนยุคใหม่บางส่วนได้น าค่านิยมผิด ๆ มาใช้กัน นั่นก็คือการใช้

ภาษาไทยที่ผิด โดยเยาวชนกลุ่มนั้นคิดว่าเมื่อใช้แล้วมันเก๋ดี มันเท่ห์ดี แต่หารู้ไม่ว่า

อาจจะท าให้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและท าให้เยาวชนยุคหลัง ๆ ใช้

ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามไปด้วย ประเทศไทยของเรามีภาษาเป็นของตนเองแสดงออกถึงความเป็นเอกราชและความ

ภาคภูมิใจของคนไทยเรา ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทยมายาวนาน แต่เยาวชนยุคใหม่บางส่วนกลับไม่รู้คุณค่าของมัน

เลย 

              การใช้ภาษาไทยที่ผิด ๆ ของวัยรุ่นนั้นเป็นสิ่งที่จะท าให้ภาษาไทยวิบัติลงไปจริง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากที่วัยรุ่นใช้

สื่อสารกันทาง msn เช่นค าว่า ทามอะไรอยู่-ท าอะไรอยู่ เปนอะไร-เป็นอะไร เพราะค าเหล่านี้ท าให้พิมพ์ง่าย สื่อสารกัน

ได้เร็ว และดูเก๋ด้วย แต่ถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่ง การที่ภาษาไทย 1 ค า สามารถเขียนได้หลายแบบ เพราะภาษาไทยมี

พยัญชนะท่ีออกเสียงเหมือน ๆ กัน มีสระที่เสียงคล้าย ๆ กัน จึงท าให้สามารถเขียนออกมาได้หลายแบบ ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าภาษาไทยนั้นสามารถดัดแปลง เปลี่ยนแปลงค าได้หลากหลาย โดยที่ความหมายเหมือนเดิม แต่ลักษณะการเขียนผิด

ออกไป เป็นเสมือนการสร้างค า สร้างภาษาให้มีการวิบัติมากขึ้น การใช้ค าใช้ภาษาไทยผิดๆ ท าให้เป็นการฝึกนิสัยในการ

ใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา และฉันกล้าพูดได้เลยว่าวัยรุ่นไทยสมัยนี้เขียนค า สะกดค าในภาษาไทย ได้ไม่ถูก

ตามตัวสะกด และเขียนภาษาไทยได้ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พูดไม่ถูกอักขระ ไม่มีค าควบกล้ า บางคนพูดภาษาไทยไม่

ชัดเจนด้วยซ้ าไปและอยากจะยกตัวอย่างการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นจากความคิดเห็นของดร.นพดล กรรณิกา ว่า เมื่อ

วันที่ 24 ก.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิง

ส ารวจภาคสนาม เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งที่คนไทยต้องการรักษาไว้ในสังคมไทย  : กรณีศึกษาตัวอย่าง

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2,277 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค. 

พบประเด็นแรกท่ีน่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ไม่ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันใด มีเพียงร้อย

ละ 14.7 ที่ทราบและตอบถูกว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เมื่อสอบถามความรู้เกี่ยวกับ

องค์ประกอบส าคัญของภาษาไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.9 ไม่ทราบว่าภาษาไทยมีสระกี่รูป ร้อยละ 81.2 ไม่

ทราบความหมายของร้อยกรอง ร้อยละ 75.0 ไม่ทราบความหมายของร้อยแก้ว ร้อยละ 64.2 ไม่ทราบวรรณยุกต์ใน

ภาษาไทยว่ามีกี่รูป และร้อยละ 11.7 ไม่ทราบว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว  เมื่อถามถึงพยัญชนะภาษาไทยที่สับสนในการใช้

มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 26.1 ระบุเป็นตัว “ฎ” รองลงมา คือร้อยละ 13.6 ระบุ เป็น “ฏ” ร้อยละ 9.8 ระบุเป็น “ร” 



 
 

 

ร้อยละ 5.8 ระบุเป็น “ฑ” ร้อยละ 4.5 ระบุเป็น “ณ” และร้อยละ 4.5 เท่ากัน ระบุเป็น “ฐ” ตามล าดับ  นอกจากนี้ 

ผลส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 มีปัญหาเรื่องเขียนภาษาไทยผิด ร้อยละ 31.9 จับใจความผิด ร้อยละ 29.6 

