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 WANWISA PANYAJIRAWUT: THE DEVELOPMENT OF LISTENING DISCRETION 

DRILL EXERCISES FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS. THESIS ADVISORS :  ATIKAMAS 

MAKJUI, ASST.PROF.MONTANA WATTANATANOM, AND ASST.PROF. CHAIYOS 

PAIWITHAYASIRITHAM,Ed.D. 310 pp. 

 The purposes of this research were to: 1) develop the listening discretion drill 

exercises for Matthayomsuksa 1 students to meet its efficient criteria of 75/75 percent, 2) 

compare the Matthayomsuksa 1 students’s  achievement score gained before and after a 

period of engaging in listening discretion drill exercise. The sample of this simple random 

sampling consisted of 35 Matthayomsuksa 1 students of class 1/1 studying in the second 

semester during the academic year 2008 in Bang Lane School under the jurisdiction of the 

Office of Education Service Area 2, Nakorn Pathom province. The research experiment was 

conducted in a period of 50 minutes within 5 periods per week and demonstrated totally within 

the duration of 8 periods in 2 weeks. 

     The instruments employed to collect data were: 1) 5 sets of listening discretion drill 

exercises, 2) a lesson plan organized along with the idea of listening discretion drill exercises, 

and 3) a test of 40 items testing the students’ achievement of listening discretion. The 

collected data were analized by the statistical means of mean, standard deviation and t-test 

dependent. 

 The findings were as follows: 

     1) The efficiency of the listening discretion drill exercises for Matthayomsuksa 1 

students in Bang Lane School was found higher at the percentage of 76.96/83.86. 

                    2) The achievement scores of the Matthayomsuksa 1 students were found 

significantly different at the level of 0.01 whereas the scores gained after were found higher 

than the scores gained before the period of engaging in the listening discretion drill exercises. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจากอาจารย
อธิกมาส   มากจุย   ผูชวยศาสตราจารยมณฑนา  วัฒนถนอม และผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริ
ธรรม อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา  และขอเสนอแนะตาง ๆ  
ตลอดจนตรวจแกไขงานวิจัยฉบับนี้  นอกจากนี้ยังกรุณาใหความชวยเหลือดานอื่น ๆ ดวยเชนกัน  
อาจารยสิริมา   เจริญศรี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ที่กรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชนตาง ๆ  แกผูวิจัย  รองศาสตราจารยสมพร  รวมสุข  ที่ใหความกรุณาในการเปนประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  นางกุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ  ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  เขต 2  นางสุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย  และนางสาวกุสาวดี  สนธิสุวรรณ  ครูชํานาญการ  โรงเรียนวัดหนองแขม  (สหราษฎร
บูรณะ)   ที่กรุณาตรวจและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร  โรงเรียนบางเลนวิทยา  จังหวัดนครปฐม ที่ใหความ
อนุเคราะหแกผูวิจัยในการใชเปนสถานที่เก็บรวบรวมขอมูลและทดลองเครื่องมือวิจัย นางสาว
ณัฏฐากร  ไทยโพธิ์ศรี  ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 นาง
อาศยา สุริยะฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ  และนายธวัชชัย  สุริยะฉาย  ครูชํานาญการ  ที่กรุณาให
คําแนะนําเรื่องตางๆและชวยอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการทดลองเครื่องมือวิจัย ที่
โรงเรียนบางเลนวิทยา  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
  ขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยาที่ใหความรวมมือและความตั้งใจในวิจัยคร้ังนี้                         
 ขอบคุณพี่และนอง ๆ  สาขาการสอนภาษาไทยที่คอยใหกําลังใจและคําแนะนําแกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดานายสมโภชน ปญญาจิรวุฒิและมารดานางโศรญาปญญาจิรวุฒิ 
ผูที่อบรมสั่งสอน  ช้ีแนะแนวทางและใหโอกาสผูวิจัยไดศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ  ใหการสนับสนุน  
ความชวยเหลือ  คําแนะนําและเปนกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด  รวมทั้งขอขอบคุณพี่ ๆ  นอง ๆ และ
ญาติที่คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา 
 คุณคาหรือคุณประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยขอถวายเปนพุทธบูชาและขอ
มอบแดบุพการีผูใหชีวิตและครู อาจารยทุกทานผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ภาษาเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอส่ือสาร  เพื่อทําความเขาใจและสื่อความตองการ 
ตอกัน รวมทั้งเปนเครื่องมือในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต ภาษาเปน
เอกลักษณประจําชาติที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม อารยธรรม ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติและ
มีคุณคาสําหรับคนในชาติ  สําหรับชาติไทยภาษาไทยมีความสําคัญเพราะเปนภาษาประจําชาติ ทําให
เกิดความเขาใจที่ตรงกันและใชติดตอส่ือสารกัน ดังที่สุจริต เพียรชอบ (2531: 1) กลาววา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 การติดตอส่ือสารกันนั้นเราตองใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ซ่ึงสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือทักษะการรับสารและทักษะการสงสาร ทักษะการ
รับสารไดแก การฟงและการอาน  สวนทักษะการสงสารไดแก การพูดและการเขียน ทักษะการฟงเปน
ทักษะการรับสารที่สําคัญ ซ่ึงตองใชในชีวิตประจําวันมากกวาทักษะอื่น นอกจากนี้การฟงยังเปน
ทักษะแรกที่มนุษยจะตองเรียนรูกอนทักษะอื่นๆ จึงนับวาการฟงเปนพื้นฐานของทักษะการพูด อาน
และเขียน ดังที่ศรีวิไล ดอกจันทร (2528: 95) กลาวไววา  “สัดสวนในการติดตอส่ือสารใน
ชีวิตประจําวันเราฟงมากกวาพูด พูดมากกวาอาน อานมากกวาเขียน”   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
แรนกิน  (Rankin 1982 : 628 – 630, อางถึงในกองเทพ    เคลือบพณิชกุล  2542 : 22)   ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การใชทักษะทางภาษาในชีวิตประจําวันของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  สรุปไดวา  นักเรียนใชทักษะการฟงถึงรอยละ 45  การพูดรอยละ 30   การอานรอยละ16   

ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนภาษาประจําชาติ  เปนสิ่งที่แสดงความเปนไทยซึ่งมี
ประวัติความเปนมายาวนานนับต้ังแตคนไทยรวมตัวกันเปนชาติไทยมีความเปนปกแผนมั่นคงก็ได
ใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางคนไทยทั้งชาติตลอดมา ทําใหเกิดความ
สะดวกมีความเขาใจตรงกัน การมีภาษาใชรวมกันในระหวางคนหมูมากทําใหเกิดพลัง  เกิด
ความรูสึกความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ภาษาไทยเปนเครื่องหมายแสดงความเปนชาติไทยเปน
เอกลักษณของชาติ นอกจากนั้นภาษาไทยยังเปนวัฒนธรรมประจําชาติอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจ  
ควรแกการธํารงรักษจึงควรที่คนไทยจะไดมีความภาคภูมิใจในภาษาของเราเปนอยางยิ่ง ดังนั้นคน
ไทยจึงควรพัฒนาทักษะในการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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และการเขียนรอยละ 9 สุปราณี   พฤติการณ (2533: 5) กลาววานักเรียนใชทักษะฟงมากกวาทักษะอื่น
ถึงรอยละ 46   
 นอกจากนี้มีการสํารวจการเรียนภาษาของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ปรากฏวานักเรียนใชเวลาในการฟงรอยละ 48 การพูดรอยละ 23 การ
อานรอยละ 16 การเขียนรอยละ 13 จะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอื่นๆเฉลี่ย
แลวไมนอยกวา 1ใน 3 ของเวลาทั้งหมดที่ใชเพื่อการสื่อสาร (ไพบูลย  ดวงจันทร 2542: 70) ในแตละ
วันเราใชเวลาที่ลืมตาตื่นอยูนี้ไปกับการสื่อสารถึง 80% ซึ่งในบรรดาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 อยาง คือ 
การฟง การอาน การพูดและการเขียนนั้น เราใชการฟงมากที่สุด อาจถึง 50% ของเวลาที่ใชในการ
ส่ือสาร แตคนสวนใหญมักจะมองขามความสําคัญการฟงไป และใหความสนใจกับการอาน การเขียน 
การพูดมากกวา (ยุดา  รักไทย 2542: 7-8 )แมวาทักษะการฟงจะใชมากที่สุดแตกลับมีผูวิจัยพบวาความ
ลมเหลวของการใชภาษาในการสื่อสารเกิดจากการฟงมากที่สุด ถึงรอยละ 42 ซ่ึงมากกวาทักษะการใช
ภาษาดานอื่นๆ (ฟอน เปรมพันธุ 2542: 45)  
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ชีวิตประจําวัน  ดวยเหตุที่การฟงเปนทักษะในการรับสาร มนุษยใชการฟงเปนเครื่องมือสําหรับรับ
ขอมูลขาวสารและการเรียนรูส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวัน  การฟงจึงเปนหัวใจสําคัญประการแรกใน
การศึกษาหาความรู  การฟงเปนทักษะที่จําเปนตองฝกฝนเพราะหากนักเรียนขาดทักษะการฟงที่ดีแลว
ก็จะไมสามารถจับใจความไดถูกตองครบถวน  อาจทําใหเกิดปญหาขึ้นได เชน  การสื่อความหมายผิด  
ไมเขาใจในเรื่องที่ฟงและไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง เปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูรับสาร
ขาดการไตรตรอง ไมใชเหตุผลในการตัดสินเรื่องราวที่ไดฟงก็อาจทําใหมีความคิดเห็นไมตรงกัน อัน
จะทําใหเกิดโทษขึ้นทั้ง ผูรับและผูสงสารซึ่ง เปล้ือง  ณ  นคร  (2527: 277, อางถึงใน กุสาวดี สนธิ
สุวรรณ 2546: 2)  ไดกลาวไววา “ถาภาษาที่สงระหวางกันแลวไมเขาใจกันหรือเขาใจกันคนละเรื่อง  
ตางคนตางเขาใจ         การสื่อสารหรือสงภาษาก็ไมเกิดผล ไมมีประโยชน อาจเปนโทษเกิดความ
สับสนขึ้นในสังคม” ตรงกันขามหากบุคคลใดมีความสามารถหรือมีทักษะการฟงที่ดีแลวก็จะสามารถ
รับรูและเรียนรูเร่ืองราวตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนตองฟง
ความรูจากครูอาจารย ฟงวิทยากรบรรยายใหความรูตางๆ  กลาวคือ  นักเรียนจะตองสามารถนําทักษะ
การฟงไปใชในการเพิ่มพูนความรูความคิดและประสบการณ  เพราะการฟงที่จะกอใหเกิดประโยชน
นั้น  ผูฟงจะตองใชสติปญญาในการไตรตรองเพื่อหาเหตุผลวา  ส่ิงที่ไดฟงนั้นมีความถูกตองเหมาะสม  
ควรแกการเชื่อถือหรือไม  ดวยเหตุนี้จึงตองมีการฝกทักษะการฟงใหกับนักเรียน   โดยเฉพาะการฟง
อยางมีวิจารณญาณ   
 การใชวิจารณญาณในการฟงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฝนใหแก
นักเรียน เพราะผูที่มีวิจารณญาณในการฟงยอมไดประโยชนมากกวาผูที่ไมมีวิจารณญาณในการฟง
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หรือมีวิจารณญาณในการฟงนอย  ดังที่ผะอบ โปษะกฤษณะ  (2521: 174)  ไดกลาวไววา  การฟงเปน
ส่ิงที่ตองฝกเชนเดียวกับการอาน การเขียนและการพูด บางคนเขาใจวาการฟงนั้นเปนสิ่งที่ยาก แต
ความจริงการฟงจะเปนส่ิงที่มีประโยชนอยางยิ่งก็ตอเมื่อผูฟงรูจักฟง ถาผูฟงไมรูจักฟงก็ไรประโยชน 
อาจจะนําโทษหรือความเสียหายอันยิ่งใหญมาสูผูฟงหรือสวนรวมได ฉัตรา บุญนาคและคณะ  (2529: 
45)ไดกลาวถึงเรื่องการฝกฝนการฟง  สรุปไดวา การฟงที่ดีจะตองมีการฝกฝนฟงและตัดสินใจดวยวา
ส่ิงที่ไดฟงมานั้นถูกหรือผิด  ถาผูฟงรูจักฟง  การฟงก็จะมีประโยชน  แตถาไมรูจักฟง  ผูฟงก็จะไมได
รับผลอะไรเลยและอาจมีโทษรายแรงเกิดขึ้นได   นอกจากนี้ยุพา  สงศิริ (2525: 149) ไดกลาวถึง  การ
ฟงอยางมีวิจารณญาณ สรุปไดวา เปนสิ่งที่ควรปลูกฝงแกประชาชน เพราะจะทําใหรูจักฟงแลวคิด
อยางมีเหตุผล แยกขอดีขอเสียได ทําใหตัดสินใจอยางมีเหตุผลซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของ สวนิต    
ยมาภัย (2527: 107) ที่กลาววาการฟงนั้นจะตองมีการตอบสนองโดยใชวิจารณญาณในการฟง  
ประเมินสิ่งที่ฟง ไตรตรองตัดสินอยางมีหลักเกณฑวาส่ิงนั้นควรเชื่อหรือไมควรเชื่อท้ังนี้สอดคลองกับ
จุไรรัตน      ลักษณะศิริและ  บาหยัน อ่ิมสําราญ (2548: 84) ที่กลาวถึงการใชวิจารณญาณในการฟงวา 
นอกจากผูฟงที่ดีจะตองจับใจความของเรื่องที่ฟงไดแลวยังจะตองใชวิจารณญาณในการฟงอีกดวย  
การฟงอยางมีวิจารณญาณ คือ การที่ผูฟงพยายามวิเคราะหวาผูพูดมีจุดมุงหมายและกลวิธีการพูด
อยางไร พรอมกับแยกแยะวาขอความสวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนความคิดเห็น เพื่อประเมิน
ความนาเชื่อถือดวยเกณฑที่ตางกันตอไป หากขอความตอนใดมีความหมายแฝงผูฟงก็ตองตีความให
ถูกตอง นอกจากนั้นยังตองประเมินคา เรื่องที่ไดฟงวา “ดี” “ไมดี” และสมเหตุผลหรือไมอยางไร 
กอนที่จะเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีซ่ึงไดรับจากการฟง ไมวาจะเปนกลวิธีการพูดที่ดี ถอยคําสํานวนที่นา
ประทับใจ  ขอเท็จจริงที่ ถูกตอง ขอคิดที่สรางสรรคหรือความคิดเห็นที่ เที่ยงธรรม เพื่อนําไป
ประยุกตใช ใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป    
 สนิท ตั้งทวี (2531: 5) กลาวถึงการเรียนการสอนทักษะการฟงในระดับชั้นมัธยมศึกษาวา 
ในโลกยุคปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอยางมากจึงมีนวัตกรรมการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ดานการสื่อสารมวลชนตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหเยาวชนที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนตองใชทักษะดานการฟงมากยิ่งขึ้น การสอนฟงในชั้นมัธยมศึกษามี
ลักษณะคลายคลึงกับการสอนอานเพราะตางก็เปนเรื่องของการรับสารดวยกัน การฟงเปนกิจกรรมทาง
ความคิด การฟงอยางใชความคิดหรือฟงอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงบางทานก็เรียกวา ฟงอยางสรางสรรค 
(Creative Listening) นั้นเปนสิ่งสําคัญที่ครูควรปลูกฝงใหเกิดมีขึ้นในตัวผูเรียน คนที่ฟงเปนหรือรูจัก
ฟงนั้นจะสามารถคิดและเขาใจไดตรงประเด็นโดยอาศัยเหตุผล สามารถแยกแยะคัดเลือกขอดีและ
ขอเสียออกจากกันได  จึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกหรือกระทําการใดๆไดอยางมีเหตุมีผล
และมีหลักการ ส่ิงเหลานี้นับวาเปนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะใหมีในตัวผูเรียน 
โดยเฉพาะการฟงอยางมีวิจารณญาณดังที่กลาวมา    หลักสูตรวิชาภาษาไทยทุกระดับจึงกําหนดทักษะ
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การฟงไวตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดกําหนดเรื่องการฟงไวเปนสาระที่ 3 และกําหนดมาตรฐาน      
ท3.1ไววา สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกใน
โอกาสตางๆอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545: 12) และ
ในชวงชั้นที่ 3 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ไวดังนี้ 1. สามารถสรุปความ จับประเด็นสําคัญ 
วิเคราะห วินิจฉัย ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู สังเกตการใชน้ําเสียง 
กิริยาทาทางการใชถอยคําของผูพูดและสามารถแสดงทรรศนะจากการฟงและดูส่ือรูปแบบตางๆอยาง
มีวิจารณญาณ 2. สามารถพูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะหและการประเมินเรื่องราวตางๆ พูด
เชิญชวน อวยพรและพูดในโอกาสตางๆไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล ใชภาษาถูกตอง ชัดเจนนาฟง ตาม
หลักการพูด มีมารยาทการฟง การดูและการพูด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545: 13-14)  
 ถึงแมวาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาจะไดกําหนดใหมีการสอนทักษะการฟงในทุก
ระดับชั้น แตก็ยังพบวาผูสอนสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับทักษะการฟงมักจะเนนดานทักษะ
การอานและการเขียนคอนขางมากทั้งที่ทักษะฟงเปนทักษะสําคัญประการแรกที่จะเชื่อมโยงไปสูการ
เรียนรูอ่ืนๆ ดังที่ ยุดา  รักไทย (2542: คํานํา) ไดกลาวไววา  
   
 
 
 
 
  
  
  
  
 จากการศึกษาเอกสารตางๆพบวาปญหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะการฟงคือ
นักเรียนไมสามารถสังเกตและจับประเด็นสําคัญและวิเคราะหเร่ืองที่ฟงไดดีเทาที่ควร  ตลอดจนขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล อีกทั้งขาดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
อยางสมเหตุสมผล  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2529: 13-14) เชนเดียวกับ   
ฐิติรัตน ลดาวัลย (2538: 11) ที่ไดกลาวถึงปญหาในเรื่องการฟง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับใจความ
สําคัญและการสรุปความคิดรวบยอดไมไดวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นมากเพราะการฝกฝนในดานนี้มีนอย 
การเรียนการสอนเทาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ การฝกทักษะการฟงมักจะถูกละเลยครูสวนใหญมักให
ความสนใจเกี่ยวกับทักษะการอานและการเขียน ทําใหขาดการฝกฝนทักษะดานการฟง ซ่ึงสอดคลอง

 การฟงเปนประตูสําคัญที่เปดไปสูการเรียนรู  การเรียนรูกอใหเกิดพัฒนาการ  ดังนั้นจึง
อาจกลาวไดวา  การที่เราเปนอยางทุกวันนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการฟงไมวาจะเปนการฟงใน
ครอบครัว  ในโรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ทํางาน ในการประชุม การปรึกษาหารือ การพูดคุยฯลฯ 
แตพวกเราก็ยังไมคอยสนใจที่จะพัฒนาการฟง ทั้งๆที่มันเปนทักษะในการสื่อสารที่สําคัญขนาดนี้ มี
ใครเคยถามตัวเองบางไหมวา เราฟงไดดีแคไหน 
 หลายๆคนอาจคิดวาการฟงเปนเรื่องงาย แครูวาเขาพูดอะไรกันบางก็ถือวาเปนการฟง
แลว ซึ่งเปนการเขาใจผิดอยางยิ่ง เพราะการฟงที่แทจริงหมายถึงการใหความสนใจคําพูดอยางเต็มที่
จนเกิดความเขาใจความหมายทุกนัยของคําพูดเหลานั้น 
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กับ สมพร  จารุนัฏ (2538: 13) ที่กลาวถึงปญหาการใชภาษาไทยในเรื่องของการฟงวา นักเรียน
โดยทั่วไปจะฟงไมเปน ไมสามารถทําความเขาใจเรื่องที่ฟงได ไมมีความอดทนในการฟง ขาดมารยาท
ในการฟง และขาดวิจารณญาณในการฟง 
 นอกจากนี้เอกฉัท จารุเมธีชน (2539: 22-23) ไดสํารวจปญหาการใชภาษาในการสื่อสารที่
เกี่ยวกับทักษะการฟงที่พบในโรงเรียนและวงการศึกษาพบวา นักเรียนฟงไมรูเรื่องเพราะมีศัพทยาก 
สํานวนยาก     ฟงแลวจับใจความสําคัญไมไดหรือไดเปนเพียงบางสวน  ฟงแลวไมเขาใจความ
ประสงคของผูพูด  ฟงแลวแปลเจตนาของผูพูดผิดไป จึงเกิดความไมพอใจ ฟงแลวปฏิบัติตามไมถูก
เพราะไมเขาใจคําส่ังหรือคําแนะนํา  ฟงแลวแยกไมไดวาอะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนขอคิดเห็น  ฟง
แลวตัดสินใจไมไดวาสิ่งใดควรเชื่อ ส่ิงใดไมควรเชื่อ  สวนพวงเล็ก  อุตระ (2539: 207-208) ได
กลาวถึงขอบกพรองดานทักษะการฟงของนักเรียนวาฟงแลวจับใจความสําคัญไมได  ฟงแลวแยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นไมได  ฟงแลวไมทราบจุดมุงหมายของผูพูด  วิเคราะหส่ิงที่ฟงไมได  ไม
เขาใจความหมายสิ่งที่ฟง  ไมสามารถนําความรูจากสิ่งที่ฟงไปใชประโยชนได  ไมสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟงได  ฟงแลวตีความไมได 
 จากการที่ผูวิจัยเคยมีประสบการณในการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวัดลาดหญาไทรและโรงเรียนวัดเกาะ    
วังไทร พบวานักเรียนมีปญหาในเรื่องทักษะการฟงไมสามารถจับใจความหรือวิเคราะหเร่ืองที่ฟงได
ซ่ึงปญหาที่ผูวิจัยพบนั้นสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณหัวหนากลุมการเรียนรูภาษาไทย
ของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ. เมือง จ. นครปฐม สรุปไดวา สาเหตุที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยในดานทักษะการฟงอยูในระดับที่คอนขางต่ํานั้น มี 3 ประเด็น คือ สาเหตุจากนักเรียน 
ครูผูสอนและสื่อการเรียนรู สาเหตุจากนักเรียนคือ นักเรียนขาดสมาธิ ไมตั้งใจฟง ทําใหจับใจความ
สําคัญของเรื่องไมได ไมคิด ไมวิเคราะห วิจารณ สวนสาเหตุจากครูผูสอน คือ น้ําเสียงที่ใชเปนสื่อไมด ี
ไมนาสนใจ ไมชัดเจน ใชวิธีสอนแบบเดิมๆ ไมจูงใจในการเรียน ทําใหไมนาสนใจและยังไมเนนเรื่อง
การฟงสวนสาเหตุจากสื่อการเรียนรู คือ ส่ือไมทันสมัย ไมนาสนใจ เสียงไมดังเทาที่ควร เนื้อหาไม
นาสนใจ รวมทั้งไมเหมาะสมกับวัยของผูเรียน (กันยา สามเพชรเจริญ 2549)    จากปญหาที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในดานทักษะการฟงคอนขางต่ําที่กลาวมานี้จะเห็นวาสาเหตุ
สําคัญมาจากตัวครูผูสอนและวิธีการสอนของครูที่ทําใหนักเรียนไมไดรับการฝกฝนดานการฟงอยาง
จริงจัง เพราะคิดวาการฟงไมสําคัญจึงไมใสใจและยังขาดเทคนิคและวิธีการสอนใหมๆ  ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหการจัดการเรียนรูไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
 ปจจุบันการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  มุงเนน
การปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
กลาวถึงการจัดการเรียนรูวา ผูสอนตองจัดการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน  เชน การ
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จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ
กลุมสัมพันธ   การสอนดวยแผนภาพโครงเรื่อง  การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดโดยใชหมวก
ความคิดหกใบ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูแบบ Story line  เปนตน  
นอกจากวิธีสอนที่หลากหลายและเทคนิคที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเหลานี้แลว  การเรียนการสอน
ภาษาไทยจะประสบความสําเร็จไดนั้นครูผูสอนจะตองใชส่ือการเรียนรูที่นักเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง   โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากการฝกทักษะตางๆ เพราะวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ตอง
หมั่นฝกฝนหรือฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ  คลองแคลวในการใชทักษะทางภาษา  การพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารโดยการนําแบบฝกมาใชจะชวยสรางความนาสนใจ  ดึงดูดความสนใจใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นนอกจากบทเรียนในหนังสือ 
 แบบฝกเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการนํามาใชเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
แบบฝกจัดวาเปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ใชประกอบการเรียนการสอน เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและมีคุณคาตอการสอนอยางยิ่ง สําหรับใหผูเรียนใชฝกปฏิบัติ ฝกฝน ทบทวนเพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการฟง  
พบวามีผูที่สนใจและตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการฟง โดยนําแบบฝกทักษะการฟงมาพัฒนา
ผูเรียนเชน  ศิริกุล ปยานุกูล (2535) วิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีการพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทย
อยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุมและกลุมทดลองมีการพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมี
วิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปยานุช 
สอาดสุด (2540) ศึกษาการออกแบบแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนเทพศิรินทรฯ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏวาหลังจากนักเรียน
ไดรับการฝกทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารญาณแลว นักเรียนมีทักษะการฟงเพิ่มขึ้น คือ ทักษะ
การฟงของนักเรียนหลังใชแบบฝกสูงกวากอนใชแบบฝก วิศรุต สุวรรณวิเวก (2544) วิจัยเรื่องการ
สรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 ผลการวิจัยสรุปไดวา หลังการสอนทักษะการฟงภาษาไทย
อยางมีวิจารณญาณตามแผนการสอนและการทําแบบฝกการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณกลุม
ตัวอยางมีการพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนการสอนและการฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  การพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับเพศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและไมมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยสะสมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งไมมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 จากงานวิจัยขางตนแสดงให เห็นวา  แบบฝกสามารถพัฒนาทักษะการฟงอยางมี
วิจารณญาณไดทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เหตุผลที่เลือกกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนระดับชั้นแรกในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน    มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากหลายโรงเรียนเขา
มาเรียนรวมกัน ซ่ึงมีระดับความสามารถที่แตกตางกันไป มีทั้งระดับเกง ปานกลางและออน หากมีการ
ปูพื้นฐานความรูของนักเรียนในระดับชั้นนี้ นักเรียนก็จะสามารถใชความรูเหลานี้เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สูงขึ้นตอไป ทั้งนี้เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย
ดานทักษะการฟงสูงขึ้นและบรรลุเปาหมายตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได
กําหนดไว   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
1   ดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน    
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    โรงเรียน
บางเลนวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จํานวน 6 หองเรียน รวมทั้งหมด 
193 คน  
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  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1/1 
โรงเรียนบางเลนวิทยา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2551 จํานวน 35 คนไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 2.   ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
     2.1 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนโดยใชแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
       2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1   
 3.   เนื้อหา       
  เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดสาระที่ 3 การฟง การดูและการพูด ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 
ส่ือที่ใชในการฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ คือ ขาว นิทานและเพลง  
 4.   ระยะเวลา  
  ระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ระยะเวลา 2 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 8 คาบ  
  
นิยามศัพทเฉพาะ  
 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีดังตอไปนี้  
 1.   การฟงอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การฟงอยางไตรตรอง รอบคอบ มีเหตุผล 
สามารถจับใจความสําคัญของเรื่อง แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ตีความตลอดจนประเมินคาของ
เร่ืองที่ฟงได 
  2.  แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ส่ือการเรียนรูที่เปนแผนซีดีรอมและ
เอกสารที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อฝกทักษะในการฟงอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงประกอบดวยแบบฝกการฟง
ทั้งหมดจํานวน  5 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ   ชุดที่ 2 การฟงเพื่อแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น   ชุดที่ 3 การฟงเพื่อตีความ   ชุดที่ 4 การฟงเพื่อประเมินคา และชุดที่ 5 การ
ฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง แบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชทดสอบความสามารถใน
การฟงอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังเรียน  
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 4.   ผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบวิชา
ภาษาไทย ดานความสามารถในการฟงอยางมีวิจารณญาณ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  
 5.   แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารที่ใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ซ่ึง
ประกอบดวย สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู ส่ือ/แหลงเรียนรู การวัดและการประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
 6.   นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา   
อํา เภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ที่ เ รียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนที่  2   
ปการศึกษา 2551 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ  ดังนี้  
 1. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 
 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 1.3 คุณภาพของผูเรียน 
 1.4 ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
 2.1 รูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู 
 2.2 หลักจิตวิทยาบางประการที่ควรนํามาใชในการสอนภาษาไทย  
 3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการฟง 
 3.1 ความหมายของการฟง 
 3.2 ความสําคัญของการฟง 
 3.3 ประโยชนของการฟง 
 3.4 ลักษณะการฟงกับการไดยิน 
 3.5 การฟงสารประเภทตางๆ 
 3.6 หลักการฟงและลักษณะการฟงที่ดี  
 3.7 วิธีฝกการฟง 
 3.8 หลักการสอนฟงและกิจกรรมเสนอแนะในการสอนฟง 
 4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 4.1 ความหมายของการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 4.2 หลักการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
 5.1 ความหมายของแบบฝก 
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 5.2 ลักษณะของแบบฝกที่ดี  
 5.3 ประโยชนของแบบฝก 
 5.4 ขั้นตอนของการสรางแบบฝก 
 5.5 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชแบบฝก 
 5.6 แบบฝกทักษะการฟง 
 5.7 การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
1. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตร โดยแบงกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ออกเปน 8 กลุม ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเปนสาระการเรียนรูกลุมแรกที่เปนสาระการเรียนรูที่

สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธใน
การแกปญหาและวิกฤตของชาติ  สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ประกอบดวย 
  สาระที่ 1 : การอาน  
  สาระที่ 2 : การเขียน  
  สาระที่ 3 : การฟง การดู และการพูด 
  สาระที่ 4 : หลักการใชภาษาไทย 
  สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
  สาระที่ 1 : การอาน 
  มาตรฐาน ท1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 
แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
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  สาระที่ 2 : การเขียน 
  มาตรฐาน ท2.1 : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  สาระที่ 3 : การฟง การดูและการพูด  
  มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟงอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด 
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
  สาระที่ 4 : หลักการใชภาษา 
  มาตรฐาน ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของหลักภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
  มาตรฐาน ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ 
และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจําวัน 
  สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาใชในชีวิตจริง 
  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
  โดยที่ผูวิจัยกําหนดระดับชวงชั้นของนักเรียนคือ ชวงชั้นที่ 3 จึงขอกลาวเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3) ดังนี้   
  1. สามารถสรุปความ จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัย ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
และจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู สังเกตการณใชน้ําเสียงกิริยาทาทาง การใชถอยคําของผูพูดและ
สามารถแสดงทรรศนะจากการฟง และดู ส่ือรูปแบบตางๆ อยางมีวิจารณญาณ 
  2. สามารถพูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะห และการประเมินเรื่องราวตางๆ 
พูดเชิญชวน อวยพร และพูดในโอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน นาฟง 
ตามหลักการพูดและมีมารยาท การฟง การดู และการพูด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 
13 - 14) 
 1.3 คุณภาพของผูเรียน 
  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนูภาษาไทยแลว ผูเรียนตองมี
ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมดังนี้ 
  1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดี 
  2. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 
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  4. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตนและ
สรางสรรคงานอาชีพ 
  5. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมใน
วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
  6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
  7. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
  8. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 
 คุณภาพของผูเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 
 1. อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. เขาใจวงคําศัพทที่กวางขวางขึ้น สํานวนและโวหารที่ลึกซึ้ง แสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห ประเมินคาเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล 
 3. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหลงเรียนรูไดกวางขวางตามจุดประสงค 
 4. เขียนเรียงความ ยอความ และจดหมาย เขียนอธิบาย ช้ีแจง รายงาน เขียนแสดงความ
คิดเห็น แสดงการโตแยง และเขียนเชิงสรางสรรค 
 5. สรุปความ จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และจุดประสงค
ของเรื่องที่ฟงและดู 
 6. รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต จัดลําดับความคิด ขั้นตอนในการ
นําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตางๆ 
 7. พูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะห และการประเมินเรื่องราวตางๆ พูด           
เชิญชวน อวยพร และพูดในโอกาสตางๆ อยางเหมาะสม 
 8. เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 9. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธเจรจาตอรองดวย
ภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ 
 10. ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การทํางาน และใชอยางสรางสรรคเปน
ประโยชน 
 11. ใชหลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาคดีและวรรณกรรมใหเห็นคุณคา
และนําประโยชนไปใชในชีวิต 
 12. แตงกาพย กลอน และโคลง 
 13. ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ มีคุณคาทางความคิดและนําไปใชกลาวอางในการพูด
และการเขียน 
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 14. รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถ่ิน 
 15. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด 
 16. มีนิสัยรักการอาน การเขียน 
 หมายเหตุ    คุณภาพของผูเรียนที่กําหนดในแตละชวงชั้นนั้น เปนคุณภาพที่ตองการให
เกิดกับผูเรียน แตทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอน ครู ผูสอนจะตองฝกทักษะตางๆ ตามที่กลาวไว
ในชวงชั้นตนๆ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง 
  1.4 ผังมโนทัศน สาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 30. 

- การเขียนสะกดคํา 
- การเลือกใชคําตรงความหมายและเรียบ

เรียงประโยคเปนขอความ 
- การเขียนประโยคและขอความใหอาน

งาย 
- การเขียนเรียงความ ยอความ 
- การเขียนจดหมายสวนตัว 
- การเขียนอธิบาย ชี้แจง บรรยายแสดง

ความคิดเห็น 
- การเขียนรายงาน โครงงาน 
- การเขียนคําขวัญ คําคม 
- การกรอกรายการ 
- การใชเลขไทย 

การอานในใจ 

-  การอานในใจไดเร็ว การจับใจความ 
ตีความ  วิเคราะหความ สรุปความ 

-  การใชบริบทในการอาน เขาใจ
ความหมายของคํา ประโยค ขอความ 

-  การอานตรวจสอบความรูและคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรู 

ทักษะ 

การอานออกเสียง 

- การอานรอยแกวและรอยกรอง
- การอานทํานองเสนาะ 
- การทองบทอาขยาน บทรอยแกวและ

บทรอยกรองที่มีคุณคาและนําไปใช
อางอิง 

ภาษาไทย ม. 1

การอาน 

คุณธรรม  
จริยธรรม

- มารยาทและนิสัยรักการอาน
- การเลือกอานหนังสือและสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส 

การฟง การดูและการพูด 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

หลักการอาน 
หลักเกณฑ
และทักษะ 

- การอานและเขาใจความหมายคําศัพทที่ยากขึ้น 
ตามระดับชั้น 

-  การเลือกฟงและดูสิ่งที่เปนประโยชน 
- การจับใจความ วิเคราะหขอเท็จจริง 
   ขอคิดเห็น สรุปความเรื่องที่ฟงและดู 
- การเขาใจจุดประสงคของเรื่องและของผู

พูด เขาใจถอยคํา น้ําเสียง กิริยา ทาทาง
ของผูพูด 

-  การสนทนา โตตอบ การพูดรายงาน  
    การพูดวิเคราะห 
-   การตั้งขอสังเกตและการเปรียบเทียบ 
 

-  มารยาท การฟง การดู การพูด 
 

หลักเกณฑ
และทักษะ 

คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม 

วรรณคดีและวรรณกรรม 

การเขียน 

หลักการใช

- มารยาทและ 
นิสัยรักการเขียน 

-  กวีนิพนธประเภทกาพยโคลงและบทละคร 
-  วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น บทความ   

สารคดี  
- เพลงกลอมเด็กในทองถิ่น 
- หลักการพินิจวรรณคดี และวรรณกรรม 
- การนําเอาความรูจากการอานไปใชในการ

ตัดสินใจ แกไขปญหาและการดําเนินชีวิต 

- ธรรมชาติของการใชภาษาไทย
- หลักการสรางคําประสม คําซอน คําซ้ํา 
- คําและความสัมพันธของคํา 
- หลักการใชประโยคสามัญ 
- การใชคําราชาศัพทและคําสุภาพ 
- หลักการแตงคําประพันธประเภทกาพย และ

กลอน 
-    การใชพจนานุกรม 
-   หลักการใชภาษาอยางสรางสรรคและมี 

คุณธรรม 
-      การใชทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี       

การสื่อสารพัฒนาความรูและพัฒนาคน 
-   การใชภาษาของกลุมบุคคลในสังคม 
 

1.4  ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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2. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
 2.1 รูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู 
  การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชหรือปรับใช 
โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 : 22 - 24) ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดปฏิบัติ
เหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง ใหรูวิธีการแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจักวิธีการวางแผน 
คิดวิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และฝกการเปนผูนําและผูตามลักษณะของ
โครงการเปนเรื่องของการศึกษา คนควาทดลอง ตรวจสอบ สมมติฐาน โดยอาศัยการศึกษา วิเคราะห 
ใชทักษะกระบวนการ 
  2. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนวิธีการหรือการพัฒนา
พฤติกรรมที่จะชวยใหดําเนินงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือไดผลงาน  ความรูสึก  และ
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ลักษณะของการสอนแบบนี้เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ชวยใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมของ
ตนเองและผูอ่ืน ผูเรียนคนหาคําตอบไดดวยตัวเองจนสามารถนําความรูความเขาใจจากการปฏิบัติงาน
ไปใชในชีวิตประจําวันและอยูในสังคมไดอยางมีสันติสุข 
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด มีวิธีการหลากหลาย  วิธีการหนึ่ง 
คือ การใชคําถาม การตั้งคําถามโดยใชหมวกความคิด 6 ใบ เปนการใชคําถามอยางสรางสรรค 
   กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความคิดในการเรียนรูภาษาไทย ผูสอนจะตองใชคําพูด
และวิธีการตางๆ กระตุนใหนักเรียนคิด ลงมือปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง แกไข พัฒนางานของตนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน กิจกรรมการอภิปราย การวิเคราะห การวิจารณ การคนควา การทํา
โครงงาน ฯลฯ นอกจากนี้ผูสอนยังตองสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคูไปดวย เชน 
ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเพียรพยายาม นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนใชความคิดอยาง
มีวิจารณญาณในการแกปญหา การตัดสินใจ การวางแผนดําเนินชีวิตในอนาคต เพื่อใหอยูในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข 
  4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ครู 
ผูบริหาร ผูปกครอง ตลอดจนชุมชน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย เพื่อการ
ส่ือสาร โดยการจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถภาพในการใชภาษา ทั้งการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน ดวยการจัดกิจกรรมในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน เชน การเลาเรื่อง การ
อภิปราย การวิจารณ การโตวาที การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การทําโครงงาน การประกวดการ
อาน การศึกษาคนควา การแขงขันตอบคําถาม การอานทํานองเสนาะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

17

  5. การพัฒนาการเรียนรูหลักการใชภาษา จะทําใหผูเรียน เขาใจธรรมชาติของภาษา
และวัฒนธรรมการใชภาษาไทย เกิดความตระหนักวาภาษามีความสําคัญและมีพลังกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนรูหลักการทางภาษา จําเปนตองจัดควบคูและสัมพันธกับกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารทุกกิจกรรม 
  6. การพัฒนาการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม เปนการเรียนรูเร่ืองราวที่สะทอน
ใหเห็นถึงชีวิตของคนไทยในยุคสมัยตางๆ และเปนการปลูกฝงใหผู เรียนเกิดความซาบซึ้งใน
สุนทรียภาพของภาษาไทยเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสังคม
ปจจุบัน การจัดกิจกรรมจึงควรเนนใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพื่อการเรียนรูเนื้อหาสาระดวยการอาน
พิจารณา วิเคราะห วิจารณ ประเมินคาวรรณคดีและวรรณกรรมอยางมีเหตุผล มีการนําเสนอความ
เขาใจ ความซาบซึ้งขอคิดและประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การรายงาน การจัดแสดงการสรางสรรค
วรรณกรรมทั้งรอยแกว และรอยกรอง ทั้งนี้จะเกิดผลทําใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการศึกษา
คนควาดวยตนเองเปนแนวทางในการผลิตผลงานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
  7. การพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา ชวยใหผูเรียนเขาใจวิถีชีวิตและศิลปะ
การใชภาษาของคนในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมจําเปนตองใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู เชน 
การสัมภาษณ การรายงาน การทําโครงงาน การจัดการแสดง เปนตน โรงเรียนและชุมชนจะตอง
รวมกันจัดกิจกรรมใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทางภาษา 
  วิธีการที่กลาวมาขางตนนี้ ผูสอนสามารถนํามาใชไดอยางกวางขวาง โดยใชเทคนิค
วิธีการอยางหลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและเรียนอยางมี
ความสุข ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพความพรอมของผูเรียนและธรรมชาติของสาระการเรียนรูที่เรียนเพื่อให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 
 2.2 หลักจิตวิทยาบางประการที่ควรนํามาใชในการสอนภาษาไทย 
  สุจริต เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย (2531: 155-157) ไดกลาวถึง หลัก
จิตวิทยาบางประการที่ครูภาษาไทยควรจะตองเรียนรู รับทราบและนําไปใชเพื่อสรางบรรยากาศและ
สภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปไดดังตอไปนี้ 
  1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) 
   ครูภาษาไทยจะตองคํานึงอยูเสมอวา นักเรียนแตละคนมีความรู ความถนัด 
ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกัน เดก็ตางเพศกนักจ็ะมีความถนดัทางภาษาตางกัน 
ครูภาษาไทยจงึควรคํานึงถึงความแตกตางกันเหลานี้ กอนสอนควรที่จะไดมกีารทดสอบความสามารถ
ทางภาษาของเด็กเสียกอน เดก็คนใดมีความสามารถก็สนับสนุนใหไดมทีักษะยิ่งขึ้นไปอีก เด็กคนใดมี
ทักษะต่ําพยายามสอนซอมเสริมใหเปนพิเศษ และไมควรคาดหวังทีจ่ะใหเดก็ทุกคนทําไดเหมือนกัน
หมด แตก็พยายามจัดระบบการเรียนการสอน และจดักจิกรรมเพื่อใหเดก็ไดเรียนรู เกดิความเจริญ 
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งอกงามใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และสรางสถานการณใหเด็กทุกคนมีความรูสึกวาตนเองประสบ
ความสําเร็จในการเรียนภาษาไทย 
  2. ความพรอม (Readiness) 
   ความพรอมเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งครูควรคํานึง โดยปกติแลวเด็กที่เขามา
เรียนในโรงเรียนมัธยมจะมีความพรอมพอสมควร แตก็ยังมีความแตกตางกันในดานนี้ 
  3. กระบวนการเรียนรู (Learning Process) 
   การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการมี
ประสบการณตรง การฝกปฏิบัติและการที่ผูเรียนไดมีปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอม พฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรูนี้จะเปนไปในทํานองที่ผูเรียนเกิดความงอกงามขึ้น และเมื่อผูเรียนรูแลวจะคงทนถาวรไมมีการ
ลืม และในบางกรณีก็สามารถายเทความรูไปใชในสถานการณอ่ืนได ครูภาษาไทยจึงควรจัดสภาพการ
เรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจอยางแทจริง ความรูจะไดคงทนถาวรทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เมื่อเกิดการเรียนรูแลวก็จะไมลืมส่ิงที่ไดเรียนไปแลว  
  4. การเรียนรูโดยมีจุดมุงหมาย (Purposeful Learning) 
   นักเรียนจะสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น เมื่อทราบจุดมุงหมายและประโยชนที่จะ
ไดรับยิ่งไปกวานั้นถานักเรียนไดมีสวนรวมในการตั้งจุดมุงหมายของบทเรียนและวางแผนการเรียน
รวมกับครูแลวก็จะทําใหผลการเรียนดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะเปนความตองการและเปนแรงขับของ
นักเรียนเอง 
  5. การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) 
   ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ นักเรียนจะมีความแคลวคลองชํานาญในทักษะภาษาก็
เพราะไดมีประสบการณตรงไดลงมือกระทําเอง 
  6. การเรียนรูโดยการฝกฝน (Law of Exercise) 
   นอกจากกฎของความพรอมดังที่ไดกลาวมาแลว กฎของการเรียนรูโดยการฝกฝน
ก็เปนกฎของการเรียนรูอีกขอหนึ่ง ซ่ึงนักจิตวิทยาชื่อ ธอรนไดค (Thorndike) ไดกลาวไว การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดดีตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซํ้าๆ ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ โดยลักษณะวิชาแลว ผูเรียน
จะมีทักษะทางภาษาดี มีความรูความเขาใจและเกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย ก็ตอเมื่อไดฝกฝนและ
กระทําซํ้า ถาผูเรียนไดฝกฝน ไดทําแบบฝกหัด ไดใชทักษะภาษามากเทาใดก็จะชวยใหมีทักษะดีมาก
ขึ้นเทานั้น 
  7. กฎแหงผล (Law of Effect) 
   เมื่อนักเรียนไดเรียนภาษาไทยแลวไมวาจะเปนทักษะการฟง พูด อาน เขียน หลัก
ภาษาหรือวรรณคดี นักเรียนยอมตองการทราบผลการเรียนของตน ครูควรรีบตรวจและสงคืนนักเรียน
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ทําไดดีเสียกอนแลวจึงติ การติก็ควรเปนการติเพื่อกอมีการเสนอแนะลงไปดวย การใหนักเรียนมีสวน
รวมในการติชมหรือการประเมินผลการทํางานของเพื่อนในชั้นเดียวกันก็เปนสิ่งที่พึงกระทํา 
  8. กฎของการใชและไมไดใช (Law of Use and Disuse) 
   ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ ตองมีการใชและฝกฝนอยูเสมอจึงจะมีความแคลวคลอง
ชํานิชํานาญในการใชภาษาไทย หากเรียนไปแลวไมไดใชหรือนานๆ ใชสักครั้งหนึ่งก็จะลืมไปหมด 
หรือมีทักษะไมดีเทาที่ควร 
  9. แรงจูงใจ (Motivation) 
   แรงจูงใจเปนส่ิงที่สําคัญมาก โดยเฉพาะในดานการสอนภาษาไทย เพราะโดย
ทั่วๆ ไปแลวมักจะไมใครมีผูใหความสนใจกับภาษาไทยมากนักไมวาจะเปนตัวนักเรียนหรือ
ผูปกครอง ทั้งนี้เพราะภาษาไทยเปนภาษาของเราเองเกิดมาก็สามารถพูดจาติดตอส่ือสารไดรูเร่ือง สวน
จะดีมากนอยแคไหนไมใครจะสนใจกัน ครูภาษาไทยจึงควรพยายามสรางสถานการณตางๆ ที่เปนสิ่ง
เราเพื่อเปนสิ่งจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียน ตั้งใจฝกฝนทักษะและมีทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย แรงจูงใจมี 
2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายนอก คือ แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกที่ครูจัดขึ้น เชน การสราง
บรรยากาศ การจัดกิจกรรมและประสบการณตางๆ ที่นาสนใจสนุกสนานเปนแรงกระตุนใหผูเรียนเกดิ
ความกระตือรือรนที่จะเรียน แรงจูงใจภายใน คือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวของผูเรียนเอง แรงจูงใจ
ภายในเปนความกระตือรือรน ความใครรูใครเรียน ความรูสึกอยากรวมทํากิจกรรม อยากเสาะแสวงหา
ความรูซ่ึงเกิดขึ้นเอง สวนใหญมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากผลของแรงจูงใจภายนอก คือ หลังจากที่เรียนรูสึก
สนุกสนานในการเรียนภาษาไทยแลว ก็ใครที่จะทํากิจกรรมเอง อยากศึกษาหาความรูเอง 
  10. การเสริมกําลังใจ (Reinforcement) 
   ในการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น การเสริมกําลังใจจึงเปนสิ่งสําคัญ ครูควรเสริม
กําลังใจเด็กเปนระยะๆ นักจิตวิทยาเสนอแนะวาการเสริมกําลังใจในทางบวกจะเปนสื่อชวยใหนกัเรยีน
ทราบวาสิ่งที่ตนแสดงออกไปนั้นถูกตอง ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และพยายามกระทํากิจกรรมตางๆ 
ใหดียิ่งขึ้นในกรณีที่เด็กทําผิดพลาด ครูไมควรแสดงกิริยาอาการหรือใชคําพูดที่กระทบกระเทือนใจ 
                                     หลักจิตวิทยาดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการออกแบบจัดทําแผนการ
เรียนรู  จัดกระบวนการเรียนรู รวมถึงการวัดและประเมินผล ในวิชาภาษาไทยซึ่งจะสงผลใหผูเรียน 
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการฟง 
 3.1 ความหมายของการฟง 
  การฟงเปนทักษะสําคัญของการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
เราสามารถรับรูไดจากการฟง ซ่ึงจะไดทั้งความรูและความบันเทิง ผูที่ความสามารถในการฟงมากจะ
ชวยพัฒนาสติปญญาและความคิด ตลอดจนสามารถใชประโยชนจากการฟงไดเปนอยางดี 
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  วรรณี โสมประยูร (2537 : 83) กลาววา การฟง หมายถึง การแปลความหมายของเสียง
ที่ไดยินโดยใชสมาธิหรือความตั้งใจอยางจริงจังจนเกิดความเขาใจในสิ่งที่ไดยินนั้น เพราะการฟงเปน
ทักษะการรับเขาตามหลักของภาษาศิลป 
  ทิพวรรณ หอมพูล (2538 : 53) ใหความหมายของการฟงวา การฟง หมายถึง การรับรู
ความหมายจากเสียงพูดที่ไดยิน อาทิ การฟงการสนทนา การประชุมอภิปราย การพูดในที่ประชุมชน
และการฟงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  วาสนา บุญสม (2541 : 11) กลาววา การฟง หมายถึง พฤติกรรมการรับสารที่ผูรับสาร
ตองแปลความหมายของเสียงที่ไดยิน เพื่อการรับรู เขาใจ และตีความสารเหลานั้นตามประสบการณ 
ความรูสึกนึกคิด รวมทั้งการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสารนั้น 
  กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 20) ใหความหมายของการฟงไววา การฟงเปนการ
แปลสัญลักษณ คือ เสียงที่ไดยินออกเปนความหมาย อันประกอบดวยการติดตามเรื่องราวของสิ่งที่ได
ยินจนสามารถเกิดความเขาใจสิ่งนั้น 
  กุสาวดี สนธิสุวรรณ (2546 : 32) การฟง หมายถึง การไดยินเสียง และเขาใจ
ความหมายของเสียงที่ไดยิน สามารถแยกแยะ และประเมินสารที่ไดฟงได 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 811) ไดใหความหมายของคําวา “ฟง” ไว
วา ตั้งใจ สดับ คอยรับเสียงดวยหู ไดยิน เชื่อ ทําตามถอยคํา 
  จากขอความขางตนสรุปไดวา การฟง หมายถึง  การรับรูจากสิ่งที่ไดยิน และเขาใจ
ความหมาย โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงที่ไดยิน 
  
 3.2 ความสําคัญของการฟง 
  การฟงเปนทักษะของการรับเขาของภาษาที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู และชวยให
บุคคลเกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนไดฟง ดังนั้นการฟงที่ดีจึงทําใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากมายหลาย
ประการ เชน ชวยใหเกิดปญญา ความรู ความคิด ประสบการณ ความเพลิดเพลิน และอื่นๆ การฟงยัง
เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหการใชภาษาไดผลสมบูรณ ทั้งนี้จะเห็นไดวา ถาฟงผิดอาจเปนผลทําใหพูด
ผิด เขียนผิด และอานผิดได การฟงนอกจากจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญดังกลาวแลว การฟงยังเปนทักษะ
ทางภาษาที่ใชมากที่สุด ดังรายงานการสํารวจเรื่องการเรียนภาษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนแหงหนึ่ง พบวานักเรียนใชเวลาเกี่ยวกับทักษะทางภาษาไทยเรียงลําดบัเปนรอย
ละดังนี้  การฟงรอยละ 48   การพูดรอยละ 23  การอานรอยละ 16 การเขียนรอยละ 13 (ฐะปะนีย    
นาครทรรพและประภาศรี สีหอําไพ : 2520, อางถึงใน วรรณี โสมประยูร 2544: 88)  
  นอกจากนี้ ศศิธร ธัญลักษณานันท (2542: 153 - 154) กลาวถึงความสําคัญของการฟง 
ดังนี้ 
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  1. การฟงทําใหเปนผูมีความรู เชน การฟงบรรยายของนักวิชาการ ฟงการพูดของ
ผูทรงคุณวุฒิ การฟงเรื่องตางๆ จากสื่อตางๆ 
  2. การฟงทําใหเกิดความบันเทิง เชน ฟงเพลง ฟงบทละคร ฟงบทรอยกรอง การเลา
นิทาน นิยายเรื่องส้ัน เปนตน 
  3. ชวยใหเกิดความคิดที่ดีไมวาจะเปนการฟงจากแหลงใดก็ตามนอกจากจะชวยให
เกิดสติปญญามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถนําความคิดใหมๆ ไปใชใหเกิดประโยชนได
  
  สนิท สัตโยภาส (2545 : 45) กลาววา การฟงมีความสําคัญตอมนุษยชาติมาก เพราะ
การฟงเปนรากฐานของการเรียนรูและเขาใจภาษาอันสงผลใหการติดตอส่ือสารกับบุคคลแวดลอมมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล เพื่อใหมองเห็นความสําคัญของการฟงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอนําเสนอ
ความสําคัญของการฟงเปนขอๆ ดังนี้ 
  1. การฟงทําใหเปนพหูสูต คือ ไดเรียนมาก ไดฟงมากยอมยังผลใหเปนคนฉลาด
รอบรูเทาทันโลก เปนคนมีปญญา 
  2. การฟงทําใหไดความรู ไดแนวคิด มีความเขาใจเรื่องราวตางๆ ซ่ึงเปนแนวทาง
นําไปสูการเปนคนมีความคิดดีเมื่อถึงเวลาที่ตองแสดงออกในรูปของการพูด การเขียน หรือการกระทํา 
  3. การฟงยังความสุข ความเพลิดเพลิน อันเปนอาหารหูอาหารใจเมื่อเราไดฟง
เร่ืองราวที่มีสาระ หรือเร่ืองราวบันเทิงเริงรมยตางๆ 
  สมพร แพงพิพัฒน (2547 : 101) กลาววา การฟงเปนทักษะที่มีความสําคัญหลาย
ประการดังนี้ 
  1. การฟง เปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอื่นๆ 
  2. การฟง ทําใหเกิดความรู ความคิดและความคิดสรางสรรค 
  3. การฟง ทําใหเกิดความรื่นรมยใจ 
  4. การฟง เปนสวนสําคัญของการพูด 
      5.   การฟง สรางความเขาใจอันดีระหวางผูพูดกับผูฟงสามารถสรางไมตรีสัมพันธได 
  จากที่กลาวมาขางตนสรุปความสําคัญของการฟง ไดวาการฟงเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูที่สําคัญและใชมากกวาทักษะอื่นๆ เพราะทําใหผูฟงเกิดความรู ความคิดและความบันเทิง 
รวมทั้งเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูพูดและผูฟง 
 3.3 ประโยชนของการฟง 
  การฟงเปนทักษะที่สําคัญในการสื่อสารของมนุษย เพราะทําใหเราเปนคนฉลาด รอบ
รูไดรับความเพลิดเพลิน และเปนเครื่องมือในการเขาสังคม เพราะฉะนั้นการฟงจึงมีประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตเปนอยางมาก 
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  ธิดา โมสิกรัตน (2526: 320 - 321) กลาวถึงประโยชนของการฟงสรุปไดดังนี้ 
  การฟงเปนพฤติกรรมการรับสารที่มีประโยชนตอตนเอง และตอสังคม 
  1. ตอตนเอง 
   การฟงที่ดีทําใหตัวผูฟงไดรับประโยชนตางๆ คือ 
  1. การฟงที่ดีเปนพฤติกรรมของผูมีมารยาทในการเขาสมาคม ในวงสนทนา 
หรือการพูดในสถานที่ และโอกาสตางๆ ผูฟงที่ดียอมไดรับความนิยมชมชอบจากคูสนทนา การฟงจึง
เปนพฤติกรรมที่ชวยสรางบรรยากาศของความเปนมิตร ทําใหเกิดความเขาใจ การยอมรับและ
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
  2. การฟงที่ดีทําใหเรารูเร่ืองราวที่ฟงไดโดยตลอด สามารถเขาใจใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ฟงและจุดมุงหมายของผูพูด ผูฟงจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองคูสนทนาไดสอดคลองและ
ตรงประเด็นของหัวขอสนทนา 
  3. การฟงที่ดีชวยพัฒนาสมรรถภาพของการใชทักษะภาษาดานอื่นๆ กลาวคือ 
การฟงชวยใหผูฟงเรียนรูกระบวนการการพูดที่ดีของผูอ่ืน นอกจากนี้การฟงทําใหผูฟงมีความรู
กวางขวาง มีความมั่นใจในตนเอง กลาพูด และกลาแสดงออกมากขึ้น ผูฟงจะนําไปพัฒนาสมรรถภาพ
การอาน และการเขียนของตนเองไดอีกดวย 
  4. การฟงที่ดีเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดสมรรถภาพทางความคิด ผูฟงไดพัฒนา
พื้นฐานความรู และสติปญญาจากการรวบรวมขอมูลและขอคิดตางๆ จากการฟงแตละครั้ง การฟงชวย
ใหเราเรียนรู จดจําและเขาใจสิ่งตางๆ เชน ถอยคําภาษา วิชาความรูในแขนงตางๆ แนวคิดใหมๆ เปน
ตน 
  5. การฟงที่ดีทําใหเราไดเพิ่มศัพทและเพิ่มพูนความสามารถในการใชถอยคํา
ภาษาไดอยางเหมาะสมและรัดกุม ผูฟงจะสังเกตการณใชศัพทและถอยคําภาษาของผูพูด ศึกษา
วิธีการใชถอยคํา หรือสํานวนโวหารจากผูพูดแลวจดจําไปเปนแบบอยาง ในการพูดและการเขียน   
 2. ตอสังคม 
   การฟงที่ดี เปนกระบวนการสื่อสารที่กอให เกิดประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติในแงที่ผูฟงนําความรู แงคิดตางๆ ไปใช โดยตัวผูฟงเองไดรับผลดีจากการปฏิบัติ และ
สังคมไดประโยชนทางออม 
  รังสรรค จันตะ (2541 : 2 - 3) ไดเสนอประโยชนของการฟงไวดังนี้ 
  1. ทําใหไดรับรูขอมูลขาวสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิทยาการ
ตางๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิด สติปญญาของตัวเองตอไป 
  2. ทําใหสามารถสงสารตอไปยังผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะฟงมาดี ไดขอมูล
ที่ครบถวน ผานการวิเคราะหประเมินคามาแลว 
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  3. ทําใหเลือกปฏิบัติตนเปนผูบริโภคในสังคมที่ฉลาด เลือกบริโภคแตส่ิงที่มีคุณคามี
ประโยชนตอตัวเองและสังคม 
  4. ทําใหสามารถตัดสินใจที่จะเขารวมกระบวนการเคลื่อนไหวในสังคมไดอยาง
ถูกตองไมเพล่ียงพลํ้า หรือตกเปนเครื่องมือของใครได 
  5. ทําใหเกิดการถายทอดสิ่งที่ไดรับรูมาสูผูอื่น เพื่อสรางความเขาใจเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันที่ดีงามของคนในสังคม 
  สวน กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 25 - 27) กลาวถึงประโยชนของการฟงไววา 
  1. ใหประโยชนแกสังคมมนุษยในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
  2. ทําใหผูฟงไดรับทราบความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน ทําใหเปนผูมี
จิตใจกวางขวาง และเปดใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  3. ทําใหผูฟงรูจักคิดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ เปนคนมีเหตุผล ไมหลงเชื่อผู
พูดโดยงาย 
  4. การฟงดนตรี ฟงเพลง ฟงบทรอยกรองที่มีความไพเราะ ทําใหผูฟงไดรับความ
เพลิดเพลินและสรางจินตนาการใหเกิดขึ้น 
  5. การฟงในบางครั้งผูฟงก็จะเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคซ่ึงเปนความคิดที่แปลก
ใหมและมีประโยชนตอสังคม 
  6. การฟงทําใหผูฟงไดรับทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว เปนการ
เรียนรูส่ิงใหมๆ เปนคนทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
  7. ผูที่มีความสามารถในการรับฟงยอมจะชวยสงเสริมความคิด  การพูดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  จากขอความที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การฟงนั้นมีประโยชนอยางมาก ทําใหไดรับ
ทั้งความรู ความคิดที่ทันตอเหตุการณ ไดใชความคิดในการพิจารณาสิ่งตางๆ สงผลใหเปนคนมีเหตุผล 
นอกจากนี้ ความรูตางๆ เหลานี้สามารถนํามาใชในการเขาสังคม และชวยในการพัฒนาในเรื่องของ
การพูดไดเปนอยางดี 
 3.4 ลักษณะการฟงกับการไดยิน 
  การฟงมีความหมายตางกับการไดยิน เพราะการไดยินเปนเพียงเสียงที่มากระทบหู
ของคนแตการฟงนั้นตองใชสมาธิ เมื่อไดยินเสียงแลวตองนํามาแปลความหมาย จึงเกิดเปนการรับรู
และเขาใจเสียงที่ไดยินวามีความหมายวาอยางไร ดังที่ วรรณี โสมประยูร (2537 : 83) กลาววาการได
ยินเกิดขึ้นเนื่องจากมีเสียงมากระทบหูคน ดวยเหตุนี้หลายคนจึงไดยินโดยมิไดตั้งใจฟง การไดยินจึง
เปนเพียงความสามารถในการรับเขาของโสตประสาท สวนการฟงเกิดขึ้นจากการใชสมาธิและความ
ตั้งใจที่จะจับประเด็นของสิ่งที่ไดยิน  การฟงจึงตองมีการรูจักเสียงที่ตนไดยิน  รูความหมาย               
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เกิดความเขาใจ แลวนํามาผสมกลมกลืนกับความรูสึกและประสบการณเดิม รวมทั้งมีการคนหา
ความหมายอันแทจริงจากผูพูด หรือตนกําเนิดเสียงนั้นอีกดวย 
  นอกจากนี้ ไพบูลย ดวงจันทร (2542 : 69) ไดใหความหมายของการฟง สรุปไดวา 
การฟงมีความหมายตางกับการไดยิน “การไดยิน” หมายถึง การรับรูเสียงดวยหูวามีเสียงมากระทบ
เปนเสียงดัง เสียงคอย เสียงต่ํา เสียงสูง เปนตน แตอาจไมรับรูเนื้อหาของสารจากเสียงที่ไดยินนั้น 
เพราะการไดยินไมไดใชสมรรถภาพทางสมองเพื่อจับประเด็น วิเคราะห ตีความ ประเมินคาของเสยีงที่
ไดยินแตอยางใด และอาจไมมีปฏิกิริยาตอบสนองเสียงที่ไดยิน 
  สวน กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 21) กลาววา การไดยินเปนเพียงองคประกอบ
สวนหนึ่งของการฟง คือ เปนเพียงกระบวนการทางกายซึ่งขึ้นอยูกับประสาทหู สวนการฟงนั้นเปน
กระบวนการทางกาย ผนวกกับกระบวนการทางสมอง 
  กุสาวดี สนธิสุวรรณ (2546 : 33) กลาววา การฟงตางกับการไดยิน เพราะการไดยิน
นั้น หมายถึง เสียงที่มากระทบหู แตไมสามารถรับรูหรือเขาใจความหมายของเสียงนั้นได แตการฟง
นั้นเปนกระบวนการที่ตอเนื่องมาจากการไดยิน เมื่อมีเสียงมากระทบหูก็จะทําใหผูฟงไดยินเสียง 
จากนั้นสมองจะทําการวิเคราะหเสียงที่ไดยิน ผูฟงก็จะเกิดความเขาใจความหมายของเสียงนั้น รวมทั้ง
สามารถแยกแยะ และประเมินสารที่ไดฟงได ซ่ึงสอดคลองกับธิดา โมสิกรัตน (2538 : 167) และศศิธร 
ธัญลักษณานันท (2542 : 148) ที่กลาวถึงการฟงและการไดยินสรุปไดวาการไดยินและการฟงในแง
ของกระบวนการรับสารแตกตางกัน กลาวคือ การไดยินเปนการรับรูเสียงซึ่งเปนกลไกอัตโนมัติของ
มนุษยที่มีประสาทรับเสียงสมบูรณเปนกระบวนการฟงขั้นตนซึ่งเสียงที่ไดยินเหลานั้นไมมีผลทําใหผู
ไดยินเกิดปฏิกิริยาตอบสนองหรือผูไดยินอาจจะไมสนใจเสียงนั้นๆ ก็ได สําหรับการฟงเปนการรับรู
เสียงซ่ึงตองตั้งใจและสนใจฟงเสียงนั้นๆ ผูฟงจะใชสมองแปลความหมายของเสียงและแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองตอเสียงหรือสาร การฟงจึงเปนกระบวนการรับสารที่ใชทั้งสมรรถภาพทางกาย (หู) สมอง
และจิตใจ  นอกจากนี้ศศิธร ธัญลักษณานันท (2542 : 152)ไดกลาววาเมื่อผูฟงเกิดการรับรูความหมาย
ของเสียงที่ไดยิน จากนั้นนําความหมายที่ไดรับรูนั้นไปพิจารณาทําความเขาใจวัตถุประสงคของผูพูด 
เขาใจความหมายถูกตองครบถวนตามจุดมุงหมายของผูพูด ประเมินคาสารที่ไดฟงและสามารถนําส่ิง
ที่สังเคราะหไดจากการฟงไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอชีวิตตนได  
  เสนีย วิลาวรรณ (2546: 70 - 71) กลาววา คนสวนใหญเขาใจวาการไดยินกับการฟง
เปนสิ่งเดียวกันซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองนัก เพราะการไดยินคือ การรับรูเสียงทางหูตามปกต ิเปน
พฤติกรรมทางกายโดยตรง และเปนจุดเริ่มตนของการฟง สวนการฟงเปนระบบการทํางานของสมอง
ตอเนื่องจากการไดยิน โดยนําเสียงที่ไดยินแลวมาตีความทําความเขาใจและจดจําไว การฟงจึงเปน
กระบวนการรับรูใจความหรือความหมายของเสียงที่ไดยิน ถึงแมเราจะไดยินเสียงตางๆ มากมาย      
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แตถาเราไมสามารถจับใจความและเขาใจความหมายของเสียงนั้นๆ ไดก็ไมจัดเปนการฟง การฟงมี
ลําดับขั้นดังแผนภูมินี้ 
  
 
    
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงลําดับขั้นการฟง 
 
  จากความหมายที่มีผูอธิบายไวขางตน จึงสรุปไดวาการฟงตางกับการไดยิน เพราะการ
ไดยินเปนการรับรูเสียงของมนุษย อาจจะไมมีผลทําใหผูฟงตอบสนองแตถาหากวาผูฟงตั้งใจฟงก็จะ
เกิดการตอบสนอง และปฏิบัติตาม 
 3.5 การฟงสารประเภทตางๆ 
  ในปจจุบันมีส่ือตางๆ มากมายที่ทําหนาที่เผยแพรขาวสาร ซ่ึงสารดังกลาวก็มีทั้งสารที่
ดีและไมดี ดังนั้นผูเรียนควรรูจักเลือกฟงสารดังกลาวใหเหมาะสมและนําไปใชใหเกิดประโยชยกับ
ตนเอง 
   ดังที่ธิดา โมสิกรัตน (2526 : 329 - 330) กลาวถึงสารประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1. การฟงสารประเภทความรู 
   สารที่ใหความรู ไดแก เร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ ขาวสารซึ่งเปนทั้งสารที่ไมซับซอน 
และสลับซับซอน การฟงสารประเภทความรูจึงมีพฤติกรรมในการฟงดังนี้ 
  1. ฟงอยางเขาใจ และจับสาระสําคัญได 
  2. ฟงอยางพินิจพิจารณาวาขอความรูที่ไดจากการฟง ส่ิงใดเปนประโยชน
เพียงใด 
   การฟงสารประเภทความรูมีหลักควรปฏิบัติในการฟง ไดแก 
   1. กําหนดสารที่ฟงวา เร่ืองใดควรมีพฤติกรรมการฟงในระดับใด คือควรฟงแค
เพื่อความเขาใจและจับสาระสําคัญไดหรือควรฟงโดยใชวิจารณญาณ 
   2. ฟงสารประเภทความรูแลวควรบันทึกสาระสําคัญไวเตือนความจําหรือ
นําไปใชประโยชนตอไปในภายหนา 
   3. ฟงดวยความตั้งใจ และคิดตามขอความที่ฟงอยางระมัดระวัง เพื่อจับประเด็น
สําคัญและตีความสารของผูพูดไดอยางถูกตอง 

หู ผูพูด เสียง เสียง ตีความ ตอบสนอง เขาใจ 

รับรู 
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   4. ฟงอยางวิเคราะห โดยแยกประเด็นที่ฟงวา อะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปน
ความคิดเห็นของผูพูด ผูพูดมีทัศนคติตอเร่ืองที่พูดอยางไร และควรพิจารณาไตรตรองดวยวาสารที่ฟง
นั้นควรเชื่อถือไดหรือไม มากหรือนอยเพียงใด 
   5. ฟงอยางพิจารณาวาผูพูดมีกลวิธีการพูดที่นาสนใจ ชวนใหติดตามอยางไร 
และผูพูดใชถอยคํา สํานวนโวหารคมคาย กระชับความ และถูกตองเหมาะสมกับระดับการสื่อสาร
หรือไมอยางไร 
   วิธีการฟงสารประเภทความรูนี้ ครูควรนําไปฝกฝนตนเองอยางสม่ําเสมอจนเกิด
เปนกิจนิสัย เพื่อครูจะไดมีความรอบรู และสามารถเพิ่มพูนสติปญญาของตนเองไดตลอดเวลา ตลอด
ทั้งนําไปฝกฝนนักเรียนในโอกาสตอไป 
  2. การฟงสารประเภทโนมนาวใจ 
   ในการฟงสารประเภทโนมนาวใจ ครูควรแนะนําใหนักเรียนฟงแลวพยายาม
แยกแยะสารใหไดวา ผูพูดมีจุดมุงหมายอยางไร และจุดมุงหมายนั้นเปนส่ิงดีหรือไมดี วิธีการฟงสาร
ประเภทโนมนาวใจ มีดังนี้ 
  1. ฟงแลวพิจารณาวาผูพูดมีวิธีการชักจูงใจที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูฟง
หรือผูพูดใชวิธีการพูดที่เสริมสรางความนาเชื่อของผูพูดมากนอยเพียงใด 
  2. ฟงแลววิเคราะหส่ิงตอไปนี้ 
   ก. ผูพูดมีจุดมุงหมายในการโนมนาวใจเพื่อใหกระทํา ใหเลิกกระทํา  หรือ
ใหกระทําตอไป 
   ข. สารที่ผูพูดเสนอมานั้นสามารถสนองความตองการพื้นฐานของผูฟง
หรือไม อยางไร และแนวทางที่ผูพูดเสนอมาจะกอใหเกิดประโยชนตอผูฟงอยางไรบาง เมื่อผูฟง
เชื่อถือและปฏิบัติตามสารของผูพูด 
   ค. ผูพูดใชภาษาที่มีลักษณะเราอารมณหรือกระตุนความรูสึกของผูฟง
อยางไร 
   การฟงสารประเภทโนมนาวใจมีความสําคัญตอนักเรียนเปนอยางมาก นักเรียน
ตองฟงอยางรอบคอบเพื่อจะไดไมหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ หรือตกเปนเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ 
  3. การฟงสารประเภทจรรโลงใจ 
   การฟงสารประเภทจรรโลงใจทําใหผูฟงเกิดสติปญญา ความสุขุมรอบคอบ มี
จินตนาการและความซาบซึ้ง หรือสุขใจจากการฟง บางครั้งผูฟงจะเกิดความรูสึกเพลิดเพลินใจ และได
ผอนคลายความรูสึกตึงเครียด การฟงสารประเภทจรรโลงใจเปนส่ิงที่สามารถยกระดับจิตใจของผูฟง
ใหสูงขึ้น และทําใหผูฟงไดขอคิด คดีตางๆ ซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนเอง 
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   วิธีการฟงสารประเภทจรรโลงใจ มีดังนี้ 
   1. ฟงดวยความตั้งใจและดวยจิตใจที่สบาย ไมตึงเครียด เอาจริงเอาจัง (ซ่ึงตาง
จากการฟงสารประเภทความรูและโนมนาวใจ) 
   2. ฟงแลวพิจารณาวา สารนั้นใหความจรรโลงใจในแงใด อยางไร และเพียงใด 
   3. ถาสารประเภทจรรโลงใจมีการใชเหตุผลประกอบ เชน โอวาท พระธรรม
เทศนา เปนตน ผูฟงสารพิจารณาวาเหตุผลนั้นเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับสารนั้นหรือไมเพียงใด 
   4. ฟงอยางเขาใจและจับสาระสําคัญได 
   5. ฟงแลวสรางจินตนาการใหตรงตามลักษณะของสาร เชน บทเพลง บท
ประพันธ บทละคร เปนตน 
   6. พิจารณาดูวาภาษาที่ใชเหมาะสมกับรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหาและผูรับ
หรือไมเพียงใด 
   ในสภาพการฟงแตละวัน นักเรียนจะไดฟงสารประเภทตางๆ มากมาย ส่ิงสําคัญ
คือนักเรียนควรแยกแยะใหไดวา สารที่ฟงเปนสารประเภทใด เพื่อใชวิธีการฟงใหเหมาะสมกับ
ประเภทของสารนั้น ถานักเรียนไมทราบประเภทของสารที่ฟง ก็อาจฟงผิดวิธีและการฟงยอมไม
บังเกิดประสิทธิผล เชน ฟงบทกวีนิพนธโดยใชวิธีฟงสารประเภทความรู นักเรียนยอมจะไมไดรับสาร
ไพเราะของบทกวีนิพนธหรือไมไดใชจินตนาการและไมเกิดภาพพจนตามที่ผูแตงถายทอดไวใน
ถอยคําภาษา แตนักเรียนจะรับสารไดเพียงแตใจความของบทกวีนิพนธเทานั้น ดังนั้นการฟงในวิธี
หนึ่งๆ จึงเหมาะสมกับการฟงสารเฉพาะประเภทครูจึงควรฝกฝนนักเรียนใหรูจักการฟงแตละวิธีจน
เกิดความชํานาญและนําไปใชไดอยางอัตโนมัติ 
  จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2543: 80) แบงประเภทของสารที่ฟงเปน 3 ประเภท คือ สารที่
ใหความรู สารโนมนาวใจและสารจรรโลงใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. การฟงสารประเภทความรู สารที่ใหความรู ไดแก เร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ
ขาวสารตางๆ ในการฟงสารประเภทนี้ควรฟงอยางตั้งใจเพื่อใหเขาใจเนื้อหาของสาร และสามารถจับ
ประเด็นสําคัญของเรื่องได ที่สําคัญคือตองใชการวินิจสารในการฟง ไดแก การวิเคราะหขอความ การ
จับใจความและการตีความ ซ่ึงอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง 2 - 3 วิธีก็ได แลวแตลักษณะของขอความ 
เมื่อฟงแลวตองบันทึกประเด็นสําคัญ รวมทั้งบันทึกคําถามและประเด็นที่ควรอภิปรายไวดวย เพื่อ
เตือนความทรงจําหรือนําไปใชประโยชนตอไป 
   2. การฟงสารประเภทโนมนาวใจ ในชีวิตประจําวัน เราจะไดฟงสารโนมนาวใจ
ในลักษณะของการโฆษณา เชน โฆษณาสินคา โฆษณาหาเสียง นอกจากนี้ยังมีการโตแยงแบบตางๆ 
เชน การโตวาที การวิจารณ รวมทั้งการโนมนาวใจดวยการพูดขอรองวิงวอน การโนมนาวใจ ดังกลาว 
ลวนแตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสารโนมนาวใจนั้นมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูฟงจนผูฟง             
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มีพฤติกรรมตามที่ผูพูดตองการ ดังนั้น ในการฟงสารประเภทโนมนาวใจ กอนอื่นผูฟงจะตองแยกแยะ
สารใหไดวาผูพูดมีจุดมุงหมายที่จะโนมนาวใจไปในทางดีหรือไมดี แลวใชวิจารณญาณในการฟง
เพื่อใหเกิดความเขาใจและตัดสินใจไดวาควรเชื่อถือเร่ืองที่ฟงหรือไม 
   3. การฟงสารประเภทจรรโลงใจ สารประเภทจรรโลงใจ คือ สารประเภทคลาย
ทุกข เพิ่มสุขและใหคติขอคิดแกผูฟง กอใหเกิดความรูสึกผอนคลาย เกิดสติปญญาที่จะตอสูอุปสรรค
หรือแกไขปญหาตางๆ ใหลุลวงไป บางครั้งผูฟงจะเกิดความรูสึกเพลิดเพลินใจ ไดรับความสุขใจเกิด
จินตนาการและความซาบซึ้ง การฟงสารประเภทจรรโลงใจเปนสิ่งที่สามารถยกระดับจิตใจของผูฟง
ใหสูงขึ้น เกิดความรูสึกที่ดีงาม มีอุดมคติและมองเห็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ในการฟงสาร
ประเภทจรรโลงใจ ควรทําใจใหสบายไมเครงเครียดเอาจริงเอาจัง ฟงอยางเขาใจและจับสาระสําคัญได 
สรางจินตนาการใหตรงตามลักษณะสาร เชน การฟงกวีนิพนธ ตองฟงใหไดรับรสไพเราะ ใช
จินตนาการในการสรางภาพตามที่ผูแตงถายทอดไวในถอยคํา 
   จากการฟงสารประเภทตางๆ ดังที่ไดกลาวมาครูผูสอนควรจัดกระบวนการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดมีโอกาสฟงสารทุกประเภท เพื่อพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณใหแก
ผูเรียนไดอยางครบถวน ไดแก สารประเภทที่ใหความรู โนมนาวใจ จรรโลงใจและความบันเทิงใจ 
เปนตน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 3.6 หลักการฟง 
 ผูฟงควรทราบถึงการฟงเพื่อใหการฟงแตละครั้งประสบความสําเร็จในการฟง และ
สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองกอนฟงเรื่องตางๆ 
  อัญชลี แจมเจริญ (2526 : 71) กลาวถึงหลักการฟงที่ดี มีดงัตอไปนี ้
  1. รูจักเลือกเรื่องที่ฟง ครูสอนใหนักเรียนทราบวา ผูที่ฟงเปนตองรูจักเลือกเรื่องที่จะ
ฟงทั้งในและนอกหองเรียน เร่ืองที่ควรฟงก็คือเร่ืองที่ฟงแลวกอใหเกิดประโยชนแกตนเองในดาน
ความเจริญทางสติปญญา 
  2. ฟงอยางมีมารยาท ครูจะตองเนนเปนพิเศษ โดยใหนักเรียนทราบวา ผูฟงที่ดีตองมี
มารยาทในการฟง รูจักแสดงคารวะตอผูพูด ไมพูดคุย ไมวิพากษวิจารณผูพูดทันที มีความสํารวม 
  3. ฟงอยางตั้งใจ ผูฟงที่ดีตองใจฟง ฝกใจใหสงบ ฝกตนใหเปนคนมีสมาธิ มีจิตใจ
เขมแข็ง 
  4. ฟงดวยความอยากรูอยากเห็น ฝกใหนักเรียนเปนผูมีความกระตือรือรนในการฟง
เปนผูที่พรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  5. ฟงอยางมีวิจารญาณ คือ ฟงดวยความใครครวญไตรตรอง รูจักวิจารณในเรื่องที่
ฟงวาดีหรือไมดี ทั้งนี้รวมถึงเสียงที่พูดและเนื้อเร่ืองดวยกัน ควรเชื่อหรือไมเชื่ออยางไร 
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  6. ฝกใหมีทักษะในการฟง การฝกทักษะการฟงจะตองฝกควบคูไปกับทักษะ การพดู 
การอาน และการเขียน โดยใหรูจักจับใจความสําคัญจากสิ่งที่ไดฟง 
  7. เมื่อฟงแลวควรบันทึกไว เฉพาะใจความสําคัญที่ฟง 
  โดยทั่วไปหลักการพูด หลักการอานและหลักการเขียน มักจะมีปรากฏอยูในตํารา
ภาษาศิลปหรือศิลปะทางภาษา แตสําหรับหลักการฟงนั้นมักจะไมคอยมีในตํารา การที่หลักการฟงไม
คอยเปนที่สนใจกันเทาที่ควร อาจเนื่องจากคนสวนใหญมองเห็นวา การฟงเปนเรื่องธรรมดา การฟง
เปนของงายใครๆ ก็ฟงได เพราะก็รูจักฟงกันตั้งแตสมัยเปนทารกเรื่อยมา คร้ันพอเติบโตเขาสูวัยเรียน 
ครูก็มักจะเขาใจวาเด็กๆ รูจักการฟงเปนอยางดีมาจากพอแมหรือผูปกครองแลว โรงเรียนจึงไมคอย
เนนเรื่องการฟงหรือละเลยไมสนใจฟงใหแกเด็กดวย เหตุนี้เองในสังคมทั่วไปเราจึงมักพบแตคนที่
ชอบพูดหรือพูดเปนมากกวาคนที่ชอบฟงหรือฟงเปนและคนที่พูดเปนนั้นบางคนก็ฟงไมเปนเสียอีก
ดวย ทั้งๆ ที่ในชีวิตของคนเรานั้น เราจะตองฟงมากกวาพูดถึงหนึ่งเทา สําหรับหลักการฟงนั้นอาจ
กลาวโดยสรุปไดดังตอไปนี้ (วรรณี โสมประยูร 2544 : 91 - 92) 
  1. ตองฟงใหเขาใจ จากความหมายของการฟงดังไดกลาวมาแลวในตอนตน จะเห็น
ไดวาการฟงนั้นจะตองเขาใจความหมายในสิ่งที่ไดยิน มิฉะนั้นจะเปนเพียงการไดยิน ดวยเหตุนี้หนาที่
ของผูฟงก็คือ จะตองพยายามตั้งใจฟงใหเขาใจใหได เมื่อเกิดความเขาใจแลวก็จะทําใหผูฟงสามารถ
เรียนรูและนําประสบการณที่ไดรับไปดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนตอไป 
  2. ฟงในสิ่งที่ควรฟง  ในวันหนึ่งๆ  มี ส่ิงตางๆ  ใหฟงมากมาย  ทั้งจากบุคคล 
ส่ือมวลชน และอ่ืนๆ เราจึงควรเลือกสิ่งที่จะฟงวามีคาควรแกการฟงมากนอยเพียงใด เพราะการฟง
บางอยางก็ไรคุณคาและขาดคุณธรรม เชน ฟงการนินทา เปนตน พึงระลึกไววา “การฟงที่ดีจะทําให
เกิดปญญา แตการฟงที่ไมดีอาจทําใหเกิดปญหาและนําโทษหรือความเสียหายมาสูผูฟงได” 
  3. ฟงดวยใจที่เปนกลาง ผูฟงพึงรับฟงความคิดเห็นของผูพูดดวยใจเปนธรรม
กลาวคือ จะตองฟงดวยอารมณที่ปกติ ถึงแมเรื่องที่ฟงจะขัดแยงกับความคิดของตนก็ตาม เพราะการ
ตกเปนทาสของอารมณทําใหบุคคลไรเหตุผล นอกจากนี้ไมควรจะนําเอาความชอบหรือไมชอบซ่ึง
เปนเรื่องสวนตัวเขามาพัวพันหรือเปนหลักในการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไมเชื่อ แตควรจะตองคิดวา
เร่ืองที่ฟงนั้นดีมีประโยชนและสมเหตุสมผลหรือไม 
  4. ฟงอยางมีวิจารณญาณ การฟงตองฟงใหชัดเจนแจมแจง หากไมเขาใจตอง 
ไตถาม เมื่อเขาใจและจับใจความไดแลวจึงนําขอมูลมาแยกแยะออกเปนประเด็นตางๆ เพื่อใช
สติปญญาวิเคราะหหาเหตุผลและความเปนไปไดแลวจึงประเมินผลและสรุปสําหรับนําไปประยุกตใช
หรือสรางสรรคใหเกิดประโยชนตอไป การฟงอยางมีวิจารณญาณดวยการคิดวิเคราะหและหาเหตุผล
เชนนี้นับไดวาเปนหัวใจของการฝกทักษะที่ดีในการฟง 
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  5. ควรมีบันทึกการฟง มีการฟงหลายประเภทที่จําเปนตองมีการบันทึกเรื่องราว
เอาไว เชน การฟงคําบรรยาย การฟงการอภิปรายทางวิชาการ การฟงการสัมภาษณ การฟงบทความที่
สําคัญ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยจํา เพราะการฟงประเภทดังกลาวมักมีถอยคําที่ยาวเกินกวาที่สมอง
คนเราจะจดจําไดหมด อยางไรก็ดีการบันทึกการฟงอาจกระทําไดสะดวกมากในปจจุบัน เชน นอกจาก
จะใชการเขียนสรุปเปนโนตยอแลว ยังอาจใชเครื่องบันทึกเสียงหรือเทปโทรทัศนไดอีกดวยจากการ
บันทึกนี้เองก็จะชวยใหการฟงเกิดประโยชนไดอยางสมบูรณ 
 สรุปหลักการฟงไดวา การที่เราทราบหลักการฟง และหลักการฟงที่ดีจะชวยทําใหเรา
ฝกฝนทักษะการฟง รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการฟงของตนเองได มีมารยาทในการฟง รูจักเลือก
เร่ืองที่ฟง กระตือรือรนในการฟง คิดใครครวญไตรตรองเร่ืองที่ฟงอยางมีเหตุผล รูจักจดบันทึกเรื่องที่
ฟงไดอยางถูกตองครบถวน ซ่ึงสามารถนําไปใชไดสําหรับการฟงสารทุกประเภท 
 3.7 วิธีฝกการฟง 
  สําหรับผูฟงที่ตองการพัฒนาสมรรถภาพการฟงไมจําเปนวาจะตองฝกฟงเรื่องยากๆ 
ซับซอนผูฟงสามารถฝกฟงอยางงายๆ ตั้งแตฝกฟงเสียงจนถึงฝกฝนตนเองใหมีความคิดและจิตใจเปน
นักประชาธิปไตย วิธีฝกการฟงมีระดับการฝกงาย – ยาก (ธิดา โมสิกรัตนและศรีสุดา    จริยากุล 2526: 
333 - 334) ดังนี้  
  1. ฝกความสามารถในการไดยิน โดยฝกประสาทหูใหสามารถจับเสียงไดรวดเร็ว
และถูกตอง 
  2. ฝกจิตใจใหมั่นคง มีสมาธิ ไมวอกแวกและใจลอย ทําจิตใจใหมีความอดทนตอ
ส่ิงรบกวนภายนอก วิธีฝกสมาธิในการฟงมีวิธีการดังนี้ 
  1. ขณะฟง ควรนึกวิเคราะหวาผูพูดมีกลวิธีในการเรียบเรียงเนื้อหาอยางไร 
  2. เมื่อจับใจความที่ฟงไดแลว ใหนึกเดาวาผูพูดจะพูดใจความโดยเชื่อมโยง
ตอไป 
  3. ควรทบทวนใจความสําคัญที่ผูพูดพูดไปแลว 
  4. พิจารณาขอสนับสนุนที่ผูพูดกลาวถึงวาเปนขอสนับสนุนแบบใดและผูพูดมี
จุดมุงหมายอยางไร เมื่อยกขอสนับสนุนมาอาง 
  5. ตีความหมายที่แทจริงของถอยคํา คําคม คําพังเพย ฯลฯ ที่ผูพูดกลาวไวฟงดวย
ความตั้งใจ จิตใจจดจอที่จะฟง พฤติกรรมการฟงเชนนี้มีผลดีตอผูฟง คือ 
 1. ทําใหเขาใจเรื่องที่ฟงวาเปนเรื่องอะไร ผูพูดมีจุดมุงหมายในการพูดอยางไร
ประเด็นเรื่องที่สําคัญคืออะไร ผูพูดมีวิธีการพูดอยางไรในสถานการณขณะนั้น กระบวนการสื่อสารมี
อุปสรรคอยางไร การใชถอยคําภาษาสอดคลองกับเรื่องและเหมาะสมกับผูฟงเพียงใด เปนตน 
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 2. เปนสิ่งผลักดันใหผูฟงเลือกหาที่นั่งฟงที่ดี นั่งอยูในตําแหนงที่มองเห็นผูพูด
ไดถนัดชัดเจน ฟงไดชัดเจน และอยูในสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยการฟงไดดี 
 3. ทําใหจิตใจและความคิดของผูฟงมุงตรงไปที่คําพูดของผูพูดจนไมพะวงกับ
ส่ิงแวดลอมซึ่งเปนอุปสรรคในการฟง หรือผูฟงสามารถตัดความรูสึกลําเอียง ความกังวลใจตางๆได 
 4. มีความพรอมที่จะจดบันทึกสาระสําคัญไดในทันทีและถูกตองดวย 
   สามารถ ศักดิ์เจริญ และคณะ (2536 : 75) กลาวถึงการฝกทักษะการฟงวา ควร
ปฏิบัติดังนี้ 
   1. พยายามฟงอยางสงบตั้งแตเร่ิมตน พรอมทั้งใชประสาทตา หู และสมองให
เปนประโยชนมากที่สุด ฟงขอความทุกตอนอยาใหตกหลน เมื่อฟงจบความแลวจึงสรุปความเขาใจ
ไมใชฟงแต “สุราก็ดี นารีก็ดี พาชีก็ดี กีฬาบัตรก็ดี…” แลวดวนสรุปวา สุรา นารี พาชีและกีฬาบัตร
ลวนดีทั้งนั้นทั้งๆ ที่ยังไมทันฟงใหจบเสียกอนวา “ลวนเปนปจจัยที่นําไปสูความเสื่อมทั้งส้ิน” 
   2. พยายามจับใจความที่ เปนแกนสารของเรื่องใหไดวาใจความใดที่ เปน
ขอเท็จจริงเปนหลักการ เปนความคิดเห็น เปนตัวอยางหลักฐานหรือขอโตแยง ทั้งนี้เพื่อความเขาใจที่
ถูกตองในการฟงสาร 
   3. พยายามใหความสนใจเนื้อหามากกวาสวนประกอบที่สรางการพูดให
นาสนใจเปนตนวาการใชสายตาและทาทาง การใชถอยคําภาษา การใชน้ําเสียง การใชอารมณขัน และ
การใชตัวอยางสถิติหรือขอมูลตางๆ เพราะถามัยแตเอาใจใสสวนประกอบเหลานั้นอาจจะทําใหฟง
เนื้อหาไมรูเร่ือง ในทางตรงกันขามควรคิดวา ผูพูดไดใหขอคิดหรือคุณคาของเรื่องเพียงใด จึงจะทําให
ฟงไดสาระสําคัญของเนื้อเร่ืองมากขึ้น 
   4. พยายามไมมองนาฬิกาบอยคร้ังขณะฟง เพราะถาผูพูดสังเกตเห็นอาจจะเลิก
พูดและถาผูฟงมัวแตมองเวลาที่ผานไปแตละนาทีก็จะทําใหเบื่อไมอยากฟงอีกตอไป 
   5. พยายามมองผูพูด ยิ่งถาผูพูดออกทาทางและใชน้ําเสียงประกอบการพูดดวย
แลวจะทําใหการฟงมีรสชาติและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น 
   6. พยายามคิดใครครวญเหตุผลตามไปดวยขณะฟง  ถามีขอสงสัยหรือ 
ไมเห็นดวยควรถามหรือโตแยงทันทีที่มีโอกาส ถาไมมีโอกาสถาม ควรจดขอความไวเพื่อหาความ
กระจางทีหลัง ถาจะใหดียิ่งขึ้นควรมีการจดบันทึกถอยคําที่ถูกใจเอาไวดวยหรือเขียนสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องและใสขอคิดเห็นของตนไวกันลืม แลวนําขอความเหลานั้นมาถกตอกับผูพูดหรือเพื่อนที่รวม
ฟงอยูดวย 
   การปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว ตองอาศัยความอดทน และหมั่นฝกฝนอยูเปน
ประจําถึงจะไดผลตอนแรกอาจตองบังคับตนเองและพยายามควบคุมจิตใจใหสงบ จากนั้นถาฝกฝน
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ตอไปโดยไมทอถอย ความเคยชินก็จะชวยใหการฟงเปนไปโดยไมตองฝนใจและฟงไดเรื่องมากขึ้น
กวาเดิมทุกทีจนในที่สุดจะกลายเปนนักฟงที่มีประสิทธิภาพหรือมีทักษะการฟงนั่นเอง 
   การฟงที่ดีเกิดจากการฝก เรามักพูดกันวาการฟงตองมีสมาธิ สมาธิในการฟงเปน
ส่ิงทีเกิดขึ้นจากความพยายามบังคับจิตใจใหจดจออยูกับเรื่องที่ฟง การฝกในคราวแรกๆ จะยาก แตถา
ฝกบอยๆ จะฟงไดนานขึ้นๆ วิธีฝกการฟงมีดังนี้   
   1. ฝกความสามารถในการไดยิน โดยฝกประสาทหูใหสามารถจับเสียงได
รวดเร็วและถูกตอง 
   2. ฝกจิตใจใหมั่นคง  มีสมาธิ  ไมวอกแวก  ทําจิตใจใหมีความอดทนตอ
ส่ิงรบกวนภายนอก 
   3. ฝกเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่ เกี่ยวของกับเรื่องที่ฟง โดยศึกษา
ลวงหนากอนที่จะฟงเรื่องนั้น 
   4. ฝกตนเองใหเปนคนใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นและเรื่องราวตางๆ ได
โดยไมจํากัดประเภท รูจักมอบคนในแงดีและมีเจตคติที่ดีตอผูพูด 
   5. ขณะฟงควรฝกการฟงตามขั้นตอนตอไปนี้ 
   5.1 ฝกการฟงเพื่อใหเขาใจเรื่องราวของสารนั้น การฟงสิ่งใดก็ตามความ
เขาใจเรื่องราวของสารที่ผูพูดสงมาเปนสิ่งสําคัญและเปนทักษะที่จะตองฝกฝน ผูสอนอาจจะกําหนด
ขอความใหฟงแลวตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบทีละประเด็นๆ ไป เชน ขอความที่ไดฟงเปนขอความใด 
ทํานองใด หมายความวาอยางไร เสนอความคิดใดแกผูฟง มีเหตุการณใดเกิดขึ้นบาง และผลเปน
อยางไร เปนตน 
   5.2 ฝกจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง ใจความสําคัญของขอความ มาจาก
ความหมายหลักของแตละประโยค มาประกอบกันเขาเปนความหมายรวม การที่เราจะสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องที่ไดฟงทั้งหมด เราก็จะตองรวบรวมความหมายของแตละประโยคในเรื่องมาประกอบ
กัน ตัดขอความที่ไมจําเปนหรือไมเกี่ยวของออก แลวสรุปเปนคําพูดของตนเอง 
   5.3 ฝกวิเคราะหจุดมุงหมายหรือเจตนาของผูพูด การพูดทุกครั้งผูพูดยอมมี
จุดมุงหมายหรือเจตนาจะใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ บางครั้งผูพูดจะบอกจุดมุงหมายหรือเจตนา
โดยตรง แตบางครั้งก็บอกไมได จึงเปนหนาที่ของผูฟงจะตองวิเคราะหจุดมุงหมายหรือเจตนาของผู
พูดนั้นวาผูพูดคิดหรือมีความรูสึกอยางไรตอเร่ืองที่พูดและตองการที่จะบอกอะไรใหแกผูฟง 
   5.4 ฝกวินิจสาร การวินิจสาร คือ การตีความหมายของสารที่ผูพูดสงมา เพื่อ
จะไดแยกวาสารใดเปนขอเท็จจริง สารใดเปนขอคิดเห็น หรือสารใดเปนขอเสนอแนะ ฯลฯ สารที่ผูพูด
เสนอแนะหรือกลาวโดยออมไมกลาวออกมาตรงตามคําพูดหรือตามตัวอักษรมักมีความหมายโดยนัย 
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ทําใหผูฟงตองตีความเอาเอง โดยอาศัยบริบทในการตีความคําพูดซึ่งบางครั้งผูฟงตองสรุปความเอาเอง 
ดังนั้นการฟงเพื่อวินิจสาร ผูฟงตองพินิจสํานวนภาษาและถอยคําของผูพูดตลอดจนวิธีการพูดดวย 
   5.5 ฝกประเมินคาของสาร ในการฟงนั้น เราตองตัดสินประเมินคาของสาร
ที่ไดรับฟงนั้นวามีคุณคามากนอยเพียงใด มีจุดดีจุดเดนอยางไร มีขอบกพรองมากนอยเพียงใด ส่ิงที่
กลาวถึงนั้นกอใหเกิดผลดี ผลเสียงอยางไร แกใคร หรือมีคุณคาในดานใด 
 ตามธรรมชาติของการฟง เมื่อเราฟงส่ิงใด เราจะตองเขาใจเรื่องราวของสาร  จับใจความ
สําคัญของขอความใหดี วิเคราะหเจตนาของผูพูด ตีความหมายของสารและประเมินคาของสารนั้นได
พรอมๆ กันไป ดังนั้นในขณะที่ฝกการฟงควรฝกทักษะหลายๆ ดานไปพรอมกัน (จุไรรัตน ลักษณะศิริ 
2543 : 80 - 82) โดยผูฟงตองใชวิธีฝกจากงาย-ยาก ฝกการไดยินเสียง มีสมาธิในการฟง สนใจเรื่องที่ฟง 
จับใจความสําคัญของเรื่อง ใครครวญหาเหตุผล คิดตามไปหากมีขอสงสัยจึงซักถาม รวมทั้งสามารถ
ประเมินคาของสารที่ฟงไดวามีคุณคามากนอยเพียงใด หากปฏิบัติเชนนี้ได จะชวยทําใหเราฝกฝนการ
ฟงของตนใหมีทักษะการฟงมากขึ้น 
 ลักษณะการฟงที่ดี 
 ในการฟงแตละครั้งผูฟงจะตองคํานึงถึงลักษณะการฟงที่ดี เพื่อใหการฟงในครั้งนั้นๆ 
ประสบความสําเร็จในการฟง จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2543 : 80 - 81) ไดกลาวถึงการฟงที่ดีดังนี้ 
  1. กําหนดจุดมุงหมายในการฟง การฟงที่ดีนั้น ผูฟงจะตองกําหนดจุดมุงหมายไววา
จะฟงเพื่ออะไร การฟงที่ไมมีจุดมุงหมายจะทําใหเสียเวลาและไมไดรับประโยชนเทาที่ควร 
  2. มีสมาธิในการฟง การมีสมาธิเปนส่ิงจําเปนมากสําหรับการฟง ผูฟงควรพยายาม
สนใจเรื่องที่ตนกําลังฟง ไมปลอยใหความคิดเรื่องอื่นเขามาปะปน สมาธิในการฟงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความพยายามบังคับใจใหจดจออยูกับเรื่องที่กําลังฟง 
  3. วางใจเปนกลาง ผูฟงตองสามารถรับฟงความคิดของผูพูดได แมจะขัดแยงกับ
ความเชื่อหรือความเห็นของตน ควรมีเจตนาที่ดีตอผูพูด เพราะจะนําไปสูเจตคติที่ดีตอเร่ืองที่พูดดวย
โดยปริยาย การฟงนั้นก็จะราบรื่น และเขาใจได 
  4. มีคุณธรรมและจรรยามารยาท คุณธรรมและจรรยามารยาทของการฟง ทําใหการ
ส่ือสารบรรลุผลและมีบรรยากาศที่ดี ผูฟงสามารถแสดงออกไดดวยการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวย
ทาทาง กิริยาอาการที่แสดงความสนใจ ไมจับผิดผูพูด ไมแสดงอาการหงุดหงิด     เบื่อหนาย หรือ
ปฏิเสธไมยอมรับสารจากผูพูด อันจะทําใหกระบวนการสื่อสารลมเหลวได 
  5. ฟงอยางเขาใจ การฟงที่ดีนั้น ผูฟงตองสนใจเรื่องที่ฟง มีความพยายามและอดทน
ที่จะฟงอยางตั้งใจตลอดเวลา และควรฟงตั้งแตตนจนจบเพื่อใหเขาใจเรื่องไดโดยตลอดอยางถูกตอง 
ถาผูฟงเผลอหรือไมตั้งใจฟงตอนใดตอนหนึ่งแลว ความคิดความเขาใจจะขาดเปนหวงๆ ปะติดปะตอ
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เปนเรื่องราวไดยาก การฟงอยางครึ่งๆ กลางๆ หรือฟงเพียงเปนบางตอนเฉพาะสิ่งที่ตนสนใจ ผูฟงจะ
ไมสามารถเขาใจเรื่องที่ฟงไดทั้งหมด หรือจับสารไดไมครบถวน 
  6. จับใจความสําคัญของเรื่องได การฟงที่ดีผูฟงจะตองสามารถจับประเด็นความคิด
ที่เปนสาระสําคัญของเรื่อง และสามารถสรุปความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได 
  7. การฟงอยางมีวิจารณญาณ ผูฟงจะตองใชวิจารณญาณในการฟง เพื่อใหการฟง
คร้ังนั้นๆ มีประสิทธิผลมากที่สุด โดยตองพยายามวิเคราะหวาผูพูดมีจุดมุงหมายอยางไร ขอความที่ได
ฟงตอนใดเปนขอเท็จจริง ตอนใดเปนขอคิดเห็นของผูพูดนอกจากนี้ตองพิจารณาตีความใหไดวาผูพูด
แฝงสารใดไวหรือไม รวมทั้งประเมินคาเรื่องที่ฟงไดวาดีหรือไมดี สมเหตุสมผลหรือไม เพื่อนําสิ่งที่ดี
จากการฟงไปใชประโยชนตอไป 
  8. จดบันทึกสิ่งที่ไดฟงใหถูกวิธี การจดบันทึกไมจําเปนตองจดทุกคําพูด อาจใช
เครื่องหมายและอักษรยอแทนการเขียนเต็ม ควรจับความหมายที่แทจริงของเรื่องที่ฟงกอนจะจด
บันทึก และควรทบทวนบันทึกยอนี้หลังจากที่ฟงมาแลวใหเร็วที่สุด โดยเรียบเรียงใหสมบูรณถูกตอง
เพื่อชวยใหเขาใจและจดจําเรื่องไดแมนยําขึ้น  
  จากลักษณะการฟงที่ดีดังกลาว เปนสิ่งที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงอยางยิ่งเพื่อใหสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมสอดคลองในการ
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยผูเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมายในการฟง มีสมาธิในการฟง 
มีใจเปนกลางไมอคติตอผูพูด เปนผูฟงที่มีมารยาท สนใจเรื่องที่ฟง จับใจความสําคัญ รูจักฟงอยางมี
วิจารณญาณ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งรูวิธีการจดบันทึกจากการฟง 
 3.8 หลักการสอนฟงและกิจกรรมเสนอแนะในการสอนฟง 
 ในการสอนฟง ผูสอนควรสอนใหผูเรียนทราบความหมายของการฟง ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการฟง และสิ่งที่ควรใหผูเรียนตระหนักคือความสําคัญของการฟง รวมทั้งจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการพัฒนาทักษะการฟงของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความชํานาญในการฟงมากยิ่งขึ้น 
  พยุง ญาณโกมุท (2518 : 32 - 35) กลาวถึงการสอนฟงวา 
  ความมุงหมายในการสอน ในการที่ตองสอนการฟงนั้นมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
  1. เพื่อใหฟงการออกเสียงไดชัด สําหรับเด็กจะไดพูดไดชัดเจน ออกเสียงไดถูกตอง
ตามแบบ 
  2. เพื่อใหฟงแลวรูเร่ือง คือ สามารถลําดับเรื่อง ลําดับความคิด จับความสําคัญของผู
พูดได 
  3. เพื่อใหเขาใจเรื่องราวที่ตนไดฟง การฟงนั้นตางจากการไดยิน เพราะการฟงผูฟง
จะตองรูเร่ือง เขาใจความคิด และเจตนาของผูพูด การที่จะรูวาผูฟงเขาใจเรื่องราวหรือไม จะดูที่การ
กระทํา ถาปฏิบัติตามไดก็แสดงวาฟงเขาใจไมใชเพียงไดยิน 
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  4. เพื่อใหรูจักฟงอยางมีสมาธิ 
  5. เพื่อใหฟงอยางมีวิจารณญาณ คือตองคิดไตรตรองตามไปดวย 
  6. เพื่อฝกมารยาทในการฟง 
  7. เพื่อฝกการฟงในแบบตางๆ ใหรูวาการฟงแบบหนึ่งๆ นั้นฟงอยางไร 
  แนวการสอน 
  1. สอนสอดแทรกในทุกๆ วิชา ซ่ึงตามปกติเด็กก็ตองฟงครูอธิบายชี้แจงขอความ
ตางๆ อยูเปนปกติแลว แตในที่นี้ใครใหเปนการฟงจริงๆ คือตองใหเด็กสามารถสรุปเรื่องไดดวยตนเอง 
สามารถตอบคําถามไดถูกตอง และสามารถปฏิบัติตามไดไมใชใหนั่งฟงเฉยๆ ดังนั้นครูจึงตองซักถาม
และวางแนวกิจกรรมใหปฏิบัติ ทั้งตองฝกมารยาทในการฟง เชน การนั่ง การตอบคําถาม เปนตน 
  2. ใหมีเวลาฝกการฟงโดยเฉพาะบาง เพราะตองมีการใหฟงแบบตางๆ เชน ฟงเทศน 
ฟงดนตรี ฟงปาฐกถา ฟงการอานทํานองเสนาะ ฟงการอภิปราย ฟงการโตวาที ฯลฯ แตการฝกการฟง
โดยเฉพาะนี้ไมควรกําหนดไวในตารางสอน ทั้งไมพึงควรฝกบอยครั้งนั้น จะทําใหเด็กเบื่อหนาย และ
อาจจะหลบหนีไมเขาฟงก็ได 
  ในการฝกฟงแบบตางๆ นี้ควรดําเนินการดังนี้ 
   ครูกับนักเรียนรวมกันตั้งจุดมุงหมายเสียกอนวาจะฟงเรื่องอะไร, ฟงทําไม, จะฟง
อยางไรทําไม เชน ฟงเทศน ก็เพื่อทําความเขาใจหลักธรรมของพระพุทธองค ฟงดนตรีก็เพื่อจับความ
ไพเราะของทวงทํานองเพื่อรูความหมายของเนื้อรองรูลีลาของเพลง หรือฟงอภิปราย ก็เพื่อจับความ
คิดเห็นของผูพูด แลวนําเอามาไตรตรองวาควรเชื่อไดหรือไมเพียงใดดังนี้เปนตน 
   ตั้งปญหาไวลวงหนา ซ่ึงทําไดเปน 2 แนว แนวที่หนึ่ง ครูเปนผูตั้งคําถาม (ถาครู
ไดเคยฟงเคยรูเรื่องอยูแลว) ยิ่งตั้งคําถามไวมากเทาใดเด็กก็จะเพิ่มความสนใจเวลาฟงมากขึ้นเทานั้น 
อีกแนวหนึ่ง ครูและเด็กชวยกันตั้งโดยถือเอาจากความอยากรูของเด็กวาประสงคจะรูอะไรบาง 
   แนะนําซักซอมในเรื่องมรรยาทการฟงใหเหมาะแกเร่ืองที่จะไปฟง เชน  
   ฟงเทศน ควรมีดอกไมธูปเทียนไปดวย    การอาราธนาศีล    อาราธนาธรรม  
      การนั่ง  การประนมมือ  การรับศีล  การสงบจิตใจ ฯลฯ 
   ฟงเพลง  นั่งอยางสบาย แตไมใชทอดตัวพึงพนักเกาอี้จนดูเหมือนนอน การ

ปรบมือใหเกียรติ การปรบมือเมื่อพอใจ ไมสงเสียงเอะอะ ไมเปาปาก
กระทืบเทา ฯลฯ 

   ฟงปาฐกถา นั่งตามสบาย ไมทอดตัว สายตาจับใบหนาผูพูด ไมฟงอยางออกกิริยา 
คือ ไมปลอยใจลองลอยไปที่อ่ืน ปรบมือใหเกียรติและเมื่อพอใจไม
ใชเสียงฮา ตองซักถามเมื่อเปดโอกาสใหถาม ควรมีสมุดบันทึกติดไป
ไวเพื่อบันทึกในสิ่งที่ตองการ 