พูดผิด ร้อยละ 27.5 อ่านผิด ร้อยละ 18.6 ฟังผิด เป็นต้น 

               ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนท าให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย ผลส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 

ระบุคือกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 46.0 ระบุเป็นกลุ่มนักร้อง ร้อยละ 44.8 ระบุเป็นกลุ่มดารานักแสดง ร้อยละ 18.1 ระบุผู้

ด าเนินรายการวิทยุ ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ 17.2 ระบุเปน็พิธีกรรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 15.8 ระบุ

เป็นผู้ประกาศข่าว และร้อยละ 8.9 ระบุเป็นครูอาจารย์ ตามล าดับ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ระบุต้องเร่ง

แก้ไขอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการใช้ภาษาไทยในช่วงเวลานี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.5 ระบุว่าไม่ต้องเร่งแก้ไข เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่

ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย ผลส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.2 ระบุเป็นศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือร้อยละ 68.5 

ระบุภาษาไทย ร้อยละ 68.1 ระบุเป็นการช่วยเหลือ มีน้ าใจต่อกัน ร้อยละ 60.1 ระบุความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ 

ร้อยละ 59.5 ระบุการเคารพผู้อาวุโส ร้อยละ 59.0 ระบุความสามัคคี ร้อยละ 56.9 ระบุความรักชาติ ร้อยละ 54.1 ระบุ

การให้อภัย และร้อยละ 46.9 ระบุความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม ตามล าดับ 

 

[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา :  http://suwarut.blogspot.com/2012/09/blog-post.html) 

                                    ( 3 มีนาคม 2559) 
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ขั้นที่ 1 Survey (S) ส ารวจ 
 

ค าชี้แจง  :   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรเนื้อหาบทความแสดงความคิดเห็น เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทยแล้ว 

                 รว่มกันอ่านเนื้อหาบทบทความอย่างคร่าว ๆ เพื่อส ารวจองค์ประกอบของเนื้อเรื่อง ดังนี้ 

 ชื่อบทความ............................................................. .............................................................. 

 แหล่งข้อมูล.................................................................................................................. .......... 

 สาระส าคัญ............................................................................................................................ 

 

ขั้นที่ 2 Question (Q) ตั้งค าถาม 
 

ค าชี้แจง  :   นักเรียนท าใบกิจกรรมกลุ่ม ตอนที่ 1 โดยตั้งค าถามจากบทความแสดงความคิดเห็น เรื่อง  

                 ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทยที่อ่าน ในขอบเขตหัวข้อต่อไปนี้ เช่น สาระส าคัญ ประโยชน์ที่ได้รับ  

                 เจตนาผู้เขียน โดยตั้งค าถามอย่างน้อย 3  ข้อ 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

กลุ่มที ่....................  

สมาชิกกลุ่ม 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 

ใบกิจกรรมกลุ่ม  
เรื่อง การอ่านบทความ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 Read (R1) อ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาค าตอบ 
 

ค าชี้แจง  :  นักเรียนอ่านบทความซ้ าอีกครั้งอย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญของเนื้อหาโดยไม่ต้องจด 

               บันทึกและในขณะเดียวกันก็ค้นหาค าตอบส าหรับค าถามจาก ตอนที่ 1 ที่ได้ตั้งไว้หรือในขณะที่ 

               ก าลังอ่านถ้านึกค าถามได้อีก ก็อาจจดบันทึกเพ่ิมเติมไว้ในใบกิจกรรม แล้วตั้งใจอ่านต่อไปจนกว่า 

               จะได้รับค าตอบที่ต้องการ  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขั้นที่ 4 Record (R2) บันทึก 
 

ค าชี้แจง  :   ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมกลุ่ม ตามที่นักเรียนได้ตั้งไว้ มุ่งจดบันทึกในสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นโดยใช้ 

                ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อ ๆ ตามความเข้าใจของนักเรียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถจ า 

                ค าตอบนั้นได้โดยค าตอบนั้นต้องคงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว้และเรียงล าดับเหตุการณ์แล้ว 

                เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
               

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 5 Recite (R3) การจดจ า 
 

ค าชี้แจง  :   ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญโดยใช้ส านวนของตนเองถ้ายังไม่แน่ใจตอนใดให้กลับไปอ่าน 