ฯลฯ 
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   ตลอดเวลาที่พาเด็กไปฟง ครูจะตองควบคุมอยูดวย ในขณะควบคุมควรเลือกที่นั่ง
ใหเหมาะพอที่จะมองเห็นไดทั่ว เพื่อจะไดใชสายตาปรามเด็กผูไมสนใจหรือเสียมรรยาท 
   ภายหลังการฟงแลวจะตองใหตอบคําถาม โดยผูฟงอาจจะตอบปากเปลาหรือเปน
ลายลักษณอักษรก็ได หรืออาจจะใหกลาวสรุปก็ได ซ่ึงจะตองใหมีกิจกรรมภายหลังการฟงทุกครั้งจะ
ละเวนมิได ถาในการฟงเรื่องใดผูฟงจะตองปฏิบัติ เชน ฟงโอวาทครูใหญในวันสิ้นสัปดาหและ
ครูใหญส่ังหรือแนะใหประพฤติอยางไรจะตองชวยติดตามผล คือคอยดูแลใหเด็กปฏิบัติตามจริงๆ 
อยางสม่ําเสมออยาดูแลเพียงตนๆ มือเทานั้น การฟงเทศนหรือฟงโอวาทนั้นภายหลังที่ฟงแลวนานๆ 
เชน ประมาณสักเดือนหนึ่ง อาจจะจัดใหเด็กไดอภิปรายกันวา หลักธรรมนั้นๆ ไดเอาไปปฏิบัติแลว
ไดผลอยางไรหรือไม หรือปฏิบัติไมไดเพราะเหตุใด 
   พึงสอนใหสัมพันธกับทักษะอื่นๆ ดวยเสมอ เชน ใหสัมพันธกับทักษะการพูด 
เปนตน 
   ในการฝกการฟงแตละแบบโดยเฉพาะนั้นไมควรใชเวลาครั้งหนึ่งๆ นานเกิน
สมควร และควรสรางบรรยากาศในสถานที่ฟงนั้นใหเหมาะสมดวย สําหรับชวงกําหนดเวลาควรเปน
ดังนี้ 
   15 - 30 นาที  สําหรับชั้นประถมศึกษา 
   30 - 45 นาที  สําหรับชั้นมัธยมศึกษา 
   ฝกใหฟงสิ่งอื่นๆ ที่จะชวยสงเสริมการฟงใหดีขึ้นบาง เชน ฝกการฟงเสียงตางๆ 
เสียงพลุ เสียงปน เสียงจานหลนแตก เสียงเคาะกะลา ฯลฯ หรือใหฟงขอความที่มีเสียงคลายกันแลวให
ตีความหมาย ซ่ึงผูฟงจะตองตีความหมายจาก “บริบท” คือสวนประกอบรอบๆ คํานั้น เชน “เขากําลัง
เผาหญาที่วัด” “เขาขออนุญาตไปเผายาที่วัด” เปนตน 
   ควรจัดใหผลัดเปลี่ยนกันฟงขาว แลวนํามาเขียน หรือพูดใหเพื่อนฟงในวันหนึ่ง
อาจแบงหมูกันฟงหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป ดังนี้ 
   หมูที่ 1 ฟงพยากรณอากาศ 
   หมูที่ 2 ฟงขาวสารการเมือง 
   หมูที่ 3 ฟงขาวสด (ขาวชาวบาน) ฟงแลวขณะนํามาแลวนั้นใหวิจารณการกระทํา
หรือพฤติการณนั้นๆ ดวย 
   หมูที่ 4 ฟงดนตรี แลวนํามาเลาพรอมกับวิจารณดวย 
   หมูที่ 5 ฟงนิทานสําหรับเด็กหรือฟงนิยานแลวใหวิจารณขณะนํามาเลา 
   ควรฝกใหฟงเรื่องงายๆ ไปหายาก เชน ฟงนิทาน ฟงชีวประวัติ ฟงคําสอน ฟง
ปาฐกถา ฟงเทศน ฯลฯ ฟงแลวใหวิจารณได 
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  ธิดา โมสิกรัตน และศรีสุดา จริยกุล (2526 : 363 - 368) เสนอวิธีสอนทักษะการฟง
และกิจกรรมการฝกทักษะการฟงไวดังนี้ 
  วิธีสอนทักษะการฟง 
  การสอนทักษะการฟง คือ การจัดสถานการณเพื่อฝกการฟงที่ตรงกับวัตถุประสงค
การศึกษาใหกับเด็ก ฝกใหเด็กรูจักฟงอยางมีจุดมุงหมาย มีทักษะการฟงที่ดีและรูจักฟงเพื่อกอใหเกิด
มนุษยสัมพันธและเพิ่มพูนความรู 
  ตามปกติเด็กๆ จะเรียนเรื่องการฟง จากส่ิงรอบตัวอยูแลว ธรรมชาติจะสอนใหรูจัก
เลือกฟงในสิ่งที่พอใจแตจะไมสนใจฟงส่ิงที่นาเบื่อ ดังนั้นบทบาทที่สําคัญของโรงเรียนก็คือ ชวย
พัฒนาความสามารถในการฟงที่เด็กๆ มีอยูแลวใหดีขึ้นกับทั้งสอนใหเด็กรูจักเลือกฟงสิ่งที่คุณคาตอ
ตน 
  ถาจะปลูกฝงการฟงในระดับใดก็ตาม (ยกเวนระดับเด็กเล็ก) ควรสอนเปนเชิง 
บูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ เชน วรรณคดี วิชากรพูด การเขียน ฯลฯ ซ่ึงวิชาเหลานี้การฟงมีบทบาทที่สําคัญ
ยิ่ง 
  การสอนทักษะการฟงมีอยู  3 ขั้นตอน  คือ  การเตรียมสอน  เ ร่ิมตั้ งแตการตั้ง
วัตถุประสงคการฟง ความคาดหวังที่จะไดรับจากการสอนฟง ขั้นสอน คือสอนตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว สวนขั้นสุดทาย เปนขั้นติดตามผล คือ ประเมินผลแลวหาสาเหตุแหงความไมสําเร็จนั้น 
  ถาเราตั้งวัตถุประสงคการฟงไวดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค 
   1. ฟงเพื่อเขาใจเรื่องราวและจับใจความสําคัญได 
   2. ฟงเพื่อตอบคําถามและขาวสารได 
   3. ฟงเพื่อติดตอส่ือสารได 
  2. ขั้นสอน 
   1. การฟงเพื่อเขาใจเรื่องราวและจับใจความสําคัญ ครูใหนักเรียนฟงเรื่องราว
หรือคําอธิบาย พยายามจดจํารายละเอียดของเรื่องทําความเขาใจกับรายละเอียดของเรื่องอยาง 
ถองแท จดใจความสําคัญของรายละเอียดนั้นไว ใหตั้งคําถามตรงจุดที่ยังคลุมเครือหรือไมเขาใจ 
ทบทวนเรื่องราวหรือคําอธิบายนั้น พิจารณาใจความสําคัญที่เก็บจากรายละเอียดอีกครั้ง 
   2. การฟงเพื่อตอบคําถามและขาวสาร ครูควรใหเด็กเตรียมกระดาษไวจดบันทึก
เลือกใชคําวลี หรือขอความที่จะชวยใหจําขอความสําคัญๆ ได ใหสนใจตอขอความที่ผูพูดย้ําหรือเนน
เปนพิเศษ ใหจับประเด็นที่จะนําไปสูจุดที่ตองติดตามกับฝกการจดบันทึกใหเร็วขึ้น 
   3. การฟงเพื่อการติดตอส่ือสาร ครูควรฝกใหนักเรียนพยายามหาจุดสนใจของ
บุคคลที่จะตองติดตอดวยเพื่อสรางมนุษยสัมพันธจากการฟงและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟง             
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ที่เหมาะสมใหพยายามทําความเขาใจความหมายของถอยคําที่ใชติดตอส่ือสารกัน กับใหคอยสังเกต
ความรูสึกของอีกฝายหนึ่งจากคําพูดของเขา 
  3. ขั้นติดตามผล 
   ครูคอยสังเกตวานักเรียนเกิดทักษะตามที่ไดตั้งจุดประสงคไวหรือไม 
  กิจกรรมการฝกทักษะการฟง 
  การฝกทักษะการฟงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับนักเรียนเพราะทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการฟง ไมฟงขาวสารผิดๆ ชวยปลูกฝงคานิยมและทัศนคติที่ดีตอสังคมใหแกนักเรียน 
ดังนั้น ครูที่ไดฝกนักเรียนใหรูจักฟงเปนนั้น เทากับวาไดชวยตัวนักเรียนกับชวยสังคมไปพรอมๆ กัน 
ทักษะการฟงที่ควรจะฝกมีดังนี้ 
  1. การฝกฟงเพื่อจําเรื่องราว มีวิธีการดังนี้ 
   1. ในชั่วโมงแรก ถานักเรียนยังจําชื่อกันไมได ครูควรใหนักเรียนแนะนําตนเอง
กอน ดวยการครูหาอาสาสมัคร 2 - 3 คน มาเอยช่ือนักเรียนในกลุมพรอมกับรายละเอียดเทาที่จะจําได 
ในวันตอมาก็หาอาสาสมัครมาใหรายละเอียดเพิ่มเติมใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดจนทุกคนจําเรื่องของ
กันและกันไดมากแลวจึงใชกิจกรรมอื่นเพื่อฝกตอไป 
   2. การเลือกขอความที่ควรจําจากการสนทนาหรือการอภิปราย การรายงานทุก
ครั้งที่ครูใหนักเรียนออกมาอภิปรายหรือมารายงานหนาชั้นครูควรใหผูทํารายงานเตรียมคําถามมา
ทดสอบการฟงของเพื่อนๆ ในชั้นเรียนดวย สวนครูก็ควรประเมินคําถามที่นักเรียนใชวาคําถามนัน้ถาม
รายละเอียดมากเกินไปหรือไม เลือกจุดที่จะมาถามไดดีหรือไม ถานักเรียนที่ฟงรายงานตอบคําถาม
ไมได ครูก็ควรจะหาเหตุผลวาขอบกพรองเกิดจากผูรายงาน ผูฟง หรือคําถามที่ใชถาม 
   3. การฟงสารในหองเรียน คือ การฟงคําบรรยายจะชวยฝกทักษะการฟงไดวิธี
หนึ่ง การฟงคําบรรยายใหเขาใจไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรรูจักจดบันทึกคําบรรยาย
เพื่อใหจดจําเรื่องราวที่ฟงได และนําไปใชประโยชนจากการสอนไดดี 
  2. การฝกฟงเพื่อติดตามลําดับความคิด 
   มีวิธีการดังนี้ 
   1. ครูควรใหนักเรียน 1 คน ออกมาอานขอความ 1 ยอหนาดังๆ แลวนําขอความ
ที่นักเรียนไดอานไปอภิปรายกันวา ขอความนั้นมีลําดับความคิดอยางไร ครูควรฝกใหนักเรียนหัดถาม
คําถามที่จะโยงไปถึงใจความสําคัญอันเปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนลําดับความคิดนั้นได 
   2. เพื่อชวยใหนักเรียนจดจําอยางตอเนื่องถึงขอความที่ไดฟงไปแลว ถาจะไมใช
วิธีถามคําถาม ใหครูแบงกลุมแลวหาอาสาสมัครกลุมละคน อาสาสมัครแตละคนจะเตรียมขอความเพือ่
นํามาเลาใหเพื่อนในกลุมฟง ขณะที่อาสาสมัครเลา เพื่อนในกลุมก็จะจดบันทึกขอความสําคัญไวส้ันๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

39

ซ่ึงอาจเปนขอความที่ชวยเชื่อมโยงลําดับความคิด เมื่อนักเรียนเลาเรื่องจบลงครูก็ใหเพื่อนนักเรียนที่ฟง
อยูลองเลาเรื่องที่ไดฟงไปแลว ถาขอความไมครบก็หาอาสาสมัครคนอื่นมาชวยพูดเพิ่มเติมให 
  3. การฝกฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
   ครูเลือกขาวสั้นๆ มา 1 เรื่อง แลวครูอานใหนักเรียนฟง นักเรียนเขียนหัวขอสําคัญ
ไวเลือกขาวที่ยากกวาขาวเรื่องแรกนํามาอานใหนักเรียนฟงอีก ใหนักเรียนจดบันทึกยอขณะที่ฟงขาว
ลงในสมุด ครูควรเตรียมเร่ืองเปนชุดๆ ไวเพื่อฝกการฟง อาจจะใหฟงเพื่อจับรายละเอียดสําคัญฟงเพื่อ
เก็บตัวอยางจากเรื่อง ฟงเพื่อเปรียบเทียบหรือหาความแตกตาง ฯลฯ ครูอาจจะแบงกลุมนักเรียนเปน
กลุมยอย แลวมอบงานใหนักเรียนชวยกันหาขาวที่เหมาะสมมาเพื่อใชฝกการฟงประเภทนี้ก็ได 
  4. การฝกฟงเพื่อหาความหมายจากบริบท 
   เมื่อไดฟงขอความใดก็ตาม ความแวดลอมในประโยคหรือบริบทจะชวยบอก
ความหมายวิธีฝกการฟงลักษณะนี้ก็คือ 
   1. ครูเตรียมขอความสั้นๆ แตใหละคําศัพทบางคําไว ขอความที่นํามาประมาณ 
2 นาที มาอานใหนักเรียนฟงทุกวัน ควรเปนขอความที่งายๆ จะตองอานใหนักเรียนฟงเพียงครั้งเดียว 
การเขาใจความหมายจะเกิดขึ้นเองขณะที่นักเรียนฟงเพราะขอความแวดลอมเปนเครื่องบงชี้ 
   2. ฝกใหนักเรียนฟงเพื่อแยกหมวดหมู ครูหาคําศัพทซ่ึงอยูในหมวดหมูเดียวกัน
มาสัก 2 - 3 หมวดหมู เชน คําศัพทในหมวดนก หมวดดอกไม หมวดเครื่องใช ฯลฯ มาอานใหนักเรียน
ฟงแลวจดบันทึกแยกเปนหมวดหมูไว แลวคอยเพิ่มขอความใหยากมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็นวานักเรียน
คลองดีแลวก็ใหฝกในขั้นตอไป 
   3. ฝกใหนักเรียนฟงประโยคยอย ครูนําประโยคยอยมาอานใหนักเรียนฟงแตให
ละคํานามบางคําไว ใหนักเรียนหาคํานามนั้นมาเติมในประโยค 
   4. ฝกใหนักเรียนฟงเพื่อใหหาใจความสําคัญจากประโยคแตละยอหนาครูนํา
ขอความมาอานใหนักเรียนฟง ใหนักเรียนบันทึกวาประโยค หรือยอหนานั้นมีใจความสําคัญวา
อยางไร 
  5. การฝกฟงเพื่อแยกใจความสําคัญจากพลความ มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. กอนที่จะอานเรื่องใหนักเรียนฟง ครูควรบอกเพื่อเปนแนวทางใหนักเรียน
ทราบวาเรื่องนี้มีใจความสําคัญกี่ใจความ นักเรียนจะตองฟงเพื่อจับใจความใหไดวา ใจความสําคัญแต
ละใจความอยูตรงสวนใดของเรื่อง เมื่อนักเรียนเขาใจดีแลว ครูจึงอานใหฟง การอาน อาน 2 ครั้ง ครั้ง
แรกอานใหนักเรียนฟงเพื่อหาใจความสําคัญ คร้ังที่ 2 อานเพื่อใหนักเรียนหาพลความที่มาสนับสนุน
ใจความสําคัญนั้น หลังจากที่ฝกวิธีนี้หลายๆ คร้ัง นักเรียนก็จะรูจักแยกใจความสําคัญจากพลความได
เอง ครูก็ใหนักเรียนฝกทักษะขั้นตอไป 
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   2. ครูเตรียมขอความที่เรียงลําดับใจความสับสนมา 1 เร่ือง อานใหนักเรียนฟง 2 
ครั้ง ใหนักเรียนจดบันทึกแยกใจความสําคัญจากพลความ แลวเรียงลําดับใจความสําคัญนั้นใหตรงหัว
เร่ืองและใหเปนใจความที่ดี วิธีฝกแบบนี้จะใชไดหลายครั้งและควรหาขอความที่ยากขึ้นอีกเรื่อยๆ 
  6. การฝกฟงเพื่อพัฒนาคําศัพท มีวิธีการดังนี้ 
   1. กอนที่ครูจะใหนักเรียนฟงเทปที่บันทึกเรื่องที่เลือกมา ใหครูเขียนคําศัพทยาก
ที่คิดวานักเรียนยังไมรูจักลงบนกระดานดํา ใหนักเรียนชวยกันหาคําศัพทนั้นจากพจนานุกรมหรือ 
   2. ขณะที่นักเรียนฟงเรื่องอยู ก็ใหนักเรียนจดบันทึกคําศัพทยากที่นักเรียนไม
เขาใจไปพรอมๆ กันดวย เมื่อฟงจบแลวใหถาม ครูหาอาสาสมัครใหชวยกันหาคําศัพทจากพจนานุกรม
ครูอาจจะอานเรื่องใหฟงอีกครั้งเพื่อเด็กจะไดใหความหมายของคําศัพทนั้นไดถูกตอง 
   3. ใหครูจัดสัปดาหการแตงประโยคขึ้นในชั้นเรียน ครูเปนผูริเร่ิมตั้งกระทูให
เปนประโยคแรก ซ่ึงในประโยคนั้นจะใชคําศัพทที่จะกําหนดความหมายเฉพาะลงไปได ก็ตอเมื่ออยู
ในความแวดลอม เชน นายแตงถูกรถคันหนึ่งเฉี่ยวเมื่อวานนี้ เขาเริ่มรูสึกคันแผลขณะที่เดินมาตามคัน
นา จากตัวอยางประโยคเชนนี้ ครูก็ใหนักเรียนหาคําศัพทมาแตงประโยคลักษณะดังกลาวประกวดกัน
ในหอง 
  7. การฝกฟงขอความจากการเขียนแบบตางๆ และฟงเพื่อเดาความที่จะสรุป มีวิธี
ดังนี้ 
   1. ครูหาตัวอยางขอเขียนสั้นๆ แบบตางๆ เชน ขอเขียนที่เขียนเรียงลําดับตาม
เวลาขอเขียนที่สรุปขอวิเคราะห ฯลฯ มาอานใหฟง แลวครูใหนักเรียนพิจารณารูปแบบจากขอความที่
ไดฟงนั้น แลวครูชวยอธิบายรูปแบบตางๆ เพิ่มเติม เมื่อนักเรียนรูจักรูปแบบตางๆ การเขาใจขอความก็
งายขึ้น 
   2. ครูหาอาสาสมัคร 1 คน มาเลาเรื่อง พอนักเรียนจะตองพูดสรุปเรื่องใน
ตอนทายครูใหนักเรียนที่ออกมาพูดหยุดเพื่อใหผูฟงทายขอความที่ผูพูดจะพูดสรุป (เพื่อทดสอบการ
ฟงของนักเรียน) แลววิเคราะหหาเหตุผลวา เพราะเหตุใด นักเรียนคนนั้นจึงเดาความไดถูกคนนั้นจึง
เดาผิด 
  8. การฝกฟงเพื่อประเมินคาของสาร 
   ขาวสารสวนใหญที่เราไดฟง บางครั้งมักจะแทรกขอคิดเห็นไวดวย ผูฟงบางครั้ง
มักจะไมไดฟงในจุดที่เปนแกนของเรื่องอยางแทจริง จึงทําใหตัดสินการกระทําของผูอ่ืนจากความรูสึก
ที่เกิดขึ้นจากที่ไดฟง ไดยินมา เพราะฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะชวยใหนักเรียนเปนผูฉลาดที่จะ
รูจักฟงเพื่อประเมินคาของสาร การประเมินคาของสาร เราอาจกระทําไดดังนี้ 
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   1. ใชประโยคตางๆ มาอานใหนักเรียนฟง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย + ถา
ประโยคนั้นมีใจความดีและให 0 คะแนน ถาประโยคนั้นใจความไมชัดเจน ใชคําผิด ฯลฯ กิจกรรม
เชนนี้จะชวยฝกทักษะการฟงพรอมๆ กับการตีความและการวิเคราะหประโยคไปดวย 
   2. ใชขอความสั้นๆ  1 ยอหนา  ครูเลือกขอความที่ เปนขอเขียนดีๆ  มา  1  
ยอหนาที่มีประโยคใจความสําคัญชัดเจน แลวครูเติมประโยคเพิ่มไปอีก 1 ประโยคใหมีหัวเร่ืองที่
เกี่ยวกับยอหนานั้น แตมีความที่ควรจะไปอยูอีกยอหนาหนึ่ง ครูอานใหนักเรียนฟง 2 คร้ัง เพื่อให
นักเรียนหาวาประโยคใดมีใจความสําคัญไมตรงจุดบาง 
   3. ใชโครงรางขอเขียน ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวาจะอานโครงรางที่เตรียมไว
สําหรับพูดใหฟงประโยคแรกจะเปนประโยคใจความสําคัญ ประโยคตอๆ มาจะเปนประโยคขยาย
ความของใจความสําคัญนั้น ใหนักเรียนฟงแตละประโยคขณะที่ครูอานใหดี เมื่อฟงแลว ถานักเรียน
เห็นวาทั้งประโยคใจความสําคัญและประโยคขยายนั้น มีใจความครอบคลุมพอที่จะเปน 1 ยอหนา ให
นักเรียนใหคะแนน ถายังเปนไปไมไดใหคะแนน 0 คะแนน ครูจะตองอานประโยคชนิดขยายประโยค
ใจความสําคัญชาๆ เวนระยะ 2 - 3 วินาที ที่นักเรียนจะตามไดทัน  
    โครงรางขอเขียนเพียง 1 โครงรางก็พอสําหรับใหฝก 1 คร้ัง และครูควรใช
โครงรางที่ซับซอนมากยิ่งๆ ขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดวินิจฉัยวาประโยคขยายมีความสัมพันธกับประโยค
ใจความสําคัญที่เปนโครงรางขอเขียนหรือไม 
   4. ใชสูตรเพื่อประเมินคาของสารที่ฟง มีรายละเอียดดังนี้ 
    ก. แยกขอความที่จําเปนออกมา ไดแก 
     หาใจความสําคัญ 
     ทิ้งประเด็นที่ไมตรงจุดออกไป 
     พิจารณาวาขอความนั้นมีจุดประสงคเพื่อบอกเลาหรือชักชวน 
     พิจารณาวาขอความใดเปนความจริงและขอความใดเปนขอความที่แทรก
ความคิดเห็น 
     ถึงแมวิธีนี้ ยังไมอาจจะรับรองไดวาเปนวิธีที่ดีที่สุด แตก็อาจจะชวยให
ฟงขอความไดเร็วขึ้นในขณะนั้น 
    ข. ใชสูตรในขอ 1 นั้นประเมินการพูดของนักเรียนในกลุม หนาชั้นเรียน
หรือประเมินจากการฟงรายการวิทยุและรายการโทรทัศน 
    ค. ประเมินการสื่อสารระหวางบุคคล ใหเวลานักเรียน 1 สัปดาหเพื่อใชสูตร
ในขอ 1 ประเมินการสนทนา เมื่อครบกําหนดเวลาใหกลับมาเขากลุม เพื่ออภิปรายถึงขอดี - ขอเสีย 
ของสูตรตามขอ 1 ที่ไดนําไปใชแลวสรุปเปนขอคิดเห็นของชั้นเรียน 
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  วรรณี โสมประยูร (2544: 95) กลาวถึงหลักการสอนฟงไวดังนี้ 
  1. ควรสอนใหนักเรียนเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการของการฟงแตละประเภท 
พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 
  2. ควรใหนักเรียนฝกทักษะการฟงแตละประเภทใหครบ เพื่อนักเรียนจะไดนําไปใช
ในโอกาสที่แตกตางกัน 
  3. ครูควรพูดใหชัดถอยชัดคํา และอยาพูดเร็วเกินไปจนนักเรียนฟงไมทัน รวมทั้งครู
ควรจะเปนตัวอยางของผูฟงที่ดีดวย 
  4. ควรจัดบรรยากาศในการฟงใหเหมาะสม เชน ไมนั่งเบียดกันเกินไป ไมมีเสียง
รบกวน อากาศถายเทสะดวก แสงสวางเพียงพอ 
  5. กิจกรรมที่ใชสอนตองเราความสนใจใหนักเรียนอยากฟง และควรใหกําลังใจใน
การฟงของนักเรียนดวยการกลาวชม 
  6. กิจกรรมการสอน ควรสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดจากเรื่องที่ฟงดวย ให
ผูฟงมีสวนรวมโดยมีการอธิบายซักถามไดบาง 
  7. การเลือกเร่ืองที่ใชสอนฟงควรเปนเรื่องที่ไมไกลตัว และเกี่ยวของกับนักเรียน 
หรือเปนเรื่องที่มีความหมายตอนักเรียน 
  นอกจากนี้ฐะปะนีย นาครทรรพ (2547 : 63 - 66) กลาวถึงแนวการสอนเกี่ยวกับการ
ฟงไววาการฝกทักษะฟงนี้ อาจฝกไดทั้งในวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ และนอกโรงเรียน ขอสําคัญ
ควรช้ีแจงใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของการฟง วาเปนทางที่จะสงเสริมความรูของนักเรียนให
เพิ่มพูนไดไมมีที่ส้ินสุด ถานักเรียนเต็มใจฝกฝนตนเองและฝกดวยวิธีที่ถูกตอง 
  สําหรับเนื้อหาที่จะนํามาใชในการฝกนั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับชั้น โดย
คัดเลือกสิ่งที่อยูในวงความสนใจหรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ซ่ึงจะเปนการชวย
สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ และจิตใจของนักเรียนไปดวย ถาครูสามารถสอนโดยดึงวิชา
อื่นเขามาสัมพันธดวยไดก็ยิ่งเปนการดี 
  การทดสอบเพื่อใหทราบวานักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นมากนอยแคไหนนั้น เปนสิ่งควร
ทําอยูเสมอๆ เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองและสงเสริมใหเปนผูมีประสิทธิภาพในการฟง 
  ตัวอยางแนวการสอนเกี่ยวกับการฟงมาเสนอเพื่อพิจารณาประกอบแนวการสอน ครูที่
สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3) อาจนําไปดัดแปลงสอนไดตามความเหมาะสม 
  1. การฝกมารยาทในการฟง 
   1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับมารยาททั่วๆ ไปของการฟง เชน มารยาทในหอง
ประชุมในโรงมหรสพ ในที่สาธารณะอื่นๆ ตลอดจนการเปดวิทยุสวนตัวฟงมิใหเปนการรบกวนผูอ่ืน 
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   2. สงเสริมในดานการปฏิบัติโดยจัดใหมีประสบการณตางๆ เชน 
    ฟงครูและเพื่อนพูดในชั้นเรียน 
    เชิญวิทยากรมาพูดใหฟงในหองประชุม 
    ใหฟงโอวาทของครูใหญหรือผูมาเยี่ยมโรงเรียน 
    พาไปฟงการอภิปราย ปาฐกถา โตวาที ภายนอกโรงเรียนตามโอกาสที่
เหมาะสม 
     พาไปวดัใหไดฟงพระธรรมเทศนาและฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
     พาไปฟงดนตรี ชมละคร หรือภาพยนตร 
  2. การเก็บใจความสําคัญ 
   1. สอนใหรูจักวิธีเก็บใจความสําคัญ โดยตั้งคําถามชวยความจําดวยหัวขอส้ันๆ 
วาใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน อยางไร หรือหัวขออ่ืนๆ ที่ชวยใหทราบสาระสําคัญของสิ่งที่ฟง 
   2. ฝกการเก็บใจความสําคัญโดยใหฟงส่ิงตอไปนี้ 

 จดหมายธุรการหรือสวนตัว 
 ขาวที่นาสนใจเกี่ยวกับเหตุการณและบุคคล 
 บทความจากหนังสือพิมพ 
 เรียงความที่เขียนไดดีของเพื่อนในชั้น 
 นิทานหรือเร่ืองสั้น 
คําปราศรัยของบุคคลสําคัญทางวิทยุหรือโทรทัศน (ครูอาจนัดหมายให

นักเรียนฟงทางบาน) 
 ประสบการณที่ครูหรือเพื่อนในชั้นเลา 
 ชีวประวัติบางตอนของบุคคลสําคัญ 
 เร่ืองในหนังสือแบบเรียนบางตอน หรือหนังสืออ่ืนๆ 

  3. การสอนใหมีวิจารณญาณในการฟง 
   1. สอนใหรูจักพิจารณาวาสิ่งที่ฟงนั้นมีลักษณะอยางไร เปนคําบอกเลา     เปน
ขอเท็จจริง หรือเปนความเห็นของผูพูด ถาเปนความเห็นก็ใหรูจักวิจารณวาเปนความเห็นที่ชอบดวย
เหตุผลหรือไม เปนที่เชื่อถือไดหรือไม และมีเจตนาอยางไร 
   2. สงเสริมการใชวิจารณญาณ โดยจัดใหฟงส่ิงตอไปนี้และหัดวิจารณ 
    ขอความที่เปนการโฆษณาจากหนังสือพิมพ 
    ขอความที่แนะนําหรือเชิญชวนใหทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
    บทความที่วิจารณเหตุการณหรือเร่ืองราวตางๆ 
    คําบรรยายของวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องที่นาสนใจ 
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    เรียงความหรือรายงานของเพื่อนในชั้น 
    การวิจารณหรือวิเคราะหขาวทางวิทยุและโทรทัศน 
    การอภิปราย ปาฐกถา หรือโตวาทีตางๆ 
    เรื่องจริงหรือเร่ืองสมมติที่เพื่อนในชั้นเลา 
  4. การฟงเพื่อใหไดความรูอันเปนทางสงเสริมสติปญญา 
   1. สอนวิธีจดหัวขอความรูที่ไดจากการฟง ช้ีใหเห็นประโยชนของการจดหัวขอ
เพื่อประหยัดเวลาและชวยความจํา 
   2. สงเสริมการฟงเพื่อใหไดความรู โดยจัดใหฟงส่ิงตอไปนี้ 
    ความรูที่ครูอธิบายในวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืน 
    ความรูรอบตัวที่เพื่อนนํามาเลาใหฟง 
    บทความสงเสริมความรูเกี่ยวกับการประหยัด การประกันชีวิต การใชเวลา
วางใหเปนประโยชน 
    นิทานที่มีแนวสงเสริมจริยศึกษา 
    ประวัติหรือที่มาของประเพณีไทยในทองถ่ินตางๆ 
    ชีวประวัติบุคคลสําคัญ 
    เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
    ขอคิดของนักเรียน นักประพันธที่มีช่ือเสียง 
    เร่ืองจากหนังสือสารคดีประเภททองเที่ยว 
    บทละครหรือนวนิยายที่ใหความรู ฯลฯ 
  5. การสอนใหรูคุณคาของสิ่งที่ไดฟง 
   1. สอนใหรูจักสังเกตวาส่ิงที่ไดฟง ไมวาจะเปนประเภทรอยกรองหรือรอยแกว
มีคุณคาที่ตรงไหน เชน คุณคาในดานความเพลิดเพลิน คุณคาในดานสงเสริมศีลธรรม และวัฒนธรรม 
คุณคาในดานความไพเราะงดงาม คุณคาในดานแงคิดที่มีประโยชน ฯลฯ 
   2. สงเสริมความสนใจและความรูคุณคาโดยจัดใหฟงส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 
    บทรอยกรองที่ไพเราะจากวรรณคดี 
    สํานวนความเรียงที่เรียบรอยสละสลวย เชน จากพระราชนิพนธเร่ืองไกล
บาน 
    บทเพลงที่เกี่ยวกับวรรณคดี 
    นวนิยายบางเรื่องที่แฝงคติธรรม 
    คําประพันธที่ชนะการประกวด 
    พระธรรมเทศนา ที่เหมาะกับสติปญญาของนักเรียน 
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    คติพจนทั้งของไทยและของตางประเทศ 
    การอานทํานองเสนาะตางๆ 
    สํานวนพรรณนาความงามของธรรมชาติ 
  6. การสงเสริมใหมีความเจริญทางจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค 
   1. สอนใหรูจักใชความคิดคํานึงเมื่อไดยินเสียงเพลง เสียงการอาน ทํานอง
เสนาะ หรือเสียงอานเรื่องราวตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง และใหสามารถแสดงออกไดเปน
ความรูสึกชื่นชมดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษรหรือดวยการสรางสรรคงานศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง 
   2. สงเสริมความเจริญทางจินตนาการ โดยจัดใหฟงส่ิงตางๆ ตอไปนี้ 
    การบรรยายของผูที่ไดเคยทองเที่ยวไปในที่ตางๆ 
    การอานบทกวีนิพนธที่มีภาพพจนงดงาม 
    ดนตรีไทย หรือบทขับรองเกี่ยวกับวรรณคดี 
    ดนตรีที่ไมมีเนื้อรอง แตมีลีลาตางๆ ที่อาจจะทําใหเกิดจินตนาการได 
    บทละครพูดบางเรื่อง ใหมีผูอานทําเสยีงใหสมบทบาท 
   3. สงเสริมความคิดริเร่ิมและสรางสรรค โดยจัดใหมีประสบการณตอไปนี้ 
    ใหวาดภาพในระหวางที่ฟงการอานทํานองเสนาะหรือฟงบทเพลงจาก
วรรณคดี 
    ใหแปลงบทรอยกรองจากวรรณคดีบางตอนเปนบทเจรจาทํานองละครพูด 
    ใหแตงบทรอยกรองเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดี ฯลฯ 
   ทั้งนี้ พึงพิจารณาสงเสริมตามความถนัดของนักเรียนแตละคน 
  การพัฒนาทักษะการฟง 
  ทักษะการฟงมีความสําคัญมากดังที่กลาวมา ดวยเหตุที่โลกเรามีความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น จึงทําใหบุคคลในสังคมทุก
ระดับตองใชทักษะการฟงอยูตลอดเวลา ถาเราฝกฝนทักษะการฟงมาอยางถูกตอง เหมาะสมและถูกวิธี 
เรายอมมีความสามารถในการรับฟงสารตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับประโยชนจากการฟง
เร่ืองตางๆ ไดอยางเต็มที่ ดังนั้นตอไปนี้ขอเสนอกระบวนการพัฒนาทักษะการฟงเพื่อเปนแนวทางแกผู
ประสงคจะฝกฝนดังนี้ (สนิท สัตโยภาส 2545 : 47 - 63) 
  ทานจะฟงอะไร หรือเร่ืองอะไรก็ตาม ควรไดดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้ 
  1. ขั้นกอนฟง 
   ขั้นกอนฟง เปนขั้นที่ผูฟงเตรียมพรอมที่จะฟงควรทํากิจกรรมที่แสดงการเตรียม
ตัวและเตรียมใจที่จะฟงดังตัวอยาง เชน 
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   1.1 ตั้งจุดประสงคไวดวยการเขียน หรือการกําหนดไวในใจวาจะฟงเรื่องอะไร 
ฟงเพื่อประโยชนอะไร จะเก็บสาระสําคัญ จะคนหาคําตอบอะไร จะเก็บความคิดเห็น จะจับสํานวนพดู
ที่ดีไวใช จะหาแนวคิดและขอคิด จะลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือจะฟงเพื่อหาขอประเด็นมาโตแยง 
(ในกรณีที่ฟงในฐานะเปนผูโตวาที) เปนตน 
   1.2 เขียนไวกอนวาเรื่องที่กําลังจะฟงนี้เรารูหรือเขาใจอะไรอยูบางแลว เพื่อเวลา
ฟงจบเราจะไดวัดผลการฟงของตนวาไดอะไรเพิ่มจากการฟงบาง หรือฟงในสิ่งที่รูแลวทั้งส้ิน 
   1.3 เขียนไวกอนวาเราอยากรูอะไรบางที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังจะฟง เมื่อฟงจบ
เราจะไดวัดผลดวยตนเองไดวาการฟงครั้งนี้เราไดคําตอบในเรื่องที่อยากรู หรือสงสัยหรือไม 
   1.4 ถาเราจะฟงเรื่องที่เราไมมีประสบการณมาเลย ผูฟงที่ดีควรถามไถ หรือหา
หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่อานไวกอนเพื่อเวลาฟงจะไดเขาใจ หรือจับประเด็นไดเร็วขึ้น 
  2. ขั้นขณะฟง 
   ขณะฟง เปนขั้นที่ สํ าคัญที่ สุด  เพราะ เปนขั้นที่ ผูฟ งจะไดสาระ  ความรู 
ประสบการณจะไดความคิดเห็น และจะไดภูมิปญญาเพิ่มเติมจากเดิม ขั้นนี้ผูฟงจะตองปฏิบัติตาม 
“ลักษณะของการฟงที่ดี” ทั้ง 7 ประการ คือ ตั้งใจฟง มีสมาธิในการฟง พยายามทําความเขาใจสารที่ฟง  
พยายามเก็บสาระความรู ความคิดใหได จากนั้นจึงใครครวญไตรตรองดวยเหตุผลวาอะไรเปนความรู
ใหมอะไรเปนความคิดเห็นที่แปลกใหม อะไรนาเชื่อถือ อะไรมีคุณคา อะไรนานํามาทดลองปฏิบัติ 
และเมื่อจับประเด็น จับสาระหรือคุณคาไดแลวก็ควรบันทึกไวเมื่อตองการใชจะไดนําออกมาใชได
โดยไมผิดหรือนํามาใชไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเพราะเราไดบันทึกไว ไมหลงลืมสาระตอนใด 
  3. ขั้นหลังฟง 
   ขั้นหลังฟง เปนขั้นที่ทําใหมองเห็นคุณคาและประโยชนของการฟงไดชัดเจน
เปรียบเทียบไดกับการประเมินผลการฟงนั้นเอง กิจกรรมที่นิยมทําหลังฟงมีหลายอยาง เชน 
   3.1 ทําตามที่ไดตั้งจุดประสงคไวในขั้นกอนฟง เชน 
    จุดประสงคที่ตั้งไว กิจกรรมที่ควรทํา 
    จับสาระสําคัญได เขียนสรุปสาระ หรือเร่ืองยอไว พูดเลาเรื่องยอให

ผูอ่ืนฟง บันทึกลงสมุด “สะสมความรู” 
    จับสํานวนการพูดดีๆ ไวใช บันทึกลงสมุด “เก็บไดจากการฟง” สมุด 

“สํานวนพูดเก” 
    จับแนวคิด หรือขอคิดได  เขียนสรุปแนวคิด ขอคิดที่ได 

ฯลฯ 
   3.2 นําความรูเดิมของเรื่องที่ฟงมาพิจารณาวามีอะไรบางที่รูเพิ่มขึ้นจากเดิม 
พรอมกับประเมินผลการฟงของตนเองวา การฟงครั้งนี้ไดประโยชนแคไหน 
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   3.3 นําสิ่งที่อยากรูที่ เขียนไวกอนที่จะฟงมาประเมินและหาคําตอบดูวาเรา
สามารถนําสิ่งที่ฟงมาตอบคําถามไดครบทุกประเด็นไหม ถาการฟงครั้งนี้สามารถใหคําตอบในขอที่
สงสัยไดหรือทั้งหมดก็นับวาในการฟงใหคุณประโยชนแลว 
   3.4 การฟงจะอํานวยประโยชนแกผูฟงไดอยางเต็มที่ถาผูฟงใสใจที่จะสะสม
ประสบการณจากการฟงไวมากๆ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข การ
ทํางานอยางเจริญกาวหนา การครองชีวิตรวมกับผูอ่ืน เปนตน เมื่อเก็บเรื่องดังกลาวไวมากพอแลวควร
ไดนําองคความรูมาหลอมรวมแลวนําไปวางแผนการดําเนินชีวิต การทํางาน หรือการครองชีวิตอยางมี
สุขจนประสบความสําเร็จ ถาทําไดก็นับวาไดประโยชนจากการฟงไดอยางเต็มที่ทีเดียว และรับรองวา
ทําไดจริงๆ 
 นอกจากนี้ สนิท สัตโยภาส (2545 : 49 - 63) ยังกลาวถึง แนวทางการแบงประเภทของการ
ฟงไว 2 แนวทาง  คือ 
 แนวทางแรก   แบงตามลักษณะรูปแบบของงานเขียน โดยแบงเปน การฟงนิทาน ฟง
โฆษณา ฟงเพลง ฟงบทละคร ฟงคําอธิบาย  ฟงปาฐกถา ฟงสุนทรพจน ฟงการอภิปราย ฟงการโตวาที 
ฟงการสนทนา ฟงการสัมภาษณ ฟงขาว ฟงคําส่ัง เปนตน 
 แนวทางที่สอง แบงตามจุดมุงหมายของการฟง โดยแบงเปน 5 ประเภท คือ 
 1. การฟงเพื่อจับประเด็น 
 2. การฟงเพื่อความเขาใจ 
 3. การฟงเพื่อตีความ 
 4. การฟงเพื่อวิเคราะห 
 5. การฟงเพื่อประเมินคา 
 ในที่นี้ผูเขียนจะนําเสนอประเภทของการฟงตามแนวที่สอง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การฟงเพื่อจับประเด็น 
  การฟงเพื่อจับประเด็น เปนจุดมุงหมายเบื้องตนของการฟงในทุกระดับชั้น การฟง
ประเภทนี้จะฝกใหผูฟงตั้งใจและสนใจฟงเรื่องราวที่ฟงจนสามารถจับหัวขอหรือสาระสําคัญของเรื่อง
ได นับเปนทักษะพื้นฐานที่เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในสรรพวิทยาตางๆ ตลอดจนสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักการฟงเพื่อจับประเด็น มีดังนี้ 
  1.1 ตั้งใจฟง มีสมาธิ ใจจดจออยูกับเรื่องที่กําลังฟงเทานั้น 
  1.2 ถาเรื่องเปน “สารคดี ปาฐกถา สุนทรพจน บทความเชิงวิชาการ หรือคําบรรยาย” 
ซ่ึงเปนเรื่องราวที่มุงใหความรู ใหขอคิดเปนสําคัญ เมื่อฟงเรื่องประเภทนี้จะตองพยายามจับประเด็นให
ไดวา สาระสําคัญมีกี่ประเด็น อะไรบาง และจดบันทึกไวกันลืม 
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  1.3 ถาเรื่องที่ฟงเปน “บทความแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปราย” ซ่ึงเรื่องประเภท
นี้จะประกอบดวยเรื่องราวที่เปนขอเท็จจริง กับขอความที่พูดแสดงความคิดเห็นที่มีตอขอเท็จจริงนั้น 
ถาฟงเรื่องประเภทนี้จะตองจับประเด็นใหไดวา ขอเท็จจริงของเรื่องนี้คืออะไรและอะไรเปนความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูพูดเอง เมื่อจับขอเท็จจริงกับความคิดเห็นไดแลว ผูฟงก็จะตอง
ใครครวญตออีกวาตนเองมีความคิดเห็นตอเร่ืองที่ฟงอยางไร 
  1.4 ถาฟง “ขาว” ขอเสนอใหใชวิธีจับประเด็นงายๆ โดยตั้งคําถามในใจกอนฟงวา 
“ใคร ทําอะไร ที่ไหน และผลเปนอยางไร” ขณะฟงก็พยายามหาคําตอบใหครบตามที่ตั้งคําถามไวก็จะ
ไดสาระสําคัญของขาวอยางสมบูรณ 
  1.5 ถาฟง “นิทาน นิยาย หรือละคร” เรามักนิยมใชวิธีจับประเด็นหรือจับสาระสําคัญ
ของเรื่องอยู 2 แบบ คือ 
   1.5.1 ขณะฟงใหหาคําตอบไปดวยวา “ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะเหตุ
ใด ผลเปนอยางไร และแนวคิดของเรื่อง คืออะไร” 
   1.5.2 ขณะฟงใหจับสาระดวยการทํา “แผนภาพโครงเรื่อง” 
  1.6 เมื่อจับสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงไดแลว ผูฟงก็สามารถนําไปแสดงออกดวยการ
พูดเลา การเขียนสรุป หรือตอบคําถามที่กําหนดไวกอนฟงได 
 2. การฟงเพื่อความเขาใจ 
  การฟงเพื่อความเขาใจ เปนการฟงที่ผูฟงพยายามทําความเขาใจถึงสาระสําคัญของ
เร่ืองที่ฟงในแงมุมตางๆ โดยผูฟงจะตองทําความเขาใจและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบขอใดขอหนึ่ง
หรือหลายๆ ขอของเรื่องที่ฟงเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ คือ 
  2.1 จับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได 
  2.2 บอกรายละเอียดที่เดนๆ ของเรื่องที่ฟงได 
  2.3 ลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณของเรื่องที่ฟงได 
  2.4 บอกความสัมพันธของเหตุการณ หรือตัวละครในเรื่องที่ฟงได 
  2.5 เปรียบเทียบเหตุการณ ตัวละคร ของเรื่องที่ฟงได 
  2.6 หาเหตุผลใหเหตุการณ หรือพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องที่ฟงได 
  2.7 แยกแยะเรื่องราว หรือเหตุการณตลอดจนตัวละครในเรื่องที่ฟงได 
  2.8 คาดคะเนผล หรือเหตุการณของเรื่องที่ฟงได 
  2.9 บอกความตั้งใจของผูพูดได 
  2.10 ตั้งชื่อใหเร่ืองราวที่ฟงได 
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  การฟงเพื่อความเขาใจจะเหมาะกับการฟงเรื่องราวเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะฟง
คําอธิบายหรือคําบรรยายเชิงวิชาการ ฟงบทความ  ฟงสารคดี  ฟงนิทานหรือเร่ืองเลา ฟงละคร ฟงนว
นิยาย หรือฟงบทรอยกรองตางๆ เปนตน 
 3. การฟงเพื่อวินิจสารหรือตีความ 
  ฟงแลวตีความเปนทักษะที่มีความจํา เปนมากควรฝกฝนไวทุกคนเพราะใน
ชีวิตประจําวันเรายอมไดยินไดฟงเรื่องราวหรือขอความที่มีความหมายไมตรงกับขอความที่สุด ดวย
เหตุที่ผูพูดใชคําหรือสํานวนโวหารที่มีความหมายโดยนัย ผูฟงจะตองใครครวญและทําความเขาใจวาผู
พูดแฝงสารใดไว ความหมายที่ผูพูดตองการจะสื่อสารคืออะไร ฟงแลวคิดกอนวินิจฉัยกอนจึงตีความ
ออกมาวาสารที่ฟงนั้นความหมายจริงๆ คืออะไร 
  ถาทานไดฟงความตอนหนึ่งวา “ไมมีใครหรอกที่ไมเคยทําอะไรพลาดเลย แตเมื่อทํา
ผิดไปแลวก็ขอใหยึดสุภาษิตพระรวงที่วา อยายลเยี่ยงถวยแตกมิติด จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย ก็แลว
กัน แลวทานจะไดช่ือวาเกิดมาแลวมิเสียชาติเกิด”กอนที่จะตีความเจตนาที่แทจริงของผูพูดวาตองการ
บอกเราวาทําอยางไรนั้นผูฟงจะตองใครครวญธรรมชาติของวัตถุ 2 ชนิดนี้กอนวา “ถวย” หรือชามที่
ทําดวยกระเบื้อง ถาแตกหรือบิ่นลงจะนําเอามาปนใหมไมไดตองทิ้งไปเลย แตถาเปน “สัมฤทธิ์” อัน
ไดแก แรธาตุที่เปนเงิน ทอง นาค หรืออาทิเมื่อแตก หักหรือบุบสลายลงชางยอมนําไปหลอหลอมเพื่อ
ทําเปนรูปทรงออกมาใหมได จากนั้นผูฟงจึงจะตีความออกมาไดวา “คนที่ทําชั่ว” หรือทําอะไร
ผิดพลาดไปแลวก็ขอใหกลับใจกลับตัวใหม กลับมาทําดีทําชอบโลกก็ยังสรรเสริญวาเปนคนดีอยู” 
  ถาผูพูดมีเจตนาอยางหนึ่งแตผูฟงแปลเจตนาไปอีกอยางหนึ่งการสื่อสารยอมไรผล
ทั้งนี้อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดกันได ดังนั้นเราควรตองฟงดีๆ ฟงแลวคิดกอนโดยเริ่มการแปล
ความหมายของคําศัพทหรือขอความบางตอนที่แทรกในเรื่องราวที่ฟงกอน แลวจึงแปลความคําพูด
ทั้งหมด เมื่อใครครวญจนดีแลว ก็ตีความออกมาวาเจตนาที่แทจริงของผูพูดคืออะไร 
 4. การฟงเพื่อวิเคราะห 
  “วิเคราะห” แปลวา แยกออกเปนสวนๆ ดังนั้นการฟงเพื่อวิเคราะหจึงหมายถึงการฟง
ที่ผูพูดตองใครครวญในสารที่ฟงเกี่ยวกับแงมุมตางๆ เชน ประเภทของสาร อารมณหรือความรูสึกของ
ผูพูด สาระสําคัญหรือพลความ เหตุและผล ขอเท็จจริงหรือความคิดเห็น นาเชื่อถือหรือไมนาเชื่อถือ 
ตรงไหนถูกตรงไหนผิดหรือแมแตการใชภาษาตอนใดมีความไพเราะนาฟง ก็ตองวิเคราะหดวย เปน
ตน 
  ดวยเหตุที่สารที่ฟงซ่ึงผานเขามาในชีวิตประจําวันทั้งที่บานและที่ทํางาน ลวนมี
เร่ืองราวขาวสารมากมายทั้งที่เปนเรื่องเลา ขาว บทความ การอภิปราย การโตวาที การแถลงการณ บท
รอยกรอง เพลงบทละคร บทสัมภาษณและที่สําคัญก็คือ บทโฆษณาตางๆ สารที่กลาวมาขางตนลวน
ตองผานการวิเคราะหแยกแยะไตรตรองเกี่ยวกับเจตนา สาระ เหตุผล ความจริงความเท็จ ความคิดเห็น 
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ความถูกผิด และความนาเชื่อถือเสียกอนแลวจึงตัดสินใจบทพื้นฐานของเหตุผลของผูฟงเอง อยางนี้
เรียกวา  “ฟงอยางมีวิจารณญาณ” ซ่ึงทักษะการฟงแบบนี้ทุกคนควรไดฝกฝนไวเพราะจะทําใหเราเปน
คนไมหูเบา ไมเชื่ออะไรงายๆ หรือตัดสินใจทําอะไรผิดๆ แตเราจะเปนคนหนักแนนมีเหตุผลและเปน
คนมีวิจารณญาณ คุณลักษณะเชนที่วานี้แหละที่ประเทศชาติตองการใหมีในทรัพยากรบุคคลของชาติ 
 5. การฟงเพื่อประเมินคา 
  การฟงที่ดีอีกอยางหนึ่ง คือ เมื่อฟงแลวผูฟงตองรูจักนําความรูความคิดที่ดีมีประโยชน
จากเรื่องที่ฟงไปใช แตกอนที่จะนําส่ิงดังกลาวไปใชนั้นผูฟงจะตองประเมินคาเสียกอนวาเรื่องที่ฟงมี
คุณมากนอยเพียงใด ใหประโยชนในแงไหน อะไรเปนขอคิดหรือแนวคิดที่ควรนําไปปฏิบัติตาม หรือ
เรื่องที่ฟงนี้นาเชื่อถือหรือไม เปนตน เมื่อวิเคราะหวิจารณดวยเหตุผลแลวจึงตัดสินใจวา เร่ืองที่ฟงมี
คุณคาหรือไม นาเชื่อถือหรือไมสมควรนําไปปฏิบัติตามหรือไม การฟงโดยรูจักประเมินคาดังกลาวนี้
จะชวยใหผูฟงไดรับประโยชนจากการฟงอยางเต็มที่ และยังชวยเสริมใหผูฟงเปนคนมีวิจารณญาณ
มากขึ้นอีกดวย 
  วิธีฟงเพื่อประเมินคาควรดําเนินขั้นตอน ดังนี้ 
  5.1 ฟงแลวจับสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงทั้งหมดกอน 
  5.2 คิดใครครวญ แยกแยะเรื่องที่ฟงเกี่ยวกับแงมุมตางๆ เชน เหตุคืออะไร ผลคืออะไร 
ตรงไหนเปนความคิดที่ดี ตรงไหนนาเชื่อ ตรงไหนไมนาเชื่อ เปนตน 
  5.3 สรุปหรือตัดสินใจวาเรื่องที่ฟงนั้นดีหรือไมดี นาเชื่อหรือไมนาเชื่อ มีคุณคา
หรือไม โดยแสดงเหตุผลประกอบ 
  5.4 จากนั้นจึงนําไปแสดงออกดวยการพูดหรือการเขียนสุดแตจุดมุงหมายของการฟง
ที่ตั้งไว 
  จะเห็นไดวาการฟงเพื่อประเมินคาเปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟงเพื่อวิเคราะห
อันนําไปสู “การฟงอยางมีวิจารณญาณ” นั่นเอง 
 กิจกรรมเสนอแนะในการสอนฟง 
 ในการสอนฟงผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมใหผูเรียนเพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนมี
ความสนใจและอยากมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหมากขึ้น เชน เลนเกม ฟงนิทาน และฟงเพลง
เปนตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหผูเรียนรูสึกสนุก เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายกับการเรียน 
  อัญชลี แจมเจริญ (2526 : 67 - 68) กลาวถึงการสอนทักษะการฟงวา การฟง หมายถึง
ความสามารถในการติดตามเรื่องราวที่ไดยินดวยความเขาใจ จับประเด็นสําคัญได รูจักวิเคราะห
วิจารณแลวนําส่ิงที่ฟงมาประเมินผล 
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  ความมุงหมายของการสอนทักษะการฟง 
  1. ใหนักเรียนมีมารยาทในการฟง มีความตั้งใจในการฟง 
  2. ใหเขาใจความหมายตามความประสงคของผูพูด 
  3. สามารถจับใจความสําคัญไดรวดเร็วและถูกตอง 
  4. รูจักคิดหาเหตุผลจากเรื่องที่ไดฟงมา 
  5. ใหเกิดจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  6. ใหสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาและสามารถตอบปญหาตางๆ จาก
การฟง 
  กิจกรรมการสอนฟง (ใหเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไดตามระดับชั้น) 
  1. เกมตามผูนํา ใหนักเรียนฟงและปฏิบัติตามครูส่ัง ถานักเรียนเขาใจคําสั่ง ฟงรูเร่ือง
ก็ปฏิบัติตามได เร่ิมเกมดวยคําส่ังงายๆ กอน เชน ยืนขึ้น นั่งลง หัวเราะ ยกมือซาย ชูนิ้วช้ี ฯลฯ แลวคอย
ยากขึ้น เชน จับหู จับมือ จับผม ฯลฯ 
  2. เกมปรบมือ ครูชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวา ถาครูออกเสียง ก. ใหนักเรียนปรบมือ 2 
คร้ัง ถาออกเสียง ข. ใหนักเรียนปรบมือคร้ังเดียว (จะเปลี่ยนจาก ก. ข. เปนอื่นก็ได เชน ช่ือนักเรียน ช่ือ
ผลไม ฯลฯ) แลวครูออกเสียงใหสลับกันจากชาแลวเร็วขึ้น 
  3. ทายเสียงสัตวตางๆ ครูทําเสียงสัตวตางๆ ใหนักเรียนทาย แลวใหนักเรียนทําและ
ทายเพื่อนนักเรียนดวยกัน 
  4. ทายเสียงเพื่อน จัดกิจกรรมนี้เมื่อนักเรียนคุนกันแลว โดยใหนักเรียนทุกคนกม
หนาลงกับโตะ 
  5. เกมกระซิบ ครูเรียกนักเรียนคนหนาหรือคนสุดทายของแตละแถวมาหนาชั้นแลว
กระซิบขอความตอนหนึ่ง จะสั้นหรือยาวก็สุดแทแตครูจะเห็นเหมาะสม แลวใหนักเรียนคนนั้น
กระซิบคนที่นั่งถัดไปในแถวของตน (ไมใหนักเรียนในแถวอื่นไดยิน) แลวใหนักเรียนคนที่ไดฟง
กระซิบคนตอไป จนถึงคนสุดทายแลวใหบอกครูวาไดฟงกระซบิอยางไร ครูจะเห็นนักเรียนแตละแถว
มีความสามารถในการฟงและจําแตกตางกัน 
  6. รองเพลงงายๆ และทําทาประกอบตามเนื้อเพลง เชน “จับมือกันเปนวงกลม (ซํ้า) 
ยืนใหตรง แลวก็โคง ทักทายสวัสดี กาวเดินหนาอยาไดรอเรียกมือชูทันที แลวถอยมาทาเดิม” ฝกให
นักเรียนรองและทําทาทาง 
  7. เกมตายาย ครูเรียกนักเรียนมา 2 คน สมมติใหเปนตาและเปนยาย แลวใชผาปดตา
ทั้งสองคน ใหคนที่เปนตาเรียก “ยายจา” คนที่เปนยายขานรับโดยวิธีพูด “จา” หรือปรบมือหรือทําใหมี
เสียงวิธีตางๆ ขานแลวเดินหนีจากจุดเดิม ใหคนที่เปนตาตามหาใหพบเปนการฝกฟงตําแหนงของเสียง 
  8. ฟงนิทาน หรือขาว แลวครูซักถาม ถาฟงเขาใจก็ตอบได 
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  9. เลาเรื่อง หรือนิทานใหฟงครึ่งหนึ่ง แลวใหนักเรียนทายเรื่องจนจบ 
  10. หาคําที่มีเสียงตางๆ แขงขันกัน เชน คําออกเสียงสระอิ ตัว น. สะกด เชน กิน บิน 
หิน ดิน ฯลฯ 
  11. ตอคําคลองจองกันที่มีความหมาย เชน หมาเหา เราวิ่ง หิ่งหอย หอยโขง ฯลฯ 
  12. เกมขาวลือ ครูเรียกนักเรียนออกมานอกหอง 6 คน ครูใหคนที่ 1 เขามาอาน
ขอความที่ครูกําหนด ใหเพื่อนทั้งชั้นฟง เมื่ออานจบแลวครูเรียกคนที่ 2 เขามาฟงคนที่ 1 เลาเรื่องที่อาน 
แลวคนที่ 2 เลาเรื่องที่ฟงใหคนที่ 3 ฟง คนที่ 3 เลาใหคนที่ 4 ฟง คนที่ 4 เลาใหคนที่ 5 ฟง คนที่ 5 เลา
ใหคนที่ 6 ฟงจนครบ แลวชวยกันสรุปผลจากกิจกรรม 
  วรรณี โสมประยูร (2544 : 95 - 97) กลาวถึงกิจกรรมเสนอแนะในการสอนฟงไวดังนี้ 
  1. ฝกใหมีสมาธิในการฟง ดังนี้ 
   1.1 นักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังของครู โดยครูแสดงทาทางประกอบ 
   1.2 นักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังของครู โดยครูแสดงทาทางตรงกันขามกับคําส่ังให
นักเรียนดู 
   1.3 เลาเกาอ้ีดนตรี 
   1.4 เลนทายเสียงเพื่อน 
   1.5 เลนปริศนาคําทาย 
   1.6 ใหนักเรียนแสดงบทบาทตามเรื่องที่เลาใหฟง 
  2. ฝกมารยาทการฟง ดังนี้ 
   2.1 สรางสถานการณใหนักเรียนฝกมารยาทในหองเรียนหรือในหองประชุม 
   2.2 ใหนักเรียนเขียนขอควรปฏิบัติของผูฟงที่ดี 
   2.3 ประกวดผูมีมารยาทการฟงที่ดีในหองเรียน 
  3. ฝกจับใจความสําคัญ ดังนี้ 
   3.1 บอกใจความสําคัญจากคําอธิบายของครู 
   3.2 เลาใจความจากเรื่องที่ครูหรือเพื่อนอานใหฟง 
   3.3 เลาลําดับเรื่องราวจากการฟงบทละครวิทยุ 
   3.4 จับใจความจากเรื่องที่ครูหรือเพื่อนเลาใหฟง 
   3.5 บรรยายเรื่องราวจากเรื่องที่ดูในโทรทัศนหรือภาพยนตร 
   3.6 บอกใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงจากเทปที่ครูเปดใหฟง 
   3.7 บรรยายความหมายของเพลงที่ครูกําหนดให 
   3.8 อธิบายคําส่ังของครูใหเพื่อนฟง 
   3.9 แบงกลุมผลัดกันเลาแลวถาม - ตอบ 
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   3.10 ฟงเรื่องตางๆ แลวฝกตั้งชื่อเร่ือง 
   3.11 ฟงพระเทศนแลวใหบอกขอคิดที่ไดจากการฟง 
   3.12 เลนเกมเลาตอๆ กัน 
   3.13 เก็บใจความสําคัญของการฟงขาว 
   3.14 ฟงวิทยากรแลวสรุปเปนรายงาน 
   3.15 ฟงการโฆษณาหรือการหาเสียง แลวสรุปเปนรายงาน 
   3.16 ฟงการเลาประสบการณ หรือเหตุการณจากเพื่อนๆ 
   3.17 ฟงเรื่องแลวแสดงบทบาทสมมติ 
  4. ฝกใหมีวิจารณญาณในการฟง ดังนี้ 
   4.1 นําบทความจากหนังสือพิมพมาอานใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรียนชวยกัน
แยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกัน 
   4.2 นําคําแถลงการณหรือประกาศของรัฐบาลจากวิทยุ  โทรทัศน  หรือ
หนังสือพิมพมาเปรียบเทียบขอแตกตาง 
   4.3 ฟงคําวิพากษวิจารณของนักเรียนแตละคน แลวเปรียบเทียบหาขอแตกตาง 
   4.4 นําขอความจากหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับมาเปรียบเทียบหาขอเท็จจริงใน
หัวขอขาวเดียวกัน 
   4.5 อานเรื่องยาว เร่ืองสั้น นวนิยายหรือวรรณคดี ครั้งละหนึ่งเรื่องใหนักเรียนฟง
แลวใหวิจารณลักษณะของเรื่อง ช่ือเร่ือง ลักษณะนิสัยของตัวละคร ขอคิดที่ไดจากการฟง และอ่ืนๆ 
   4.6 พานักเรียนไปฟงการตัดสินคดีที่ศาล แลวนํามาวิเคราะหและวิจารณ 
   4.7 ฟงการโฆษณาจากสื่อมวลชน แลวนํามาวิพากษวิจารณหาขอเท็จจริง 
  5. ฝกใหมีความคิดสรางสรรคและนําไปใชประโยชน 
   5.1 ฟงเทศน แลวใหปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน เร่ืองความซื่อสัตย 
   5.2 ฟงขอควรปฏิบัติจากวิทยุ โทรทัศน แลวนํามาเขียนรายงาน เชน  
พระบรมราโชวาท 
   5.3 ฟงคติพจนที่ครูนํามาอานใหฟง แลวเขียนคติพจนสําหรับตนเอง 
   5.4 ฟงเหตุการณบางเรื่อง เชน การระบาดของโรครายแรง 
   5.5 ฟงบทเรียนจากวิทยุและโทรทัศนที่นารูและนาสนใจ 
   5.6 ฟงการอานวรรณคดีหรือเพลง แลววาดภาพตามเนื้อเร่ืองนั้นๆ 
   5.7 ใหเขียนประโยชนที่ไดจากการฟงเรื่องราวตางๆ 
  จากหลักการสอนทักษะการฟงและกิจกรรมเสนอแนะในการสอนฟง ครูผูสอนควร
ทราบถึงความมุงหมายของการสอนทักษะการฟง ใชกิจกรรมการสอนฟงที่หลากหลายซึ่งปรับเนื้อหา
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ใหเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน โดยนําเกม เพลง และนิทานมาใหนักเรียนเลน และฟงเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟงใหผูเรียนมีความสามารถในการฟงมากขึ้น มีสมาธิ มีวิจารณญาณ และมีมารยาทในการ
ฟงมากขึ้นดวยเชนกัน 
 
4. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 4.1 ความหมายของการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
  ความหมายของ “วิจารณญาณ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 
(2546 : 1073) ไดใหความหมาย คําวา “วิจารณญาณ” วา น. ปญญาที่สามารถรูหรือใหเหตุผลที่ถูกตอง
ได 
  สนิท ตั้งทวี (2531 : 98) ไดอธิบายความหมายของการฟงอยางมีวิจารณญาณไววา การ
ฟงอยางมีวิจารณญาณเปนการฟงอยางไตรตรอง ใครครวญ พิจารณาเหตุผลแลวตีความหมายของสาร
ที่ผูพูดสงมา โดยแยกใหไดวา สวนใดเปนขอเท็จจริง สวนใดเปนขอคิดเห็นหรือสวนใดเปนเพียง
ความรูสึกของผูพูด การฟงอยางมีวิจารณญาณตองพิจารณาจากสํานวนภาษา ถอยคําของผูพูดตลอดจน
น้ําเสียงของผูพูด 
  สมร เจนจิจะ (2535 : 97, อางถึงในกุสาวดี สนธิสุวรรณ 2546 : 39) ใหความหมาย
ของการฟงอยางมีวิจารณญาณไววา เปนการใชความคิดใครครวญอยางมีเหตุผลในเรื่องที่ไดฟง หรือ
การตั้งใจฟง ขอสังเกตก็คือ การฟงที่จะนับวาเปนขั้นใชวิจารณญาณนั้นตอเมื่อไดใชความคิดวิเคราะห
ใครครวญและตัดสินใจแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น ยิ่งวินิจฉัยและประเมินคาไดก็นับวา
เปนการใชวิจารณญาณขั้นสูง 
  วรรณี โสมประยูร (2537 : 87) กลาววา การฟงอยางมีวิจารณญาณ เปนลักษณะการฟง
ที่ผูฟงเขาใจ และสามารถแยกแยะสิ่งที่ไดฟงวาอะไรเปนความคิดเห็นของผูพูด อะไรเปนขอเท็จจริง
หรือพิจารณาไดวาอะไรคือส่ิงที่ถูก และอะไรนาเชื่อถือ เชน ฟงการโฆษณา ฟงการหาเสียงตางๆ 
  นอกจากนี้ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543 : 81) ได
กลาวถึง การฟงอยางมีวิจารณญาณวา ผูฟงจะตองใชวิจารณญาณในการฟง เพื่อใหการฟงครั้งนั้นๆ มี
ประสิทธิผลมากที่สุด โดยตองพยายามวิเคราะหวาผูพูดมีจุดมุงหมายอยางไร ขอความที่ไดฟงตอนใด
เปนขอเท็จจริง ตอนใดเปนขอคิดเห็นของผูพูด นอกจากนี้ตองพิจารณาตีความใหไดวาผูพูดแฝงสารใด
ไวหรือไม รวมทั้งประเมินคาเรื่องที่ฟงไดวาดีหรือไมดี สมเหตุสมผลหรือไม เพื่อนําสิ่งที่ไดรับจาก
การฟงไปใชประโยชนตอไป 
  กุสาวดี สนธิสุวรรณ (2546 : 39 - 40) กลาววา การฟงอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง 
การฟงอยางไตรตรอง รอบคอบ สามารถจับใจความสําคัญของเรื่อง แยกแยะขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น
ตลอดจนการประเมินคุณคาของเรื่องที่ไดฟงอยางมีเหตุผล 
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  สรุปไดวา การฟงอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การฟงอยางตั้งใจสามารถจับใจความ
ของเรื่องไดและตองพิจารณาตีความ วิเคราะหและประเมินคาของเรื่องที่ฟงไดอยางมีเหตุผล 
 4.2 หลักการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
  การฟงอยางมีวิจารณญาณเปนส่ิงสําคัญที่ควรปลูกฝงใหกับผูเรียน เพราะนอกจาก
ผูเรียนจะตองใชวิจารณญาณในการฟงสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียนแลว ยังมีสารที่จะไดฟงจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เชน สารจากสื่อมวลชน สารจากบุคคลอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้ผูฟงจะตองพิจารณาใหไดวา
สารที่ไดรับนั้นมีลักษณะอยางไร ใหคุณหรือโทษ เพื่อประโยชนตอตนเอง ดังนั้นจึงควรมีความรูถึง
หลักการฟงอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงมีผูเสนอแนะแนวทางไวดังนี้ 
  สนิท ตั้งทวี (2531 : 6 – 7)ไดใหขอเสนอแนะถึงหลักการฟงอยางมีวิจารณญาณไววา 
  1. ฟงแลวบอกไดวา การใหเหตุผลของผูพูดมีความสมเหตุสมผลหรือไม 
  2. ฟงแลวสามารถประเมินผล และตัดสินใจเลือกได 
  สวนกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2542 : 59) ไดกลาวถึงหลักการใชวจิารณญาณ
ในการฟงวา 
  1. พิจารณาวาผูพูดมีความมุงหมายในการพูดครั้งนั้นๆ อยางไรบาง 
  2. บอกไดวา เร่ืองที่ไดฟงมีสารประโยชนใหแงคิด กอใหเกิดความเจริญงอกงาม
และความคิดสรางสรรคอยางไรบาง 
  3. เร่ืองที่ไดฟงมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
  4. บอกไดวาเรื่องที่ไดฟงนาเชื่อถือหรือไมเพียงใด 
  แอนน รัตนากร (2532 : 36) ไดเสนอทักษะการใชการฟงอยางมีวิจารณญาณวาควร
ดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. เลือกฟงเหตุการณหรือเร่ืองสั้นๆ งายๆ ตรงกับความสนใจ หรือประสบการณที่
เรามีอยูแลวพิจารณาเนื้อความนั้นดวยแงมุมตางๆ โดยเริ่มจากการพิจารณารวมกันเปนกลุมจนกระทั่ง
สามารถทําไดดวยตนเอง 
  2. เพิ่มการฟงที่มีเนื้อหามากขึ้นประเภทการอภิปราย การแสดงปาฐกถา การโฆษณา
หาเสียง การสงสารทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส 
  3. จดจําปญหาที่ไดจากการใชวิจารณญาณแตละครั้ง และพยายามศึกษาหาความรู
จากแหลงอ่ืนเพื่อเสริมความรูใหมากขึ้น 
  ม.ล.อัจจิมา เกิดผล และอรทัย วิมลโนช (2533 : 26 – 27, อางถึงในโชษิตา          หนู
ผาสุข 2547 : 45) และสมพร แพงพิพัฒน (2547 : 105 - 107) มีความเห็นสอดคลองกันวาการใช
วิจารณญาณในการฟงมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
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  1. พิจารณาเรื่องที่ฟง เพื่อเขาใจความหมายของคําหรือขอความ ซ่ึงเปนความหมายที่
แทจริงของคําหรือขอความนั้นๆ หากเปนขอความก็ควรพิจารณาวามีความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่ง
ใดบาง โดยอาศัยบริบทในประโยคเปนสวนประกอบในการพิจารณา 
  2. พิจารณาเรื่องที่ฟงเพื่อแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นและเจตนาของผูพูดจาก
การฟงสารตางๆ อาจมีทั้งความรู ขอเท็จจริงและความคิดเห็น ผูฟงจะตองพิจารณาวา สวนใดคือ
ขอเท็จจริง สวนใดเปนขอคิดเห็นและเจตนาของผูพูดเปนอยางไร 
  3. พิจารณาเหตุผลหรือหลักฐานอางอิง เพื่อหาความเปนไปไดของเรื่องที่ฟงวา
เหมาะสมนาเชื่อถือ มีคุณคาและสรางสรรคเพียงใด การฟงลักษณะนี้ตองอาศัยการวิเคราะหและ
วิจารณเพื่อตัดสินใจ 
  สนิท ฉิมเล็ก (2540 : 126, อางถึงในโชษิตา หนูผาสุข 2547 : 45) กลาวถึง หลักการฟง
อยางมีวิจารณญาณ ดังนี้ 
  1. ฟงเรื่องใหเขาใจแจมแจง จับประเด็นของเรื่องใหไดครบถวน 
  2. ฟงแลว พินิจพิเคราะหเรื่องราว ติดตามเรื่องไปดวย เพื่อหาความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของ พิจารณาหาเหตุผล หลักฐานตางๆ กอนจะเชื่อถือ 
  3. ฟงแลวจดจําเรื่องราวใหไดเพื่อนําไปถายทอดอยางถูกตองไมบิดเบือนขอมูล 
  4. ฟงแลววิเคราะหใหรอบคอบดวยปญญาแยกสาระสําคัญมาพิจารณาใหถวนถ่ีอาจ
ตรวจสอบจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ดวยเพราะจะไดไมผิดพลาด เชน ขาวหนังสือพิมพควรตรวจสอบจาก
หนังสือพิมพหลายๆ ฉบับ หนังสือพิมพนั้นบางทีผิดพลาดงายเพราะรีบรอน 
  5. ฟงแลวจับประเด็นวาอะไรเปนขอมูลอะไรเปนความเห็นของคนเขียน เหตุผล
ชัดเจน ไมคลุมเครือ มีหลักฐานนาเชื่อถือหรือไม 
  6. ฟงใหเขาใจวามุงหมายผูพูดมีอยางไร ชัดเจนหรือไม แนนอนอยางไร 
  7. ผูใหขาวสารนั้นอยูในฐานะอะไร แหลงขาวหรือขอมูลที่ฟงนั้นนาเชื่อไดมากนอย
แคไหน อยางไร เชน ขาวจากหนังสือพิมพยอมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไดงาย เพราะเรงรีบใหทันเวลา
ในการเสนอขาว สวนวิทยุนั้นหากเปนของกรมประชาสัมพันธก็มีน้ําหนักนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เปนตน 
  นอกจากนี้ ประพนธ เรืองณรงค และคณะ (2545 : 247) กลาววา ผูที่สามารถฟงได
อยางมีวิจารณญาณ ตองเปนผูที่มีทักษะ ดังตอไปนี้ 
  1. การวิเคราะหทักษะในการวิเคราะห คือ ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออก
จากขอคิดเห็น รูวาอะไรเปนเหตุและเปนผล รูที่มาที่ไปของเรื่อง 
  2. การตีความ ทักษะในการตีความ ก็คือ จะตองสามารถรูความหมายที่แฝงไวใน
เร่ืองนั้นๆ ซ่ึงบางครั้งไมไดบอกตรงๆ ในถอยคํา แตผูฟงจะตองตีความหมายใหถูกตอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

57

  3. การประเมินคา ทักษะในการประเมินคาจะเปนทักษะตอเนื่องมาจากทักษะของ
การวิเคราะหและการตีความอันเปนพื้นฐานใหสามารถประเมินคาไดวาอะไรดีหรือไมดีมีคุณคามาก
นอยเพียงใด และมีคุณคาทางดานใดบางเพราะอะไรซึ่งการที่จะประเมินคาเรื่องใดๆ จะตองพิจารณา
ใหรอบดาน เชน พิจารณาจุดประสงคของสาร รูปแบบของสาร ประเภทของสาร เปนตน 
  4. การตัดสินใจ ทักษะของการตัดสินใจก็คือทักษะของการวินิจฉัยเพื่อประเมินคา
อันนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองวา ส่ิงที่ไดยินไดฟงมานั้นสิ่งใดควรจะรับเอามาหรือไมรับ ส่ิงใดควร
เชื่อหรือไมควรเชื่อซ่ึงการตัดสินใจที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญมากทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ 
  5. การนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ทักษะนี้ไมเทากันในแตละคน บางคนได
ฟงอะไรเพียงนิดเดียวก็สามารถนําไปประยุกตใชหรือพลิกแพลงเอาไปทําประโยชนไดมากมาย ซ่ึง
ทักษะบางครั้งอาจจะตองใชศิลปะและประสบการณของแตละคนมาชวยดวย ดังนั้นการฟงมากก็จะ
เปนฐานขอมูลใหตัดสินใจไดไมผิดพลาด 
  สรุปไดวา หลักการฟงอยางมีวิจารณญาณเปนส่ิงสําคัญที่ควรปลูกฝงใหกับผูเรียน
เพราะนอกจากในชั้นเรียนแลว ยังใชฟงสารตางๆในชีวิตประจําวัน เพื่อประโยชนตอตนเอง ผูเรียนจึง
ควรรูหลักการฟงอยางมีวิจารณญาณ โดยผูฟงควรทราบจุดมุงหมายของผูพูด จับประเด็นสําคัญของ
เร่ือง วิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ตีความสารที่ฟงโดยสามารถเขาใจคําหรือขอความของผูพูด
หลังจากนั้นตัดสินใจ ประเมินสิ่งที่ฟงวาสมเหตุสมผล  เปนไปไดหรือนาเชื่อถือหรือไม  ใหประโยชน
อยางไร  และผูฟงนําไปประยุกตใชฟงสารตางๆในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงการใชทักษะการฟงควรมีการ
ดําเนินตามขั้นตอนคือ  การเลือกฟงเรื่องหรือเหตุการณส้ันๆที่ตรงกับความสนใจหลังจากนั้นเพิ่มการ
ฟงที่มีเนื้อหามากขึ้น  จดจําปญหาที่ไดจากการฟงอยางมีวิจารณญาณและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ
เสริมใหมีความรูมากขึ้น 
 
5. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับแบบฝก 
 5.1 ความหมายของแบบฝก 
  แบบฝกเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการนํามาใชเพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยในตําราหรือหนังสือแตละเลมก็มีการใชคําที่แตกตางกันไป เชน แบบฝก แบบฝกเสริม
ทักษะเปนตน 
  แบบฝกจัดวาเปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ใชประกอบการเรียนการสอน 
เปนส่ิงที่มีความสําคัญและมีคุณคาตอการสอนอยางยิ่ง สําหรับใหผูเรียนใชฝกปฏิบัติ ฝกฝน ทบทวน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

58

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 (2546 : 641) ใหความหมาย คํา
วา “แบบฝกหัด” วา น. แบบตัวอยางปญหาหรือคําส่ังที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ เปนตน 
  กันตดนัย วรจิตติพล (2542 : 34) ไดสรุปวา แบบฝกคือเคร่ืองมือทางการเรียนอยาง
หนึ่งของนักเรียนที่มุงใหนักเรียนฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้นหลังจากที่
ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลวและในแบบฝกควรประกอบดวยคําแนะนําในการทําขอ
คําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม 
  พรรณี ช่ืนอุไทย (2546 : 42) ใหความหมายแบบฝกวา เปนสื่อการเรียนการสอนที่
สรางขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมเสรางทักษะตางๆ ใหแกผูเรียนมีประสบการณสามารถนําความรู ไป
ใชไดอยางถูกตอง และผูเรียนเรียนรูจากการกระทําจริง จึงทําใหจดจําส่ิงที่เรียนไดดียิ่งขึ้น 
  อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ (2546 : 35) แบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง เครื่องมือหรือส่ือ
การเรียนการสอนอยางหนึ่งที่สรางขึ้น เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อฝก
ทักษะเพิ่มเติมหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนไปแลว โดยมีลักษณะเปนแบบฝกที่มกีจิกรรมให
นักเรียนกระทําเพื่อใหสามารถนําประสบการณจากแบบฝกไปใชไดอยางถูกตอง คลองแคลว 
  เบ็ญจา คงสบาย (2547: 24) ใหความหมายแบบฝกวา หมายถึง ส่ิงที่สรางขึ้นดวย
ลักษณะหรือรูปแบบที่หลากหลายโดยที่วัตถุประสงคเพื่อมุงเสริมทักษะตางๆ ใหเกิดแกผูเรียน ใหมี
พัฒนาการทางภาษาดีขึ้น 
  สรุปไดวา แบบฝก หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ใชประกอบการเรียน
การสอนที่มุงใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง โดยจะทํากิจกรรมตามคําแนะนําหรือคําสั่งในแบบฝก 
ซ่ึงครูอาจจะใหทําหลังจากจบบทเรียนในแตละบทหรือใชทบทวนหลังจากจบบทเรียนเพื่อมุงเสริม
ทักษะตางๆ ของนักเรียนใหเกิดความชํานาญในการใชทักษะดังกลาวไดดีขึ้น 
 5.2 ลักษณะของแบบฝกท่ีดี 
  แบบฝกมีความจําเปนสําหรับการเตรียมความพรอมดานภาษา เปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการฝกทักษะ การฝกฝนชวยใหเกิดความชํานาญ ในการสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพตองศึกษา
องคประกอบและเลือกตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถแบบฝกที่ดีจึงมีลักษณะดังนี้ 
  ริเวอร (River.1968 : 97 – 105, อางถึงในศศิธร ธัญลักษณานันท 2542 : 375-376) ได
กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีดังนี้ 
  1. ตองการฝกนักเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่งๆ กอนที่จะมีการฝกเรื่องอ่ืนๆ ตอไป
แบบฝกนี้ทําขึ้นเพื่อการสอนมิใชการสอบ 
  2. แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเทานั้น 
  3. ฝกโครงสรางใหมและส่ิงที่เรียนรูแลว 
  4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้น 
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    5. ประโยคคําศัพทที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 
  6. เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 
  7. แบบฝกควรมีหลายๆ แบบ เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
  8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถนําส่ิงที่เรียนแลวไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
  9. ฝกใหนักเรียนสามารถใชส่ิงที่เรียนแลวติดตอกับผูอ่ืนได 
  ศศิธร สุทธิแพทย (2528 : 72, อางถึงในอรอุมา พฒันาสมบุญ 2546 : 45) ไดเสนอแนะ
วาลักษณะแบบฝกที่ดีที่นักเรียนสนใจ กระตือรือรนที่จะทํามีลักษณะดังนี้ 
  1. ใชหลักจิตวิทยา 
  2. ใชสํานวนงาย 
  3. ใหความหมายตอชีวิต 
  4. ฝกคิดไดเร็วและสนุก 
  5. ปลุกความสนใจ 
  6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
  7. อาจศึกษาไดดวยตัวเอง 
  สรุปไดวาแบบฝกที่ดี คือ แบบฝกที่สามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนชวยใหเกิดการ
เรียนรูไดดวยตัวเอง ซ่ึงอาจใชทบทวนบทเรียนเดิมหรือเกิดการเรียนรูใหมที่แตกตางไปจากบทเรียน มี
ความเหมาะสมสอดคลองกับบทเรียนที่ฝก รูปแบบนาสนใจ เหมาะกับวัยของนักเรียน เนื้อหาในแบบ
ฝกตองเปนเรื่องที่นาสนใจและใกลตัวของนักเรียน ขั้นตอนในการฝกยากงายเปนไปตามลําดับ และ
ภาษาที่ตองกระชับและเขาใจงาย    
 5.3 ประโยชนของแบบฝก 
  แบบฝกมีประโยชนตอการเรียนการสอนวิชาทักษะมาก เพ็ตตี (Petty 1963 : 469 – 
472, อางถึงใน ศศิธร ธัญลักษณานันท 2542 : 378) กลาวไวดังนี้ 
  1. เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่
ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบระเบียบ 
  2. ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการ
ใชภาษาใหดีขึ้น แตจะตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 
  3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน การใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ
ในดานจิตใจมากขึ้น 
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  4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยกระทําดังนี้ 
  4.1 ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ 
  4.2 ฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง 
  4.3 เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
  5. แบบฝกที่จะใชเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
  6. แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม เด็กสามารถรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวน
ดวยตนเองไดตอไป 
  7. การใหเด็กทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตางๆ ของเด็กได
ชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที 
  8. แบบฝกที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือแบบเรียน จะชวยใหเด็กไดฝกฝน
อยางเต็มที่ 
  9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่
จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกจากตําราเรียน ทําใหมี
โอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น 
  10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมที่แนนอนยอม
ลงทุนต่ํากวาที่จะพิมพลงในกระดาษไขทุกครั้ง และผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนา
ของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
  จากประโยชนของแบบฝกที่กลาวมา  จะเห็นวาแบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยแกปญหา
ทางการเรียน มีประโยชนตอการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ซ่ึงแบบฝก
เปนทั้งเครื่องมือวัดผลทางการเรียนและเครื่องมือชวยพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนดวยเชนกัน 
 5.4 ขั้นตอนของการสรางแบบฝก 
  รัชนี ศรีไพรวรรณ (2517 : 412 – 413) ไดกลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกไววา 
  1. ใหสอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นการเรียนเด็กแรก
เรียนประสบการณนอย แบบฝกทักษะจําเปนตองอาศัยรูปแบบ สีสวย สีจูงใจเด็กและเปนไปตามลาํดบั
ความยากงาย เพื่อใหเด็กมีกําลังใจทํา 
  2. ใหมีจุดมุงหมายวาจะมุงฝกดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วาง
ไวครูจะตองจัดทําลวงหนาเสมอ 
  3. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก ถาสามารถแยกความสามารถและจัดทํา
แบบฝกหัดเพื่อสงเสริมเด็กแตละกลุมไดยิ่งดี 
  4. ในแบบฝกตองมีคําชี้แจงงายๆ ส้ันๆ เพื่อใหเด็กสามารถทําตามคําส่ังได 
  5. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูตองพิจารณาใหถ่ีถวน 
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  6. การใหเด็กทําแบบฝกหัดแตละครั้ง ตองใหเหมาะสมกับเวลา ความสนใจของเด็ก
เล็กๆ ยอมสนใจอยูไมนาน 
  7. ควรทําแบบฝกหัดหลายๆ แบบ เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริม
ใหเกิดความคิด 
  8. กระดาษที่ใหเด็กทําแบบฝกหัดตองเหนียวและทนทานพอสมควร  
  คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 145 – 146, อางถึงในอรอุมา      ตั้ง
พัฒนาสมบุญ 2546: 44) กลาวถึงการสรางแบบฝกไวดังนี้คือ 
  1. ศึกษาปญหาและความตองการโดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทุกๆ ระดับชั้น 
  2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆ เพื่อใช
ในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด 
  3. พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบ และขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําแบบฝกไป
ใชอยางไร ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง 
  4. สรางแบบทดสอบ ซ่ึงอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ขอบกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางจะตองสอดคลอง
กับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในตอนที่ 2 
  5. สรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตรจะมีคําถามให
นักเรียนตอบ การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม 
  6. สรางบัตรอางอิง เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเร่ือง การ
สรางบัตรอางอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว 
  7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา เพื่อใชบันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน 
โดยจัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะๆ สอดคลองกับแบบทดสอบ
ความกาวหนา 
  8. นําแบบฝกไปทดลองใช เพื่อหาขอบกพรอง คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ 
  9. ปรับปรุงแกไข 
  10. รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใชสารบัญเพื่อใชประโยชนตอไป 
  สรุปขั้นตอนของการสรางแบบฝกคือ การที่ผูจัดทําศึกษาปญหาและความตองการให
สอดคลองกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ในการใชแบบฝกโดยวิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปน
ปญหา พิจารณาวัตถุประสงค และรูปแบบขั้นตอนการใชวาจะนําไปใชอยางไร มีรูปแบบและสีสรรท่ี
สวยงาม จูงใจเด็ก เรียงลําดับจากงายไปยาก สรางแบบทดสอบเชิงสํารวจหรือวินิจฉัยขอบกพรอง
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หลังจากนั้นสรางแบบฝกโดยอาจทําเปนบัตรฝกที่เปนคําถาม บัตรอางอิงซึ่งมีคําตอบและคําอธิบาย
เพิ่มเติม แบบบันทึกความกาวหนาในการใชแบบฝก แลวจึงนําแบบฝกไปใช โดยปรับปรุงขอบกพรอง
ตางๆ จากนั้นจึงรวบรวมเปนชุด มีคําชี้แจง และคูมือการใชแบบฝก นอกจากนี้ควรคํานึงถึงความ
เหมาะสมของเวลา และใหนักเรียนไดฝกหลายๆแบบและหลายๆครั้งเพื่อพัฒนาทักษะการฟงใหดีขึ้น  
 5.5 หลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการสอนโดยใชแบบฝก 
  พรรณี ชูทัย (2522 : 192 - 195) กลาวถึงการสอนทักษะวา การที่บุคคลสามารถที่จะ
เรียนในการทําส่ิงตางๆ นอกจากจะตองอาศัยแรงจูงใจ ความคิดรวบยอด การแกปญหา ความคิด
วิพากษวิจารณ ความคิดสรางสรรคและทัศนคติแลว ยังตองอาศัยทักษะในการทํางาน ทักษะเปนเรื่อง
ที่สําคัญที่ชวยใหการทํางานคลองแคลวมีประสิทธิภาพ 
  การเรียนทักษะมีลักษณะเปนการลองผิดลองถูก (trial and error) เชน การที่เด็กหัด
เดินผูเรียนจะตองเปนผูกระทําเอง 
  วิธีชวยใหเกิดทักษะในการเรียน 
  1. การสาธิตและการอธิบายแนะนํา 
  1.1 เร่ิมบอกใหเด็กทราบวาจะทําอะไร ช้ีแจงใหเห็นความสําคัญเพื่อเราใหเด็ก
เกิดความสนใจและกระตุนใหเห็นวาสิ่งนั้นมีความจําเปนสําหรับตนอยางไรตอจากนั้นจึงสาธิตใหดู
ตั้งแตตนจนจบและอธิบายใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ เนนจุดที่สําคัญหรือท่ีตองสังเกต
โดยเขียนบนกระดานดํา 
  1.2 ใหเด็กไดมีโอกาสฝกหัดทันทีหลังจากการสาธิต ส่ิงที่ตองคํานึงคือการทําซํ้า
และการเสริมแรง ถาเครื่องใชมีไมพอ ใหสาธิตกับเด็กเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเด็กทุกคนมีโอกาสฝกหัด
และครูจะไดเสริมแรงอยางทั่วถึง การฝกทักษะจะเสียเวลาเปลาถาเด็กไมมีโอกาสไดฝกและจะไดผลดี
ถาเด็กกระตือรือรนและครูตองเสริมแรงกระตุนทุกครั้ง 
  1.3 ในขณะที่ฝกหัดใหคําแนะนําเพื่อชวยใหเด็กทําทักษะนั้นๆ ไดดวยตนเอง 
  1.4 ใหคําแนะนําในลักษณะที่อยูในบรรยากาศที่สบายๆ ไมวิจารณ เด็กโตๆ บาง
คนมักจะกลัวผิด กลัวทําไมได จึงมักจะทําผิดพลาด ครูจะตองใจเย็นไมดุ บรรยากาศที่ไม       ตงึเครยีด
จะยั่วยุใหเด็กเกิดความพยายามที่จะลอง 
  1.5 ในการฝกหัด การเนนสิ่งที่ถูกเปนสิ่งที่มีประโยชน แตบางครั้งการทําสิ่งที่
ผิดพลาดจนเกินกวาเหตุก็จะชวยแกไขขอผิดใหถูกได 
  2. ส่ิงที่ตองควรระวังในการเรียนทักษะ คือ generalization (การสรุปรวบยอด 
ความหมายกวางๆของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แตละบุคคลมี) และ interference(ทักษะเกามารบกวนการเรียน
ทักษะใหม) ซ่ึงจะทําใหผูเรียนพบปญหายุงยากในการเรียนทักษะใหม ถานําเอกสารสิ่งที่เรียนมา 
generalize กับส่ิงที่เรียนใหม โดยที่คิดวาคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน ซ่ึงทําใหเกิด interference 
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(หมายถึง ทักษะเกามารบกวนการเรียนทักษะใหม) ผลที่ตามมาคือ negative transfer(การถายโยงเชิง
ลบหรือการขัดขวางไมใหเกิดการเรียนรู) เชน คนที่เคยขับรถเกียรอัตโนมัติ แลวมาขับรถเปลี่ยนเกียร 
หรือคนที่เคยขับรถชิดขวาแลวมาขับรถชิดซาย 
   การแก generalization (การสรุปรวบยอดความหมายกวางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีแ่ต
ละบุคคลมี) อธิบายใหผูเรียนเขาใจวาทักษะใหมที่ฝกนั้นจะมีวิธีการของมันเอง ซ่ึงแตกตางจากวิธีการ
ของทักษะเกา 
   การแก interference (ทักษะเกามารบกวนการเรียนทักษะใหม) กระตุนใหผูเรียน
เขาใจวาเขากําลังเรียนทักษะซึ่งมีทักษะเกาเขามารบกวน เชน การขับรถของชาวสวีเดนเปลี่ยนจากซาย
มาเปนขวา ตองมีการอบรมผูขับรถ โดยชี้แจงใหเขาใจถึง negative transfer(การถายโยงเชิงลบหรือ
การขัดขวางไมใหเกิดการเรียนรู) และใหผูขับรถพยายามคิดวา ขณะนี้ “กําลังขับทางขวา” เตือนตัวเอง
อยูตลอดเวลา โดยวิธีการนี้เมื่อประเทศสวีเดนเปลี่ยนจากซายมาเปนขวา มีอุบัติเหตุเกิดนอยที่สุดใน
บรรดาประเทศในยุโรปทั้งหลายที่เปลี่ยนจากขับทางซายมาเปนทางขวา 
        สรุปหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชแบบฝก ในการเรียนทักษะผูเรียน
ตองมีทักษะ ความคิดและอาศัยแรงจูงใจซึ่งจะชวยใหการเรียนหรือการทํางานมีประสิทธิภาพ วิธีที่
ชวยใหเกิดทักษะในการเรียนคือการสาธิตและการอธิบาย แนะนําเพื่อใหเด็กเห็นความสําคัญเกิดความ
สนใจ เขาใจ โดยฝกหัดในบรรยากาศที่สบายๆและสิ่งที่ตองระวังในการเรียนทักษะคือตองอธิบายให
ผูเรียนเขาใจวาทักษะใหมที่ฝกแตกตางจากวิธีการของทักษะเกาตองพยายามไมใหมารบกวนทักษะ
ใหม 
 5.6  แบบฝกทักษะการฟง  
  ธิดา โมสิกรัตน และศรีสุดา จริยากุล (2526 : 370 - 372) กลาวถึงเครื่องมือที่ใชฝก
ทักษะการฟงดวยวิธีการใชแบบฝกทักษะการฟงดังนี้ 
  แบบฝกทักษะการฟง 
  ทักษะการฟงจะเกิดขึ้นไดยอมอาศัยการฝกฝน ดังนั้นครูจึงควรมีบทบาทในการฝกฝน
ใหนักเรียนมีสมรรถภาพในการฟง ตลอดจนไดพัฒนาความสามารถในการฟงใหมากยิ่งขึ้น วิธีฝกฝน
ที่ครูอาจจะนํามาใชไดโดยตรงคือ การใชแบบฝกทักษะการฟง 
ลักษณะแบบฝกทักษะการฟง 
  เชาวนี เกิดเพทางค( 2524 : 23-24 ,อางถึงใน ธิดา โมสิกรัตน และศรีสุดา   จริยากุล 
(2526 : 370 )   ไดใหลักษณะของแบบฝกที่ดีไววา ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรมีวัตถุประสงคที่
แนนอน เพื่อใชวัดผลการฝกได ควรมีขอแนะนําการใชส้ันๆ ใหเขาใจวิธีฝก ควรใหมีตัวเลือกทั้งแบบ
ตอบที่มีตัวเลือกตอบเพียงขอเดียว และแบบตอบเสรี คําส่ังหรือตัวอยางที่ยกมาเปนขอความหรือเปน
แบบฝกไมควรยาวเกินไป  หรือเขาใจยาก  ถาตองการใหศึกษาดวยตนเองแบบฝกนั้นควรมี            
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หลายรูปแบบและมีจุดมุงหมายการฝก เนื้อหาสาระที่นํามาใชเกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว ตอง
ใหเหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของผูฟง เวลาที่ฝกควรเหมาะสมคือไมใชเวลานานหรือเร็ว
เกินควร แบบฝกควรนาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถตองมีการเสริมกําลังใจคือใหนักศึกษา
ไดรูคําตอบทันทีเมื่อทําแบบฝก 
   การสรางแบบฝกใหนาสนใจเพื่อนักเรียนจะไดกระตือรือรนที่จะทํา ควรมี
ลักษณะดังนี้ 
   1. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
   2. อาจศึกษาดวยตนเองได 
   3. ใหความหมายตอชีวา 
   4. สํานวนภาษางาย 
   5. คิดไดไวและสนุก 
   6. ปลุกความสนใจ 
   7. ใชหลักจิตวิทยา 
   หลักจิตวิทยาที่จะนํามาใชสรางแบบฝกทักษะการฟง คือ ทฤษฎีการเรียนรู ที่
อาศัยหลักดังตอไปนี้ คือ 
   1. การให ส่ิงเราและการตอบสนองอยางตอเนื่อง  การใช ส่ิงเราและการ
ตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันจะสรางความพอใจใหแกผูเรียน ผูสรางแบบฝกจึงไดเฉลย
คําตอบไวใหหลังจากที่นักศึกษาไดทําแบบฝกปฏิบัติแลว 
   2. การฝกหัด คือ การใหผูเรียนไดทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อสรางทัศนะ ซ่ึงมีลําดับ
ขั้นตามความเหมาะสม 
   3. กฎแหงผล นักศึกษาจะไดทราบผลการทําแบบฝกปฏิบัติจากที่นักศึกษาได
ตรวจจากคําตอบที่เฉลยไวแลว ทําใหนักเรียนทราบผลการทํางานวาอยูในระดับที่นาพอใจหรือไม 
   4. การจูงใจ ไดแก การเรียงแบบฝกจากงายและสั้นไปสูแบบฝกที่ยาก และยาว
ขึ้น ทั้งนี้เนื้อเรื่องที่นํามาสรางแบบฝกควรมีหลากรสและหลายรูปแบบ ตลอดจนมีภาพประกอบเรื่อง
เพื่อเราความสนใจของผูเรียนมากขึ้น 
ประโยชนของแบบฝกทักษะการฟง  
 1. ชวยพัฒนาทักษะการฟงในดานตางๆ เชน การฟงเชิงวิเคราะห การฟงเชิงสังเคราะห 
และการฟงเพื่อการประเมินคา 
 2. ถาเปนแบบฝกเฉพาะทักษะจะทําใหนักศึกษามีทักษะในดานนั้นชํานาญยิ่งๆ ขึ้น  
การสรางแบบฝกทักษะการฟง 
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 1. การวางแผนสรางแบบฝกทักษะการฟง มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาปญหาในการเรียนการสอนทักษะการฟง 
 2. ศึกษาจิตวิทยาวัยรุนและจิตวิทยาการเรียนการสอน ไดแก หลักความพรอมในการ
เรียนรู หลักการทําแบบฝกหัด หลักการจูงใจ หลักความตองการของเด็ก วัยรุน 
 3. ศึกษาเนื้อหาวิชา 
 4. ศึกษาลักษณะของแบบฝกหัด 
 5. วางโครงเรื่องและกําหนดรูปแบบของแบบฝกใหสัมพันธกับโครงเรื่องการสราง
แบบฝกทักษะการฟง มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ตั้งวัตถุประสงคที่จะฝกทักษะการฟงวา ในแบบฝกแตละบทจะใหฝกทักษะ
การฟงเพื่อจับใจความ เพื่อวิเคราะห ฯลฯ การตั้งวัตถุประสงค ควรเปนวัตถุประสงคทั่วไปและ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
   2. เลือกเนื้อหาที่จะฝกฟงใหตรงกับวัตถุประสงคที่จะฝกทักษะการฟง 
   3. วิเคราะหงานการเรียนการสอนทักษะการฟง ส่ิงที่จะตองวิเคราะหมีดังนี้ 
   ก. วิเคราะหพื้นฐานความรูเกี่ยวกับทักษะการฟงวานักเรียนรูหลักพื้นฐาน
เกี่ยวกับการฟงหรือไม 
   ข. วิเคราะหแนวคิดและทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการฟง 
   ค. วิเคราะหทักษะการฟงวานักเรียนมีทักษะการฟงประเภทใดบาง มีส่ิงใด
ที่จะตองฝกซอมเสริม 
   4. ศึกษาลักษณะแบบฝกทักษะการฟงและกําหนดรูปแบบใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหา 
   5. เลือกเนื้อหาตางๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหครบตามที่กําหนด 
   6. สรางแบบฝกทักษะการฟง 
   7. ทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝก 
สวนประกอบตางๆ ของแบบฝกทักษะการฟง 
 1. ขอทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียน มีวิธีสรางดังนี้ 
 1. นําขอมูลที่ศึกษารวบรวมไดมาสรางแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
 2. สรางขอทดสอบแบบปรนัย 60 - 100 ขอ 
 3. นําแบบสอบที่สรางแลวไปใหนักวัดผลการศึกษาดู 
 4. นําแบบสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบนักเรียนเปนครั้งที่ 1 
 5. วิเคราะหแบบสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 50% แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมสูง
และกลุมต่ํา ไดกลุมละ 42 คน แลวหาระดับความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ  
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แลวเลือกเฉพาะขอที่มีคาระดับความยาก (p) ตั้งแต 20 - 80% และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้น
ไป สวนขอท่ีเหลือบางขอตัดทิ้ง บางขอนํามาปรับปรุงใหม 
 6. นําแบบทดสอบที่แกไขแลวไปทดสอบครั้งที่ 2 แลวนํามาวิเคราะหขอสอบเปน
รายขอโดยใชเทคนิค 1 ใน 3 หาระดับความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบ 
 7. จัดเรียงขอทดสอบแตละตอนใหมตามลําดับความยากงายโดยใหขอที่คา p มาก
ขึ้นกอน ก็จะไดขอทดสอบกอนและหลังการทําแบบฝก 
 2. แบบฝกทักษะการฟง 
  แบบฝกทักษะการฟงในที่นี้ขอเสนอตัวอยาง 2 ประเภท คือ แบบฝกทักษะการฟงซ่ึง
ใชครูเปนผูออกเสียง และแบบฝกทักษะการฟงที่ใชแถบบันทึกเสียง หรือโปรแกรมเทป 
  สรุปไดวาแบบฝกทักษะการฟงเปนเครื่องมือที่ใชฝกทักษะการฟงที่ผูสอนสามารถ
นํามาใชไดโดยตรงกับผูเรียน ทั้งนี้ผูสอนตองวิเคราะหความรูพื้นฐาน ความสามารถในการฟงหรือ
ขอบกพรองในการฟงของผูเรียนเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝก โดยการจัดทําแบบฝกทักษะ
การฟงจะตองมีวัตถุประสงคที่แนนอนในการฝก มีรูปแบบที่เหมาะสมพรอมทั้งนําหลักจิตวิทยามาใช
ในการสรางแบบฝกที่เหมาะสมกับผูเรียน นอกจากนี้ควรมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อให
ทราบถึงพัฒนาการในการฟงของผูเรียนและทราบถึงประสิทธิภาพของแบบฝกซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการ
อานออกเสียงใหผูเรียนฟงหรือใหผูเรียนฟงจากเครื่องบันทึกเสียงไดตามความเหมาะสม  
 5.7 การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก หมายถึง การนําแบบฝกไปทดลองใช (Try out) เพื่อ
ปรับปรุงแลวก็นําไปทดลองสอนจริง (Trial run) นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงผลิตออกมา
เปนจํานวนมาก และวิธีการกําหนดเกณฑ ประสิทธิภาพ ทําไดโดยการประเมินผลของผูเรียน 2 
ประเภทคือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคา
ประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) การกําหนด
เกณฑ E1/ E2 ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรู
ความจํามักจะตั้งไว 80/80 หรือ 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตนาอาจตั้งไวต่ํากวา
นี้เชน 75/75 
  การทดสอบหาประสิทธิภาพดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 
2521 : 135 - 138) 
  1. แบบเดี่ยว (Individual Testing) (1 : 1) นําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณไปใช
กับผูเรียนซ่ึงมีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน 
แลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแกไข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

67

  2. แบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) (1: 10) นําแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง 
ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 9 คนเพื่อปรับปรุงแกไข 
  3. แบบภาคสนาม (Field Try Out) นําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณที่ปรับปรุง
แลวไปทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 35 คน 
  โดยมีการคํานวณคาสถิติการหาประสิทธิภาพดังตอไปนี้ 
  75 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
  75 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในตัวนักเรียนคิด
เปนรอยละเฉลี่ยที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  การคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณโดยใชสูตรดัง
กลาวหาไดจากการนําคะแนนแบบฝกหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตละหนวย
และคะแนนสอบหลังเรียน คํานวณดวยการหาคา E1/E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว คือ 75/75 
แลวนําผลที่ไดจากการหาคาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบฝก 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ขอมูล
พื้นฐานของหลักสูตร ปญหาการสอนการฟงของผูสอน วิธีสรางและเนื้อหาแบบฝก 2) สรางและ
พัฒนาแบบฝกอยางมีวิจารณญาณ นําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไข เสนอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขและประเมิน นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข ทดลองกับนักเรียนแบบ
รายบุคคล จํานวน 3 คน (Individual Testing) นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข แลวจึงทดลองกับ
นักเรียนแบบกลุมยอย จํานวน 9 คน (Small Group Testing) 3) ทดลองใชกับกลุมทดลอง (Field Try 
Out) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณตามเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว 4) ประเมิน
และปรับปรุงแกไขแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณไดแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณที่สมบูรณ
โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
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6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  กาญจนาภรณ มุขดารา (2530: 61 - 64) วิจัยเร่ือง การใชนิทานพื้นเมืองภาคเหนือของ
ประเทศไทย พัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนที่ใชภาษาถิ่น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อปรับนิทานพื้นเมือง
ภาคเหนือใหมีระดับความยากงายตรงกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศึกษาความกาวหนาในการฟง
อยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลองโดยการเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนสัมฤทธิ์ผลในการฟงอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลอง
ระหวางนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัด 8 คร้ังของกลุมทดลอง เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด 8 
ครั้งของกลุมทดลองที่เปนนักเรียนชาย และเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัด 8 ครั้งของกลุมทดลองที่เปนนักเรียนหญิง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน ชาย 30 คน 
หญิง 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกนิทานภาคเหนือพัฒนาทักษะการฟงอยางมี
วิจารณญาณ แบบทดสอบสัมฤทธิ์ผลในการฟงอยางมีวิจารณญาณ แถบบันทึกนิทานและแผนการ
สอน ผลการวิจัยนิทานพื้นเมืองภาคเหนือพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณทั้งแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบมีระดับความยากงายของเนื้อเ ร่ืองที่ เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ความกาวหนาในการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองมีความกาวหนาในการฟงสูงขึ้น 
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนนสัมฤทธิ์ผล
ในการฟงระหวางนักเรียนชายและหญิง ผลสัมฤทธิ์ใกลเคียงกัน นักเรียนชายและหญิงมีพัฒนาในดาน
การฟงอยางมีวิจารณญาณสูงขึ้น 
 สุภาวดี ณัมคนิสรณ (2533: 40 - 42) วิจัยเรื่องการศึกษาผลของการฝกทักษะการฟงอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมพระฟาติมา วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาผล
ของการฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมพระ ฟาติมา
หลังการฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ กลุมทดลองมีความสามารถในการฟงอยางมีวิจารณญาณ
สูงกวากลุมควบคุม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแมพระ   ฟาติมา จํานวน 
60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบ
ฝกการฟง ทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบความสามารถในการฟงอยางมี
วิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา กอนการฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการฟง
อยางมีวิจารณญาณ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ แตหลังการฝก
ทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ กลุมทดลองมีความสามารถในการฟงอยางมีวิจารณญาณสูงกวา  
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กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 หลังการฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ กลุม
ทดลองมีความสามารถในการฟงอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนการฝกทักษะการฟงอยางมี
วิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ลมัยพรรณ เกษมราษฎร (2534: 63 - 68) วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลการฟงอยาง
มีวิจารณญาณของนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นเหนือกับนักเรียนที่พูดภาษากลางในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
วัตถุประสงคเพื่อหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกจํานวน 8 
ชุดของนักเรียนที่พูดภาษาถ่ินเหนือกับนักเรียนที่พูดภาษากลางเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการฟงอยาง
มีวิจารณญาณหลังเรียนระหวางของนักเรียนที่พูดภาษาถิ่นเหนือกับนักเรียนที่พูดภาษากลาง
เปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่พูดภาษา
ถ่ินเหนือและเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่พูดภาษากลางโดยกลุมตัวอยางประชากรมีจํานวนกลุมละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบทดสอบวุฒิปญญาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการฟงอยางมีวิจารณญาณ แบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณและแผนการสอน ผูวิจัยทําการทดลองสอนทั้งสองกลุม โดยใชแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผลการวิจัยปรากฏวาผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่พูดภาษาถิ่นกับนักเรียนที่พูดภาษากลางไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมพงษ จุณณทัศน (2534 : 49 - 53) วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใชแถบ
บันทึกเสียงพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ ในหองปฏิบัติการทางภาษากับในหองเรียน
ธรรมดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อ
สรางแถบบันทึกเสียงเพื่อใชพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการใชแถบบันทึกเสียง
พัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณในหองปฏิบัติการทางภาษากับในหองเรียนธรรมดาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางประชากรเปน
นักเรียนจํานวน 100 คน แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม กลุมละ 50 คน ผูวิจัยไดดําเนินการสอนนักเรียน
กลุมทดลอง โดยการฟงที่ใชแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณในหองปฏิบัติการทางภาษา และ
สอนกลุมควบคุมโดยการฟงที่ใชแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณในหองเรียนธรรมดา 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์การฟงของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนหองปฏิบัติการทางภาษากับกลุม
ควบคุมที่เรียนในหองเรียนธรรมดา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ศิริกุล ปยานุกูล (2535 : 50 - 53) วิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชกลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียนโรงเรียน
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง 40 คน กลุมควบคุม 40 คน เครื่องมือที่ใช
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ไดแก แบบทดสอบการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ แบบฝกทักษะการฟงภาษาไทยอยางมี
วิจารณญาณและแผนการสอน ทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบกอนการทดลอง แลวจึงดําเนินการทดลอง
โดยใหกลุมทดลองใชแบบฝกทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ สวนกลุมควบคุมไมใชแบบ
ฝกทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุม และกลุมทดลองมีการพัฒนาทักษะ
การฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ปยานุช สอาดสุด (2540: 81) วิจัยการออกแบบแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทรฯ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค
เพื่อออกแบบแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณที่ออกแบบขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 70/70  
และผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนและหลังไดรับการฝกโดบใชแบบฝก
ทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ  กลุมตัวอยางที่ใช ในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทพศิรินทรฯ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2539 จํานวน 52 คน 
เครื่องมือที่ใชคือแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงอยางมีวิจารณญาณผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝก
มีคา 73.46/74.49 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แสดงวาการฝกทักษะการฟงโดยใช
แบบฝกทําใหทักษะการฟงของนักเรียนสูงขึ้น  
 วิศรุต สุวรรณวิเวก (2544: 111) วิจัยเร่ืองการสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการ
ฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3
วัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณใหแก
นักศึกษาในดานการหาเหตุผล การตีความ การจับใจความสําคัญ การแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น 
การวิเคราะห และการประเมิณคา  ประชากรและตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ปริญญาตรีช้ันปที่ 3 จํานวน 60 คน และสุมเลือกมา 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบ
การฟงทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ แผนการสอนทักษะการฟงภาษาไทยอยางมี
วิจารณญาณและแบบฝกทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยสรุปไดวาหลังการสอน
ทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ ตามแผนการสอนและการทําแบบฝกการฟงภาษาไทยอยาง
มีวิจารณญาณของกลุมตัวอยาง มีการพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนการ
สอนและการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การพัฒนาทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาไมมีความสัมพันธกับ เพศอย างมีนัย สํ าคัญทางสถิติและไมมีความสัมพันธกับ                  
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เกรดเฉลี่ยสะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งไมมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 ศิริรักษ ทัฬหะกุลธร (2544 : 89 - 90) วิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟงดวยตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง - พูด ใน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2544 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก ส่ือเสริมทักษะการฟงดวยตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ินที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบทดสอบความสามารถในการฟงกอนและหลังการทดลอง
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอส่ือเสริมทักษะการฟงดวยตนเองเกี่ยวกับเรื่องใน
ทองถ่ินของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการฟงเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ินมีคาเทากับ 78.89/84.80 ถือวามีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชส่ือเสริมทักษะการฟงสูงกวากอนการใชส่ือเสริมทักษะการฟง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมทักษะการฟงที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นอยูในระดับสูงทุกบทเรียน 
 สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน (2544 : 104 - 107) วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการอาน         
จับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาแบบฝกการ
อานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อทดลองใชแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3และ เพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยแบบฝก และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการอานจับใจความ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 53 คน ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัด
กรมสามัญศึกษา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2544 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบฝกการอานจับใจความสําคัญ วิชาภาษาไทย ท 306 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แผนการสอน ใบความรู แบบทดสอบ        วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา หัวหนาหมวดวิชาครูผูสอนภาษาไทย รายวิชาอื่น และ
ผูสอนรายวิชา ท 305, ท 306 ทุกฝายตองการใหพัฒนาแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และแบบฝกมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.17/85.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว หลังการใชแบบฝกนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดานความสามารถทางการอาน         
จับใจความสูงขึ้นจากเดิม และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกการอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียน 
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 กุสาวดี สนธิสุวรรณ (2546: 68) วิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการฟงอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 76 คน 
โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎรบูรณะ) กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
คูมือครู เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณ แบบวัด
เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนเรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยกลุมที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT และกลุมที่
เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยกลุมที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม   
การเรียนรูแบบ 4 MATสูงกวากลุมที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 4 MAT ในระดับมากที่สุด 
 พรรณี ช่ืนอุไทย (2546 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะในการเขียน
รอยแกวสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค เขตภาษีเจริญ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน จัดเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 
คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ 1) แบบ
ฝกเสริมทักษะการเขียนรอยแกว  จํานวน  9 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรูจํานวน  9 แผน  3) 
แบบทดสอบการเขียนความเรียงใหคะแนนตามเกณฑ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะการเขียนรอยแกวมีคาเทากับ 82.04/80.03 ซ่ึงถือวาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
พัฒนาการความสามารถในการเขียนรอยแกวและความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีความสามารถในการเขียนตางระดับกันที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในกลุมออนมี
พัฒนาการสูงกวานักเรียนในกลุมปานกลางและกลุมเกงตามลําดับ รูปแบบ ผลปฏิสัมพันธของ
พัฒนาการความสามารถในดานการเขียนรอยแกวและความสามารถในดานการคิดของนักเรียนที่เกิด
จากการเรียนรูดวยวิธีที่ตางกันมีรูปแบบเหมือนกันทุกระดับความสามารถพื้นฐาน 
 โชษิตา หนูผาสุข (2547: 146) วิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัด
กาญจนบุรี โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 
โรงเรียนบานเกาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 84.44/85.41      
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก 
 นวรัตน สุทธิพันธุ (2547: 77 - 78) วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการใชถอยคํา
ในงานเขียนรอยแกวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ 
ศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถดานการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ และไมใชแบบ
ฝกเสริมทักษะ และเพื่อศึกษารูปแบบ ผลปฏิสัมพันธการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว ที่เกิดจาก
กระบวนการฝกเสริมทักษะตางชนิดกันกับระดับความสามารถพื้นฐานที่ตางกันของนักเรียน กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม ปการศึกษา 2546 
จํานวน 96 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปนเครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แบบฝกเสริมทักษะการ
ใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวแผนการสอนการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว สวนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว ผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริม
ทักษะการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกวมีประสิทธิภาพ 84.67/84.81 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
พัฒนาการความสามารถดานการใชถอยคําในงานเขียนรอยแกว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      
ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะสูงกวาที่เรียนโดยไมใชแบบฝกเสริมทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถในกลุมออนที่เรียนรูโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะ
มีพัฒนาการสูงกวานักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถในกลุมออนที่เรียนรูโดยไมใชแบบฝกเสริม
ทักษะรวมทั้งสูงกวานักเรียนที่มีพื้นฐานความสามารถในกลุมออนที่ไมจัดสอนวิชาภาษาไทย 
 อรุณวรรณ รัตนเดชกําจาย (2547 : บทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการเขียน     
รอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จํานวน 
30 คนซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ ประเด็นสนทนากลุม แบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรค แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและครู
ตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยที่มีรูปภาพประกอบ มี
เนื้อหาเกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับขาว ดารา นักรอง สัตวเล้ียง การตูนและสถานที่ตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