                ซ้ าใหม่  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขั้นที่ 6 Reflect (R4) การอ่านทบทวน 
 

ค าชี้แจง  :   ให้นักเรียนทบทวนวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านที่นักเรียนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
      ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องหรือเห็นแตกต่างเพ่ือใช้ประกอบการทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด ใน 
      ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนว่าจดจ าเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด สรุปโดย 

       ใช้ส านวนของตนเอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 



 
 

 

    แบบทดสอบย่อย 
เรื่อง การอ่านบทความแสดงความคิดเห็น 

 
 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้น เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1. เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงพิมพ์ค าว่า “เปนอะไร” แทนค าว่า “เป็นอะไร” 

ตอบ.......................................................................................................................... ......................................................... 

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

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

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

 2. จงอธิบายประโยคที่ว่า “ภาษาไทยนั้นสามารถดัดแปลง เปลี่ยนแปลงค าได้” 

ตอบ.......................................................................................................................... .......................................................... 

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

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

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

 3. บทความ เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ......................................................................................... ......................................................................... .................. 

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

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

 4. นักเรียนคิดว่าภาษาท่ีวัยรุ่นใช้ในปัจจุบัน ท าให้ภาษาไทยวิบัติจริงหรือไม่ จงอธิบาย 

ตอบ.......................................................................................................................... ......................................................... 

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

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

 5. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความ เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย 

ตอบ........................................................ .................................................................................................. ......................... 

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

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

 

                                                     เฉลยแบบทดสอบย่อย 
                                      เรื่อง การอ่านบทความแสดงความคิดเห็น ชื่อ......................................................................... ...............................................ชั้น.................เลขที่

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



 
 

 

                                                     เฉลยแบบทดสอบย่อย 
                                         เรื่อง การอ่านบทความแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

         ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้น เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

 1. เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงพิมพ์ค าว่า “เปนอะไร” แทนค าว่า “เป็นอะไร” 

ตอบ  เพราะพิมพ์ง่าย สื่อสารกันได้เร็ว และดูเก๋ 

 

 2. จงอธิบายประโยคที่ว่า “ภาษาไทยนั้นสามารถดัดแปลง เปลี่ยนแปลงค าได้” 

ตอบ  ภาษาไทยมีพยัญชนะท่ีออกเสียงเหมือน ๆ กัน มีสระที่เสียงคล้าย ๆ กัน จึงท าให้สามารถ 

เขียนออกมาได้หลายแบบ เพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงสามารถดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงค าได้ 

 

 3. บทความ เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ  มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีการอ้างอิงข้อมูลประกอบการเขียนบทความ 

 

 4. นักเรียนคิดว่าภาษาท่ีวัยรุ่นใช้ในปัจจุบัน ท าให้ภาษาไทยวิบัติจริงหรือไม่ จงอธิบาย 

ตอบ  (ค าตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 5. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความ เรื่อง ภาษาไทยกับวัยรุ่นไทย 

ตอบ  (ค าตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

กลุ่มที่…………..ชัน้……………… 
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สมาชิกกลุ่ม 
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บันทึกเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ...............................................................
....................................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ................................................................... ....................................................  
 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน 
                                                                          (......................................................) 
                     วันที่............/............/..............   
 
 
 



 
 

 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 3 2 1 

การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มให้ชัดเจน มีการ
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มให้ชัดเจน แต่ไม่
ท างานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มให้ชัดเจน แต่ไม่
สนใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น 
รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม 

ไม่แสดงความคิดเห็น 
ในกลุ่มเลย 

การท างานตามข้ันตอน 
มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตามขั้นตอน ไม่ท างานตามขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา 
ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดอย่าง
เรียบร้อยดีมาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนด 

ปฏิบัติงานไม่เสร็จ
ทันเวลาตามก าหนด 

น าเสนองานได้ถูกต้อง 
น าเสนองานได้ถูกต้อง น าเสนองานโดยมี

ข้อผิดพลาดบ้าง 
น าเสนองานได้ไม่ค่อย
ถูกต้อง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 3  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

 2  คะแนน  หมายถึง  ดี 

 1  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 13 – 15 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

 10 – 12 คะแนน  หมายถึง  ดี 

   5 –  9 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 