74

ในทองถ่ิน แบบฝกทักษะการเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคมีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.00/80.20      
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนมีความตั้งใจและสนใจทํากิจกรรมอยางสนุกสนาน และมี
ผลสัมฤทธิ์การเขียนรอยแกวเชิงสรางสรรคกอนและหลังใชแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยพบวาหลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน 
  
 6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   เจอีสส,  เมเยอร Geiss,  Mayer (1998 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการฟง 
รายงานนี้อธิบายโปรแกรมสําหรับพัฒนาทักษะ    การฟง ซ่ึงถาขาดไปจะทําใหการเรียนภาษาที่สอง
ยากขึ้น กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาภาษาสเปน    ปที่หนึ่งและปที่สองในโรงเรียนมัธยมตนและมัธยม
ปลาย การแทรกแซงชวง 15 สัปดาหประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในหองเรียน (การจัด
โตะ  แสงดีขึ้น  การสรางสิ่งแวดลอมดานการมองเห็นและพื้นที่นําไปสูกฎเกณฑการฟงที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับการจัดการในหองเรียน อุปกรณสําหรับกิจกรรมความเขาใจการฟง ซ่ึง
ประกอบดวยยุทธวิธีของอาจารย) (การฟงจําลองอยางมีประสิทธิภาพ การใหอาจารยพูดนอยสุด การ
เปลี่ยนผูพูด การใชกลุมที่ทํางานรวมกัน การใหคําสั่งที่ชัดเจน การใชการจับเวลาเพื่อพัฒนาการฟง 
การอภิปรายอคติ/การลําเอียงในการฟง การใชชวงเวลาการฟงสั้น ๆ ตลอดการเรียน) และยุทธวิธีการ
เรียนรูของนักเรียน (การอภิปรายทัศนคติเกี่ยวกับการฟง การทํางานในกลุมที่ทํางานรวมกัน การตัด
ส่ิงรบกวนภายนอก การถามคําถามเพื่อใหเขาใจดีขึ้นและการพูดซํ้า การคิดและการใชเทคนิคการมี
วินัยในตัวเองกอนตอบ) ผลลัพธคือทักษะการฟงของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นและการเขาใจเนื้อหา 
(ประกอบดวยหนังสืออางอิง 21 ฉบับ) 

       เบอรโรว, กัทซร่ี, ปเตอรสัน,ราโคว – ลาสันBurrow, Guthrie,  Peterson, Rakow-
Larson  (1999 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการฟงในเดก็ การรายงานนี้อธิบายยุทธวิธีทีใ่ช
ในการพัฒนาทักษะการฟง กลุมเปาหมายคือนักเรียนชัน้ประถมปที่หนึง่ สอง และสามในรัฐตะวันตก
ตอนกลางของรัฐ ที่การบันทึกทักษะ     การฟงจากการสํารวจพอแมและนักเรียน การสังเกตของครู
และรายการการสังเกต การทบทวนงานวจิัยแสดงวาไมมีการสอนเรื่องการฟง ผลจากโทรทัศน นิสัย
การฟงไมดี และการรบกวนจากภายนอกทาํใหนกัเรียนมทีักษะการฟงไมดี ยุทธวิธีทางแกตามที่มกีาร
ทบทวนในงานวิจยัมีผลการแทรกแซงแบงเปนสามแบบ คือ การสอนโดยตรงในดานการฟงโดยครู  
การทําเปนแบบ คําแนะนําการฝกฝนและการนํากลับไปทําที่บาน ขอมูลการแทรกแซงภายหลังแสดง
การพัฒนาการใชยุทธวิธีการฟง เมื่อยุทธวิธีการฟงพฒันาความเขาใจหวัขอก็ดีขึน้ (ประกอบดวย
หนังสืออางอิง 15 ฉบับ การจดโนต 7ฉบับ ตารางขอมูล 1 ตาราง ตัวเลขขอมูล 2 ตัวเลข ภาคผนวกซึ่ง
ประกอบดวยอุปกรณการสาํรวจ รายการตรวจเช็ค เครือ่งออกแบบดานกราฟก การฟงพฤติกรรม และ
แนวทางสําหรับเกมการฟง 
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        คลารค,สครัคส,ซิโลสกี้Clark, Scruggs, Szydlowski,  (1999 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง
การ พัฒนาทักษะการฟงในหองเรียน รายงานนี้เนนการพัฒนายุทธวิธีพัฒนาทักษะการฟงนักเรียน 
กลุมเปาหมายประกอบดวยนักเรียนประถมศึกษาตอนตนที่อยูในชานเมืองของเมืองใหญตะวันตก
ตอนกลาง มีการบันทึกการขาดความสามารถในการฟงของนักเรียนโดยใชวารสาร แบบสํารวจ การ
ตรวจรายการ และการบันทึกเล็กนอย การวิเคราะหขอมูลตนเหตุเผยวานักเรียนขาดทักษะที่เกี่ยวของ
กับการฟง บททบทวนเนื้อหาแบบเรียนและยุทธวิธีการสอนแสดงวาไมมีการสอนทักษะการฟงและ
ทําใหดูในหองเรียน การทบทวนยุทธวิธีทางออกที่เสนอแนะ โดยผูเช่ียวชาญในสาขาการฟงและการ
วิเคราะหสภาพปญหามีผลตอการเลือกทักษะรองสามทักษะ คือ จินตนาการ เดา และการพูดซ้ํา มีการ
ใชการทําใหดูของครูและการใหเปาหมายสําหรับการฟงแกนักเรียน ขอมูลการแทรกแซงภายหลัง 
แสดงวานักเรียนมีทักษะการฟงดีขึ้นเมื่อมีกิจกรรมดานการวิจัยเขามาเกี่ยวของ บันทึกสั้นๆของผูวิจัย
ครูไมไดแสดงวาผู เรียนไมไดนําทักษะที่ไดเรียนรูไปใชในสถานการณประจําวัน ภาคผนวก
ประกอบดวยคําถามการสัมภาษณ  อุปกรณการสํารวจ  รายการตรวจ  และขอควรประพฤติ 
(ประกอบดวยหนังสืออางอิง 34 ฉบับ ตัวเลข 17 ตัวเลข การจดโนต 7 ฉบับ) 
  

     โอวคา, พาวแลค,  โพรโนบิส,  Owca, Pawlak, Pronobis,  (2003 : บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่องการพัฒนาความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียนโดยการสนับสนุนทักษะการฟง โครงการ     
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประเมินโปรแกรมสําหรับพัฒนาทักษะการฟงเพื่อพัฒนาการเรียน
กลุมเปาหมายประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และมัธยมศึกษาปที่ 2 ในชุมชนมีฐานะ
และชนชั้นกลาง 3 ชุมชนที่อยูใกลเมืองตะวันออกตอนกลาง มีการสังเกตเห็นปญหาทักษะการฟงเมื่อ
นักเรียนไมทําตามคําส่ังทั้งการเขียนและการพูดโดยเฉพาะการสงการบาน การวิเคราะหตนเหตุปญหา
แสดงวาเมื่อนักเรียนควรฟง เขาคิดถึงเรื่องอ่ืน ไมมีความอดทนกับผูสอน แกลงทําเปนฟง และไมเปด
ใจกับเรื่องที่ฟง สถานการณเหลานี้ทําใหฟงไมประสบผลดี การทบทวนยุทธวิธีทางแกมีผลตอการ
เลือกการแทรกแซงที่ประกอบดวยการสอนทักษะการฟงโดยตรงที่ทํากอนใหแนวทางการสอนเชน 
การรอใหเงียบ การไมกระสับกระสาย และจับจองดวยสายตา หลัง 10 สัปดาหผลโปรแกรมถูก
ประเมินโดยการสํารวจทักษะการฟงนักเรียนและการเก็บขอมูลของครูสําหรับเวลาที่ครูตองทวนคําสั่ง
การเรียน ผลสํารวจการฟงไมแสดงวาการรับรูของนักเรียนชวยพัฒนาทักษะการฟง อยางไรก็ตามการ
เก็บขอมูลของครูไมแสดงการลดจํานวนการพูดคําสั่งซ้ํา ในขณะที่นักเรียนไมเห็นการพัฒนาในตัวเอง 
ขอมูลแสดงสิ่งอื่น ผลแสดงวานักเรียนเงียบ ไมกระสับกระสาย และตั้งใจ พวกเขาไดคําสั่งดีทําใหไม
ตองทวนคําสั่งบอย (มีรายงานการเก็บขอมูลและการสํารวจทักษะการฟงแนบมาดวย ประกอบดวย
หนังสืออางอิง 45 ฉบับ) 
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สมิธ Smith (2003 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องทักษะที่นักเรียนพูดและฟง บรรณานุกรม
และคําวิจารณ อิริค โทปคอล นักเรียนพัฒนาทักษะการฟงจากการเรียนรูการฟงและจากการมีใครบาง
คนฟงเขา ผูสอนสวนใหญสมมติวาการฟงเปนเรื่องการเลือกไมใชความสามารถ การฟงเปนส่ิงที่
นักเรียนตองเรียนรู บรรณานุกรมและคําวิจารณนี้สรุปการศึกษาวิจัยหลายงานที่ทําใหเกิดความเขาใจ
ทักษะที่นักเรียนใชเมื่อพูดและฟง นอกจากนี้ยังสํารวจความสําคัญของทักษะการสอน การพูด และ
การฟง และเสริมทักษะการพูดและการฟงไปในแบบการสอนดั้งเดิม มีการสรุปวาทักษะพูดและฟง
สําคัญ และนักเรียนเรียนรูทักษะอื่นดวยเมื่อเขามีทักษะพูดและฟงที่ดี และเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะมีระดับ
การคิดและการฟงสูงขึ้นดวยมีการสังเกตดวยวาการวิจัยสวนใหญพบวามีการสอนไมทักษะการฟง     
ก็การพูดในหองเรียน มีที่มาทางอินเตอรเนต 6 แหง และหนังสืออางอิง 11 ฉบับ) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชแบบฝกพบวาการนําแบบฝกไปใชในการ
จัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงมีแบบแผนการทดลอง 
ดังนี้ 
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบการวิจัย เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการ
วิจัย คือ แบบ One Group Pretest - Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 60 - 61) 
 

T1 X T2 
 
 T1 หมายถึง  การสอบกอนเรียน (Pretest) 
 X หมายถึง  การทดลองเรียนดวยแบบฝก การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 T2 หมายถึง  การสอบหลังเรียน (Posttest) 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    โรงเรียนบางเลน
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จํานวน 6 หองเรียน รวมทั้งหมด 193 คน  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียน
บางเลนวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
จํานวน 35 คนไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
                      ตัวแปรตน ไดแก  การเรียนโดยใชแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  
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 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 5 ชุด ซ่ึงประกอบดวย 
 1.1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 1.2 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 1.3 การฟงเพื่อตีความ 
 1.4   การฟงเพื่อประเมินคา 
 1.5 การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 6 แผน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ศึกษาคนควาหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
 2. ขั้นสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
 2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ขั้นทดลอง 
 4. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 ศึกษาคนควาหนังสือ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกตามลําดับ
ดังนี้ 
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   1.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
   1.1.2 ศึกษาหนังสือ  ตํารา  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
   1.1.3 ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝก แบบฝกการ
ฟงอยางมีวิจารณญาณเพื่อใหทราบแนวทางการสรางแบบฝก 
   1.1.4 ศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการ
จัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 2. ขั้นการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
  2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 
   2.1.1 แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
   2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
  2.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 
   2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  
  1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยสรางโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก 
           1.1.1      ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบฝก 
           1.1.2      ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุม
สาระการเรียนรู ภาษาไทยชวงชั้นที่ 3 
           1.1.3     วิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการฟงเพื่อนํามาสรางแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ 
   1.2 พัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ประกอบดวย 
    1.2.1    คํานํา วัตถุประสงค ขอแนะนําในการใชแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
    1.2.2   สรางแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 5 แบบฝก โดย
จัดลําดับเริ่มจากการฝกเรื่องที่งาย ไปหาเรื่องที่ยากขึ้นดังนี้ 
    แบบฝกชุดที่ 1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
    แบบฝกชุดที่ 2 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
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    แบบฝกชุดที่ 3 การฟงเพื่อตีความ 
     แบบฝกชุดที่ 4 การฟงเพื่อประเมินคา 
     แบบฝกชุดที่ 5 การฟงอยางมีวิจารณญาณ    
   1.3 นําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และนํามาปรับปรุงแกไข 
   1.4 นําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวไป 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
คุณลักษณะ (ขอคําถาม) ของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณกับวัตถุประสงคของแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ IOC (Index of Item Objective Congruence)  
    โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาและใหคะแนนดังนี้ 
    +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมี 
      วิจารณญาณสอดคลองกับวัตถุประสงค 
             0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมี                                            
       วิจารณญาณสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม 
     -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารญาณ 
      ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
                                              จากนั้นนําคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาคํานวณคา 
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใชสูตร 

    IOC = 
Ν
∑R  

  เมื่อ  IOC  คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของแบบฝกกับ
  วัตถุประสงคของแบบฝก 

    ΣR  คือ ผลรวมของผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
    N           คือ      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
           ทั้งนี้คาความสอดคลองที่ไดตองมีคามากกวา  0.50  ขึ้นไป  

 ผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของแบบฝกกับวัตถุประสงคของ 
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณไดคาดชันีความสอดคลองเทากับ 0.86 
          1.5 นําแบบฝกการฟงอย างมีวิ จารณญาณที่ป รับปรุ งแก ไขแลว  ไปหา
ประสิทธิภาพ E1/ E2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยาง  
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    ขั้นที่ 1 ขั้นการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Testing) 
ทดสอบกับนักเรียนจํานวน 3 คนโดยเปนนักเรียนที่ยังไมเคยเรียนเรื่องนี้มากอน ซ่ึงไดมาจากการสุม
ตัวอยางอยางงายดวยวิธีจับฉลากจากนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 1 คน ผลการ
เรียนระดับ 2 จํานวน 1 คนและผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 1 คน โดยใหเรียนจากแบบฝกการฟงอยาง
มีวิจารณญาณ สัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 8 คาบ โดยปฏิบัติดังนี้ คือ เรียนจากแบบฝก
การฟงอยางมีวิจารณญาณจนจบบทเรียน แลวนําผลที่ไดรับมาพิจารณาปรับปรุงสวนที่บกพรองใน
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณและนําไปทดสอบครั้งตอไปโดยใชเกณฑ 65/65 

ผลการหาประสิทธิภาพ E1 /E2 แบบรายบคุคล (Individual Testing) ได 74.86/76.67 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 65/65 ที่กําหนดไวดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณแบบรายบุคคล 

ประสิทธิภาพของ 
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 

กลุมทดลอง 
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

เกณฑการประเมิน 

แบบทดสอบระหวางเรียน 74.89  65 
แบบทดสอบหลังเรียน  76.67 65 

 
 ในการทดลองครั้งนี้มีขอเสนอแนะคือ  ครูควรเตรียมและตรวจสอบความพรอมของ
เครื่องบันทึกเสียงใหเรียบรอยพรอมใชงาน เพื่อมิใหเสียเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ในกรณี
ที่เครื่องบันทึกเสียงเกิดขัดของกอนการใชงาน 
    ขั้นที่ 2 ขั้นการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) โดย
ทดสอบกับนักเรียนจํานวน 9 คน ที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนดังกลาวมากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการ
สุมกลุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีจับฉลาก จากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 3 คน ผล
การเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน โดยดําเนินการเชนเดียวกันกับขั้นที่ 
1 ทุกประการหลังจากนั้นจึงดําเนินการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาที่ใชในแต
ละแบบฝกและหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชเกณฑ 75/75 ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ
81.33/85.28 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวดังตารางที่ 2 
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ตารางที่2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณแบบกลุมเล็ก 

ประสิทธิภาพของ 
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 

กลุมทดลอง 
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

เกณฑการประเมิน 

แบบทดสอบระหวางเรียน 81.33  75 
แบบทดสอบหลังเรียน  85.28 75 

 
 ในการทดลองครั้งนี้มีขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุงคือ ในชวงการทดลองนักเรียนบางคน
เขาหองเรียนชา จึงทําใหการปฏิบัติกิจกรรมในบางคาบเรียนไมทันตามเวลาที่กําหนด จึงมีการจัด
กิจกรรมที่ตองกําหนดเวลาใหส้ันลงและกระชับมากขึ้น เพื่อใหปฏิบัติไดครบทุกกิจกรรม 
   การดําเนินการทดลองโดยการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) โดย
นําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 35 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง 
  2. แผนการจัดการเรียนรู การฟงอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยสรางโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ชวง
ช้ันที่ 3) จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
   2.2 ศึกษาหลักการสอน  วิธีสอนแบบตางๆ โดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ เพื่อ
คัดเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
   2.3 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปจากสาระการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทยเพื่อเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวัง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
   2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชเวลาสอน 8 คาบ คาบละ 50 นาที ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู 6 แผน แผนที่ 
1, 2, 4 และ 5 แผนละ 1คาบ และแผนที่ 3 และ 6 แผนละ 2 คาบ มีสวนประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู ไดแก สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู ส่ือ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเรื่อง จํานวน
คาบการสอน เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผล ดังตาราง
ที่ 3 
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ตารางที่ 3 แผนการจัดการเรยีนรูเร่ืองการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
 

แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรูที ่1 
เรื่องการฟง 

 (1 คาบ) 

1. ความหมายของการ
ฟง 
2. ความสําคัญและ
ประโยชนของการฟง 
3. หลักการฟงและ
ลักษณะการฟงที่ด ี
4. มารยาทในการฟง 
 

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจความหมาย
ความสําคัญ ประโยชน
ของการฟง หลักการฟง 
ลักษณะการฟงที่ดีและมี
มารยาทในการฟง 

1. ครูติดแถบสํานวน 
“ฟงไมไดศพัทจับไป
กระเดียด” บนกระดานดํา
ใหนักเรียนรวมกัน
อภิปราย 
2. ครูซักถามเกี่ยวกับ
ความรูที่เกี่ยวของกับการ
ฟง โดยนักเรียนตอบ
คําถามเปนรายบุคคล 
3. นักเรียนศึกษาใบ
ความรูเรื่องการฟงที่ครู
แจกให กําหนดเวลา 10 
นาท ี
4. นักเรียนออกมา
นําเสนอความรูเรือ่งการ
ฟงหนาชั้นเรียน 
5. ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปความรูเรื่อง
การฟง 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน  
2. จากการสังเกตการ
อภิปราย แสดงความคดิ
ห็น 
3. สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม  
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
1. แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน
เปนรายบุคคล 
 

แผนการจัดการเรียนรูที ่2 
เรื่องการฟงเพือ่จับ
ใจความสําคัญ 

 (1 คาบ) 

1. ความหมายของการ
ฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
2. องคประกอบของ
เรื่องทีฟ่ง 
3. วิธีการฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญ 
 

นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และจับใจความ
สําคัญของเรื่องทีฟ่งได 

1. ครูซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับความหมายการจับ
ใจความสําคัญ 
2. ใหนักเรียนศึกษาใบ
ความรูเรื่องการจับใจความ
สําคัญ และตอบคําถาม 
3. นักเรียนฟงขาว 
นิทาน เพลงจากเครื่อง
บันทึกเสียงเพื่อฝกการจับ
ใจความสําคัญจากการฟง
หลังศึกษาใบความรู 
4. นักเรียนทําแบบฝก
การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ชุดที่ 1 เรื่องการฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญเปน
รายบุคคล  
5. ครูเฉลยและอธิบาย 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน  
2. สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น 
3. จากการตรวจแบบ
ฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณชดุที่ 1 การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญ 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
1. แบบฝกการฟงอยาง
มีวิจารณญาณ ชุดที ่1 เรื่อง
การฟงเพือ่จับใจความ
สําคัญ 
2.    แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนเปนรายบคุคล 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรูที ่3 
เรื่องการฟงเพือ่แยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 

(2 คาบ) 

1. ความหมายของ
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 
2. ลักษณะขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น 
3. ตัวอยางขอความที่
เปนขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 
4.     ขาว นิทานและเพลง
ที่กําหนดให 

นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจ และแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็
จากเรื่องทีฟ่งได 

1. ครูติดแถบประโยค 5 
ประโยคบนกระดานดาํ 
ใหนักเรียนอานและสังเกต
วาแตกตางกันอยางไร 
สนทนาโยงเขาสูเรื่อง
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 
ตัวแทนออกมาแยกติดบน
กระดานดํา 
2. นักเรียนแบงกลุม 
กลุมละ 5 คน ครูแจกใบ
ความรูเรื่องการฟงเพือ่
แยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นใหนักเรียน
ศึกษา 10 นาทีและรวมกัน
สรุป 
3. นักเรียนแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็
หัวขอท่ีไดรับลงในใบงาน
ที่ครูแจกให 
4. ครูและนักเรียน
รวมกันเฉลยใบงาน 
5. นักเรียนทําแบบฝก
การฟงชดุที่ 2 เรื่องการฟง
เพื่อแยกแยะขอเท็จจรงิ
และขอคิดเห็นเปน
รายบุคคล 
6. ครูเฉลยและอธิบาย 
 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน  
2. สังเกตการอภิปราย 
แสดงความคิดห็น 
3. สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม 
4. จากการตรวจใบงาน 
การแยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 
5. จากการตรวจแบบฝกการ
ฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 2 
การฟงเพือ่แยกแยะขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น 
เครื่องมือวัดและประเมนิผล 
1. แบบประเมินการปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุม 
2. ใบงานเรือ่งการแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนเปนรายบคุคล 
4.     ใบงานกลุม 
5. แบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณชดุที่ 2 การฟงเพื่อ
แยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 

แผนการจัดการเรียนรูที ่4 
เรื่องการฟงเพือ่ตีความ 

(1 คาบ) 

1. ความหมายของการ
ตีความ 
2. หลักการฟงเพื่อ
ตีความ 
3. ขาว นิทาน และเพลง
ที่กําหนดให 

นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจและตีความจากเรือ่ง
ที่ฟงได 

1. ครูนําเขาสูบทเรียน
โดยใหนักเรียนฟงนิทาน 
ขาวจากตัวแทนนักเรียน 
และฟงเพลงจากเครื่อง
บันทึกเสียง 
2.ครูซักถามเกี่ยวกับนทิาน 
ขาวและเพลง ที่ฟงวา
กลาวถึงอะไร ส่ือความ
อะไรถึงผูอานแลวสนทนา
สูเรื่องการตีความ 
3. ครูแจกใบความรู
เรื่องการฟงเพือ่ตีความให
นักเรียนศึกษาและสรุป 
4. นักเรียนทําแบบฝก
การฟงชดุที่ 3 เรื่องการฟง
เพื่อตีความเปนรายบุคคล 
5. ครูเฉลยและอธิบาย 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน  
2. สังเกตการอภิปราย 
แสดงความคิดห็น 
3. ตรวจแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณชุดที่ 3 การ
ฟงเพื่อตีความ  
เครื่องมือวัดและประเมนิผล 
1. ใบความรูเรื่องการฟงเพื่อ
ตีความ  
2. แบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณชดุที่ 3 การฟงเพื่อ
ตีความ   
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรูที ่5 
เรื่องการฟงเพือ่ประเมนิคา 
(1 คาบ) 

1. ความหมายของการ
ประเมินคา 
2. ข้ันตอนการฟงเพือ่
ประเมินคา 
3. ขาว นิทาน และเพลง
ที่กําหนดให 

นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจและประเมินคาจาก
เรื่องทีฟ่งได 

1. ครูซักถามถึงการดูละคร
หลังขาวและซักถามวาชอบ
หรือไม ดีและมีคุณคาอยางไร 
และใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 
2. ครูซักถามเกี่ยวกับ
ความหมายของการประเมิน
คาและใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็น 
3. นักเรียนศึกษาใบความรู
เรื่องการฟงเพือ่ประเมนิคา 
รวมกันสรุป 
4. นักเรียนฟงขาว นิทาน
และเพลงจากครูแลวรวมกัน
วิเคราะห และประเมนิคาเรื่อง
ที่ฟง โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
5. นักเรียนทําแบบฝกการ
ฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 4 
การฟงเพือ่ประเมินคาเปน
รายบุคคล 
6.       ครูเฉลยและอธิบาย 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 
2. สังเกตการอภิปราย 
แสดงความคิดห็น 
3. ตรวจแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณชุดที่ 4 การ
ฟงเพื่อประเมินคา 
เครื่องมือวัดและประเมนิผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนเปนรายบคุคล 
2.     แบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณชดุที่ 4 การฟง
เพื่อประเมนิคา 
 

แผนการจัดการเรียนรูที ่6 
เรื่องการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
(2 คาบ) 

1. ความรูเกี่ยวกับการ
ฟง 
2. การฟงเพือ่จับ
ใจความสําคัญ 
3. การฟงเพือ่
แยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 
4. การฟงเพือ่ตีความ 
5. การฟงเพือ่
ประเมินคา 
6. การฟงอยางมี
วิจารณญาณ 

นักเรียนมีความรูและเขาใจ
เรื่องการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
 

1. ทบทวนบทเรียนเรื่อง
การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
2. ครูแจกใบความรูเรื่อง
การฟงอยางมีวิจารณญาณให
นักเรียนศึกษา 10 นาท ี
3. นักเรียนแบงกลุม กลุม
ละ 5 คนโดยไมใหซํ้ากลุมเดิม 
4. ครูใหทุกกลุมทําแผนที่
ความคิดสรุปบทเรียนที่เรียน
มาทั้งหมดโดยตัวแทนกลุมจับ
สลากเลือกหัวขอ 
5. นักเรียนปฏิบัติงานกลุม
ที่ไดรับมอบหมาย 
6. นักเรียนนําเสนอผลงาน
ของกลุม ครูตชิมและอธิบาย
เพิ่มเติม 
7. ครูและนักเรียนชวยกนั
สรุปประเด็นสําคัญของเรื่องที่
เรียนทั้งหมด 
8. นักเรียนทําแบบฝกการ
ฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 5 
การฟงอยางมีวิจารณญาณเปน
รายบุคคล 
9. ครูเฉลยและอธิบาย 

วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 
2. สังเกตการอภิปราย 
แสดงความคิดห็น 
3. สังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม 
4. ตรวจแผนที่ความคิด
เรื่องการฟงอยางมี
วิจารณญาณ 
5. ตรวจแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ ชุดที่ 5 
การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
เครื่องมือวัดและประเมนิผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนเปนรายบคุคล 
2.     แบบสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม 
3. แผนที่ความคิดเรื่องการ
ฟงอยางมีวิจารณญาณ 
4.     แบบฝก การฟงอยางมี
วิจารณญาณ ชุดที ่5 เรือ่งการ
ฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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         2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความ
ถูกตอง สอดคลองและความเหมาะสมของเนื้อหา  วัตถุประสงค   กิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ส่ือและการประเมินผล 
   2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน    
ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย และดานการวัดและประเมินผลการศึกษาตรวจสอบ     
ความตรง ความถูกตอง สอดคลองและความเหมาะสมของเนื้อหา วัตถุประสงค กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ส่ือและการประเมินผล  จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคุณลักษณะ
ของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรู IOC (Index of Item Objective 
Congruence)ผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูกับ
จุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรูไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00    
      2.7  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 
  3. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 
   3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ  เปนแบบทดสอบ 
ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการ
สรางตามขั้นตอนตอไปนี้ 
    3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 
    3.1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคในคําอธิบายของหลักสูตร  
    3.1.3 สรางตารางวิเคราะหขอสอบและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบเลือกตอบจํานวน 100 ขอ 
    3.1.4 เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษาและ เนื้อหา 
    3.1.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย จํานวน 2 คน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จํานวน 1 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคลองของขอสอบกับ
วัตถุประสงคแลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนี ความ
สอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงผลการตรวจสอบไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.94 
    3.1.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 32 คน หอง ม.1/2 ซ่ึงเคยมีพื้นความรูเร่ืองการฟงมาแลว ภาคเรียนที่ 2 
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 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบางเลนวิทยา อําเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐมที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุม
ตัวอยาง 
    3.1.7 นําผลการทดลองมาใชวิเคราะหรายขอ หาคาความยากงายและหาคา
อํานาจจําแนก คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้น ไป
จํานวน 40 ขอ พบวามีคาความยากงายระหวาง 0.28-0.78คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20- 0.80  
    3.1.8 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามสูตร KR 20 ของคูเดอร - ริ
ชารดสัน (Kuder – Richardson) ผลปรากฏวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมี
วิจารณญาณมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 
3. ขั้นทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
 3.1 กอนการทดลองสอน ผูวิจัยไดทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 40 ขอ และตรวจใหคะแนน 
 3.2 ดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตัวเอง  โดยใชแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู เร่ิมทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 สัปดาหละ 
4 คาบ คาบละ 50 นาที เปนระยะเวลา 2 สัปดาห รวมทั้งหมด 8 คาบ 
 3.3 หลังทดลองผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 40 ขอ ซ่ึงเปนขอสอบ          
ชุดเดียวกับกอนเรียนแตสลับขอคําถามและตัวเลือกแลวตรวจใหคะแนน 
 3.4 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกตาง 
4. ขั้นวเิคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหตามหลักการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
สรุปผลการทดลอง ดังนี้ 
 4.1 ผูวิจัยใชสถิติแบบบรรยายในการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
ใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของขอมูล โดยสูตรการคํานวณหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  สูตรที่ 1  100
A

E1 ×=

∑
N

X

  

     E1   หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ไดจัดไวในแบบฝก 
     ΣX   หมายถึง ผลรวมของคะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
                A   หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบฝกทุกแบบฝกรวมกัน 
                N   หมายถึง  จํานวนผูเรียน 
  สูตรที่ 2 
  75 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรม ที่เปล่ียนแปลงในตัวนักเรียนคิด
เปนรอยละ เฉล่ียที่นักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

    100
B

E2 ×=

∑
N

F

 

    E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 

    ΣF หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
    B หมายถึง คะแนนเต็มระดับแบบทดสอบหลังเรียน 
    N หมายถึง จํานวนผูเรียน 
    การคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยใชสูตรดังกลาวหาไดจากการ
นําคะแนนแบบฝกที่ไดแตละหนวย และคะแนนทดสอบหลังเรียน มาคํานวณดวยการหาคา E1/ E2 เพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 
  4.3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนทดสอบดวย              
t - test dependent 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

    
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ทั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หอง ม.1/1 ของโรงเรียนบางเลนวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 35 
คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางดวยการทดสอบกอนเรียน จากนั้นผูวิจัยดําเนินการสอนดวยแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูแลวจึงทดสอบหลังเรียนเพื่อเปนการตรวจสอบ
วัตถุประสงคและสมมติฐานในการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่1ประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณและตอนที่2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 

ผูวิจัยนําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางเลนวิทยา จํานวน 35 คน โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
กอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนแลวจึงดําเนินการทดลองซึ่งผูวิจัย
เปนผูสอนดวยตนเองใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู โดยเริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2551 สัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที เปนระยะเวลา 2 สัปดาห รวมทั้งหมด 8 คาบ เมื่อเสร็จส้ิน
กระบวนการแลวจึงทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ซ่ึงเปนขอสอบชุด
เดียวกับกอนเรียนแตสลับขอคําถามและตัวเลือก ซ่ึงผลจากการทดลองใชแบบฝกการฟงอยาง            
มีวิจารณญาณ โดยไดคาประสิทธิภาพ 76.96/83.86 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 

ประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
กลุมทดลอง 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) 

เกณฑการ
ประเมิน 

แบบทดสอบกอนเรียน 76.96  75 
แบบทดสอบหลังเรียน  83.86 75 

 
จากตารางที่ 4 พบวาแบบฝกการฟงอยางมวีิจารณญาณสาํหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่

ไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพ พบวารอยละของคะแนนเฉลี่ยทีท่ําแบบทดสอบระหวางเรียนมีคา
เทากับ 76.96 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรยีนทาํแบบทดสอบหลังเรียน มคีาเทากับ 83.86 
แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ มีคาเทากับ76.96/83.86 เมื่อเทยีบกับ
เกณฑ 75/75 ปรากฏวา แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
75/75 ที่กําหนดไว มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการสอนได ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 1 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรยีนดวยแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ 
 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณ ดงัตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนดวยแบบฝกการฟงอยาง    

มีวิจารณญาณ 
กลุมทดลอง N   S.D t p 

การทดสอบกอนเรียน 35 26.00 4.69 
การทดสอบหลังเรียน 35 33.54 4.39 

-11.795 0.00 

* p < 0.01 
 
  จากตารางที่ 5 พบวา นักเรยีนที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนโดยใชแบบฝกการ
ฟงอยางมีวจิารณญาณ เทากบั 26.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.69 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมี
คาเทากับ 33.54 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.39 จากการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย

X
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กอนและหลังเรียนพบวาไดคา t เทากับ –11.795 คา p เทากับ 0.00 แสดงวาคะแนนกอนเรยีนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัยขอที่ 2 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

    
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     

ปที่ 1 มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน     
ดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1หองม.1/1ของ
โรงเรียนบางเลนวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 35 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณจํานวน 5 ชุด 
แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณและ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยาง
มีวิจารณญาณ จํานวน 40 ขอ  
                การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัย คือ 
แบบ One Group Pretest - Posttest Design ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองมีการทดสอบกอนเรียน ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณจํานวน 40 ขอ จากนั้นผูวิจัยดําเนินการสอน
ดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูสัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50 
นาที เปนระยะเวลา 2 สัปดาห รวมทั้งหมด 8 คาบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแลวจึงทดสอบหลังเรียน
ดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณจํานวน 40 ขอ ฉบับเดียวกันแต สลับขอและ
สลับตัวเลือก หลังจากนั้นไดนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงผูวิจัยใชสถิติ
แบบบรรยายในการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) , สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาแบบ t - test dependent วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกโดยสูตร
การคํานวณหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2  

สรุปผลการวิจัย 
              การวจิัยเร่ืองการพฒันาแบบฝกการฟงอยางมีวจิารณญาณ สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
1 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 76.96/83.86  
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายไดดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  พบวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  76.96 / 83.86   สูงกวาเกณฑ  
75 / 75  ที่กําหนดไว  ถือวามีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช  นําไปใชฝกทักษะการฟงอยางมี
วิจารณญาณและใชประกอบการเรียนการสอนได   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่  1  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการพัฒนาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  ในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยชวงชั้นที่  3    วิเคราะหเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการฟงแลวนํามาสรางแบบฝกการฟง
อยางมีวิจารณญาณ   โดยจัดลําดับเนื้อหาเริ่มจากการเรื่องที่งายไปหาเรื่องที่ยากข้ึน  ดานรูปแบบของ
แบบฝกมีความหลากหลาย  เชน  การเติมคําหรือขอความลงในชองวาง  การจับคูความสัมพันธของ
ขอความ  ความหมายของคํา  หรือคําจํากัดความของคํา  การโยงเสน  ความสัมพันธที่เกี่ยวของ
สอดคลองกัน  และตอบคําถามแสดงความคิดเห็น  ประเมินคาจากผูเรียน  เปนตน  ทางดานเนื้อหา
ของเรื่องที่ฟงก็มีความหลากหลาย  เหมาะสมกับวัย  ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเพราะเปนเรื่อง
ใกลตัวที่นาสนใจเชน  เร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพ  ส่ิงแวดลอม  ขาวและเหตุการณในปจจุบัน  นิทานที่มีคติ
สอนใจ  บทเพลงที่ไพเราะ  อยูในความนิยม  และมีคติสอนใจ ซ่ึงสอดคลองกับ  กุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ  
(2547 : 46-47) ที่กลาววา แบบฝกเสริมทักษะควรมีรูปแบบกิจกรรมการฝกที่หลากหลาย  นาสนใจ  
เนื้อหาและภาษาที่ใช  ควรเหมาะสมกับวัยนักเรียน  มีความยากงายพอเหมาะ  เปนไปตามลําดับขั้น
ของการเรียนรูจากงายไปหายาก  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีรูปภาพประกอบที่
สวยงามดึงดูดความสนใจ  มีการตูนประกอบ  เปนเรื่องงาย ๆ  ใกลตัวนักเรียน  ไดแก  เร่ืองธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม  สัตว  พืช  ดอกไม  เร่ืองเกี่ยวกับครอบครัว  เพื่อน  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะ
และเรียนรูอยางอิสระเปนรายบุคคล และสอดคลองกับ ฐะปะนีย นาครทรรพ(2547: 63)ที่กลาววา 
สําหรับเนื้อหาที่จะนํามาใชในการฝกนั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับชั้น โดยคัดเลือกส่ิงที่อยู
ในวงความสนใจหรือเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ซ่ึงจะเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทางสติปญญา อารมณและจิตใจของนักเรียนไปดวย ถาครูสามารถสอนโดยดึงวิชาอ่ืนเขามาสัมพันธ
ดวยไดก็ยิ่งเปนการดี  นอกจากนี้ ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขแบบฝกใหถูกตองตามคําแนะนําของ
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ผูเชี่ยวชาญ ทั้งดาน เนื้อหา  ภาษา  และลักษณะรูปเลม  ซ่ึงแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณไดรับการ
พัฒนาตามลําดับ มีการประเมินผลการใชและมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความสมบูรณ  ถูกตอง
ทุกขั้นตอน  เมื่อนําไปใชกับกลุมทดลองจึงเปนแบบฝกที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
เชนเดียวกับผลงานวิจัยของสุรียมาศ  บุญฤทธิ์รุงโรจน  (2544: 109)  ที่ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาแบบฝก
การอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  พบวา      
แบบฝกมีประสิทธิภาพ  82.17 / 85.00สูงกวาเกณฑ  และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ   
อรุณวรรณ  รัตนเดชกําจาย  (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียน รอยแกว      
เชิงสรางสรรคภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  พบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพ  80.00 / 
80.20 สูงกวาเกณฑ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใชแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณเปนเครื่องมือในการสอนฟงสามารถชวยเสริมความรู ความเขาใจ พัฒนาทักษะการฟง
อยางมีวิจารณญาณใหดีขึ้น  เพราะการเรียนดวยแบบฝกการฟงผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนและทําซ้ํา
หลายครั้งกับแบบฝกที่มีความนาสนใจทั้งเนื้อหา  และภาพประกอบ  รวมท้ังกิจกรรมในแตละแบบฝก
ที่มีความหลากหลาย  เนื้อหานาสนใจ  ไมยากจนเกินไป  จึงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปยานุช  
สอาดสุด (2540: 81) ศึกษาเรื่องการออกแบบแบบฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเทพศิรินทรฯ  ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ที่ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทาง  
การฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05  แสดงวาการฝกทักษะการฟงโดยใชแบบฝกทําใหการฟงของนักเรียนสูงขึ้น  เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยของวิศรุต  สุวรรณวิเวก  (2544: 111) วิจัยเร่ืองการสรางเครื่องมือเพื่อพัฒนาการสอนทักษะ
การฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3  
ผลการวิจัยสรุปไดวา หลังการสอนทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณ ตามแผนการสอนและ
การทําแบบฝกการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของกลุมตัวอยาง มีการพัฒนาทักษะการฟง
ภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนการสอนและการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การพัฒนา
ทักษะการฟงภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับเพศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติและไมมีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยสะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งไมมีความสัมพันธกับ
เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะ
สําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ขอสังเกตจากการวิจัยพบวา ครูตองเตรียมความพรอมเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับ
บทเรียนกอน  โดยศึกษาแผนการจัดการเรียนรู  เตรียมใบความรู  ใบงาน  ส่ือการเรียนการสอน  ไดแก  
เครื่องบันทึกเสียง  แผนซีดีรอมทั้งบทเพลงตาง ๆ  และการจัดโตะเรียนในหองเรียน  เพื่อใหนักเรียน
สามารถฟงขอความจากเครื่องบันทึกเสียงไดอยางชัดเจนทั่วถึง  ซ่ึงจะชวยใหการทําแบบฝกการฟง
ไดผลดียิ่งขึ้น 
 2. ขอสังเกตจากการวิจัยพบวา บางคาบเรียนอาจตองใชเวลามากเพราะครูตอง
อธิบาย  ยกตัวอยางเพิ่มเติม  และเฉลยคําตอบของแบบฝกในแตละชุด  ซ่ึงครูสามารถยืดหยุนและปรับ
การใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามความเหมาะสม  หรือใชเวลานอกหองเรียนในการ
แกไขปญหาดังกลาวหรือใหคําแนะนํานักเรียนเปนรายบุคคล 
 3. ขอสังเกตจากการวิจัยพบวา ควรจัดทําแบบฝกใหมีรูปเลมนาสนใจ สีสันสวยงาม  
มีภาพประกอบที่สอดคลองกับเรื่องที่ฟง  ภาษาที่ใชกระชับและเขาใจงาย  การเลือกเนื้อหาที่นํามาใช
ในแบบฝกควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  แตละเรื่อง      
ไมควรยากหรือยาวจนเกินไป  เพราะอาจจะทําใหนักเรียนรูสึกวาแบบฝกยากเกินไป    เกิดความทอแท
และเบื่อหนายในการทําแบบฝก 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณ โดย
การบูรณาการกับทักษะการอานและการดูอยางมีวิจารณญาณในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชแบบฝกการฟงอยางมวีิจารณญาณกบัวิธีสอน
แบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตาม        
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
คุรุสภาลาดพราว, 2546. 

 . สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ, 2545.  

_________. หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณลักษณวิจารณ เลม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว, 
2542.  

_________. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิวิธภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3. กรุงเทพฯ :     
โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว, 2548.  

 . หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย. 
พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว,2545. 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. การใชภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2542. 
กันตดนัย วรจิตติพล. “การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม .” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
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กาญจนาภรณ มุขดารา. “การใชนิทานพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทย พัฒนาทักษะการฟงอยางมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรียนที่ใชภาษาถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในเขต
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530. 

กุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ. “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ การเขียนรอยกรอง กาพยยานี 11 สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ
นิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.   
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สุทธิปริทัศน 15, 46 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2544), 110 - 112. 
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ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ ๑ 

 
ฟงใหไดศัพทแลวจึงจับไปกระเดียด 

 
  ทักษะการฟงนั้นสําคัญยิ่ง 
 เปนความจริงที่ควรตองศึกษา 
 เรารับฟงขาวสารนับนานา 
 ควรรูวาเท็จจริงคือสิ่งใด 
    ฟงไมไดศัพทแลวจับไปกระเดียด 
   เปนสํานวนสอเสียดใหหว่ันไหว 
   เปนคําสอนเตือนเยาวชนไว 
   ฟงอะไรฟงใหชัดถนัดดี 
  เวลาฟงควรมีมารยาท 
 ทุกโอกาสบันทึกไวอยางเร็วรี่ 
 จับใจความสําคัญตามที่มี 
 ฟงแลวตีความดูใหรูจริง 
    ฟงแลวคิดวิเคราะหวิจารณเปน 
   ฟงโดยเนนรูจุดประสงคที่ตรงยิ่ง 
   ฟงแลวตองอภิปรายตองทวงติง 
   ฟงทุกสิ่งที่ควรฟงอยาลังเล 
  ฟงใหไดศัพทแลวจึงจับไปกระเดียด 
 นารังเกียจพวกคุยโวทําโฉเฉ 
 รูไมจริงพูดพลอยพาโลเล 
 คนจะเสสรวลเยาะใหไดอาย 
ที่มา : หนังสือสอนใหสนุก เปนสุขกับการเรียนโดย ศ.ดร. สุจริต เพียรชอบ พ.ศ.๒๕๓๙ หนา ๙๘ 
 

 
ช่ือ........................................นามสกุล...............................................................ช้ัน.................. 
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คํานํา 
 

 การฟงเปนทักษะที่สําคัญในการสื่อสารของมนุษย  เปนเครื่องมือสําหรับใชใน    
การเรียนรูและใชมากกวาทักษะอื่น ๆ  เพราะเปนรากฐานสําหรับการเรียนรู  ทําใหผูฟงเกิด
ความรู  ความคิด  และความเพลิดเพลิน  รวมทั้งเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูพูดและผูฟง  
ทักษะการฟงเปนทักษะในการรับสาร  หากผูรับสารขาดทักษะในการฟงก็ถือวามีความ
บกพรองในการใชภาษาในการสื่อสารอาจจะทําใหการสื่อสารไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร  
สําหรับผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและฝกทักษะการฟงอยูเสมอเพื่อพัฒนาทักษะในการฟงของ
ตนเอง  เพราะนอกจากการฟงในชั้นเรียนแลวในชีวิตประจําวันผูเรียนยังตองรับสารจากสื่อมวลชน
ตาง ๆ   ในสังคม  ซ่ึงตองใชวิจารณญาณในการรับสารโดยเฉพาะขาวและเหตุการณสําคัญ   เปนตน    
 ผูจัดทําตระหนักถึงความสําคัญของทักษะการฟง  จึงจัดทําแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณขึ้นเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณ  แบบฝก
การฟงอยางมีวิจารณญาณมีทั้งหมด  5  ชุด  แตละชุดจะมีเนื้อหาขาว  นิทาน  และเพลง สําหรับ
ใหผูเรียนฟงแลวทํากิจกรรมจากแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 1, 2, 3   และ 5 เร่ืองละ  
5  ขอ  ทั้งหมด  6  เร่ือง  จํานวน  30  ขอ  สวนชุดที่ 4  เร่ืองละ  3 ขอ  ทั้งหมด 6 เร่ือง  จํานวน  
18  ขอ   
 แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณมีทั้งหมด  5  ชุด  ดังนี้ 
 ชุดที่  1  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 ชุดที่  2  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 ชุดที่  3  การฟงเพื่อตีความ 
 ชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา 
 ชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 เมื่อผูเรียนฝกทักษะการฟงดวยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ ทั้ง  5  ชุด แลว
จะชวยพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณใหดีขึ้น  นําไปประยุกตใชสําหรับการฟงใน
ชีวิตประจําวันของตนเองไดตอไป   
 
   

            วันวิสาห  ปญญาจิรวุฒิ 
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วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู   เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 3. เพื่อใชสําหรับฝกทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณหลังจบบทเรียนเรื่องการฟง
อยางมีวิจารณญาณ 
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คําแนะนําการใชแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 

 
 1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
สวนประกอบดังนี้ 
  1.1 คํานํา 
  1.2 วัตถุประสงค 
  1.3 คําแนะนําการใชแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
  1.4 แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน   5  ชุด  ไดแก 
   ชุดที่  1  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
   ชุดที่  2  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
   ชุดที่  3  การฟงเพื่อตีความ 
   ชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา 
   ชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
  1.5 แตละชุดของแบบฝกที่กําหนดใหนักเรียนฟงซึ่งเปนขาว  นิทาน  และ
เพลงอยางละ  2 เร่ือง  เมื่อนักเรียนฟงเรื่องละ 2  คร้ังแลวใหทํากิจกรรมที่กําหนดใหเร่ืองละ 5  
ขอ  จากแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 1, 2, 3 และ  5  (ชุดละ 30 คะแนน)  ทั้งหมด  6 
เรื่อง  จํานวน  30  ขอ  สวนชุดที่ 4  เรื่องละ  3  ขอ  ทั้งหมด  6 เร่ือง  จํานวน  18  ขอ  (30  
คะแนน) 
 2. วิธีใชแบบฝก 
  2.1 ใหนักเรียนทํากิจกรรมในแบบฝกเรียงลําดับตั้งแตชุดที่ 1-ชุดที่ 5  
กําหนดเวลาทํากิจกรรม  30  นาที   ไมควรทํากิจกรรมขามแบบฝกแตละชุด   
  3.2 เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมในแบบฝกแตละชุดเสร็จครูควรเฉลยกิจกรรม
ในแบบฝกพรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจของนักเรียน 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ชุดที่  1  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดท่ี  1  การฟงเพื่อจับใจความสําคญั 

 
ตอนที่  1 
กิจกรรมท่ี  1.1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญจากขาว  “ไขเลือดออกนครปฐม อันดับ 6 ของประเทศ” 
กิจกรรมที่  1.2 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญจากขาว “เชิญชวนสงผลงานประดิษฐ” 
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญจากนิทาน  เร่ือง ลูกกวางกบัทะเล 
กิจกรรมท่ี  2.2 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญจากนิทาน  เรื่อง ไกฟากับสุนัขจิ้งจอกเจาเลห 
 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญจากเพลงตาอนิกะตานา 
กิจกรรมที่  3.2 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญจากเพลงนิทานหิ่งหอย 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “ไขเลือดออกนครปฐม อันดับ 6 ของประเทศ” แลว
เติมคําลงในชองวางเกี่ยวกับขาวตอไปนี้   (5   คะแนน) 
 

ขาว  “ไขเลือดออกนครปฐม  อันดับ 6   ของประเทศ” 
 
 นายชนินทร  บัวประเสริฐ  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  เปดเผยวา  สถานการณ
ไขเลือดออกนครปฐมในชวงระยะเวลา  1  มกราคม – 20  กันยายนที่ผานมา  มีรายงานผูปวยสะสม  
1,802  ราย  คิดเปนอัตราปวย  225.78  ตอประชากรแสนคน  ซ่ึงติดอันดับที่  6  ของประเทศ  สูงขึ้น
จากเดิมอยูในลําดับที่  11  โดยเฉพาะเดือนกันยายนมีผูปวย  455  ราย  จําแนกเปน  อ.เมือง  136  คน       
สามพราน  77  คน  บางเลน  72  คน  กําแพงแสน  63  คน  นครชัยศรี  60  คน  พุทธมณฑล  30  คน  
ดอนตูม  17  คน  นั้นหมายถึงมาตรการควบคุมโรคไมประสบผลสําเร็จ  และยังพบพื้นที่ปวยตอเนื่อง  
3  เดือนในทุกอําเภอ  โดยเฉพาะพื้นที่ส่ิงแวดลอมไมสะอาดมีกองขยะขางทาง  มียางรถยนตเกาวางทิ้ง
เกลื่อนและที่สําคัญคือ  ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ดั งนั้น เพื่ อความปลอดภั ยของทุกคน   ขอความรวมมือทุกหนวยงานเร ง
ประชาสัมพันธและสรางกระแสความรวมมือจากประชาชน  เพื่อปองกันตนเองอยางเครงครัด  
โดยเฉพาะมาตรการทําความสะอาดบริเวณบาน  หรือรอบบานไมใหมีน้ําทวมขัง  รวมถึงการเฝาระวัง
บุตรหลานและคนในครอบครัว  หากมีไขสูงใหรีบไปพบแพทยทันที 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส   ฉบับประจําวันศุกรที่  7  พฤศจิกายน    2551  หนา  29 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “ไขเลือดออกนครปฐม อันดับ 6 ของประเทศ”  แลว
เติมคําลงในชองวางเกี่ยวกับขาวตอไปนี้    (5  คะแนน) 

 
ขาว  “ไขเลือดออกนครปฐม  อันดับ 6 ของประเทศ” 

 
 นายชนินทร  บัวประเสริฐ  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  เปดเผยวา  สถานการณ
ไขเลือดออกนครปฐมในชวงระยะเวลา.......................................................................ที่ผานมา  มี
รายงานผูปวยสะสม  1,802  ราย  คิดเปนอัตราปวย  225.78  ตอประชากรแสนคน  ซ่ึงติดอันดับที่
.....................ของประเทศ  สูงขึ้นจากเดิมอยูในลําดับที่  11  โดยเฉพาะเดือนกันยายนมีผูปวย
........................ราย  จําแนกเปน  อ.เมือง  136  คน       สามพราน  77  คน  บางเลน  72  คน  
กําแพงแสน  63  คน  นครชัยศรี  60  คน  พุทธมณฑล  30  คน  ดอนตูม  17  คน  นั้นหมายถึง
มาตรการควบคุมโรค................................... 
..............................................  และยังพบพื้นที่ปวยตอเนื่อง  3  เดือนในทุกอําเภอ  โดยเฉพาะพื้นที่
ส่ิงแวดลอมไมสะอาดมีกองขยะขางทาง  มียางรถยนตเกาวางทิ้งเกลื่อนและที่สําคัญคือ  ขาดการมีสวน
รวมของภาคประชาชน 
 ดั งนั้น เพื่ อความปลอดภั ยของทุกคน   ขอความรวมมือทุกหนวยงานเร ง
ประชาสัมพันธและสรางกระแสความรวมมือจาก.....................................................เพื่อปองกันตนเอง
อยางเครงครัด  โดยเฉพาะมาตรการทําความสะอาดบริเวณบาน  หรือรอบบานไมใหมีน้ําทวมขัง  
รวมถึงการเฝาระวังบุตรหลานและคนในครอบครัว  หากมีไขสูงใหรีบไปพบแพทยทันที 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส   ฉบับประจําวันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน    2551 หนา 29 
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กิจกรรมท่ี  1.2   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “เชิญชวนสงผลงานประดิษฐ”    แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
(5  คะแนน) 
 

ขาว “เชิญชวนสงผลงานประดิษฐ” 
 
 นายวรการ   ยกยิ่ ง    รองผูว าราชการจังหวัดราชบุ รี   กลาวถึง   สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  กําหนดจัดงาน  “วันนักประดิษฐ”  และ “วันนักประดิษฐนานาชาติ”  
ครั้งที่ 2  ประจําป  2552  ระหวางวันที่  2-5  กุมภาพันธ  2552  ณ  ฮอลล 9  ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  จึงขอเชิญชวนสงผลงานประดิษฐคิดคนที่มี
ศักยภาพและสามารถพัฒนาไปสูการผลิตในเชิงพาณิชย  ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2551  ที่สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  สวนวิจัยเกียรติคุณ  โทรศัพทหมายเลข  
0-2579-2288 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส  ฉบับประจําวันพุธที่  15  ตุลาคม  2551  หนา  26 
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กิจกรรมท่ี  1.2   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “เชิญชวนสงผลงานประดิษฐ”    แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
(5  คะแนน) 

ขาว  “เชิญชวนสงผลงานประดิษฐ” 
 

ใคร  :            

ทําอะไร  :            

            

ที่ไหน  :            

            

เมื่อไร  :            

อยางไร  :            
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  ลูกกวางกับทะเล  แลวเติมคําตอบลงในชองวาง 
(5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่องลูกกวางกับทะเล 
 
 ลูกกวางตัวหนึ่งมีตาขางเดียว  มันรูตัวดีวาไมสามารถระวังภัยไดตลอดเวลา  เพราะถา
มีภัยมาทางดานตาขางที่บอด  มันก็จะไมรูตัวเพราะมองไมเห็น 
 ลูกกวางตาเดียวจึงเดินไปที่ทะเลและหันตาขางที่บอดไปทางทะเลเพื่อท่ีตาขางที่ดีจะ
ไดหันไปทางชายปา  หากมีภัยมามันก็จะมองเห็น และหลบหนีไดทัน  ขณะนั้นมีเรือเล็ก ๆ ลําหนึ่ง
แลนมาใกลชายฝง  เมื่อเห็นลูกกวางจึงเอาปนยิงใสหลายนัดจนลูกกวางขาดใจตาย 
 

ที่มา  :  http//www.fungdham.com/fable/fable048.ktml 
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  ลูกกวางกับทะเล  แลวเติมคําตอบลงในชองวาง 
(5  คะแนน) 
1.    ลูกกวางตัวหนึ่งมี   ขางเดียว 

2.    ลูกกวางเดินไปที่    และหันตาขางที่ดีไปทาง    

3.    ลูกกวางมีวิธีระวังภัยคือ       

4.    มี   แลนมาใกลชายฝง 

5.     ลูกกวางตายเพราะ        
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กิจกรรมที่  2.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่องไกฟากับสุนัขจิ้งจอกเจาเลห  แลวใสหมายเลข 1-5 
หนาขอความโดยเรียงลําดับเหตุการณกอน-หลัง   (5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  ไกฟากับสุนัขจ้ิงจอกเจาเลห 
 

 สุนัขจิ้งจอกเจาเลหตัวหนึ่งเดินผานมาเห็นไกฟาเกาะอยูบนกิ่งไมสูงขางทาง  มัน
อยากจะกินไกฟาเปนยิ่งนักจึงคิดหาอุบายแลวเอยขึ้นวา 
 “ไกฟาเอย  ทานชางเปนสัตวที่งดงามนัก  ปกของทานมีสีสันสดใสหลายสี  ปากก็
งดงามไมเหมือนใคร  อยากรูจังวาถาทานหลับตาแลวยังจะงามอยูหรือไม” 
 ไกฟาไดฟงคํายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้มรีบหลับตาอวดทันที 
 สุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้นกระโดดงับตัวไกฟาไวได 
 เมื่อไกฟาพลาดทา  แตก็ยังมีสติ  จึงเอยขึ้นวา 
 “จิ้งจอกเอย  กอนตายขาอยากฟงเสียงอันไพเราะของทานอีกครั้งไดไหม” 
 สุนัขจิ้งจอกไดฟงคําปอยอก็หลงกลรีบอาปากเหาคําราม  ไกฟาจึงรีบบินหนีจากไป
ทันที 
 

ที่มา  :  http//www.fungdham.com/fable/fable048.ktml 
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กิจกรรมที่  2.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่องไกฟากับสุนัขจิ้งจอกเจาเลห  แลวใสหมายเลข 1-5 
หนาขอความโดยเรียงลําดับเหตุการณกอน-หลัง   (5  คะแนน) 
 
 
 1. สุนัขจิ้งจอกฉวยโอกาสกระโดดงับไกฟาไวได 

 2. สุนัขจิ้งจอกเจาเลหตัวหนึ่งเดินผานมาเห็นไกฟาอยูบนกิ่งไมสูงขางทาง   

มันอยากจะกินไกฟา 

 3. ไกฟามีสติ  ขอฟงเสียงของสุนัขจิ้งจอก  พอสุนัขจิ้งจอกอาปากไกฟาก็บินหนี

ทันที 

 4. สุนัขจิ้งจอกชมไกฟาวาเปนสัตวที่งดงาม  ปกมีสีสันสวยงาม 

 5. ไกฟาเคลิบเคลิ้มกับคํายกยอของสุนัขจิ้งจอกเจาเลห 
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ตอนที่   3 
กิจกรรมที่  3.1 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลงตาอินกะตานาแลวตอบคําถามตอไปนี้    (5  คะแนน) 
 
 

เพลงตาอินกะตานา 
  
 ตาอินกะตานา   หาปลาเอามากินกัน 
 ไดปลาทุกวัน  รักกันก็ปนกันไป 
 หาปลามานมนาน  หาปลามาบานตะไท 
 จนแมใคร ๆ  รูน้ําใจไมตรีปรีดา 
 แตแลววันหนึ่ง เคราะหมาถึงขมึงทึงมา 
 สองคนถึงครา  แยงหัวปลาหางปลากันเกรียว 
 ตาอินกะตานา  โศกาอาวรณจริงเจียว 
 ตาอยูมาเดี๋ยวเดียว  ควาพุงเพียว ๆ  ไปกิน 
 

ที่มา  : http://www.hawaii.adu/thaisongs/frmtain.htm 
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ตอนที่   3 
กิจกรรมที่  3.1 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลงตาอินกะตานาแลวตอบคําถามตอไปนี้    (5  คะแนน) 
 
1. ตาอินกะตานา  ประกอบอาชีพอะไร 

         

2. คําวา  “บานตะไท” หมายความวาอยางไร 

         

3. สวนใดของปลาที่ตาอินกะตานาแยงกัน 

         

4. ใครแยงพุงปลาของตาอินกะตานา 

         

5. เมื่อถูกแยงพุงปลาตาอินกะตานารูสึกอยางไร 
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 กิจกรรมที่  3.2 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลงนิทานหิ่งหอยแลวตอบคําถามขอ  1-5  โดยวงกลม
ลอมรอบตัวอักษร  ก.,  ข.,  ค.  หรือ  ง.  เพียงคําตอบเดียว   (5  คะแนน) 
 

เพลง  นิทานหิง่หอย 
  เด็กนอยไดยินเรื่องราวกลาวขานมานาน 
  หากใครไดจับหิ่งหอยมาเก็บเอาไวใตหมอน 
  นอนคืนนั้นจะฝนดี  จะฝนเห็นดวงดาวมากมาย 
  ฝนเห็นเจาชายเจาหญงิ  ฝนแสนสวยงาม 
  เด็กนอยนั่งตักคุณยายไตถามความจริง 
  ยายยิ้มกินหมากหนึ่งคําไมตอบอะไรสายหัว 
  ใจเด็กนอยอยากเห็นจริง  อยากเห็นดวงดาวมากมาย 
  อยากเห็นเจาชาย เจาหญิง อยากฝนสวยงาม 
  หิ่งหอยนับรอยนับพันสองแสงระยิบระยับกัน  สวางไสวไปทั้งตนลําพู 
  เด็กนอยแอบออกมา  ไลควาแสงนอยมาดู 
  ใสไวในกลองงามหรู  ซอนไวใตหมอนแลวนอนคอยฝนดี 
  ตื่นเชาพอไดลืมตา  มองเห็นคุณยาย 
  มาแกลงถามวาเจอะอะไร  สนุกแคไหนที่ฝน 
  ใจเด็กนอยจึงทบทวน  ไมฝนเห็นอะไรมากมาย 
  รีบคนเร็วไวใตหมอนเปดฝานั้นดู 
  หิ่งหอยในกลองตอนนี้เหมือนหนอนตัวหนึ่ง 
  ไมสวยดังซ่ึงตอนอยูใตตนลําพูสองแสง 
  ยายจึงยิ้มและสอนตาม  จะมองเห็นความงามที่จริง 
  อยาขังความจริงไมเห็นอยาขังความงาม 
  หิ่งหอยนับรอยนับพัน  สองแสงระยิบระยับกัน  สวางไสวไปทั้งตนลําพู 
  เด็กนอยถือกลองออกมา  เปดฝาแลวแงมมองดู 
  หนอนนอยในกลองงามหรู  ก็เปลงแสงสุกใสบินไปรวมกัน 
  เด็กนอยนอนหลับสบาย  อมยิ้มละไม  ใตหมอนไมมีกลองอะไร  ไมมีส่ิงใดใดถูกขัง 
  นอนคืนนั้นจึงฝนดี  ฝนเห็นดวงดาวมากมาย 
  ฝนเห็นเจาชายเจาหญิง  ฝนแสนสวยงาม 
  ที่มา  :  ศิลปน เฉลียง     อัลบั้มเฉลียงเอกเขนก 
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กิจกรรมที่  3.2 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลงนิทานหิ่งหอยแลวตอบคําถามขอ  1-5  โดยวงกลม
ลอมรอบตัวอักษร  ก.,  ข.,  ค.  หรือ  ง.  เพียงคําตอบเดียว   (5  คะแนน) 
1. คุณยายของเด็กนอยกําลังทําอะไร 
 ก. ทํากับขาว ข. นั่งกินหมาก 
 ค. อานหนังสือ ง. ซอมแซมเสื้อผาของหลาน 
2. หิ่งหอยอาศัยอยูที่ตนอะไร 
 ก. ตนลําพู ข. ตนจําป 
 ค. ตนมะมวง ง. ตนมะขาม 
3. เพราะเหตุใดเด็กนอยจึงจับหิ่งหอยใสกลองแลวนําไปไวใตหมอน 
 ก. เพราะอยากดูหิ่งหอยใกล ๆ ข. เพราะชอบแสงของหิ่งหอย 
 ค. เพราะคุณยายใหจับหิ่งหอย ง. เพราะอยากนอนหลับฝนดี 
4. เพราะเหตุใดเมื่อเปดกลองออกมาหิ่งหอยในกลองใตหมอนจึงเหมือนหนอนตัวหนึ่ง 
 ก. เพราะมันไมสงแสงสวาง ข. เพราะมันถูกขังไวในกลอง 
 ค. เพราะมันไมชอบที่มืด ง. เพราะมันตายแลว 
5. เมื่อเด็กนอยนํากลองออกมาแลวแงมฝากลองดูหิ่งหอยในกลองเปนอยางไร 
 ก. หิ่งหอยตายแลว  
 ข. หิ่งหอยกลายเปนหนอน 
 ค. หิ่งหอยไมยอมออกจากกลอง  
 ง. หิ่งหอยเปลงแสงแลวบินไปรวมกันที่ตนลําพู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

เฉลยแบบฝกการฟงอยางมีวจิารณญาณ  ชดุท่ี  1 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
ตอนที่  1 
กิจกรรมท่ี  1.1 
 1. 1  มกราคม – 20  กันยายน 
 2. อันดับที่  6   
 3.   455  ราย   
 4. ไมประสบผลสําเร็จ 
 5. ประชาชน  
 
กิจกรรมที่  1.2 
ใคร  : นายวรการ  ยกยิ่ง  รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี,   นายวรการ  ยกยิ่ง,  รองผูวา 
 ราชการ จังหวัดราชบุรี        
ทําอะไร  : กลาวถึงสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ  กําหนดจัดงาน  “วันนักประดิษฐ”   
 และ  “วันนักประดิษฐนานาชาติ  ครั้งที่  2 ประจําป  2552    
ที่ไหน  : ณ  ฮอลล 9  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด 
 จ.นนทบุรี          
เมื่อไร  : ระหวางวันที่  2-5  กุมภาพันธ  2552      
อยางไร  : เชิญชวนสงผลงานประดิษฐคิดคนที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาสูการผลิตเชิงพาณิชย 
 ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2551  ที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 
1.    ตา 
2. ทะเล,     ชายปา 
3. ยืนหันตาขางที่บอดไปทางทะเลและหันตาขางที่ดีไปทางชายปา 
4. เรือเล็ก ๆ ลําหนึ่ง 
5. ถูกปนยิงใส 
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กิจกรรมที่  2.2 
 4 1. สุนัขจิ้งจอกฉวยโอกาสกระโดดงับไกฟาไวได 
 1 2. สุนัขจิ้งจอกเจาเลหตัวหนึ่งเดินผานมาเห็นไกฟาอยูบนกิ่งไมสูงขางทาง   
มันอยากจะกินไกฟา 
 5 3. ไกฟามีสติ  ขอฟงเสียงของสุนัขจิ้งจอก  พอสุนัขจิ้งจอกอาปากไกฟาก็บินหนี
ทันที 
 2 4. สุนัขจิ้งจอกชมไกฟาวาเปนสัตวที่งดงาม  ปกมีสีสันสวยงาม 
 3 5. ไกฟาเคลิบเคลิ้มกับคํายกยอของสุนัขจิ้งจอกเจาเลห 
 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 
1. อาชีพหาปลา    
2. มากมาย     
3. หัวปลาและหางปลา  
4. ตาอยู     
5. โศกเศรา     
  
กิจกรรมที่  3.2 
  
   1. ข.    4.     ก. 
   2. ก.    5.     ง. 
   3.   ง. 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ชุดที่  2  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดท่ี  2  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 

ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากขาว  “จังหวดันครปฐมเฝาระวัง- 
 ไขหวดันก” 
กิจกรรมที่  1.2 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากขาว  “อบจ. แปดริ้วนําเด็กเขาคาย 
 คุณธรรม” 
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากนิทานเรื่อง  สิงโตกับลูกแกะ 
กิจกรรมที่  2.2   การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากนิทานเรื่อง  ลากับน้ําแข็ง 
 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลง เรียงความเรื่องแม 
กิจกรรมที่  3.2 การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเพลง  พระคุณที่สาม 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “จังหวัดนครปฐมเฝาระวังไขหวัดนก”  แลวเขียน
ตัวอักษร  ท  หนาขอคามที่เปนขอเท็จจริง   เขียนตัวอักษร  ค  หนาขอความที่เปนขอคิดเห็น  ลงใน
ชองวางหนาขอ  (5  คะแนน) 
 

“จังหวัดนครปฐมเฝาระวังไขหวัดนก” 
 
 นายชนินทร  บัวประเสริฐ  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  เปดเผยวา  ศูนยควบคุม
โรคไขหวัดนก  (Avian Influenza Control Center)  สํานักงานควบคุมปองกันและ
บําบัดโรคสัตวกรมปศุสัตว  แจงสถานการณโรคไขหวัดนกในสัตวปก  ป 2551  จํานวน  3  จุด  ไดแก  
จังหวัดนครสวรรค  พิจิตร  และสุโขทัย  นอกจากนี้สถานการณสัตวปกปวยตายกะทันหันในพืน้ทีข่อง
จังหวัดชัยนาท  และสุโขทัย  ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบในระบบนิเวศนและสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลง  อาจจะสงผลตอการแพรระบาดของเชื้อโรคไขหวัดนกได  ในสวนของจังหวัดนครปฐม
ยังไมพบการแพรระบาดของเชื้อโรคไขหวัดนกแตอยางใด  จึงขอใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปกและ
เกษตรกรผูเล้ียง สัตวปกในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยใหดูแลสัตวปกและเฝาระวังการเกิด
โรคไขหวัดนกอยางใกลชิด  หากพบสัตวปกปวยตายใหรีบแจงสัตวแพทย  อาสาปศุสัตว  อาสาสมัคร
สาธารณสุข หรือ     อสม.  หรือกํานัน  ผูใหญบาน  ในพื้นที่ทันที  เพื่อเปนการปองกันการกลับมาแพร
ระบาดของโรคไขหวัดนก 
 
 ที่มา  :  หนังสือพิมพยอดแหลมนิวส  ฉบับประจําวันอาทิตยที่  16  พฤศจิกายน –          
วันอาทิตยที่ 30  พฤศจิกายน  2551  หนา  9 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “จังหวัดนครปฐมเฝาระวังไขหวัดนก”  แลวเขียน
ตัวอักษร  ท  หนาขอคามที่เปนขอเท็จจริง   เขียนตัวอักษร  ค  หนาขอความที่เปนขอคิดเห็น  ลงใน
ชองวางหนาขอ  (5  คะแนน) 
 
 1. นายชนินทร  บัวประเสริฐ  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม   
 2. ศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก  สํานักงานควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว 
  กรมปศุสัตว  แจงสถานการณโรคไขหวัดนกในสัตวปก  ป 2551  จํานวน  3  จุด   
  ไดแก  จังหวดนครสวรรค  พิจิตร  และสุโขทัย 
  3. ในสวนของจังหวัดนครปฐมยังไมพบการแพรระบาดของเชื้อโรคไขหวัดนกแต 
  อยางใด   
 4. ขอใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปกและเกษตรกรผูเล้ียง สัตวปกในพื้นที่ที่ไดรับ 
  ผลกระทบจากอุทกภัยใหดูแลสัตวปกและเฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนกอยาง
ใกลชิด   
 5. หากพบสัตวปกปวยตายใหรีบแจงสัตวแพทย  อาสาปศุสัตว  อาสาสมัคร 
  สาธารณสุข หรือ     อสม.  หรือกํานัน  ผูใหญบาน  ในพื้นที่ทันที  เพื่อเปนการ 
  ปองกันการกลับมาแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 
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กิจกรรมที่  1.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “อบจ.แปดริ้วนําเด็กเขาคายคุณธรรม”  แลวเขียนคําวา  
ขอเท็จจริงในวงเล็บหนาขอความที่เปนขอเท็จจริงและเขียนคําวา  ขอคิดเห็น  ในวงเล็บหนาขอความที่
เปนขอคิดเห็น  ตามขอความที่กําหนดให (5  คะแนน) 
 

ขาว  “อบจ.แปดริ้วนาํเด็กเขาคายคุณธรรม” 
 
 นายกิตติ  เปาเปยมทรัพย  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา  เปดเผยวา  องคการบริหารสวน
จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนพนมอดุลวิทยา  
2  ชําปางาม  ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัด  อบจ.ฉะเชิงเทรา  ขึ้น  ณ วัดบึงกระจับ  อ.พนมสารคาม 
 สําหรับโครงการดังกลาวที่ไดจัดขึ้นนั้น  โดยนําเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1  และ 4  จํานวน  186  คน  เขาคายคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  
ความสมานสามัคคี  และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหใชในชีวิตประจําวันได  รวมถึงเพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในปมหามงคล  พระชนมพรรษา  81  พรรษา  
ตลอดจนเพื่อใหนักเรียนฝกความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายามในการฝกสติใหมีสมาธิ  ซ่ึงจะ
นําไปสูการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การศึกษาในปจจุบันนี้  เร่ืองของการปลูกฝงดาน
คุณธรรม  จริยธรรมใหกับนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง  ซ่ึงควรทําควบคูไปกับกิจกรรมหลักดาน
วิชาการ  เพื่อเนนใหเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ฝงลึกอยูในจิตใจ  เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งกับ
ตนเองและสังคมตลอดไป 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส   ฉบับประจําวันพฤหัสบดทีี่ 25  ธันวาคม  2551  หนา  25 
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กิจกรรมที่  1.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “อบจ.แปดริ้วนําเด็กเขาคายคุณธรรม”  แลวเขียนคําวา  
ขอเท็จจริงในวงเล็บหนาขอความที่เปนขอเท็จจริงและเขียนคําวา  ขอคิดเห็น  ในวงเล็บหนาขอความที่
เปนขอคิดเห็น  ตามขอความที่กําหนดให (5  คะแนน) 
 
( ) 1. นายกิตติ  เปาเปยมทรัพย  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา   
( ) 2. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนพนมอดุล- 
   วิทยา  2  ชําปางาม   
( ) 3. เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และ 4  จํานวน  186  คน   
   เขาคายคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม   
( ) 4. ตลอดจนเพื่อใหนักเรียนฝกความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายามใน 
   การฝกสติใหมีสมาธิ  ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
( ) 5. การศึกษาในปจจุบันนี้  เร่ืองของการปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรมใหกับ 

นักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง  ซ่ึงควรทําควบคูไปกับกิจกรรมหลักดาน
วิชาการ   
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 ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 คําชี้แจง   ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่องสิงโตกับลูกแกะแลวทําเครื่องหมาย     
หนาขอความที่กลาวถูกตองและทําเครื่องหมาย  X  หนาขอความที่กลาวไมถูกตอง (5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  สงิโตกับลูกแกะ 
 
 สิงโตตัวหนึ่งถูกขังอยูในกรง  คนจึงนําลูกแกะมาใหมันกินเปนอาหาร  สัตวใดเลาจะ
นารักและออนนอมถอมตัวเทากับลูกแกะที่ยอมสัตวทุกชนิด  อยางไรก็ดี  ลูกแกะของเราตัวนี้ไมกลัว
สิงโต  มันไปนอนซุกอกสิงโตราวกับเปนแมของมัน 
 สิงโตรูสึกตื้นตันใจกับความบริสุทธิ์ไรเดียงสาของลูกแกะมาก  จึงถอดเขี้ยวเล็บไว
เสีย  และยินดีที่จะอดอาหารมากกวาฆาลูกแกะกิน 
 
 ที่มา  :  หนังสือนิทานเลโอนารโด ดา วิน ซี แปลโดย ดารณี  เมืองมา.  พิมพคร้ังที่ 2  
โรงพิมพสามัคคีสาร  (ดอกหญา)  พ.ศ.  2541  หนา  55 
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ตอนที่   2 
กิจกรรมที่  2.1 คําชี้แจง   ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่องสิงโตกับลูกแกะแลวทําเครื่องหมาย     
หนาขอความที่กลาวถูกตองและทําเครื่องหมาย  X  หนาขอความที่กลาวไมถูกตอง (5  คะแนน) 
 
 1. “สิงโตตัวหนึ่งถูกขังอยูในกรง”  เปนขอเท็จจริง 

 2. “คนจึงนําลูกแกะมาใหมันกินเปนอาหาร”  เปนขอคิดเห็น 

 3. “สัตวใดเลาจะนารักและออนนอมถอมตัวเทากับลูกแกะที่ยอมสัตวทุกชนิด” 

  เปนขอคิดเห็น 

 4. “ลูกแกะของเราตัวนี้ไมกลัวสิงโต  มันไปนอนซุกอกสิงโตราวกับเปนแมของมัน” 

  เปนขอคิดเห็น 

 5. “สิงโตรูสึกตื้นตันใจกับความบริสุทธิ์ไรเดียงสาของลูกแกะมากจึงถอดเขี้ยวเล็บ 

  ไวเสีย  สิงโตยินดีที่จะอดอาหารมากกวาฆาลูกแกะกิน”  เปนขอคิดเห็น 
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กิจกรรมท่ี  2.2  คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเรื่องลากับน้ําแข็ง  แลวเติมคําวา  ขอเท็จจริง  หรือขอคิดเห็น 
ลงในชองวางหลังขอความที่กําหนดให     (5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  ลากับน้ําแขง็ 
 
 ครั้งหนึ่งนานมาแลว  ลาขี้เกียจตัวหนึ่งไมมีแรงแมแตจะเดินไปจนถึงคอกของมัน  
อากาศหนาวจัดเพราะเปนฤดูหนาว  หนทางทุกสายเหมือนกันหมด  เพราะมีน้ําคางแข็งปกคลุมอยู 
 “ขาไมไปไกลกวานี้แลวละ”  เจาลาพูดพรอมกับลมตัวลงนอนกับพื้น 
 นกกระจอกใจดีตัวหนึ่งบินมาจับบนหัวของมัน  กระซิบวา 
 “อยาทําเปนลาโงเลย  เจาไมไดนอนอยูบนทางที่ดีหรอกนะ  แตอยูบนทะเลสาบ
แข็งตัว  ระวังใหดีนะ  มันลึกมาก” 
 เจาลาดื้องวงนอนแลว  มันพอใจที่จะหาวและนอนหลับมากกวา  ทีนี้ความรอนจาก
ตัวมันก็คอย ๆ ทําใหน้ําแข็งละลายจนที่นอนของมันแตกแยกออกจากกัน  เมื่อมันตกลงไปในน้ําแลว
นั่นแหละมันถึงไดรูสึกตัวตื่นขึ้น  แตก็สายเกินไป  เพราะมันจมน้ําตายเสียกอน  ผลของความขี้เกียจ
นั้นมหันตนัก 
 
 ที่มา  :  หนังสือนิทานเลโอนารโด ดา วิน ซี แปลโดย ดารณี  เมืองมา.  พิมพคร้ังที่ 2  
โรงพิมพสามัคคีสาร  (ดอกหญา)  พ.ศ.  2541  หนา  15 
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กิจกรรมท่ี  2.2  คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเรื่องลากับน้ําแข็ง  แลวเติมคําวา  ขอเท็จจริง  หรือขอคิดเห็น 
ลงในชองวางหลังขอความที่กําหนดให     (5  คะแนน) 
 
( ) 1. ลาขี้เกียจตวัหนึ่งไมมีแรงแมแตจะเดินไปจนถึงคอกของมัน   

( ) 2. อากาศหนาวจดัเพราะเปนฤดูหนาว   

( ) 3. “อยาทําเปนลาโงเลย  เจาไมไดนอนอยูบนทางที่ดีหรอกนะ”   

( ) 4. ความรอนจากตัวมันก็คอย ๆ ทําใหน้ําแข็งละลายจนที่นอนของมันแตกแยก 

   ออกจากกัน  

( ) 5. ผลของความขี้เกียจนั้นมหันตนัก 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมท่ี  3.1  คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเพลง  เรียงความเรื่องแม  แลวโยงเสนจับคูขอความที่เปน
ขอเท็จจริงและขอความที่เปนขอคิดเห็นทางดานขวามือที่มีความสัมพันธกับหัวขอที่กําหนดให
ทางดานซายมือ    (5  คะแนน) 
 

เพลง  เรียงความเรื่องแม 
      ศิลปน  นอง ๆ จากบานราชวิถี  บานมหาเมฆ 
 นา  นา  นา...นา  นา...นา  นา...นา  นา 
 คุณครูส่ังใหเขียน  เรียงความเรื่องแมฉัน 
 บอกใหสงใหทันวันพรุงนี้  มันยากจังทําไมไหว 
 หนูแมไมมี  แลวจะเขียนใหดีอยางไร 
 เปนหวงก็ไมรู  ดูแลก็ไมคุน  กอดแมอุนจริง ๆ มันจริงไหม 
 พรอมหนากันทานอาหาร  เคยมีแคฝนไป 
 ไมมีเพลงกลอมใดไมมี 
 หมผาไมเคยอุนเลย   กอดหมอนไมเคยอุนใจ 
 นอนหลับไปอยางเดียวดายทุกที 
 ไมมีอะไรจะเขียนใหครูไดอานพรุงนี้ 
 บนหนากระดาษก็เลอะน้ําตา 
 ถาแมฟงอยู  ไมวาแมอยูไหน 
 ไมวาแมเปนใคร  ชวยสงรักกลับมา 
 ถาแมฟงอยู  คิดถึงหนูหนอยหนา  หนูขอสัญญาวา  หนูจะเปนเด็กดี 
 เปนหวงก็ไมรู   ดูแลก็ไมคุนกอดแมอุนจริง ๆ  มันจริงไหม 
 พรอมหนากันทานอาหาร  เคยมีแคฝนไป 
 ไมมีเพลงกลอมใดไมมี 
 

ที่มา  :  http://music.thaicool.com/musicget.asp7id=2102 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมท่ี  3.1  คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเพลง  เรียงความเรื่องแม  แลวโยงเสนจับคูขอความที่เปน
ขอเท็จจริงและขอความที่เปนขอคิดเห็นทางดานขวามือที่มีความสัมพันธกับหัวขอที่กําหนดให
ทางดานซายมือ     (5  คะแนน) 
 1.    คณุครูส่ังใหเขียน  เรียงความเรื่องแมฉัน 
  บอกใหสงใหทันวันพรุงนี้   
 

 2. มันยากจังทําไมไหว หนูแมไมมี  แลวจะ 
  เขียนใหดีอยางไร 
 

 3. เปนหวงกไ็มรู  ดแูลกไ็มคุน  กอดแมอุน  
  จริงๆ มนัจริงไหม     
    
 ขอเท็จจริง   
 4. พรอมหนากันทานอาหาร เคยมีแคฝนไป 
 
 

 5. ไมมีเพลงกลอมใดไมมี 
 
 6. หมผาไมเคยอุนเลย   กอดหมอนไมเคยอุน 
  ใจ 
 
 7. นอนหลับไปอยางเดียวดายทุกที 
  ไมมีอะไรจะเขียนใหครูไดอานพรุงนี้ 
  
 ขอคิดเห็น 8. บนหนากระดาษก็เลอะน้ําตา 
 

  9. ถาแมฟงอยู  ไมวาแมอยูไหน 
  ไมวาแมเปนใคร  ชวยสงรักกลับมา 
 
 10.  ถาแมฟงอยู  คิดถึงหนหูนอยหนา  หนขูอ 
  สัญญาวา  หนูจะเปนเด็กดี 
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กิจกรรมที่  3.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง  พระคุณที่สามแลวนําตัวอักษร  ก-จ  หนาขอความใสลง
ในตารางแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่กําหนดให     (5  คะแนน) 
 

เพลงพระคุณท่ีสาม 
 

 ครูบาอาจารยที่ทานประทานความรูมาให 
 อบรมจิตใจใหรูผิดชอบชั่วดี 
 กอนจะนอนสวดมนตออนวอนทุกที 
 ขอกุศลบุญบารมีสงเสริมครูนี้ใหรมเย็น 
  ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทูนเอาไวเหนือเกลา 
  ทานสั่งสอนเรา  อบรมใหเราไมเวน 
  ทานอุทิศไมคิดถึงความยากเย็น 
  สอนจนรูจัดเจนเฝาเนนเฝาแนะมิไดอําพราง 
 พระคุณที่สามงดงามแจมใส 
 แตวาใครหนอใครเปรียบเปรยครูไววาเปนเรือจาง 
 คลาดจากความจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นวาผิดทาง 
 มีใครไหนบางแนะนําแนวทางอยางครู 
  บุญเคยทํามาแตปางใด  เรายกใหทาน 
  ตั้งใจกราบกรานระลึกคุณทานกตัญู 
  โรคและภัยอยามาแผวพานคุณครู 
  ขอกุศลผลบุญค้ําชู  ใหครูเปนสุขช่ัวนิรันดร 
  ...ใหครูเปนสุขช่ัวนิรันดร... 
 
 ที่มา   :  แผนพับกําหนดการในพิธีไหวครูประจําปการศึกษา   2551  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   วันที่  19  มิถุนายน  2551 
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กิจกรรมที่  3.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง  พระคุณที่สามแลวนําตัวอักษร  ก-จ  หนาขอความใสลง
ในตารางแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่กําหนดให (5  คะแนน) 
 
 ก. ครูบาอาจารยที่ทานประทานความรูมาให  อบรมจิตใจใหรูผิดชอบชั่วดี 
 ข. กอนจะนอนสวดมนตออนวอนทุกที ขอกุศลบุญบารมีสงเสริมครูนี้ใหรมเย็น 
 ค. ทานอุทิศไมคิดถึงความยากเย็น   สอนจนรูจัดเจนเฝาเนนเฝาแนะมิไดอําพราง 
 ง. พระคุณที่สามงดงามแจมใส แตวาใครหนอใครเปรียบเปรยครูไววาเปนเรือจาง 
 จ. คลาดจากความจริงยิ่งคิดยิ่งเห็นวาผิดทาง  มีใครไหนบางแนะนําแนวทางอยาง 
  ครู 
 
 ขอเท็จจริง    ขอคิดเห็น 
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เฉลยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ชดุท่ี 2  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 

ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 
 1. ท    4.     ค 
 2. ท    5.     ค 
 3. ท 

 
กิจกรรมที่  1.2 
( ขอเท็จจริง ) 1. นายกิตติ  เปาเปยมทรัพย  นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา   
( ขอเท็จจริง ) 2. โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนพนมอดุล- 
    วิทยา  2  ชําปางาม   
( ขอเท็จจริง ) 3. เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และ 4  จํานวน  186  คน  เขาคาย 
    คุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม   
( ขอเท็จจริง ) 4. ตลอดจนเพื่อใหนักเรียนฝกความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายามในการ 
    ฝกสติใหมีสมาธิ  ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
( ขอคิดเห็น ) 5. การศึกษาในปจจุบันนี้  เร่ืองของการปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรมใหกับ 
   นักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง  ซ่ึงควรทําควบคูไปกับกิจกรรมหลักดานวิชาการ   
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 
  1. “สิงโตตัวหนึ่งถูกขังอยูในกรง”  เปนขอเท็จจริง 
 X 2. “คนจึงนําลูกแกะมาใหมันกินเปนอาหาร”  เปนขอคิดเห็น 
  3. “สัตวใดเลาจะนารักและออนนอมถอมตัวเทากับลูกแกะที่ยอมสัตวทุกชนิด” 
   เปนขอคิดเห็น 
  4. “ลูกแกะของเราตัวนี้ไมกลัวสิงโต  มันไปนอนซุกอกสิงโตราวกับเปนแมของมัน” 
   เปนขอคิดเห็น 
 X 5. “สิงโตรูสึกตื้นตันใจกับความบริสุทธิ์ไรเดียงสาของลูกแกะมากจึงถอดเขี้ยวเล็บ 
  ไวเสีย  สิงโตยินดีที่จะอดอาหารมากกวาฆาลูกแกะกิน”  เปนขอคิดเห็น 
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กิจกรรมที่  2.2 
( ขอเท็จจริง ) 1. ลาขี้เกียจตวัหนึ่งไมมีแรงแมแตจะเดินไปจนถึงคอกของมัน   
( ขอเท็จจริง ) 2. อากาศหนาวจดัเพราะเปนฤดูหนาว   
( ขอคิดเห็น ) 3. “อยาทําเปนลาโงเลย  เจาไมไดนอนอยูบนทางที่ดีหรอกนะ”   
( ขอเท็จจริง ) 4. ความรอนจากตัวมันก็คอย ๆ ทําใหน้ําแข็งละลายจนที่นอนของมันแตกแยก 
    ออกจากกัน  
( ขอคิดเห็น ) 5. ผลของความขี้เกียจนั้นมหันตนัก 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 
 1.    คุณครูส่ังใหเขียน  เรียงความเรื่องแมฉัน 
  บอกใหสงใหทันวันพรุงนี้   
 

 2. มันยากจังทําไมไหว หนูแมไมมี  แลวจะ 
  เขียนใหดีอยางไร 
 

 3. เปนหวงก็ไมรู  ดูแลก็ไมคุน  กอดแมอุน  
  จริงๆ มันจริงไหม      
 ขอเท็จจริง 

 4. พรอมหนากันทานอาหาร เคยมีแคฝนไป 
 

 5. ไมมีเพลงกลอมใดไมมี 
 

 6. หมผาไมเคยอุนเลย   กอดหมอนไมเคยอุน 
  ใจ 
 

 7. นอนหลับไปอยางเดียวดายทุกที 
  ไมมีอะไรจะเขียนใหครูไดอานพรุงนี้ 
 ขอคิดเห็น 8. บนหนากระดาษก็เลอะน้ําตา 
  

 9. ถาแมฟงอยู  ไมวาแมอยูไหน 
  ไมวาแมเปนใคร  ชวยสงรักกลับมา 
 10. ถาแมฟงอยู  คิดถึงหนูหนอยหนา  หนูขอ 
  สัญญาวา  หนูจะเปนเด็กดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 142 

กิจกรรมที่  3.2 
 
 ขอเท็จจริง    ขอคิดเห็น 
  ก.            ค. 
  ข.            ง. 
              จ. 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ชุดที่  3  การฟงเพื่อตีความ 
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  แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดท่ี  3  การฟงเพื่อตคีวาม  
 
ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 การฟงเพื่อตีความจากขาว “รองทุกข” 
กิจกรรมที่  1.2 การฟงเพื่อตีความจากขาวเรื่อง “อานุภาพการไอจามมีฤทธิ์รายแรงเทียบชั้นถึงขั้น 
   “อาวุธชีวภาพ” 
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 การฟงเพื่อตีความจาก  นิทานเรื่อง  หนังสือวิเศษ 
กิจกรรมท่ี  2.2 การฟงเพื่อตีความจาก  นิทานเรื่อง  พระจันทรในน้ํา 
 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 การฟงเพื่อตีความจากเพลง  กอนหินกอนนั้น 
กิจกรรมที่  3.2 การฟงเพื่อตีความจากเพลง  ของขวัญจากกอนดิน 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว “รองทุกข”  แลวตอบคําถามตอไปนี้   (5  คะแนน) 
 

ขาว “รองทุกข” 
 
 ชาวบานที่ไปพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  ต.คลองหมื่น  อ.คลองหลวง  จ.
ปทุมธานี  เห็นแลวเสียดาย  พื้นหญาไหง  ปลอยใหแหงเหี่ยว  ไรการเหลียวแลตนไมก็ยืนตนตาย  
เหมือนไมเคยไดน้ําอยางนี้มิตองสิ้นเปลืองงบฯ  ปลูกกันใหมรึ. 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวนัพฤหัสบดีที่ 18  ธันวาคม  2551  หนา  9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 146 

ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “รองทุกข” แลวตอบคําถามตอไปนี้   (5  คะแนน) 
 
1. สภาพพื้นหญาที่เหี่ยวแหง ตนไมยืนตนตาย แสดงวาเจาหนาที่มีลักษณะนิสัยอยางไร 
             
 
2. “ตนไมก็ยืนตนตาย”  หมายความวาอยางไร 
             
 
3. ขอความ  “พื้นหญาไหง  ปลอยใหแหงเหี่ยวไรการเหลียวแล  ตนไมก็ยืนตนตาย  เหมือนไม 
 เคยไดน้ํา”  แสดงน้ําเสียงของผูเขียนอยางไร 
            
  
 
4. ขอความ  “อยางนี้มิตองสิ้นเปลืองงบฯ  ปลูกกันใหมรึ”  แสดงวาผูเขียนรูสึกอยางไร 
             
 
5. จุดมุงหมายของผูเขียนขาวรองทุกขคืออะไร 
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 กิจกรรมที่  1.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “อานุภาพการไอจามมีฤทธิ์รายเทียบชั้นถึงขั้นอาวุธ
ชีวภาพ”  แลวนําตัวอักษร  ก-จ  หนาขอความใสลงในวงเล็บหนาขอที่กําหนดให     (5  คะแนน) 
 

ขาว  “อานุภาพการไอจามมฤีทธ์ิรายเทียบชั้นถึงขั้นอาวธุชีวภาพ” 
 
 กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษตองออกประกาศเตือนใหเห็นถึงอันตรายทางการไอ
จามบนรถไฟวา  อาจจะมีอานุภาพเทากับ  “อาวุธชีวภาพ”  เพราะทําใหผูโดยสารคนอื่นตองพลอยติด
โรคหวัดไปดวยมากถึง  150  คน 
 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ  จากผลของการศึกษาของคณะผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึง
ศึกษากับผูโดยสารจํานวน  1,300  คนดวยกัน  กลาววา  ผูที่ไอจามโดยไมไดปองกัน  จะทําใหเกิดเม็ด
ละอองเรือนแสนพุงกระจายไปในอากาศ  ดวยความเร็วถึงชั่วโมงละ  128  กม.  และแคตอจากนั้นอีก  
5  นาที เทานั้น  เชื้อโรคซึ่งคนอื่นไดรับจากเกาอ้ีนั่ง  ประตูรถ  ราวบันไดเลื่อน  และพื้นผิวของที่ตาง ๆ  
ก็จะสามารถแทรกซึมเขาไปในรางกายผูคนไดมากถึง  150  คน 
 ประกาศไดบอกแนะนําวา  เพื่อที่พรอมจะเผชิญภัยเชนนั้น  จึงควรจะพกกระดาษ
ทิชชูติดตัวกันไวตลอดเวลา 

ที่มา  :  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวนัศุกรที่  19  ธันวาคม  2551  หนา  7 
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กิจกรรมท่ี  1.2  คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “อานุภาพการไอจามมีฤทธิ์รายเทียบชั้นถึงขั้นอาวุธ
ชีวภาพ”  แลวนําตัวอักษร  ก-จ  หนาขอความใสลงในวงเล็บหนาขอที่กําหนดให    (5  คะแนน) 
 
ก.   การแพรกระจายของเชื้อโรค   ง.    เทียบชั้น 
ข.    การประกาศเตือนอันตรายจากการไอ จาม จ.   อาวุธชีวภาพ 
ค.   การปองกันเชื้อโรค     
 
 . 1. ขึ้นมาเสมอกนั,  ขึ้นมาในระดับเดียวกัน 
  2. เม็ดละอองเรือนแสนพุงกระจายไปในอากาศ  ดวยความเร็วถึงชั่วโมงละ  

128 กม. และแคตอจากนั้นอกี  5  นาที  เชือ้โรคที่ผูอ่ืนไดรับก็จะแทรกซึมสู
รางกายมากถึง150  คน 

  3. การพกพากระดาษทิชชูติดตวัไวเพื่อพรอมเผชิญภัยจากการไอจาม 
  4. วัตถุประสงคของการนําเสนอขาวอานภุาพการไอจามมฤีทธิ์ราย เทียบชั้นถึงขั้น 
   อาวุธชีวภาพ 
 . 5. เปรียบเทียบความรายแรงของโรคหวัด 
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 ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  หนังสือวิเศษ  แลวโยงเสนจับคูขอความที่มี
ความสัมพันธสอดคลองกัน    (5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  หนังสือวิเศษ 
 
 โตงเปนเด็กที่เกลียดการอานหนังสือท่ีสุด  โตงจึงกลายเปนเด็กที่อานหนังสือไมออก
เลยสักตัวเดียว  แตโตงก็ไมเดือดรอนแตอยางใด 
 หลังเลิกเรียนเย็นวันหนึ่ง  แมบอกกับโตงวามีพัสดุไปรษณียจากคุณปูสงมาถึงโตง  
วางอยูบนโตะหนังสือในหอง  โตงตื่นเตนดีใจรีบวิ่งขึ้นไปบนหองทันที 
 โตงรีบแกะหอพัสดุออกอยางตื่นเตน  อาจจะเปนเกมสนุก ๆ หรือของเลนอะไรสัก
อยาง  แตโตงก็ตองผิดหวังเพราะสิ่งที่คุณปูสงมาใหกลับกลายเปนเพียงหนังสือเลมหนึ่งเทานั้น  โตง
รูสึกผิดหวังอยางมาก  พอเปดออกดูก็มีแตตัวหนังสือท่ีโตงอานไมออก  แลวโตงก็โยนหนังสือเลมนั้น
ทิ้งอยางไมสนใจ 
 คืนนั้นมีเสียงประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นในหองและปลุกใหโตงตองตื่นขึ้น  ทันทีที่
โตงเปดไฟบนหัวเตียง  โตงก็พบกับรางของใครคนหนึ่งนั่งหันหลังอยูบนโตะหนังสือซ่ึงขณะนีเ้ตม็ไป
ดวยเศษกระดาษที่มันฉีกจากหนังสือกระจุยกระจาย  ทําใหโตงตองตกใจสุดขีดก็คือ  เมื่อรางนั้นหัน
ทางทางโตง  ใบหนาของมันเหมือนใบหนาของโตงไมมีผิด  เพียงแตมันมีเขาสองขาง  และใบหนาที่ดุ
รายกวา  ทําใหโตงรูสึกกลัวขนลุกไปทั้งตัว 
 “ขาคือความโงที่ออกมาจากตัวของเจา  ขาเกลียดความฉลาด ขาเกลียดหนังสือทุก
เลมบนโลกนี้  และขาจะทําลายหนังสือทุกเลมที่มีในโลกนี้ใหหมด   แลวเจาก็จะตองกลายเปนทาส
ของขาตลอดไป” 
 พูดจบเจาปศาจก็ฉีกทําลายหนังสือของมันตอไป 
 ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังออกมาจากขางซอกเตียงของโตง 
 “ชวยฉันขึ้นไปที   ฉันชวยเธอไดนะ” 
 โตงชะโงกหนามองลงไปขางซอกเตียงทันที  และก็พบหนังสือที่โตงโยนทิ้งไปเมื่อ 
เย็นนี้  
 “เธอจะชวยฉันไดอยางไรละ” 
 “งายนิดเดียว  ก็แคเธอเปดฉันแลวอานใหมันฟงเทานั้น  มันก็จะหายไปทันที”  
หนังสือกลาว 
 “แตฉันอานหนังสือไมออกเลยสักตัวเดียว”  โตงพูด 
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 “ไมเปนไรฉันจะชวยเธอเอง”  หนังสือกลาว 
 แลวโตงก็เปดหนังสือออกอานทันทีและดวยอํานาจวิเศษรวมกับความตั้งใจจริงของ
โตง  จึงทําใหโตงอานหนังสือนั้นไดอยางคลองแคลว 
 ทันทีที่เจาปศาจความโงไดยินเสียงอานหนังสือของโตง  มันก็รูสึกทรมานมากและก็
คอย ๆ  สลายตัวไปในที่สุด 
 โตงกลาวขอบคุณหนังสือวิเศษที่ชวยทําใหโตงอานหนังสือออก  และไมตอง
กลายเปนทาสของเจาปศาจความโงอีกตอไป 
 นับจากนั้นเปนตนมาโตงก็กลายเปนเด็กที่ขยันอานหนังสือและก็กลายเปนคนที่เรียน
เกงในที่สุด 

 
 ที่มา  :  คัดและตัดตอนมาจากนิทานเรื่องหนังสือวิเศษจากหนังสือผลงานนิทานที่
ชนะการประกวดระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป  โครงการดับเบิ้ลเอเลานิทานใหนองฟง  โดย
นางสาว สุภาภรณ  สุขประเสริฐ   พ.ศ. 2546   หนา  66-75 
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  หนังสือวิเศษ  แลวโยงเสนจับคูขอความที่มี
ความสัมพันธสอดคลองกัน  (5  คะแนน) 

 
1.    โตง   ก. คนโงหรือคนที่อานหนังสือไมออก 
 
2.    ปศาจ   ข. ส่ิงที่ดึงดูดใจใหคนอยากอานหนังสือ 
     
3.    ทาสของปศาจ  ค. ความรู,  ความฉลาด 
 
4.    หนังสือ   ง. เด็กขี้เกียจที่ไมชอบการอานหนังสือที่สุด  
    และอานหนังสือไมออกเลย 
 
5.     หนังสือวิเศษ  จ. ความโง  หนาเหมือนโตง  มีเขาสองขาง   
           ใบหนาดุรายกวา  ทําลายหนังสือทุกเลมใน 
    โลก 
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กิจกรรมท่ี  2.2    คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  พระจันทรในน้ํา  แลวตอบคําถามลงในวงเล็บทาย
ขอ (5  คะแนน) 
 

นิทานพระจันทรในน้ํา 
 
 ในสมัยกอนนั้นมีหมูบานแหงหนึ่ง  เปนหมูบานใหญที่มีการคาขายกันอยางคึกคัก  มี
พอคาจากเมืองตาง ๆ  เดินทางมาคาขายเปนจํานวนมาก  และในคืนหนึ่งซึ่งเปนคืนเดือนหงาย  แสง
จันทรนั้นสาดสองไปทั่วทั้งแผนดิน  พอคาคนหนึ่งซ่ึงเดินทางมาทั่วทุกสารทิศ  ในคืนนั้นเอง  เขาได
เดินทางมายังหมูบานแหงนั้น  ส่ิงที่เขาคาดหวังก็คือ  การที่มีชาวเมืองอยูกันอยางอุนหนาฝาคั่ง  มีการ
จับจายใชสอยกันอยางสนุกสนานและสินคาของเขาจะตองเปนที่นิยม  แตส่ิงที่เขาพบก็คือเมือง ๆ 
หนึ่งที่แทบจะเรียกไดวาเปนเมืองรางเพราะตั้งแตเขาเดินเขาเมืองมานั้น  เขาไมพบกับคนแมแตคน
เดียว 
 ทันใดนั้นเอง  เขาก็ไดพบกับผูคนมากมาย  ซ่ึงเปนผูคนในหมูบานแหงนั้น  กําลังยืน
ลอมรอบบอน้ําขนาดใหญกลางหมูบานอยู  และเมื่อพอคาเขาไปดูก็เห็นวาคนในหมูบานนั้นชวยกัน
เอาไหโยนลงไปในน้ํา  และทุกคนก็ชวยกันลุน  ทําใหพอคานั้นรูสึกแปลกใจเปนอยางยิ่งกับการ
กระทําดังกลาว 
 “ไมทราบวาพวกทานกําลังจะจับปลาหรือวาหาของที่ตกลงไปในน้ํากันหรือ”  
พอคาพเนจรไตถาม 
 พวกขากําลังจะชวยพระจันทร  ตอนนี้มันกําลังตกน้ํา”  ชาวบานคนนั้นพูดดวย
น้ําเสียงที่จริงจังปนวิตกกังวล 
 เมื่อพอคานั้นไดฟงเชนนั้นก็อดที่จะหัวเราะออกมาไมได 
 “ผิดแลวพวกทาน  พระจันทรนั้นยังอยูบนฟาเหมือนเดิม  ที่ทานเห็นกันนั้นเปนเงาที่
ทอดลงมาในน้ําตางหาก”  พอคากลาว 
 “ทานจะมารูดีไดอยางไร  นี่พระจันทรตกน้ําเห็นกันอยูชัด ๆ  ชายอีกคนหนึ่งกลาว 
 การโตเถียงของพอคาและคนในหมูบานเริ่มขึ้น  แตแมพอคาจะพูดจาวาอยางไร
ชาวบานก็ไมเชื่อแมแตนอย  ไมยอมมองไปบนฟาไมพอ  ยังขับไลพอคาพเนจรคนนั้นออกจาก
หมูบานโดยทันทีทันใด   
 
 ที่มา  :  หนังสือนิทานเอกของโลก  โดยปรางอุษา.  บริษัทไพลินบุคเน็ต  จํากัด,     
พ.ศ. 2550  หนา 48-50 
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กิจกรรมท่ี  2.2    คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  พระจันทรในน้ํา  แลวตอบคําถามลงในวงเล็บทาย
ขอ (5  คะแนน) 
 
1. ส่ิงที่ เขาคาดหวังก็คือการที่มีชาวเมืองอยูกันอยางอุนหนาฝาคั่ง  คําวา  “อุนหนาฝาคั่ง”  

หมายถึง อะไร (       ) 
2. เพราะเหตุใดคนในหมูบานจึงชวยกันเอาไหโยนลงไปในบอน้ําขนาดใหญ   
 (         ) 
3. เมื่อพอคาฟงจากชาวบานวาจะชวยพระจันทรที่กําลังจะตกน้ําแลวเขาก็อดที่จะหัวเราะไมได   
 แสดงวาพอคาคิดอยางไรตอวิธีการดังกลาว   (      
                       ) 
4. คําพูด  “ทานจะมารูดีไดอยางไร  นี่พระจันทรตกน้ําเห็นกันอยูชัด ๆ”  จากคําพูดแสดงใหเห็น

วาชาวบานเปนคนเชนไร  (        ) 
5. จากนิทานสิ่งใดที่ผูเขียนตองการใชเปนจุดเดนในการนําเสนอนิทานเรื่องนี้    
 (           ) 
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 ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1  คําชี้แจง  ใหนักเรยีนฟงเพลง  กอนหินกอนนั้น  แลวตอบคําถามตอไปนี้  (5  คะแนน) 
 

เพลง  กอนหินกอนนั้น 
      อัลบั้ม  Time Machine 
      ศิลปน :  โรส  ศิรินทิพย 
 เคยมีใครสักคนไดบอกฉันมา 
 วาเวลาใครมาทํากับเราใหเจ็บช้ําใจ 
 ลองไปเก็บกอนหินขึ้นมาสักอัน 
 ถือมันอยูอยางนั้นและบีบมันไว 
 บีบใหแรงจนสุดแรง  ใหมือทั้งมือมันเริ่มส่ัน 
 ใครคนนั้นยิ้มใหฉัน  ถามวาเจ็บมือใชไหม 
 *ไมมีอะไรจะทํารายเธอ  ไดเทากับเธอทําตัวของเธอเอง 
 ใหเธอคิดเอาเอง  วาชีวิตของเธอเปนของใคร 
 ไมมีอะไรจะทํารายเธอ  ถาเธอไมรับมันมาใสใจ 
 ถูกเขาทําราย  เพราะใจเธอแบกรับมันเอง 
 ใครมาทํากับเธอใหเจ็บหัวใจ 
 ก็แคใหกอนหินกอนนั้นใหเธอรับมา 
 เพียงเธอจับมันโยนใหไกลสายตา 
 หรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว 
 หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป  หัวใจของเธอก็ตองสั่น 
 หากยังทําตัวแบบนั้น  ถามวาปวดใจใชไหม    (ซํ้า *  2  คร้ัง) 
 ถูกเขาทําราย   เพราะใจเธอรับไวเอง 

ที่มา  : .siamzone.com 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1  คําชี้แจง  ใหนักเรยีนฟงเพลง  กอนหินกอนนั้น  แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
 
1. คําวา  “กอนหิน”  จากบทเพลงมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงอะไร 

         

2. ขอความ  “ไมมีอะไรจะทํารายเธอไดเทากับเธอทําตัวของเธอเอง”  ผูแตงเพลงตองการบอก

วา คนที่จะทํารายเราไดคือใคร 

         

3. ขอความ  “เพียงเธอจับมันโยนใหไกลสายตา”  หมายความวาอยางไร 

         

4. ขอความ  “หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป  หัวใจของเธอก็ตองสั่น”  คําวา  “แบก” หมายถึงอะไร 

         

5. จากบทเพลงกอนหินกอนนั้นน้ําเสียงของผูแตงเพลงเปนอยางไร 
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กิจกรรมที่  3.2 คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเพลง  ของขวัญจากกอนดิน  แลวตอบคําถามตอไปนี้  โดย
วงกลมลอมรอบตัวอักษร  ก.,  ข.,  ค.,  และ  ง.  เพียงคําตอบเดียว(5  คะแนน) 
 

เพลงของขวัญจากกอนดิน 
 

  เราทุกคนก็เหมือนกอนดินแคกอนหนึ่ง 
  เปราะบางไรคาไรความหมาย  ออนแอเหมือนโคลน 
  ไหลไปตามทางเรื่อยไป  เมื่อน้ําแหงไปก็แตกระแหง 
  มีพลังเพียงแคแรงเดียวที่ยึดเรา  เหนี่ยวร้ังเราไวใหกลาแข็ง 
  รวมผูคนมากมายใหทรงพลังแข็งแรง 
  รวมเม็ดดินทุกเม็ดใหเปนแผนดิน 
  *  เราก็รูพอตองเหนื่อยสักเพียงไหน  ตองลําบากใจกายไมเคยส้ิน 
  เพราะพอรูพอคือพลังแหงแผนดิน 
  ใหเราพออยูพอกินกันตอไป 
  หากจะหาของขวัญใหพอสักกลอง  เราทั้งผองจะพรอมกันไดไหม 
  บวกกันเปนดินเดียวใหพอไดสุขใจไมตองเหนื่อยเกินไปอยางที่เปนมา 
  ชวยกันทําความดีใหพอไดสุขใจ  ไมตองเหนื่อยเกินไปอยางที่แลวมา 
 

ที่มา  :  http://www.private.book.com/wp/?p=279 
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กิจกรรมที่  3.2    คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเพลง  ของขวัญจากกอนดิน  แลวตอบคําถามตอไปนี้  โดย
วงกลมลอมรอบตัวอักษร  ก.,  ข.,  ค.,  และ  ง.  เพียงคําตอบเดียว(5  คะแนน) 
1. จากเนื้อเพลงคําวา  “พอ”  หมายถึงใคร 
 ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 ค. พอทุกคนในประเทศไทย 
 ง. พอของนักเรียนทุกคน 
2. ขอความที่วา  “หากจะหาของขวัญใหพอสักกลอง  เราทั้งผองจะพรอมกันไดไหม”  แสดงน้ําเสียง 
 อยางไรของผูพูด 
 ก. ขูบังคับ ข. ขอรอง 
 ค. เชิญชวน ง. ตักเตือน 
3. “เพราะพอรูพอคือพลังแหงแผนดิน   ใหเราพออยูพอกินกันตอไป”  คําวา   “พออยูพอกิน”   
 สอดคลองกับขอใด 
 ก. เศรษฐกิจพอเพียง ข. มูลนิธิชัยพัฒนา 
 ค. ศูนยศิลปาชีพบางไทร ง. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
4. จุดมุงหมายของเพลงนี้คืออะไร 
 ก. ตองการใหทุกคนทราบวาพระองคคือพลังแหงแผนดิน 
 ข. ตองการใหทุกคนถวายของขวัญแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 ค. ตองการใหทุกคนทราบวาพระองคมีพระราชกรณียกิจตาง ๆ มากมาย 
 ง. ตองการใหทุกคนรวมทําความดีถวายแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
5. ขอใดที่นักเรียนสามารถทําความดีถวายแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   ไดอยางเหมาะสม 
 ก. ตั้งใจเรียน ข. ไมนินทาเพื่อน 
 ค. นําสุนัขจรจัดไปเลี้ยงที่บาน ง. ทํางานหารายไดใหครอบครัว 
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เฉลยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ชดุท่ี  3  การฟงเพื่อตีความ 
 

ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 
1. สภาพพื้นหญาที่เหี่ยวแหง ตนไมยืนตนตาย แสดงวาเจาหนาที่มีลักษณะนิสัยอยางไร 
  ขาดความรับผิดชอบ      
2. “ตนไมก็ยืนตนตาย”  หมายความวาอยางไร 
  ตนไมที่ตายแลวแตยังไมลม     
3. ขอความ  “พื้นหญาไหง  ปลอยใหแหงเหี่ยวไรการเหลียวแล  ตนไมก็ยืนตนตาย  เหมือนไม 
 เคยไดน้ํา”  แสดงน้ําเสียงของผูเขียนอยางไร 
  ตําหนิที่เจาหนาที่ไมดูแลและรับผิดชอบพื้นหญาและตนไม  
4. ขอความ  “อยางนี้มิตองสิ้นเปลืองงบฯ  ปลูกกันใหมรึ”  แสดงวาผูเขียนรูสึกอยางไร 
  รูสึกเสียดายงบประมาณที่เสียไป     
5. จุดมุงหมายของผูเขียนขาวรองทุกขคืออะไร 
  ตองการใหมีเจาหนาที่มาดูแลและรับผิดชอบพื้นหญาและตนไมบริเวณ  
 พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ        
 
กิจกรรมที่  1.2 
 ง. 1. ขึ้นมาเสมอกนั,  ขึ้นมาในระดับเดียวกัน 
 ก. 2. เม็ดละอองเรือนแสนพุงกระจายไปในอากาศ  ดวยความเร็วถึงชั่วโมงละ  

128 กม.  และแคตอจากนั้นอีก  5  นาที  เชื้อโรคที่ผูอ่ืนไดรับก็จะแทรกซึมสู
รางกายมากถึง 150  คน 

 ค. 3. การพกพากระดาษทิชชูติดตวัไวเพื่อพรอมเผชิญภัยจากการไอจาม 
 ข. 4. วัตถุประสงคของการนําเสนอขาวอานภุาพการไอจามมฤีทธิ์ราย เทียบชั้นถึงขั้น 
   อาวุธชีวภาพ 
 จ. 5. เปรียบเทียบความรายแรงของโรคหวัด 
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 
 
1.    โตง   ก. คนโงหรือคนที่อานหนังสือไมออก 
 
2.    ปศาจ   ข. ส่ิงที่ดึงดูดใจใหคนอยากอานหนังสือ 
     
3.    ทาสของปศาจ  ค. ความรู,  ความฉลาด 
 
4.    หนังสือ   ง. เด็กขี้เกียจที่ไมชอบการอานหนังสือที่สุด  
    และอานหนังสือไมออกเลย 
5.     หนังสือวิเศษ  จ. ความโง  หนาเหมือนโตง  มีเขาสองขาง   
    ใบหนาดุรายกวา  ทําลายหนังสือทุกเลมใน 
    โลก 
 
กิจกรรมที่  2.2 
1. ส่ิงที่ เขาคาดหวังก็คือการที่มีชาวเมืองอยูกันอยางอุนหนาฝาคั่ง  คําวา  “อุนหนาฝาคั่ง”  

หมายถึง อะไร ( มากมายคับคั่ง  ) 
2. เพราะเหตุใดคนในหมูบานจึงชวยกันเอาไหโยนลงไปในบอน้ําขนาดใหญ   
 (  เพราะคิดวาจะเปนวิธีการชวยพระจันทรไมใหตกน้ํา ) 
3. เมื่อพอคาฟงจากชาวบานวาจะชวยพระจันทรที่กําลังจะตกน้ําแลวเขาก็อดที่จะหัวเราะไมได   

แสดงวาพอคาคิดอยางไรตอวิธีการดังกลาว   (คิดวาเปนวิธีการที่ เปนไปไมไดที่จะชวย
พระจันทรไมใหตกน้ํา  เพราะพระจันทรไมไดตกน้ําแตเปนเพียงเงาสะทอนในน้ํา) 

4. คําพูด  “ทานจะมารูดีไดอยางไร  นี่พระจันทรตกน้ําเห็นกันอยูชัด ๆ”  จากคําพูดแสดงใหเห็น
วาชาวบานเปนคนเชนไร  ( โงงมงาย ) 

5. จากนิทานสิ่งใดที่ผูเขียนตองการใชเปนจุดเดนในการนําเสนอนิทานเรื่องนี้    
 (ความโง,  ขาดการศึกษาจึงไมรูลักษณะของธรรมชาติ) 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 
1. คําวา  “กอนหิน”  จากบทเพลงมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงอะไร 
   ความเจ็บช้ําใจ      
2. ขอความ  “ไมมีอะไรจะทํารายเธอไดเทากับเธอทําตัวของเธอเอง”  ผูแตงเพลงตองการบอก

วาคนที่จะทํารายเราไดคือใคร 
   ตัวเราเอง      
3. ขอความ  “เพียงเธอจับมันโยนใหไกลสายตา”  หมายความวาอยางไร 
   ไมสนใจ,  ไมใสใจ      
4. ขอความ  “หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป  หัวใจของเธอก็ตองสั่น”  คําวา  “แบก” หมายถึงอะไร 
   สนใจ,    นํามาใสใจ      
5. จากบทเพลงกอนหินกอนนั้นน้ําเสียงของผูแตงเพลงเปนอยางไร 
   เตือนสติผูฟง      
 
กิจกรรมที่  3.2 

 
1.  ก. 4.  ง. 
2.  ค. 5.  ก. 
3.  ก.  
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดท่ี  4  การฟงเพื่อประเมินคา 
 
ตอนที่  1 
กิจกรรมท่ี  1.1 การฟงเพื่อประเมินคาจากขาว  “ฟงเพลงสนุกสนานสงเสริมสุขภาพใจ” 
กิจกรรมที่  1.2 การฟงเพื่อประเมินคาจากขาว  “เยาวชนขาดคุณธรรมและปลูกฝงตั้งแตเด็ก” 
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 การฟงเพื่อประเมินคาจากนิทานเรื่อง  กบกับหนู  
กิจกรรมท่ี  2.2 การฟงเพื่อประเมินคาจากนิทานเรื่อง  เปดกับเหยี่ยว 
 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 การฟงเพื่อประเมินคาจากเพลง  อ่ิมอุน 
กิจกรรมที่  3.2 การฟงเพื่อประเมินคาจากเพลง  โลกสวยดวยมือเรา   
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว “ฟงเพลงสนุกสนานรื่นเริง สงเสริมสุขภาพใจแข็งแรง”  
แลวตอบคําถามตอไปนี้  (5  คะแนน) 
 

ขาว  “ฟงเพลงสนุกสนานรืน่เริง  สงเสริมสุขภาพใจแข็งแรง” 
 
 นักวิจัยในอเมริกาศึกษาพบวา  การฟงเพลงโปรดมีสวนชวยทําใหระบบหลอดเลือด
ทํางานดีขึ้น   นับเปนหลักฐานครั้งแรกที่แสดงวาอารมณคนเราถูกปลุกขึ้นมาไดเมื่อฟงเพลงที่
สนุกสนาน  และมีผลดีตอสุขภาพในการทําหนาที่ของหลอดเลือดอีกดวย 
 นักวิจัยคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด  ในบัลติมอร  ไดศึกษากับ
อาสาสมัครชายสุขภาพดีที่ไมสูบบุหร่ี  70  เปอรเซ็นต  อายุเฉลี่ย  36  ป  พบวา  ดนตรีที่อาสาสมัคร
เลือกฟงแลวทําใหอารมณดีสนุกสนานนั้น  จะทําใหเนื้อเยื่อในหลอดโลหิตขยายตัวเพื่อใหกระแส
โลหิตไหลเวียนดีขึ้น  ผลสนองตอบดานสุขภาพเชนนี้เปนไปในแนวทางเดียวกันกับที่นักวิจัยกลุม
เดียวกันนี้เคยศึกษาไวเมื่อป  2548  เกี่ยวกับการหัวเราะ  การศึกษาครั้งนี้พบวา  เมื่ออาสาสมัครฟง
เพลงในแบบที่ตนรูสึกวาเครงเครียดจะสงผลตอหลอดเลือดใหตีบแคบลง  กลาวคือการไหลเวียนของ
โลหิตลดลง 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวนัเสารที่  15  พฤศจิกายน  2551   หนา 7 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว “ฟงเพลงสนุกสนานรื่นเริง สงเสริมสุขภาพใจแข็งแรง”  
แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
1. จากขาวนักเรียนคิดวานาเชื่อถือหรือไมวา  “ฟงเพลงสนุกสนานรื่นเริง สงเสริมสุขภาพใจ 
 แข็งแรง”  เพราะอะไร (2  คะแนน) 
            
            
            
            
2. นักเรียนเห็นดวยหรือไมวาเมื่อไดฟงเพลงที่สนุกสนานจะมีผลตอสุขภาพใจแข็งแรง  (2  คะแนน)
 เห็นดวยหรือไมเห็นดวย              
 เพราะ            
             
             
            
            
3. จากขาวนักเรียนคิดวาการฟงเพลงสนุกสนานรื่นเริงมีคุณคาตอสุขภาพใจอยางไร     
 (1 คะแนน) 
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กิจกรรมที่  1.2 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “เยาวชนไทยขาดคุณธรรม  แนะเรงปลูกฝงตั้งแตยัง
เด็ก”  แลวตอบคําถามตอไปนี้   (5  คะแนน) 
 

ขาว  “เยาวชนไทยขาดคุณธรรม  แนะเรงปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก” 
 
 น.ส.นราทิพย  พุมทรัพย  ผอ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม      
(ศูนยธรรม)  เปดเผยวา   จากการประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนที่มุงเนน  ความรูคูคุณธรรม  และการ
สอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือขายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง  เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  
ตนไดนําเสนอการปฏิรูปการศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมของเวียดนามใหที่ประชุม
รับทราบ  ซ่ึงการศึกษาเวียดนามทุกระดับชั้นจะติดประกาศหลักคําสอนของประธานาธิบดี โฮจิมินห  
5  ขอ  ไดแก  1.  รักประเทศชาติ  รักประชาชน  2.  เรียนเกง  ทํางานเกง  3.  รักษาอนามัยดี  4.  วินัยดี  
และ  5.  ซ่ือสัตย  กลาหาญ  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมในเด็กและเยาวชน  นอกจากนี้ยังสอน
วิธีการทําความดี  เชน  ชวยเหลือผูอ่ืน  รักเพื่อนมนุษยดวย   
 ที่ประชุมเห็นวาประเทศไทยยังมีการสงเสริมการเรียนรู  และศึกษาคุณธรรมนอยมาก  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  สงผลใหเด็กไทยไมใสใจในการทําความดี  ศูนยคุณธรรมจึงไดพยายาม
สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเห็นวิธีการทําความดีตาง ๆ  เพื่อนําไปสงเสริมใหเด็กของตนเองไดฝกฝน
การทําความดี  และฝกการมีจิตอาสาเพื่อสังคม  ซ่ึงเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม  จะตองปลูกฝงตั้งแต
เด็กกันอยางตอเนื่อง”  ผอ.ศูนยคุณธรรมกลาว 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวนัพฤหัสบดีที่  9   ตุลาคม   2551  หนา  7 
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กิจกรรมที่  1.2 คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “เยาวชนไทยขาดคุณธรรม  แนะเรงปลูกฝงตั้งแตยัง
เด็ก”  แลวตอบคําถามตอไปนี้     (5  คะแนน) 
 1. นักเรียนคิดวาถาเยาวชนไทยขาดคุณธรรมจริยธรรมจะสงผลตอประเทศชาติ 
  อยางไร     (1  คะแนน) 
          
          
          
          
          
          
          
 
 2. นักเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับหลักคําสอนของประธานาธิบดีโฮจิมินห  5  ขอ   

รักประเทศชาติ  รักประชาชน  2.  เรียนเกง  ทํางานเกง  3.  รักษาอนามัยดี  4.  
วินัยดี และ  5.  ซ่ือสัตย  กลาหาญ     (2  คะแนน) 

 เห็นดวยเพราะ   ไมเห็นดวยเพราะ   
          
          
          
         
          
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    นักเรียนเห็นดวยหรือไมที่คุณธรรมจริยธรรมควรปลูกฝง
ตั้งแตเด็ก (2  คะแนน) 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย        
เพราะ        
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 167 

ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  กบกับหนู  แลวตอบคําถามตอไปนี้    
(5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  กบกับหนู 
 

 หนูแกตัวหนึ่งเดินทางแรมรอนมาจนถึงลําธารที่ชายปา  หนูตองการจะขามไปยังฝง
ตรงขามจึงเขาไปหาเจากบตัวนอยที่ริมลําธาร  แลวเอยขอใหกบชวยพาขามลําธาร   
 กบนอยมองหนูแลวปฏิเสธอยางสุภาพวา 
 “โธ  ฉันนะตัวเล็กพอ ๆ กับทาน  แลวจะพาทานขามไปไดอยางไรกันละจะ” 
 แตหนูไมยอม  กลับอางวาตนเปนสัตวผูอาวุโสกวา  ถากบไมชวยตนก็จะไปปาว
ประกาศใหสรรพสัตวทั้งหลายรูถึงความใจดําของกบ 
 เมื่อกบถูกขูเข็ญเชนนั้น  กบจึงตองจํายอมใหหนูเอาเทาผูกกับเทาของตนแลวก็พาวาย
ขามลําธาร  แตทวาพอวายไปไดแคคร่ึงทางเทานั้นกบก็เร่ิมหมดแรง 
 กอนที่ทั้งคูจะจมน้ําตาย  เหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบและหนูไปกิน 
 

ที่มา  :  http//www.fungdham.com/fable/fable048.ktml 
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  กบกับหนู  แลวตอบคําถามตอไปนี้   (5  คะแนน) 
1.  จากนิทานกบกับหนูใหขอคิดที่ดีหรือไม  เพราะเหตุใด    (1  คะแนน) 
          
          
          
          
2.  จากนิทานเรื่องนี้นักเรียนคิดวากบและหนูแกมีขอดี/ขอบกพรองอยางไร  อธิบายเหตุผลประกอบ  
     (2 คะแนน) 

กบ หนูแก 
ขอดี ขอดี 
  
  
เหตุผล เหตุผล 
  
  
ขอบกพรอง ขอบกพรอง 
  
  
เหตุผล เหตุผล 
  
  

 
3.  นักเรียนไดรับประโยชนจากการฟงนิทานเรื่องนี้หรือไม  เพราะเหตุใด    (2  คะแนน) 
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กิจกรรมที่  2.2   คําช้ีแจงใหนักเรียนฟงนทิานเรื่อง เปดกับเหยี่ยว แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  เปดกับเหยี่ยว 
 
  คร้ังหนึ่งนานมาแลว  มีเหยี่ยวบินสูงตัวหนึ่งตองการลาเปด  จึงหัดบินต่ํา  แตเปดนั้น
ลาไดไมงายนัก  เพราะตีนของมันพิเศษ  เดินเตาะแตะบนดินได  และวายน้ําเลนไดดวย  พวกมันไปอยู
ในหมูตนออพรอมกับหัวเราะเยาะเหยี่ยวที่บินวนเวียนไปมาอยางไรผล 
  สรุปก็คือ  เหยี่ยวควาน้ําเหลวกลับไป  เพราะพวกเปดเลนซอนหาและดําลงน้ําไป       
ในที่สุด  วันหนึ่งเหยี่ยวหมดความอดทนกับเกมทางน้ําของพวกมันจึงคิดหาวิธี 
  “วิธีเดียวที่จะจับพวกเปดไดก็คือ  ตองลงไปในน้ํา” 
  มันดิ่งลงไปในหนองน้ํา  เลียนทาดําน้ําของเปด  ขณะที่ดําดิ่งอยูนั้นมันก็พยายามหา
เปดใตน้ํา  แตน้ําเขาปาก  มันจึงตองโผลพรวดขึ้นไปบนผิวน้ํา  เปดซ่ึงสลัดน้ําออกจากปกแลวกําลัง
บินขึ้นไปในอากาศ  พลางพูดเยาะเยยเหยี่ยวที่กําลังจะจมน้ําตายวา 
  “กอนที่จะดําลงไป  เจาควรหัดวายน้ําเสียกอน” 
 
 ที่มา  :  หนังสือนิทานเลโอนารโด ดา วิน ซี แปลโดย ดารณี  เมืองมา.  พิมพคร้ังที่ 2  
โรงพิมพสามัคคีสาร  (ดอกหญา)  พ.ศ.  2541  หนา  99 
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กิจกรรมที่  2.2   คําชี้แจงใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง เปดกับเหยี่ยว  แลวตอบคําถามตอไปนี้     
(5  คะแนน) 
1.  นักเรียนชอบนิทานเรื่องนี้หรือไม  เพราะเหตุใด (1  คะแนน) 
             
             
             
             
 
2.  นิทานเรื่องนี้ใหแงคิดที่ดีหรือไมอยางไร  เพราะเหตุใด (2  คะแนน) 
             
             
             
             
 
3.  นักเรียนคิดวาการที่เหยี่ยวใชวิธีการเลียนทาดําน้ําของเปดเพื่อจะจับเปดเปนอาหารเหมาะสม 
หรือไม    เพราะเหตุใด (2  คะแนน) 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง   อ่ิมอุน  แลวตอบคําถามตอไปนี้      (5  คะแนน) 
 

เพลงอิ่มอุน 
 

   อุนใด ๆ  โลกนี้มิมีเทียบเทียม 
  อุนอกออมแขนออมกอดแมตระกอง 
  รักเจาจึงปลูก  รักลูกแมยอมหวงใย 
  ไมอยากจากไปไกล  แมเพียงครึ่งวัน 
  *ใหกายเราใกลกัน   ใหดวงตาใกลตา 
  ใหดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน 
   อ่ิมใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม 
  อ่ิมอกอิ่มใจ  อ่ิมรักลูกหลับนอน 
  น้ํานมจากอก  อาหารของความอาทร 
  แมพรํ่าเตือนพร่ําสอน  สอนส่ัง 
  **ใหเจาเปนเด็กดี  ใหเจามีพลัง 
  ใหเจาเปนความหวังของแมตอไป 
   ใชเพียงอ่ิมทอง 
  ที่ลูกร่ํารอง  เพราะตองการไออุน 
  อุนไอรัก  อุนละมุน 
  ขอน้ํานมอุนจากอกใหลูกดื่มกิน 
  (ซํ้า  *, **) 
 

ที่มา  :  http://music.siamza.com/music.php?k=64K&id=69 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง   อ่ิมอุน  แลวตอบคําถามตอไปนี้      (5  คะแนน) 
1.  นักเรียนเห็นดวยหรือไมวาความอบอุนที่ลูกไดรับจากแมอบอุนกวาสิ่งอื่นใดในโลก เพราะเหตุใด 
     (1  คะแนน) 
             
             
             
             
             
 
2.  คํากลาวที่วา  “นมแมดีและมีประโยชนที่สุด”  นักเรียนเห็นดวยหรือไม  พรอมทั้งอธิบายเหตุผล 
     (2  คะแนน) 
             
            
             
             
             
 
3. เมื่อนักเรียนฟงเพลงอิ่มอุนแลวควรปฏิบัติตนตอคุณแมอยางไร (2  คะแนน) 
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กิจกรรมที่  3.2 คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเพลงโลกสวยดวยมือเรา  แลวตอบคําถามตอไปนี้     
(5  คะแนน) 
  

เพลงโลกสวยดวยมือเรา 
 
 ธรรมชาติสรางคน  มีมือมาสองมือ  ใหมา  กับคนเราทุก ๆ คน 
 เอาไวคอยประคองปองกัน  ไวดูแลใหโลกยังคง  มีเราทุกคน  ไดอยูอาศัยรวมกันมา 
 อยูกันแสนลานคน   ลงมือคนละมือ  ชวยกัน  ถาเรายังเห็นคุณคา 
 ในเมื่อเราเปนคนทั้งที  ชวยกันทําใหดีดีกวา  รวมใจเขามา  มาคอยรักษาโลกเราไว 
 *ใหโลกเราสวย  พวกเรามาชวยกัน  รับรูดวยกัน  แลวทําใหโลกนี้สดใส  
 **อยากใหโลกนาอยูกวานี้  เปนโลกที่เราฝนใฝ  จะสวยอยางไร  เปนไปไดดวยมือของเรา 
 อีกไมชาไมนาน  เราเองคงตองไป  แตมัน  ก็ยังมีโลกใบเกา 

ยังตองมีอีกหมื่นลานคน  เขามาอยูที่นี่แทนเราคือเด็กของเรา  เด็ก ๆ ที่เขาไมเดียงสา   (ซํ้า*, 
**) 

 อยูที่มือของเราที่จะทําโลกใหเลวรายอยางไร 
 อยูที่มือของเราที่จะทําโลกสดใส 
 

ที่มา  : www.siamzone.com 
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กิจกรรมที่  3.2 คําชี้แจงใหนักเรียนฟงเพลงโลกสวยดวยมือเรา  แลวตอบคําถามตอไปนี้          
(5  คะแนน) 
1.  นักเรียนคิดวาเพลงนี้ใหแงคิดที่ดีหรือไม  เพราะเหตุใด (1  คะแนน) 
          
          
          
          
          
 
2.  ถาทุกคนไมดูแลรักษาโลกใบนี้ไวใหสวยงามในอนาคตจะเกิดผลเสียอยางไรตอเด็ก ๆ 
     (2  คะแนน) 
          
          
          
          
          
 
3.  “อยากใหโลกนาอยูกวานี้  เปนโลกที่เราฝนใฝ  จะสวยอยางไร  เปนไปไดดวยมือของเรา” 
     จากเนื้อเพลงนักเรียนเห็นดวยหรือไมวาโลกจะสวยไดดวยมือของทุกคน  เพราะเหตุใด 
     (2  คะแนน) 
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แนวเฉลยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา 
 

ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 
 1. คิดวานาเชื่อถือ  เพราะมีผลการศึกษาจากนักวิจัยในอเมริกาที่ศึกษาพบวา  การ
ฟงเพลงโปรดมีสวนชวยทําใหระบบหลอดเลือดทํางานดีขึ้นและผลการศึกษาจากนักวิจัยของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด  ในบัลติมอร  พบวา  การฟงเพลงทําใหอารมณสนุกสนาน
จะทําใหเนื้อเยื่อในหลอดเลือดขยายตัวเพื่อกระแสเลือดไหลเวียนดีขึ้น 
 2. เห็นดวย  วาเมื่อไดฟงเพลงที่สนุกสนานจะมีผลตอสุขภาพใจแข็งแรง  เพราะ
ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น 
 3. การฟงเพลงสนุกสนานรื่นเริงมีคุณคาตอสุขภาพใจ  เพราะทําใหระบบการ
ไหลเวียนของเลือดดี  รางกายและจิตใจไดรับการผอนคลาย  รูสึกสบายกายและสบายใจ  ซ่ึงมีผลตอ
สุขภาพที่ดีดวยเชนกัน 
 
กิจกรรมที่  1.2 
 1. ถาเยาวชนไทยขาดคุณธรรม  จริยธรรม  จะสงผลตอประเทศชาติ  คือ  ทําใหเกิด
ปญหาในสังคมลักขโมย  ติดยาเสพติด  เปนตน  ประเทศชาติจะไมพัฒนาหรือพัฒนาไปไดชาเพราะ
เยาวชนเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ 
 2. เห็นดวย  กับหลักคําสอนของประธานาธิบดีโฮจิมินห  5  ขอ  เพราะถาเยาวชน
ไทยปฏิบัติตามหลักคําสอนดังกลาวจะทําใหเยาวชนไทยมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนคนดีของสังคม 
 3. เห็นดวยวาคุณธรรม  จริยธรรมควรปลูกฝงตั้งแตเด็ก  เพราะถาไดรับการปลูกฝง
ตั้งแตยังเด็กจะทําใหเด็กปฏิบัติจนเปนนิสัยจนเติบโตเปนผูใหญ  และฝกอบรมสั่งสอนงายกวาตอน
เปนผูใหญ 
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 
 1. นิทานเรื่องกบกับหนูใหขอคิดที่ดี  เพราะจะทําใหเรารูจักประมาณตนหรอืรูกาํลัง
ของตนเองวาสามารถจะทําอะไรได  หรือเปนที่พึ่งของใครได  ถาเราไมสามารถทําหรือเปนที่พึ่งของ
ใครไดก็ตองปฏิเสธเพราะมิฉะนั้นเราอาจจะไดรับอันตรายหรือเสียชีวิต 
 2. กบ  หนูแก 
ขอดี พูดจาสุภาพ,  เคารพผูอาวุโส ขอดี - 
เหตุผล เพราะพูดปฏิเสธตอหนูอยางสุภาพ เหตุผล - 
ขอบกพรอง    ไมรูจักประมาณตนหรือกําลังตนเอง ขอบกพรอง  ชอบขมขูผูอ่ืน เอาเปรียบ เห็นแก 
    ตัว 
เหตุผล  เพราะยอมทําตามที่หนูบอกคือ  ผูกเทา เหตุผล  เพราะขมขูกบวาจะประกาศใหสัตวอ่ืน ๆ  
        ติดกันแลวพาขามลําธาร ทั้ง ๆ ที่ รูวากบใจดํา  เอาเปรียบเห็นแกตัว  กบบอกวา 
 ตัวเทา ๆ กัน  ในที่สุดก็ตองจมน้ําและ ไปไมไหวก็ไมยอม  ตองใหกบพาไปใหได 
 เปนเหยื่อของเหยี่ยวทั้งคู ทั้งที่ตัวก็เทา ๆ กัน 
  3. ไดรับประโยชนจากนิทานเรื่อง  กบกับหนู  เพราะทําใหรูวาถาตนเองไมสามารถ
ชวยเหลือหรือเปนที่พึ่งของผูอ่ืนไดก็จะไมทํา  เพราะอาจจะทําใหตัวเองไดรับความเดือดรอนหรืออาจ
เสียชีวิตได 
 
กิจกรรมที่  2.2 
 1. ชอบนิทานเรื่องเปดกับเหยี่ยว  เพราะทําใหไดเห็นผลของการขาดสติหรือ
ประมาททําใหไดรับอันตรายและเสียชีวิตได 
 2. นิทานเรื่องเปดกับเหยี่ยวใหแงคิดที่ดี  เพราะพฤติกรรมของเหยี่ยวทําใหชวย
เตือนสติไดวาถาเราไมถนัดหรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดก็ไมควรทําหรือทําโดยมิไดฝกฝน  เพราะอาจจะ
ทําใหไดรับอันตรายหรือเสียชีวิตไดและไมสามารถจะทําไดดีหรือเชี่ยวชาญกวาผูที่เช่ียวชาญในเรื่อง
นั้น ๆ  นอกจากจะผานการฝกฝนมาเปนเวลานาน 
 3. ไมเหมาะสม  เพราะวิธีการหาอาหาร  และความพยายามของเหยี่ยวเปนการ
กระทําที่ ทําใหตนเองไดรับอันตรายถึงชีวิต 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 
 1. เห็นดวย  เพราะความอบอุนที่ลูกไดรับจากแมเปนความอบอุนและความรัก
ระหวางแมและลูก  ซ่ึงเปนสิ่งที่ลูกตองการจากแม 
 2. เห็นดวยกับคํากลาวที่วา  “นมแมดีและมีประโยชนที่สุด”  เพราะนมแมมีคุณคา
และสารอาหารครบถวนที่ลูกตองการ  ชวยใหการสรางภูมิตานทานโรค  แข็งแรง  ประหยัดและ
สะดวก 
 3. เมื่อฟงเพลงอิ่มอุนแลวลูกควรปฏิบัติตนเปนลูกที่ดี  เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม  
สํานึกในพระคุณของทานและมีความกตัญูกตเวทีตอทาน 
 
กิจกรรมที่  3.2 
 1. เพลงโลกสวยดวยมือเราใหแงคิดที่ดี  เพราะทําใหทุกคนไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของโลกของเราและชวยกันดูแลรักษา  เพื่อเราและลูกหลานของเราในอนาคต 
 2. ถาทุกคนไมชวยกันดูแลรักษาโลกไวใหสวยงามในอนาคตก็จะสงผลเสียตอ
ประชากรในโลก  เพราะทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษในดานตาง ๆ  และภัยธรรมชาติซ่ึงสรางความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของคนในโลกนี้ 
 3. เห็นดวยวาโลกจะสวยไดดวยมือของทุกคน  เพราะโลกของเรากวางใหญ
ตองการการดูแลรักษาจากทุกคน   ซ่ึงตองชวยกันและรวมมือกันเพราะคนเพียงคนเดียวคงจะไม
สามารถดูแลหรือปองกันใหโลกเปนโลกที่สวยงามได 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดท่ี  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 
ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 การฟงอยางมีวิจารณญาณจากขาว  “ติงอยาดวนสรุปไอคิวเด็กไทย” 
กิจกรรมที่  1.2 การฟงอยางมีวิจารณญาณจากขาว  “ฟนธงไขเกิดกอนไก  แน” 
 
ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 การฟงอยางมีวิจารณญาณจากนิทานเรื่อง  กบในกะลา 
กิจกรรมที่  2.2 การฟงอยางมีวิจารณญาณจากนิทานเรื่อง  เพราะไมเขาใจ 
 
ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 การฟงอยางมีวิจารณญาณจากเพลง  น้ําตาแม 
กิจกรรมที่  3.2 การฟงอยางมีวิจารณญาณจากเพลง  คนลาฝน 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 คําชี้แจงใหนักเรียนฟงขาว  “ติงอยาดวนสรุปไอคิวเด็กไทย”  แลวตอบคําถาม
ตอไปนี้ (5  คะแนน) 
 

ขาว  “ติงอยาดวนสรุปไอควิเด็กไทย” 
 

 ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ   อธิการบดี  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว.)  กลาวถึงผลสํารวจของกระทรวง
สาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดระดับสติปญญาเด็กไทยอายุ  3-11  ขวบ  ที่ระบุวาเด็กอนุบาลในโรงเรียน
สาธิตมีคาเฉลี่ยไอคิวสูงสุดวา  การทดสอบไอคิวเด็กมีหลายมาตรฐาน  และแบบทดสอบวัดไอคิวสวน
ใหญจะโนมเอียงดานวิทยาศาสตร  ดังนั้นการใชแบบทดสอบเพียงแบบเดียววัดเด็กที่อยูใน
ส่ิงแวดลอมที่ตางกัน  ผลการสํารวจก็จะโนมเอียงตนจึงไมอยากใหดวนสรุปวาเด็ก  รร.สาธิตเปนเด็ก
เกงที่สุด  แตอยากใหมองปจจัยความแตกตางอื่น ๆ  ดวย  และผลที่ออกมาเชนนี้อาจจะทําใหนกัเรยีนที่
อยูในสังกัดอื่น ๆ  รูสึกวาตัวเองออนดอย  ซ่ึงเปนการสรางตราบาปใหเด็ก 
 ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา  ประธานโครงการศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย  มศว.  
กลาววา  ไอคิวเปนเรื่องของกรรมพันธุและภูมิหลังของเด็ก  แตไอคิวสามารถพัฒนาไดดวยการเตรียม
ความพรอมใหแกเด็ก  ซ่ึงพอแมของเด็ก  รร.สาธิตสวนใหญจะมีการเตรียมความพรอมใหเด็ก  และ
หลักสูตรของ รร.สาธิตจะเนนสอนใหเด็กทํากิจกรรม  กลาคิด  กลาพูด  และกลาแสดงออก  ถาเด็กคน
ไหนมีทักษะการเลนที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงการแกปญหา  และใชความคิดสรางสรรค  ไอคิวของเด็กก็
จะพัฒนาสูง  นอกจากนี้ครูและบุคลากรก็เปนสวนสําคัญที่จะตองเขาใจเด็ก  เขาใจวิธีการสอน  เนน
ใหเด็กแสดงออก  ลงมือทํา  ขณะนี้การเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  ยังสอนใหเด็กกลัว  และยังขูเด็กดวยการลงโทษ  เมื่อเด็กเกิดความกลัว  
ความคิดสรางสรรคและไอเดียใหม ๆ  จะถูกบั่นทอน 
 ดานนางสาวพรรณี  กฤตยารัตน  ผอ.รร.สาธิต  มศว.  ประสานมิตร  (ฝายประถม)  กลาววา  
ระบบการเรียนในโรงเรียนสาธิต  มศว.  ฝายประถม  เปนหลักสูตรที่หลากหลาย  แตเราจะไมยัดเยียด
ความรูใหเด็ก  แตจะเนนใหไดเลนและทํากิจกรรมที่หลากหลาย  ซ่ึงเด็กจะไดรับประสบการณที่
หลากหลายและเปนการพัฒนาเด็กโดยไมรูตัว 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวนัพุธที่  23  พฤษภาคม  2550   หนา  23 
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ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 คําชี้แจงใหนักเรียนฟงขาว  “ติงอยาดวนสรุปไอคิวเด็กไทย”  แลวตอบคําถาม
ตอไปนี้ (5  คะแนน) 
1. ผูที่มีสวนเกีย่วของกับพัฒนาการทางดานสมองหรือไอคิวของเด็กคือ___________ 
 _______________________________________________                     
2. ก. เมื่อเด็กเกิดอาการกลัว  ความคิดสรางสรรคและไอเดียใหม ๆ จะถูกบั่นทอน 
 ข. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ยังสอนใหเด็กกลัว 
 และขูดวยการลงโทษ 
 จากหัวเร่ืองขอ  ก.  และขอ ข.  ขอใดเปนขอเท็จจริงและขอใดเปนขอคิดเห็น 
    เปนขอเท็จจริง 
    เปนขอคิดเห็น 
3. “ผลที่ออกมาเชนนี้อาจทําใหนักเรียนที่อยูในสังกัดอ่ืน ๆ รูสึกวาตนเองออนดอย  ซ่ึงเปนการ

สรางตราบาปใหเด็ก”  คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดเปนคนเชนไร 
           
4. ศ.ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ   กลาววา  “ผลการสํารวจจะโนมเอียงดานวิทยาศาสตร  ตนจึงไมอยากให 
 ดวนสรุปวา  เด็ก รร.สาธิตเปนเด็กเกงที่สุด  แตอยากใหมองปจจัยความแตกตางอื่น ๆ ดวย” 
 คํากลาวนี้แสดงวาผูพูดมีวิจารณญาณหรือไม  เพราะเหตุใด 
           
           
           
5. นักเรียนคิดวาผลการทดสอบไอคิวนาเชื่อถือหรือไม  เพราะเหตุใด 
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กิจกรรมที่  1.2    คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “ฟนธง ไขเกิดกอนไกแน”  แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
(5  คะแนน) 
 

ขาว  “ฟนธงไขเกิดกอนไกแน” 
 
 นักวิชาการดึกดําบรรพวิทยาเปดเผยวา  การขุดพบไดโนเสาร  ดึกดําบรรพ  ของ
พิพิธภัณฑหลวงเทอเรลล  ที่เมืองอัลเบอดา  ของแคนาดา  แจงวารังของไดโนเสารขนาดเล็กพันธุหา
ยากชนิดหนึ่ง  ชวยทําใหขบปญหาโลกแตกที่ถามวา  “ไขเกิดกอนไก  หรือไกเกิดกอนไข”  ลงได 
 พวกเขาไดพบรังไดโนเสารชนิดกินเนื้อกับไขของมันที่ยังไมไดฟก  สมัยเมื่อ  77  
ลานปมาแลว  ที่ชายหาดที่เปนทรายริมฝงแมน้ําแหงหนึ่ง  คงจะเปนเพราะระดับน้ําขึ้นที่เออสูงขึ้นมา  
ทําใหแมไดโนเสารตองทิ้งไขที่ไมทันฟกอยูในรังซึ่งกลายเปนหิน  นักวิจัยไดศึกษารังและบางสวนของไข  
5  ฟองพบวา  ตัวรังมีลักษณะคลายเนินดิน  มีขนาดโตครึ่งเมตรและหนักราว  50  ก.ก. 
 นายฟรังซัวส  เทอเรน  ภัณฑารักษแผนกไดโนเสารดึกดําบรรพ  แหงพิพิธภัณฑ
หลวงเทอเรลล  ที่นครอัลเบอดา   ประเทศแคนาดา  กลาววา  ลักษณะการสรางรังของมันคลายกับของ
นก  มันมีการออกไขโดยปลอยทางปลายดานแหลมลง  และการกกไข 
 ทางดานดาเรีย  เวเลนิตสกี้  นักวิชาการดึกดําบรรพวิทยา  ผูเปนนักวิทยาศาสตรคน
แรกที่ไดวิเคราะหรังไดโนเสารอยางใกลชิด  บอกอยางหนักแนนวา  แมจะยังไมอาจตอบปญหาโลก
แตกเรื่อง  “ไกเกิดกอนไข  ไขเกิดกอนไก”  แตจากการตีความโดยไมเกินความจริงก็พอจะตอบ
ปริศนานั้นไดอยางชัดเจน  ดูจากรังที่พบเห็นไดวาไดโนเสารพันธุนี้สรางรังแบบนก  และวางไขอยาง
นก  มากอนเปนเวลานาน  กอนที่จะเกิดนกขึ้น   โดยที่นกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสารอีกตอหนึ่ง”  
สรุปวา  “ดังนั้นไขตองเกิดกอนไกแนนอน” 

 
ที่มา  :   หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับวันอังคารที่  18  พฤศจิกายน  2551  หนา 7 
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กิจกรรมที่  1.2    คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงขาว  “ฟนธง ไขเกิดกอนไกแน”  แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
(5  คะแนน) 
1. จากขาวนี้หลักฐานใดที่ชวยคนพบคําตอบของคําถามที่วา “ไขเกิดกอนไก  หรือไกเกิดกอนไข” 
          
2. ก. ดาเรีย  เวเลนิตสกี้  นักวิชาการดึกดําบรรพวิทยา  เปนนักวิทยาศาสตรคนแรกที่ได 
  วิเคราะหรังไดโนเสารอยางใกลชิด 
 ข. ลักษณะการสรางรังของมันคลายกับของนก  มันมีการออกไขโดยปลอยทางปลายดาน 
  แหลมลง  และการกกไข 
 จากตัวเลือก  ขอ  ก.  และขอ  ข.  ขอใดเปนขอเท็จจริง และขอใดเปนขอคิดเห็น 
   เปนขอเท็จจริง 
   เปนขอคิดเห็น 
3. คําวา  “ปญหาโลกแตก”  มีความหมายวาอยางไร 
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
       
4. นักเรียนคิดวาขอความตอนใดจากขาวที่นาเชื่อถือวา  ไขเกิดกอนไกแนนอน  จงยกขอความนั้น 
 พรอมทั้งบอกเหตุผล 
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________ 
5. นักเรียนเห็นดวยกับขาวหรือไมวา  “ไขเกิดกอนไก”  แนนอน  เพราะเหตุใด 
 _________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________ 
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1  คําชี้แจงใหนักเรียนฟงนทิานเรื่อง  กบในกะลา  แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  กบในกะลา 
 

  มีกบนอยตัวหนึ่งมีนิสัยชอบโออวดในเรื่องที่อยูอาศัยของตน  ไมยอมเปดใจใหกวางที่จะ
เรียนรูส่ิงใหม ๆ แตอยางใด  เปนประเภทอยูในกะลาแลวคิดวากะลานั้นใหญที่สุดกวาทุกที่  เพราะ
เขาใจวาที่อยูของตนนั้นกวางใหญไพศาลกวาใคร ๆ 
  วันหนึ่งเจากบนอยไดเห็นเตาทะเลผานมา  จึงทักทายและชวนคุย  และดวยความที่เปนผู
ชอบโออวด  กบนอยจึงมิวายที่จะกลาวอวดบารมีของตนใหเตาฟง 
  “ทานเตา  ทานเชื่อไหมวาขาอาศัยอยูบอนี้มีความสุขมาก  วัน ๆ  ขาก็จะกระโดดและแหวก
วายน้ําอยางอิสระ  เมื่อถึงเวลาพักผอน  ขาก็นอนพักอยูในโพรงขางกําแพงบอ  ขามีความสุขมากแมแต
พวกเจาหนอน  ปู  และลูกออดก็ไมมีใครเทียบขาได  ขานี่แหละคือผูยิ่งใหญที่สุดในบอนี้  ขาดูสูงศักดิ์
มากที่สุดเมื่ออยูในบอนี้  ทานไมมาเยี่ยมชมที่อยูของขาหนอยหรือ” 
  ฝายเตาทะเลเมื่อไดรับฟงกบนอยเลาใหฟง  และเชื้อเชิญใหไปชมที่อยูของตน  จึงคิดที่จะลง
ไปในบอนั้น  แตเมื่อยื่นขาลงไปก็ไมสามารถที่จะลงไปในบอได  เนื่องจากบอตื้นและเล็กมาก  เตา
ทะเลจึงตองเลิกลมความพยายามที่จะลงไปในที่อยูของกบ 
  เพื่อเปนการเตือนสติ  และเปดโอกาสแหงการเรียนรูใหกับกบนอย  เตาทะเลจึงเลาเรื่องที่อยู
ในทะเลของตนใหกบฟง 
  “ความกวางใหญของทะเลนั้นยิ่งใหญมาก  แมระยะทางจะกี่พันกิโล  ก็ไมทําใหรูถึงความ
กวางของทะเล  แมความสูงกี่พันศอกก็เทียบไมไดกับความลึกของทะเล  ในทะเลไมวาจะเกิดอะไรขึ้น  
ก็ไมเคยเห็น น้ําทะเลแหงหรือลดลงแมแตนอย   ดวยเหตุนี้ความสุขที่ยิ่งใหญของขา  ก็คือการไดแหวก
วายอยูในทะเลอันกวางใหญนั้น” 
  หลังจากที่กบไดฟงเรื่องดังกลาว  ก็รูสึกละอายในความหยิ่งยโสของตัวเองยิ่งนัก  ทําใหกบ
นอยตาสวางขึ้น  และไดรูถึงความไมสําคัญของตน  ตลอดถึงรูจักตระหนักในความจริงที่ยิ่งใหญที่
ตัวเองยังไมรูจักอีกมากมาย 
  กบนอยจึงเรียนรูที่จะออกจากกะลาอันเปนที่อยูเดิม ๆ  เปลี่ยนตัวเองใหเปนกบนอกกะลา
มากขึ้น  เพื่อที่จะไดเห็นสิ่งตาง ๆ  นอกจากที่อยูอาศัยของตน  ทําใหตอมาเจากบนอยก็ช่ือวาเปนกบที่
มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นกวาเดิม 
  ที่มา  :  หนังสือนิทานสอนศิลปะ..การใชชีวิต  เรียบเรียงโดยชุติปญโญ  พิมพคร้ังที่  9 
สํานักพิมพใยไหม  พ.ศ. 2551  หนา  41-42 
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ตอนที่ 2 
กิจกรรมที่ 2.1  คําชี้แจงใหนกัเรียนฟงนิทานเรื่อง  กบในกะลา  แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
1. กบอาศัยอยูทีใ่ด         มีลักษณะนสัิยอยางไร________ 
_____________________เตาอาศัยอยูทีใ่ด   ________________   มีลักษณะ
นิสัยอยางไร______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
2. ใหนักเรียนเติมคําวา  ขอเท็จจริง  หรือ ขอคิดเห็น  ลงในวงเล็บหนาขอความที่กําหนดให 
 (  ) ก. บอของกบนั้นตื้นและเล็กมาก 
 (  ) ข. กบเขาใจวาที่อยูอาศัยของตนกวางใหญไพศาลกวาใคร ๆ 
 (  ) ค. เตาทะเลเตือนสติกบนอย 
 (  ) ง. แมระยะทางจะกี่พันกิโลก็ไมทําใหรูถึงความกวางของทะเล 
3. จากนิทานเรื่อง  กบในกะลา  คําวา  “กะลา”  หมายถึง        
 จากนิทานเรื่อง  กบในกะลา  คําวา  “ทะเล”  หมายถึง         
4. เพราะเหตุใดกบจึงคิดวากะลานั้นใหญกวาทุกที่ 
             
             
             
             
5. ถาใหนักเรียนเลือกเปนกบกับเตาทะเล  นักเรียนจะเปนสัตวชนิดใด   เพราะเหตุใด 
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กิจกรรมที่  2.2   คําชี้แจงใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  เพราะไมเขาใจ  แลวตอบคําถามตอไปนี้   
(5  คะแนน) 
 

นิทานเรื่อง  เพราะไมเขาใจ 
 
 มีนิทานกลาวเปรียบเทียบเรื่อง  “ความจริงใจ”  และ  “ความเสแสรง”  ไววา  แต
กอนความจริงใจและความเสแสรงนั้นเปนเพื่อนที่ดีตอกัน  ทํากิจกรรมทุกอยางดวยกัน  ทั้งสองจะไม
ยอมหนีหางจากกันไปไหน 
 อยูมาวันหนึ่ง  จริงใจและเสแสรงไดไปอาบน้ําที่แมน้ําแหงหนึ่ง  ทั้งสองถอดเสื้อผา
ไวที่ฝง  แลวกระโจนลงไปเลนน้ําอยางสนุกสนาน  ขณะที่เลนน้ําอยูนั้น  เสแสรงก็ขึ้นมากอนเพื่อที่จะ
แตงตัวรอจริงใจ 
 พอขึ้นมาถึงฝง  เสแสรงก็รูสึกวาชุดเดิมของตัวเองไมนาสวมใส  จึงตองการชุดของ
จริงใจที่ดูสะอาดสะอานแทน  พอคิดดังนั้น  ก็นําชุดของจริงใจมาใสแทนชุดเดิมของตน  และเพราะ
กลัวจริงใจจะตอวา  เสแสรงจึงรีบหนีไป 
 ฝายจริงใจหลังขึ้นมาจากน้ํา  ก็พบวาชุดของตัวเองถูกเสแสรงขโมยไป  แทนที่จะ
สวมชุดของเสแสรง  เขาก็ไมใสใจแตอยางใด  จึงเดินทางกลับบานในสภาพที่เปลือยเปลา  ใครเห็น
ตางก็หัวเราะเยาะ  แตจริงใจก็ยินดีที่จะเปนเชนนั้น 
 ตั้งแตนั้นเปนตนมา  จริงใจและเสแสรงก็แยกทางกันเดินตลอดมา  ถึงแมวาผูคนสวน
ใหญจะนิยมชมชอบเสแสรง  เพราะมีเครื่องแตงกายที่ทําใหคนพอใจ  แตจริงใจก็ยอมที่จะเปนผูเปลือย
เปลาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์อยูเสมอมา 
 
  ที่มา  :  หนังสือนิทานสอนศิลปะ..การใชชีวิต  เรียบเรียงโดยชุติปญโญ  พิมพคร้ังที่  9 
สํานักพิมพใยไหม  พ.ศ. 2551  หนา  131-132 
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กิจกรรมที่  2.2   คําชี้แจงใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  เพราะไมเขาใจ  แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
(5  คะแนน) 
1. เพราะเหตุใดจริงใจและเสแสรงจึงตองแยกทางกันเดิน __________________ 
           
2. ใหนักเรียนนําตัวอักษร  ก.-ง.  เติมลงในชองวางขอความ  ขอเท็จจริง  และ  ขอคิดเห็นที่กําหนดให 
 ก. จริงใจและเสแสรงไปอาบน้ําที่แมน้ําแหงหนึ่ง 
 ข. แทนที่จะสวมชุดของเสแสรง  เขาก็ไมใสใจแตอยางใด 
 ค. เสแสรงนําชุดของจริงใจมาใสแทนชุดเดิมของตน 
 ง. ใครเห็นตางก็หัวเราะเยาะจริงใจที่ไมสวมเสื้อผา 
 ขอเท็จจริง       ขอคิดเห็น    
3. จากนิทานนายจริงใจ  เปนตัวแทนของคนประเภทใด       
 จากนิทานนายเสแสรงเปนตัวแทนของคนประเภทใด       
4. จากนิทานผูแตงกลาวเปรียบเทียบชุดที่สะอาดสะอานของจริงใจแทนสิ่งใด 
         
         
         
         
5. นักเรียนคิดวาพฤติกรรมของจริงใจและเสแสรงเหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 
 จริงใจ       เหมาะสม เพราะ       
               
        ไมเหมาะสม เพราะ       
        _________________________________________       
 เสแสรง  เหมาะสม เพราะ       
      _________________________________________       
        ไมเหมาะสม เพราะ       
        _________________________________________       
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1    คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง  น้ําตาแม  แลวตอบคําถามตอไปนี้  (5  คะแนน) 
 

เพลง  น้ําตาแม 
    
  หยาดเหงื่อทวมตัว  ทวมหัวโทรมกาย 
  เหงื่อที่รินไหลคือแรงงานที่ทนทํากิน 
  สงเจาเลาเรียนใหพากเพียรใหทุกทุกสิ่ง 
  ถึงตัวจะกินไมคอยอ่ิมก็ขอใหลูกสบาย 
 ทนหาบของขาย  เหงื่อทวมกายไมเคยจะทอ 
 ถึงแดดจะเผา   จะรอนเพียงใดไมเคยจะลา 
 เก็บเงินคาเทอมสงเจาเรียนใหมีการศึกษา 
 คาน้ําประปารวมทั้งคาไฟใกลมาสิ้นเดือน 
  *ชางโชครายลูกชายทําตัวแหลกเหลว 
  คบเพื่อนเลว   มั่วสุมเสพของมึนเมา 
  สูบกัญชาดมทั้งกาวทั้งกินเหลา 
  ทุรนทุรายใจแทบขาดเมื่อคร้ังลงแดง 
  หมดความหวังหมดพลังที่จะขวนขวาย 
 กอดลูกชายน้ําตาไหลโรยแรงออนลา 
 แทบสิ้นตัวส้ินกําลังหมดความแข็งแกรง 
 แมส้ินแรงเมื่อเจาส้ินลมลมไปตอหนา 
 เจาจากไปแลวใครเลาใครจะอยูกับแม 
 ดั่งฝนหลนพรําน้ําตาแมไหล  แทบเปนสายเลือด 
 

ที่มา  :  ศิลปน  เคียส    อัลบั้ม  :  รักที่ยิ่งใหญ 
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1    คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง  น้ําตาแม  แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
1. จากบทเพลงแมประกอบอาชีพอะไร       เก็บเงินเพื่อ    
 แมเสียใจเพราะเหตุใด       
            
            
            
            
            
2. ใหนักเรียนเขียนคําวา  ขอเท็จจริง  และขอคิดเห็น  หนาขอความที่กําหนดให 
   ก. สงเจาเลาเรียนใหพากเพียรใหทุกทุกสิ่ง 
   ข. เหงื่อที่รินไหลคือแรงงานที่ทนทํากิน 
   ค. เก็บเงินคาเทอมสงเจาเรียนใหมีการศึกษา 
   ง. ดั่งฝนหลนพรําน้ําตาแมไหล  แทบเปนสายเลือด 
3. คําวา  “ลงแดง”   หมายถึง         
 คําวา  “ส้ินลม”   หมายถึง         
4. จากบทเพลง  นักเรียนจะปฏิบัติตนเชนเดียวกับลูกชายในบทเพลงหรือไม  เพราะเหตุใด 
            
            
            
            
5. นักเรียนไดรับประโยชนจากการฟงเพลงน้ําตาแมหรือไม  เพราะเหตุใด 
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กิจกรรมที่  3.2   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง  คนลาฝน  แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
 

เพลงคนลาฝน 
      ศิลปน  :  คาราบาว 
      อัลบั้ม  :   นักสูผูยิ่งใหญ 
  **แสงตะวันเพิ่งจะโผลพนขอบฟา มีเวลาใหคนเราอีกมากมาย 
  พาชีวิตกาวไปสูยังจุดหมาย ถึงเสี่ยงเปนเสี่ยงตายก็นาลอง 
  มองดูฟา  ฝูงนกกาเที่ยวหากิน ไปยังถ่ินแดนไกลสุดสายตา 
  เหมือนย้ําเตือนวาชีวิตลวนเกิดมา แสวงหาตอสูและดิ้นรน 
  *โอชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแกเจ็บตายคลาย ๆ กัน 
  แตส่ิงที่มีไมเหมือนคือความฝน อยูที่ใครจะลามันใหอยูมือ 
  คนเปนคนยอมปะปนดวยช่ัวดี ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ํารวย 
  มีความรักเปนเรื่องราวอันสดสวย ความผิดหวังเปนแคเร่ืองธรรมดา 
  ฟาเบื้องบนน้ําเบื้องลางดินขวางหนา ขามไปเถิดไขวควาความใฝฝน 
  มีชีวิตเกิดมาแคคร้ังเดียวเทานั้น อยาปลอยมันซังกะตายไปวัน ๆ (ซํ้า *) 
  แมในขางคืนเดือนดาวอันมืดมิด ยังมีสิทธิ์คิดฝนอันเฉิดฉาย 
  ดุจแสงเทียนนําทางสวางไกล ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง 
  เทากับเรงรัดไปสูความลมเหลว ยังมิทันไดลงมือทําดีเลว 
  กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน  (ซํ้า *) แผนฟากวางเขาสูงใหญยังเคยขาม 
  ฝนงดงามถามหนอยเคยขามไหม ไปยังฝงที่ตั้งฝนอันแสนไกล 
  แตสุดทายก็ไดฝนนั้นมาครอง ***  ลองดูเลยเกิดมาเปนคนลาฝน 
  มีรางวัลฝนใฝใหใฝฝน มีชีวิตเกิดแคคร้ังเดียวเทานั้น 
  อยาปลอยมันซังกะตายไปวัน ๆ  (ซํ้า */*/**/***/*) 

ที่มา  :  http://www.araiwa.a.com/archives/69 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 191 

กิจกรรมที่  3.2   คําชี้แจง  ใหนักเรียนฟงเพลง  คนลาฝน  แลวตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 
1. จากเพลงคนลาฝน  ผูแตงตองการกลาวถึงเรื่องใด      
2. ใหนักเรียนนําตัวอักษร  ก.-ง.   หนาขอเติมลงในชองวางหลังคําวา  ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น 
 ใหถูกตอง 
  ก. พาชีวิตกาวไปสูจุดหมายถึงเสี่ยงเปนเสี่ยงตายก็นาลอง 
  ข. โอชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ   มีเกิดแกเจ็บตายคลาย ๆ กัน 
 ค. ฟาเบื้องบนน้ําเบื้องลางดินขวางหนา   ขามไปเถิดไขวควาความใฝฝน 
 ง. คนเปนคนยอมปะปนดวยช่ัวดี   ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ํารวย 
 ขอเท็จจริง  ไดแกขอ    
 ขอคิดเห็น  ไดแกขอ    
3. คําวา  “คนลาฝน”  หมายถึง        
 คําวา  “ซังกะตาย”  หมายถึง        
 ขอความ  “ฟาเบื้องบน  น้ําเบื้องลาง  ดินขวางหนา”  คําวา  ฟา,  น้ํา,  และดิน  หมายถึง 
             
4. น้ําเสียงของผูรองเพลง  “คนลาฝน”  เปนอยางไร 
             
            
            
            
5. นักเรียนเห็นดวยหรือไมกับแงคิดที่วา  “ความผิดหวังในชีวิตคนเปนเรื่องธรรมดา”  เพราะเหตุใด 
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แนวเฉลยแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 

ตอนที่  1 
กิจกรรมที่  1.1 
1. พอ  แม  ครู  บุคลากรทางการศึกษา       
2. ข. เปนขอเท็จจริง 
 ก. เปนขอคิดเห็น 
3. รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา       
4. มีวิจารณญาณ   เพราะถึงแมวาจะทราบถึงผลการทดสอบไอคิวของเด็ก    แตก็ตองพิจารณาปจจัย 
 อ่ืน ๆ  ดวย  ซ่ึงอาจจะไมใชเด็ก รร.สาธิตก็ไดที่เกงที่สุด     
5. คิดวานาเชื่อถือ   เพราะมีการทําแบบทดสอบเพื่อวัดไอคิว  แตควรจะวัดจากปจจัยอ่ืน ๆ    ดวยเชนกัน 
          
กิจกรรมที่  1.2 
1. รังของไดโนเสารขนาดเล็กพันธุหายากชนิดหนึ่ง     
2. ก. เปนขอเท็จจริง 
 ข. เปนขอคิดเห็น 
3. ไมสามารถหาคําตอบได,  ไมทราบคําตอบที่ถูกตอง     
4. ขอความวา  “ดูจากรังไดโนเสารที่พบสรางรังแบบนกและวางไขอยางนก  มากอนเปนเวลานาน  
กอนที่จะเกิดนกขึ้น  โดยที่นกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสารอีกตอหนึ่ง”  สรุปวา  “ดังนั้นไขตองเกิด
กอนไกแนนอน”  จากขอความดังกลาวมีความนาเชื่อถือเพราะวาพบหลักฐานและมีการสันนิษฐาน
อยางมีเหตุผล        
5. เห็นดวยเพราะมีหลักฐานที่มายืนยันและมีเหตุผลประกอบที่นาเชื่อถือจากนักวิชาการ              
ดึกดําบรรพวิทยา         
 ไมเห็นดวย  เพราะควรจะมีการคนพบหลักฐานเพิ่มเติมและแตกตางจากที่พบในครั้งนี้ที่     สรุป
ไดวา  "ไกเกิดกอนไข”  มากกวา  “ไขเกิดกอนไก”       
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ตอนที่  2 
กิจกรรมที่  2.1 
1. โพรงขางกําแพงบอ,    ชอบพูดจาโออวดเรื่องที่อยูอาศัยของตน,  รูจักละอายในความยิ่งยโสของ 
 ตนเอง,    รูจักยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเองจนทําใหเปนคนที่ฉลาดขึ้น     
  ทะเล,    มีความเฉลียวฉลาดสามารถสอนใหกบไดรูและปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น  
2. (   ขอเท็จจริง   ) ก. บอของกบนั้นตื้นและเล็กมาก 
 (   ขอคิดเห็น   ) ข. กบเขาใจวาที่อยูอาศัยของตนกวางใหญไพศาลกวาใคร ๆ 
 (  ขอเท็จจริง   ) ค. เตาทะเลเตือนสติกบนอย 
 (  ขอคิดเห็น   ) ง. แมระยะทางจะกี่พันกิโลก็ไมทําใหรูถึงความกวางของทะเล 
3. สถานที่ที่เล็กและคับแคบ  
 โลกกวาง,  สถานที่ที่กวางใหญ 
4. เพราะไมยอมเปดใจกวางที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ  แตอยางใด     
5. เลือกเปนเตา  เพราะมีความเฉลียวฉลาด  ไมพูดจาโออวดและชวยเตือนสติของกบใหยอมเปดใจ  
ยอมรับความจริงวากะลาไมไดกวางใหญอยางที่กบคิด      
 
กิจกรรมที่  2.2    
1. เสแสรงนําเสื้อผาของจริงใจไปสวมใส 
2. ขอเท็จจริง      ก.,   ข,   ค.,   ง. ขอคิดเห็น --- 
3. คนที่มีความจริงใจ,  บริสุทธิ์ใจ  
 คนที่มีความเสแสรง  ไมจริงใจ           
4. ความจริงใจ,ความบริสุทธิ์ใจ 
5.       จริงใจ    เหมาะสม     เพราะ     ---                                                                                                   

  ไมเหมาะสม  เพราะ แทนทีจ่ะสวมชุดของเสแสรงกอน  แตก็ไมใสใจเดินกลับบานใน
สภาพเปลือยเปลา  

   เสแสรง  เหมาะสม   เพราะ    ---                    
       ไมเหมาะสม  เพราะขโมยชุดของจริงใจและใสแทนชุดเดิมของตน  
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ตอนที่  3 
กิจกรรมที่  3.1 
1. ขายของ,    สงใหลูกเรียน,  ศึกษา   
 ลูกชายประพฤติตนไมดี  คบเพื่อนเลว,  เสพของมึนเมา  
2. ใหนักเรียนเขียนคําวา  ขอเท็จจริง  และขอคิดเห็น  หนาขอความที่กําหนดให 
  ขอเท็จจริง ก. สงเจาเลาเรียนใหพากเพียรใหทุกทุกสิ่ง 
  ขอคิดเห็น ข. เหงื่อที่รินไหลคือแรงงานที่ทนทํากิน 
  ขอเท็จจริง ค. เก็บเงินคาเทอมสงเจาเรียนใหมีการศึกษา 
  ขอคิดเห็น ง. ดั่งฝนหลนพรําน้ําตาแมไหล  แทบเปนสายเลือด 
3. อาการที่ถายเปนเลือดของผูที่ติดยาเสพติด   
 ตาย,  เสียชีวิต      
4. ไมปฏิบัติตนเชนเดียวกับลูกชายในบทเพลง เพราะเปนลูกชายที่ไมดีทําใหแมตองเสียใจ  และ 
 ทําลายอนาคตของตนเอง 
5. ไดรับประโยชนจากเพลงนี้  เพราะสามารถนํามาใชปฏิบัติตนตอพอแม  ไมทําใหพอแมเสียใจ 
 ตั้งใจเรียน  ไมคบเพื่อนไมดีและไมเสพของมึนเมา 
 
กิจกรรมที่  3.2 
1. ความใฝฝนของคน   
2. ขอเท็จจริง  ไดแกขอ ง.   
 ขอคิดเห็น  ไดแกขอ  ก.,     ข.,      ค.   
3. คนที่พยายามทําความฝนใหเปนจริง   
 ไมเต็มใจ,  ฝนใจ     
 อุปสรรคตาง ๆ         
4. เตือนสติวาเกิดมาควรทําความฝนใหเปนจริงและใหกําลังใจผูฟงในการทําความฝนใหเปนจริง 
5. เห็นดวย  เพราะทุกคนมีทั้งชีวิตที่สมหวังและผิดหวังไมมีใครที่มีแตชีวิตที่สมหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
เร่ือง  การฟง        เวลา  1   คาบ 
 
1.   สาระสําคัญ 
 การฟงเปนทักษะการรับสารที่สําคัญทักษะหนึ่ง  และใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด  
การฟงเปนเครื่องมือที่ใชติดตอส่ือสารกัน  ชวยใหผูฟงรับรู  เขาใจสารจากผูพูดและปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง  หากนักเรียนเขาใจความหมาย  ความสําคัญของการฟง  ทราบถึงประโยชนของการฟง  
หลักการฟง  ลักษณะของการฟงที่ดีและมารยาทในการฟงจะชวยใหมีประสิทธิภาพในการฟงมากขึ้น
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรูความเขาใจความหมาย   ความสําคัญ  ประโยชนของการฟง  
หลักการฟง  ลักษณะการฟงที่ดีและมีมารยาทในการฟง 
 
3.    จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนบอกความหมายของการฟงได 
 2. นักเรียนบอกความสําคัญและประโยชนของการฟงได 
 3. นักเรียนบอกหลักการฟงและลักษณะการฟงที่ดีได 
 4. นักเรียนบอกมารยาทในการฟงได 
 5. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับความรูเร่ืองการฟงได 
 
4.   เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการฟง 
 2. ความสําคัญและประโยชนของการฟง 
 3. หลักการฟงและลักษณะการฟงที่ดี 
 4. มารยาทในการฟง 
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5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูติดแถบสํานวน  “ฟงไมไดศัพท จับไปกระเดียด”  บนกระดานดํา  และให
นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสํานวนบนกระดานดําเพื่อสนทนาเขาสูเร่ืองการฟง 
 2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความรูเร่ืองการฟงในหัวขอความหมายของการฟง  
ความสําคัญของการฟง  หลักการฟง  ลักษณะการฟงที่ดีและมารยาทการฟง  โดยสุมเรียกตอบเปน
รายบุคคล 
 3. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  5  คน  ศึกษาใบความรูเร่ืองการฟงที่ครูแจกให  โดย
กําหนดเวลาประมาณ  10  นาที 
 4. นักเรียนสงตัวแทนกลุมมาจับสลากเลือกหัวขอเกี่ยวกับความรูเรื่องการฟงที่
ศึกษาจากใบความรูเร่ืองการฟง 
 5. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอความรูเร่ืองการฟงหนาชั้นเรียนตามที่
กลุมไดรับมอบหมาย  โดยกําหนดเวลาประมาณกลุมละ  3-5  นาที  ครูติชมการนําเสนอและอธิบาย
เพิ่มเติม 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเร่ืองการฟง 
 
6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟง 
 2. แถบสํานวน  “ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด” 
 
7.   การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน  
 2.   สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
  
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
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8.   รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการฟง 
 2. ความสําคัญและประโยชนของการฟง 
 3. หลักการฟงและลักษณะการฟงที่ดี 
 4. มารยาทในการฟง 
 
9.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
              (.................................................) 
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แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 

ช่ือ........................................................................................ช้ัน......................กลุม............................. 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและสมาชิกในกลุมตามสภาพจริง เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและกลุม 
 

 การแสดง การยอมรับฟง ความตั้งใจ การมีสวนรวม  
ช่ือ-นามสกุล ความคิดเห็น ความคิดเห็น ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติ รวม 

   กิจกรรม กิจกรรม  
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
      
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ  = 0   คะแนน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ช่ือ.........................................................................................................ช้ัน............................................. 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพจริง  เพื่อสังเกตและปรับปรุง 
พฤติกรรมของนักเรียน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ความสนใจและ 

ความตั้งใจในการเรียน 
การมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
รวม 

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

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   = 0   คะแนน 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
ความหมายของการฟง 
 การฟงเปนทักษะสําคัญของการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เรา
สามารถรับรูไดจากการฟง ซ่ึงจะไดทั้งความรูและความบันเทิง ผูที่ความสามารถในการฟงมากจะชวย
พัฒนาสติปญญาและความคิด ตลอดจนสามารถใชประโยชนจากการฟงไดเปนอยางด ี

การฟง หมายถึง  การรับรูจากสิ่งที่ไดยิน และเขาใจความหมาย โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ     
ส่ิงที่ไดยิน 

การฟงตางกับการไดยิน เพราะการไดยินเปนการรับรูเสียงของมนุษย อาจจะไมมีผลทําให
ผูฟงตอบสนองแตถาหากวาผูฟงตั้งใจฟงก็จะเกิดการตอบสนอง และปฏิบัติตาม 
ความสําคัญของการฟง 
 การฟงเปนทักษะของการรับเขาของภาษาที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู และชวยใหบุคคล
เกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนไดฟง ดังนั้นการฟงที่ดีจึงทําใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากมายหลายประการ 
เชน ชวยใหเกิดปญญา ความรู ความคิด ประสบการณ ความเพลิดเพลิน และอื่นๆ การฟงยังเปนสวน
สําคัญที่จะชวยใหการใชภาษาไดผลสมบูรณ ทั้งนี้จะเห็นไดวา ถาฟงผิดอาจเปนผลทําใหพูดผิด เขียน
ผิด และอานผิดได การฟงนอกจากจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญดังกลาวแลว การฟงยังเปนทักษะทาง
ภาษาที่ใชมากที่สุด  เพราะทําใหผูฟงเกิดความรู ความคิดและความบันเทิง รวมทั้งเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางผูพูดและผูฟง 
ประโยชนของการฟง 
 การฟงเปนทักษะที่สําคัญในการสื่อสารของมนุษย เพราะทําใหเราเปนคนฉลาด รอบรู
ไดรับความเพลิดเพลิน และเปนเครื่องมือในการเขาสังคม เพราะฉะนั้นการฟงจึงมีประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตเปนอยางมาก 

1. ใหประโยชนแกสังคมมนุษยในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
2. ทําใหผูฟงไดรับทราบความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3. ทําใหผูฟงรูจักคิดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ เปนคนมีเหตุผล 

4. ผูฟงไดรับความเพลิดเพลินและสรางจินตนาการใหเกิดขึ้น 

5. เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคซ่ึงเปนความคิดที่แปลกใหมและมีประโยชนตอสังคม 

6. การฟงทําใหผูฟงไดรับทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว เปนคนทันสมัย  
จากขอความที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การฟงนั้นมีประโยชนอยางมาก ไดทั้งความรู 

ความคิดที่ทันตอเหตุการณ ไดใชความคิดในการพิจารณาสิ่งตางๆ สงผลใหเปนคนมีเหตุผล 
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นอกจากนี้ ความรูตางๆ เหลานี้สามารถนํามาใชในการเขาสังคม และชวยในการพัฒนาในเรื่องของ
การพูดไดเปนอยางดี 

 
หลักการฟง 

1. รูจักเลือกเรื่องที่ฟง 
2. ฟงอยางมีมารยาท 

3. ฟงอยางตั้งใจ 

4. ฟงดวยความอยากรูอยากเห็น  เปนผูที่พรอมจะรับฟง 
5. ฟงอยางมีวิจารญาณ  ใครครวญไตรตรอง รูจักวิจารณในเรื่องที่ฟงวาดีหรือไมดี  ควรเชื่อหรือ   

ไมเชื่ออยางไร 

6. ฝกใหมีทักษะในการฟง  ควบคูไปกับทักษะ การพูด การอาน และการเขียน 

7. เมื่อฟงแลวควรบันทึกไว เฉพาะใจความสําคัญที่ฟง 
ลักษณะการฟงท่ีดี 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการฟง  ตองกําหนดจุดมุงหมายไววาจะฟงเพื่ออะไร 

2. มีสมาธิในการฟง  สมาธิในการฟงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความพยายามบังคับใจใหจดจออยูกับ  
เร่ืองที่กําลังฟง 

3. วางใจเปนกลาง  สามารถรับฟงความคิดของผูพูดได แมจะขัดแยงกับความเชื่อหรือความเห็น 
ของตน 

4. มีคุณธรรมและจรรยามารยาท  ทําใหการสื่อสารบรรลุผลและมีบรรยากาศที่ดี 
5. ฟงอยางเขาใจ  ตองสนใจเรื่องที่ฟง  อดทนที่จะฟงอยางตั้งใจตลอดเวลา และควรฟงตั้งแตตน   

จนจบเพื่อใหเขาใจเรื่องไดโดยตลอดอยางถูกตอง 
6. จับใจความสําคัญของเรื่องได  ผูฟงจะตองสามารถจับประเด็นความคิดที่เปนสาระสําคัญของ

เร่ือง และสามารถสรุปความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได 
7. การฟงอยางมีวิจารณญาณ  ตองพยายามวิเคราะหวาผูพูดมีจุดมุงหมายอยางไร ขอความตอน

ใดเปนขอเท็จจริง ตอนใดเปนขอคิดเห็น  ตองพิจารณาตีความใหไดวาผูพูดแฝงสารใดไว
หรือไม รวมทั้งประเมินคาเรื่องที่ฟงไดวาดีหรือไมดี สมเหตุสมผลหรือไม เพื่อนําสิ่งที่ดีจาก
การฟงไป   ใชประโยชนตอไป 

8. จดบันทึกสิ่งที่ไดฟงใหถูกวิธี  อาจใชเครื่องหมายและอักษรยอแทนการเขียนเต็ม จับ
ความหมาย  ที่แทจริงของเรื่องที่ฟงกอนจะจดบันทึก  ทบทวนบันทึกยอนี้หลังจากที่ฟงมาแลว
ใหเร็วที่สุด    เรียบเรียงใหสมบูรณถูกตองเพื่อชวยใหเขาใจและจดจําเรื่องไดแมนยําขึ้น 
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มารยาทในการฟง 
 มารยาทในการฟงนั้นนับวาเปนคุณลักษณะเบื้องตนทางสังคมที่สําคัญมาก  ในอันที่
จะชวยสงเสริมใหคนเรามีโอกาสไดฝกฝนทักษะการฟงจนกระทั่งเกิดทักษะในการฟงและเปนผูฟงทีด่ ี 
สําหรับมารยาทในการฟงสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 1. ประพฤติตนใหสุภาพเรียบรอยและตั้งใจฟงดวยความสงบ 
 2. ติดตามเรื่องที่ฟงโดยตลอด  และประกอบกิจกรรมตาง ๆ  ที่ผูพูดแนะนําให
ปฏิบัติในขณะฟง 
 3. ไมนําส่ิงหนึ่งส่ิงใดมาทําขณะที่ฟง  และตองไมกอความรําคาญดวยประการใด ๆ 
 4. ตองอดทนตอส่ิงรบกวนและสิ่งที่ใหไมพอใจตาง ๆ  เชน  อากาศรอน  ลมพัด
แรง 
 5. ไมพูดสอดแทรกในโอกาสที่ไมสมควร  รวมทั้งไมควรพูดขัดคอหรือขัดจังหวะ 
 6. ถามีปญหาควรจดไวกอน  แลวจึงถามเมื่อถึงเวลาที่ผูพูดพูดจบ 
 7. ส่ิงที่นํามาถามควรเกี่ยวของกับเรื่องที่ผูพูดกลาวถึง  และไมถามออกนอก
ประเด็น 
 8. กอนถามควรยกมือรอจนผูพูดอนุญาตใหถามไดเสียกอน  จึงลุกขึ้นถามดวย
ถอยคําที่สุภาพ 
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ใบความรูเร่ืองการฟง 

ความหมายของการฟง 
การฟง หมายถึง  การรับรูจากสิ่งที่ไดยิน และเขาใจความหมาย โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ     

ส่ิงที่ไดยิน 
การฟงตางกับการไดยิน เพราะการไดยินเปนการรับรูเสียงของมนุษย อาจจะไมมีผลทําให

ผูฟงตอบสนองแตถาหากวาผูฟงตั้งใจฟงก็จะเกิดการตอบสนอง และปฏิบัติตาม 
ความสําคัญของการฟง 

การฟงเปนทักษะของการรับเขาของภาษาที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู และชวยใหบุคคลเกิด
ความเขาใจในสิ่งที่ตนไดฟง  การฟงที่ดีจึงทําใหเกิดประโยชนตอผูฟงมากมายหลายประการ  เชน ชวย
ใหเกิดปญญา ความรู ความคิด ประสบการณ ความเพลิดเพลิน และอ่ืนๆ การฟงยังเปนสวนสําคัญที่จะ
ชวยใหการใชภาษาไดผลสมบูรณ  ถาฟงผิดอาจเปนผลทําใหพูดผิด เขียนผิด และอานผิดได  ที่สําคัญ
การฟงยังเปนทักษะทางภาษาที่ใชมากที่สุด  เพราะทําใหผูฟงเกิดความรู ความคิดและความบันเทิง 
รวมทั้งเกิดความเขาใจอันดีระหวางผูพูดและผูฟง 
ประโยชนของการฟง 

1. ใหประโยชนแกสังคมมนุษยในการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
2. ทําใหผูฟงไดรับทราบความรูสึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3. ทําใหผูฟงรูจักคิดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ เปนคนมีเหตุผล 

4. ผูฟงไดรับความเพลิดเพลินและสรางจินตนาการใหเกิดขึ้น 

5. เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคซ่ึงเปนความคิดที่แปลกใหมและมีประโยชนตอสังคม 

6. การฟงทําใหผูฟงไดรับทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว เปนคนทันสมัย  
หลักการฟง 

1. รูจักเลือกเรื่องที่ฟง 
2. ฟงอยางมีมารยาท 

3. ฟงอยางตั้งใจ 

4. ฟงดวยความอยากรูอยากเห็น   
5. ฟงอยางมีวิจารญาณ   
6. ฝกใหมีทักษะในการฟง  ควบคูไปกับทักษะ การพูด การอาน และการเขียน 

7. เมื่อฟงแลวควรบันทึกไว เฉพาะใจความสําคัญที่ฟง 
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ลักษณะการฟงท่ีดี 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการฟง   
2. มีสมาธิในการฟง   
3. วางใจเปนกลาง   
4. มีคุณธรรมและจรรยามารยาท   

5. ฟงอยางเขาใจ   
6. จับใจความสําคัญของเรื่องได   
7. การฟงอยางมีวิจารณญาณ   
8. จดบันทึกสิ่งที่ไดฟงใหถูกวิธี   

 
มารยาทในการฟง 

มารยาทในการฟงเปนคุณลักษณะเบื้องตนทางสังคมที่สําคัญมาก ชวยสงเสริมใหคนเราเกิด
ทักษะในการฟงและเปนผูฟงที่ดี  มารยาทในการฟงสรปุเปนประเด็นไดดังนี ้

1. ประพฤติตนใหสุภาพเรยีบรอย และตั้งใจฟงดวยความสงบ 
2. ติดตามเรื่องทีฟ่งโดยตลอด  ประกอบกิจกรรมตางๆ ที่ผูพูดแนะนําขณะฟง 
3. ไมนําส่ิงหนึ่งสิ่งใดมาทําขณะที่ฟง และไมกอความรําคาญ 
4. ตองอดทนตอส่ิงรบกวนและสิ่งที่ใหไมพอใจตางๆ 
5. ไมพูดสอดแทรก  ไมควรพูดขัดคอหรือขัดจังหวะ 
6. ถามีปญหาถามเมื่อผูพูดพูดจบ 
7. ส่ิงที่ถามควรเกี่ยวของกับเรือ่งที่ผูพูดกลาวถึง  
8. กอนถามควรยกมือรอจนผูพดูอนุญาตใหถามได 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
เร่ือง  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ     เวลา  1   คาบ 
 
1.   สาระสําคัญ 
 การฟงเปนทักษะการรับสารที่สําคัญ และใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด  ซ่ึงสารที่ฟง
มีทั้งสารที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญเปนทักษะการฟงที่สําคัญและ
เปนพื้นฐานของการฟง  การฝกจับใจความสําคัญจากการฟงจะทําใหเขาใจเรื่องที่ฟงมากขึ้น 
 
2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ  และจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได 
 
3.    จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนอธิบายหลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญได 
 2. นักเรียนจับใจความสําคัญจากการฟงขาว  นิทาน  และเพลงที่กําหนดได 
 3. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  1  เร่ือง  การจับใจความ
สําคัญไดไมต่ํากวา  75 %  (ไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
 
4.   เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 2. องคประกอบของเรื่องที่ฟง 
 3. วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 
5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูสุมเรียกนักเรียน  1  คน  ใหเลาละครหลังขาวตอนที่ไดชม  โดยเพื่อน ๆ 
ชวยกันเพิ่มเติมเนื้อหาของตอนที่ขาดไป 
 2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของการจับใจความสําคัญ  แลวให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 
 3. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการจับใจความสําคัญกําหนดเวลา  5  นาที  
และเรียกตอบเปนรายบุคคล   ครูอธิบายเพิ่มเติม 
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 4. ครูยกตัวอยางนิทานเรื่องชายโงกับตนไผ ขาวหองสมุดนอง  โดยขออาสาสมัคร
นักเรียน  2  คน  ออกมาอานใหเพื่อนฟงและนักเรียนในชั้นชวยกันรองเพลงเด็กดี 
 5. ครูซักถามและสุมเรียกนักเรียนตอบเปนรายบุคคลทีละหัวขอจากนิทาน  ขาว
และเพลง  วาใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  และอธิบายเพิ่มเติม 
 6. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  1  การฟงเพื่อจับใจความ
สําคัญเปนรายบุคคล  กําหนดเวลาประมาณ  30  นาที 
 7. ครูเฉลยแบบฝกและอธิบายเพิ่มเติม  พรอมทั้งเก็บแบบฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณมาตรวจและบันทึกคะแนน 
 

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 2. ขาวหองสมุดนอง 
 3. นิทานเรื่องชายโงกับตนไผ 
 4. เพลงเด็กดี 
 5. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  1  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 

7.   การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 3. การตรวจใหคะแนนการทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 1  การฟงเพื่อ
จับใจความสําคัญ   
  
เกณฑการประเมินผล 
 เกณฑผานไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 1  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
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8.   รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 2. องคประกอบของเรื่องที่ฟง 
 3. วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 4. ขาวหองสมุดนอง 
 5. นิทานเรื่องชายโงกับตนไผ 
 6. เพลงเด็กดี 
 
9.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
              (.................................................) 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  เปนการฟงเพื่อใหทราบวาสิ่งที่ไดฟงนั้นกลาวถึงอะไร  
หรือใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  นั่นเอง  ส่ิงสําคัญที่ควรรูเกี่ยวกับการฟงเพื่อจับใจความสําคัญมี
ดังนี้ 
 1. องคประกอบของเรื่องที่ฟง  ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
  1.1 ใจความหลักหรือใจความสําคัญ  เปนสาระหรือเนื้อหาหลักของสิ่งที่ไดฟง 
 ประโยคใจความ  คือ  ขอความที่เปนความคิดหลักของหัวขอหรือเรื่องของขอความ
นั้น 
 ขอความแตละขอความตองมีใจความอันเปนจุดสําคัญของเรื่อง  ใจความของเรื่อง
ปรากฏที่ประโยคสําคัญ  เรียกวา  ประโยคใจความ  ประโยคใจความจะปรากฏอยูตอนใดของขอความ
ก็ได  โดยปกติจะปรากฏในตอนตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนตนของขอความ 
  เปนจุดที่พบใจความสําคัญมากที่สุด  โดยจะบอกประเด็นสําคัญไวกอนแลว
ขยายรายละเอียดเพื่อใหชัดเจนขึ้นในภายหลัง  ดังภาพ 
 

      ประโยคใจความ    รายละเอียด  รายละเอียด 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนตนของขอความ 
 ความสมบูรณของชีวิตมาจากความเขาใจชีวิตเปนพื้นฐาน  คือ  เขาใจธรรมชาติ      
เขาใจความเปนมนุษยและความสัมพันธที่เกื้อกูลกันระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ  
มีความรักความเมตตาตอเพื่อนมนุษยและธรรมชาติอยางจริงใจ 
 2. ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนทายของขอความ 
  เปนจุดที่พบใจความสําคัญมากรองลงมา  โดยบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอย
มากอน  แลวสรุปดวยประโยคที่เก็บประเด็นสําคัญไวภายหลัง  ดังภาพ 
 

 รายละเอียด   รายละเอียด  ประโยคใจความ 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนทายของขอความ 
 ความเครียดทําใหเพิ่มฮอรโมนอะดรีนาลีนในเลือด  ทําใหหัวใจเตนเร็ว  เสนเลือด
บีบตัว  กลามเนื้อเขม็งตึง  ระบบยอยอาหารผิดปกติ  และเกิดอาการปวดหัว  ปวดทอง  ใจสั่น  แขงขา    
ออนแรง   ความเครียดจึงเปนตัวการท่ีเรงใหแกเร็ว 
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 3. ใจความสําคัญอยูตอนตนและตอนทายของขอความ 
  มีรายละเอียดอยูตรงกลาง  ดังภาพ 
 

 ประโยคใจความ    รายละเอียด  ประโยคใจความ 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูทั้งตอนตนและตอนทายของขอความ 
 เรารักษาศีลเพื่อบังคับตัวเองใหมีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอยาง  เชน  เรา
มาอยูวัด  มานุงขาวหมขาว  ไมใชถือแตศีลแปดขอเทานั้น  แตเราตองนึกวาศีลนั้นคือคามมีระเบียบมี
วินัย  เราเดินอยางมีระเบียบ  นั่งอยางมีระเบียบ  กินอยางมีระเบียบ  ทําอะไรก็ทําอยางมีระเบียบ  นั่น
เปนคนมีศีล   ถาเราไมมีระเบียบ  ก็ไมมีศีล 
 4. ใจความสําคัญอยูในตําแหนงกลางขอความ  มีรายละเอียดอยูตอนตนกับ
ตอนทาย  ดังภาพ 
 

    รายละเอียด               ประโยคใจความ   รายละเอียด 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูในตําแหนงกลางของขอความ 
 โดยทั่วไปผักที่ขายตามทองตลาดสวนใหญเกษตรกรมักจะใชสารกําจัดศัตรูพืช  หาก
ไมมีความรอบคอบในการใชจะทําใหเกิดสารตกคาง  ทําใหมีปญหาตอสุขภาพฉะนั้นเม่ือซ้ือผักไป
รับประทานจึงควรลางผักดวยน้ําหลาย ๆ คร้ัง เพราะจะชวยกําจัดสารตกคางไปไดบาง  บางคนอาจแช
ผักโดยใชน้ําผสมโซเดียมไบคารบอเนตก็ได  แตอาจทําใหปริมาณวิตามินลดลง 
  1.2 ใจความรอง  เปนเนื้อหาที่ชวยขยายความของใจความหลักหรือใจความ
สําคัญซึ่งมีความสําคัญรองลงมา 
  1.3 รายละเอียด   เปนสวนที่อธิบายและขยายความทั้งใจความสําคัญและ
ใจความรองใหมีความหมายสมบูรณและสามารถเขาใจไดงายยิ่งขึ้น 
  1.4 บทสรุป  เปนการรวบรวมสาระทั้งหมดที่ไดฟงและดูแลวยอใหส้ันลง  ซ่ึง
ในบางครั้งเรื่องที่ฟงหรือดูอาจจะจบในตัวบทสรุปเลย  หรืออาจเปนการฝากคําถามใหคิดตอไปก็ได 
 
 2. วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  1. ฟงเรื่องราวใหตลอด  พยายามทําความเขาใจ  และจับใจความสําคัญของ
เร่ืองเปนตอน ๆ  วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไรบาง  ใครทําอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมื่อใด  และอยางไร 
  2. ฟงเรื่องราวท่ีจับใจความสําคัญได  และเขาใจรายละเอียดตาง ๆ  ของเรื่องที่
เปนรายละเอียดยอย ๆ   ดวย 
  3. สรุปความโดยสามารถรวบรวมเนื้อหาสาระสําคัญไดอยางครบถวนถูกตอง 
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 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ    เปนการฟงเรื่องราวในชีวิตประจําวัน  ฟงเพื่อทราบ
สาระสําคัญของเรื่องที่ฟง  เชน  ฟงการสนทนา  ฟงเรื่องราวตาง ๆ  ฟงวิทยุ  โทรทัศน  ฟงประกาศ
โฆษณา   อภิปราย  บรรยาย  บทความ  นิยาย  นิทาน  บทสารคดี  เร่ืองเลาตาง ๆ  เปนตน  ซ่ึงถาผูฟง
สามารถพัฒนาความสามารถในการจับใจความของสิ่งที่ฟงไดก็จะ ทําใหทักษะการฟงมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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ใบความรู  
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 การฟงและเพื่อจับใจความสําคัญ  เปนการฟงเพื่อใหทราบวาสิ่งที่ไดฟงนั้นกลาวถึง
อะไร  หรือใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  นั่นเอง  ส่ิงสําคัญที่ควรรูเกี่ยวกับการฟงเพื่อจับใจความ
สําคัญมีดังนี้ 
 1. องคประกอบของเรื่องที่ฟง  ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
  1.1 ใจความหลักหรือใจความสําคัญ  เปนสาระหรือเนื้อหาหลักของสิ่งที่ไดฟง 
 ประโยคใจความ  คือ  ขอความที่เปนความคิดหลักของหัวขอหรือเรื่องของขอความ
นั้น 
 ขอความแตละขอความตองมีใจความอันเปนจุดสําคัญของเรื่อง  ใจความของเรื่อง
ปรากฏที่ประโยคสําคัญ  เรียกวา  ประโยค โดยปกติจะปรากฏในตอนตาง ๆ  ดังนี้ 
 1. ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนตนของขอความ 
  เปนจุดที่พบใจความสําคัญมากที่สุด  โดยจะบอกประเด็นสําคัญไวกอนแลว
ขยายรายละเอียดเพื่อใหชัดเจนขึ้นในภายหลัง  ดังภาพ 
 

 ประโยคใจความสําคัญ    รายละเอียด  รายละเอียด 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนตนของขอความ 
 ความสมบูรณของชีวิตมาจากความเขาใจชีวิตเปนพื้นฐาน  คือ  เขาใจธรรมชาติ      
เขาใจความเปนมนุษยและความสัมพันธที่เกื้อกูลกันระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ  
มีความรักความเมตตาตอเพื่อนมนุษยและธรรมชาติอยางจริงใจ 
 2. ใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนทายของขอความ 
  เปนจุดที่พบใจความสําคัญมากรองลงมา  โดยบอกรายละเอียดหรือประเด็นยอย
มากอน  แลวสรุปดวยประโยคที่เก็บประเด็นสําคัญไวภายหลัง  ดังภาพ 
 

 รายละเอียด   รายละเอียด  ประโยคใจความ 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูในตําแหนงตอนทายของขอความ 
 ความเครียดทําใหเพิ่มฮอรโมนอะดรีนาลีนในเลือด  ทําใหหัวใจเตนเร็ว  เสนเลือด
บีบตัว  กลามเนื้อเขม็งตึง  ระบบยอยอาหารผิดปกติ  และเกิดอาการปวดหัว  ปวดทอง  ใจสั่น  แขงขา    
ออนแรง   ความเครียดจึงเปนตัวการท่ีเรงใหแกเร็ว 
 3. ใจความสําคัญอยูตอนตนและตอนทายของขอความ 
  มีรายละเอียดอยูตรงกลาง  ดังภาพ 

 ประโยคใจความ    รายละเอียด  ประโยคใจความ 
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ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูทั้งตอนตนและตอนทายของขอความ 
 เรารักษาศีลเพื่อบังคับตัวเองใหมีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอยาง  เชน  เรา
มาอยูวัด  มานุงขาวหมขาว  ไมใชถือแตศีลแปดขอเทานั้น  แตเราตองนึกวาศีลนั้นคือความมีระเบียบมี
วินัย  เราเดินอยางมีระเบียบ  นั่งอยางมีระเบียบ  กินอยางมีระเบียบ  ทําอะไรก็ทําอยางมีระเบียบ  นั่น
เปนคนมีศีล   ถาเราไมมีระเบียบ  ก็ไมมีศีล 
 4. ใจความสําคัญอยูในตําแหนงกลางขอความ  มีรายละเอียดอยูตอนตนกับ
ตอนทาย  ดังภาพ 
 

    รายละเอียด        ประโยคใจความ    รายละเอียด 
ตัวอยาง    ประโยคใจความสําคัญอยูในตําแหนงกลางของขอความ 
 โดยทั่วไปผักที่ขายตามทองตลาดสวนใหญเกษตรกรมักจะใชสารกําจัดศัตรูพืช  หาก
ไมมีความรอบคอบในการใชจะทําใหเกิดสารตกคาง  ทําใหมีปญหาตอสุขภาพฉะนั้นเม่ือซ้ือผักไป
รับประทานจึงควรลางผักดวยน้ําหลาย ๆ คร้ัง เพราะจะชวยกําจัดสารตกคางไปไดบาง  บางคนอาจแช
ผักโดยใชน้ําผสมโซเดียมไบคารบอเนตก็ได  แตอาจทําใหปริมาณวิตามินลดลง 
  1.2 ใจความรอง  เปนเนื้อหาที่ชวยขยายความของใจความหลักหรือใจความ
สําคัญซึ่งมีความสําคัญรองลงมา 
  1.3 รายละเอียด   เปนสวนที่อธิบายและขยายความทั้งใจความสําคัญและ
ใจความรองใหมีความหมายสมบูรณและสามารถเขาใจไดงายยิ่งขึ้น 
  1.4 บทสรุป  เปนการรวบรวมสาระทั้งหมดที่ไดฟงและดูแลวยอใหส้ันลง  ซ่ึง
ในบางครั้งเรื่องที่ฟงหรือดูอาจจะจบในตัวบทสรุปเลย  หรืออาจเปนการฝากคําถามใหคิดตอไปก็ได 

2.      วิธีการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
     1.    ฟงเรื่องราวใหตลอด  และจับใจความสําคัญของเรื่องเปนตอน ๆ  วาเปน
เร่ืองเกี่ยวกับอะไรบาง  ใครทําอะไร  กับใคร  ที่ไหน  เมือ่ไหร  และอยางไร 
     2.   ฟงเรื่องราวที่จับใจความสําคัญได  และเขาใจรายละเอียดตาง ๆ  ของเรื่องที่

เปนรายละเอยีดยอย ๆ   ดวย 
   3.    สรุปความโดยสามารถรวบรวมเนื้อหาสาระสําคัญไดอยางครบถวนถูกตอง 

การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  จับใจความรอง  และรายละเอียดของเรื่อง  เปนการฟงเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวัน  ฟงเพื่อทราบสาระสําคัญของเรื่องที่ฟง  ซ่ึงถาผูฟงสามารถพัฒนาความ สามารถในการ

จับใจความของสิ่งที่ฟงไดก็จะทําใหทักษะการฟงมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ขาว  หองสมุดนอง 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จัดโครงการ  “หองสมุดนี้...พี่
ใหนอง”  โดยนํานักศึกษาไปดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนรูพรอมกับมอบหนังสือและ
ครุภัณฑตาง ๆ  เพื่อมอบใหกับโรงเรียนพระดาบส  ใชเปนหองเรียนรูใหกับเด็ก ๆ โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการจากบริษัท  เดอเบล  จํากัด 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส  ฉบับประจําวันอาทิตยที่  21  ธันวาคม 2551  หนา 18 
 
การจับใจความสําคัญ 
หัวขอขาว  : หองสมุดนอง 
ใคร  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ทําอะไร : จัดโครงการ   “หองสมุดนี้...พี่ใหนอง”  นํานักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุง
หองเรียน 
 พรอมกับมอบหนังสือ ครุภัณฑตาง ๆ  เพื่อมอบใหโรงเรียนพระดาบส 
ที่ไหน  : โรงเรียนพระดาบส 
เมื่อไร : --- 
อยางไร  : ใชเปนหองเรียนใหกับเด็ก ๆ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ 
 จากบริษัทเดอเบล  จํากัด 
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นิทานเรื่อง  ชายโงกับตนไผ 
 
 เมื่อบิดาตายแลวชายผูโงเขลาเบาปญญาก็นั่งมองตนไผที่บิดาปลูกไวรอบ ๆ สวน
พลางคิดวา   “ไมเห็นมีประโยชนอะไรเลย  ไมมีดอกไมมีผลใหเก็บไปขาย”   คิดดังนั้นชายโงก็ให
คนงานตัดตนไผทิ้งจนหมด 
 หลังจากนั้นสัตวตาง ๆ และคนพเนจรก็พากันเขาออกในสวนอยางสะดวก สบาย  
สวนผลไมจึงไดรับความเสียหาย  ทั้งถูกขโมยผล  ทั้งถูกเหยียบย่ําทําลาย  ในที่สุดตนไมก็ตายหมดทั้ง
สวนเพราะไมมีตนไผที่เปนเสมือนร้ัวลอมรอบปองกันภัยอยางแตกอน 
 การจับใจความสําคัญ 
 เร่ือง  :  ชายโงกับตนไผ 
 ใคร  :  ชายผูโงเขลา 
 ทําอะไร  :  ใหคนงานตัดตนไผทิ้งจนหมด 
 ที่ไหน  :  สวนผลไม 
 เมื่อไหร  :  เมื่อบิดาตาย 
 อยางไร  :  สัตวตาง ๆ และคนพเนจรก็เขาออกในสวนผลไมจนไดรับความเสียหาย  
ผลไมก็ถูกขโมย  ตนถูกเหยียบตาย 
 

ที่มา  :  http://www.fungdham.com/fable/fable.048.html 
 

คําถามสําหรับถามนักเรียน 
 1. เพราะเหตุใดชายผูโงเขลาจึงตัดตนไผทิ้งทั้งหมด  (เพราะไมเห็นประโยชนที่
ไดรับจากตนไผ) 
 2. ผลกระทบหลังจากตัดตนไผคืออะไร  (สัตวตาง ๆ  และคนพเนจรก็เขาออกสวน
ไดอยางสะดวกจนไดรับความเสียหาย  ถูกเหยียบย่ําและผลถูกขโมยในที่สุดตนไมก็ตายหมด) 
 3. เพราะเหตุใดตนไมและผลไมในสวนจึงไดรับความเสียหาย  (เพราะไมมีตนไผที่
ลอมรอบไวสําหรับปองกันภัย) 
 4. เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อใด  (หลังจากที่บิดาตาย) 
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เพลงเด็กด ี
 
 เด็กเอย  เด็กดี  ตองมีหนาที่  10  อยางดวยกัน  (ซํ้า) 
 หนึ่ง   นับถือศาสนา 
 สอง รักษาธรรมเนียมมั่น 
 สาม เชื่อพอแมครูอาจารย 
 ส่ี  วาจานั้นตองสุภาพออนหวาน 
 หา  ยึดมั่นกตัญู 
 หก  เปนผูรูรักการงาน 
 เจ็ด  ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ  ตองมานะบากบั่นไมเกียจไมคราน 
 แปด รูจักออมประหยัด 
 เกา  ตองซ่ือสัตยตลอดกาล  น้ําใจนักกีฬากลาหาญใหเหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 
 สิบ  ทําตนใหเปนประโยชน  รูบาปบุญคุณโทษ  สมบัติชาติตองรักษา 
 เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเปนเด็กที่พาชาติไทยเจริญ 
 
 จับใจความสําคัญจากเพลง   จากเพลงหนาที่ของเด็กดีที่พึงปฏิบัติ  10  ประการ  ที่จะ
ทําใหประเทศชาติเจริญ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ช่ือ...........................................................................................................ช้ัน........................................... 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพจริง  เพื่อสังเกตและปรับปรุง 
                   พฤติกรรมของนักเรียน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ความสนใจและ 

ความตั้งใจในการเรียน 
การมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
รวม 

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

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
  
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   = 0   คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
เร่ือง  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น    เวลา  2   คาบ 
 
1.   สาระสําคัญ 
 การฟงสารที่ใหความรูและสารที่ใหความบันเทิงแกผูฟงนั้น  ผูฟงควรจะใชความคิด
ในการพิจารณาสารนั้นวาในการที่ฟงมีขอเท็จจริงหรือขอคิดเห็นจากผูสงสารในสารนั้นหรือไม  เพื่อ
สามารถรับสารไดอยางถูกตองและเขาใจสารนั้น 
 
2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ  และแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงได 
 
3.    จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนอธิบายความหมายของขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได 
 2. นักเรียนบอกลักษณะของขอความที่เปนขอเท็จจริงได 
 3. นักเรียนบอกลักษณะของขอความที่เปนขอคิดเห็นได 
 4. นักเรียนแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงได 

                          5. นักเรียนทาํแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  2  การฟงเพื่อแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเหน็ไดไมต่ํากวา  75 %  (ไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
 
4.   เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 2. ลักษณะของขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 3. ตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 
5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูติดแถบประโยค  5  ประโยคบนกระดานดําใหนักเรียนอานและใหนักเรียน
สังเกตวาแตกตางกันอยางไร  สนทนาโยงเขาสูเรื่องขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น 
 2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวาแถบประโยคที่นักเรียนฟง  ขอความใดเปน
ขอเท็จจริงและขอความใดเปนขอคิดเห็น  ตัวแทนออกมาแยกติดบนกระดานดํา 
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 3. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ   5  คน  ศึกษาใบความรูเรื่องการฟงเพื่อแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่ครูแจกใหกําหนดเวลา  10  นาที 
 4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  โดยครูบอกหัวขอความหมาย  ลักษณะและ
ขอความ  ตัวอยางขอความ  แลวใหนักเรียนตอบคําถามทีละหัวขอเปนรายบุคคล  หลังจากศึกษาใบ
ความรูเร่ืองการฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่ครูแจกใหกําหนดเวลา  10  นาที 
 5. ครูยกตัวอยางขาว นิทาน เพลงใหนักเรียนชวยกันแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
นักเรียนทุกกลุมทําใบงานการแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นและกําหนดเวลาทําใบงานประมาณ  
20  นาที 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานโดยครอูธิบายเพิ่มเติม 
 7. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 2  เร่ืองการฟงเพื่อแยกแยะ
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเปนรายบุคคล  กําหนดเวลาประมาณ  30  นาที 
 
6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. แถบประโยค  5  ประโยค 
  ตัวอยางแถบประโยค  5  ประโยค 
  1. ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก   (ขอเท็จจริง) 
  2. วันที่  1  มกราคมของทุกปเปนวันขึ้นปใหม   (ขอเท็จจริง) 
  3. ผูหญิงสวนใหญมักชอบสีชมพู   (ขอคิดเห็น) 
  4. บานของเราอยูจังหวัดนครปฐม   (ขอเท็จจริง) 
  5. การออกกําลังกายทําใหสุขภาพแข็งแรง  (ขอเท็จจริง) 
 2. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 3. ใบงานเรื่องการแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 
7.   การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน 
 2. สังเกตการอภิปราย  และแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 4. ตรวจใบงานการแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
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 5. การตรวจใหคะแนนการทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 2  การฟงเพื่อ
แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
เกณฑการประเมินผล 
 เกณฑผานไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 2. ใบงานเรื่องการแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 4. การแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 2  การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็น 
8.   รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 2. ลักษณะของขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 3. ตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
9.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
              (.................................................) 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 
รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 คําวา  “ขอเท็จจริง”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546 : 172)  
ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  “ขอความหรือเหตุการณที่เปนมาหรือเปนอยูตามจริง” 
 สวนคําวา  “ขอคิดเห็น”  นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546 
: 172)  ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  “ความเห็น” 
 สรุปความหมายของคําวา  “การวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น”  ไดวาคือ  การ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยการใครครวญ  โดยการแยกเรื่องนั้น ๆ  ออกเปนสวน ๆ เพื่อหาวาเปน
ขอความที่เปนความจริงหรือเปนความเห็น” 
 ขอเท็จจริงเปนความจริงเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ  รอบตัวมนุษยหรือเปนการรับรูเกี่ยวกับ
สภาพตามธรรมชาติ  ขอเท็จจริงสะทอนถึงสิ่งตาง ๆ   ที่เกิดขึ้นดํารงอยูและเสื่อมสูญไป  โดยทีไ่มตองมมีนษุย
เขาไปเกี่ยวของ  มนุษยเกี่ยวของกับขอเท็จจริงในฐานะที่เปนผูสังเกตการณและเปนผูรับรูความมีอยู
และความเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ  ตามที่เปนจริงเทานั้น  ขอเท็จจริงเปนความจริงที่มนุษยทุกคนรับรู
เหมือนกัน   
 สวนขอคิดเห็นเปนผลจากกระบวนการทํางานของสมองมนุษยวารูสึกหรือคิด
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  ที่รับรูอยางไร  ขอคิดเห็นสัมพันธกับมนุษยอยางแนบแนน  ถาไมมีมนุษย  ก็จะไม
มีขอคิดเห็น  และถามนุษยไมมีภาษา  ก็จะไมมีเครื่องมือที่จะถายทอดความคิดเห็นออกมาเปน
ขอคิดเห็นเพื่อส่ือสารแกผูอ่ืนมนุษยแตละคนจะมีปฏิกิริยาตอส่ิงที่รับรูตางกัน 
 
ลักษณะของขอเท็จจริง 
 1. มีความเปนไปไดเสมอ 
 2. มีความเปนจริง 
 3. มีหลักฐานอางอิงพิสูจนได 
 4. มีความสมเหตุสมผล 
 
ตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริง 
 1. เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง  “ผูชนะสิบทิศ”  ของยาขอบนี้  เกิดในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานีของไทย 
 2. มัจฉานุเปนลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา 
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 3. ตนไมนอกจากจะใหความชุมชื้นแลวยังชวยปองกันลมไดอีกดวย 
 4. การทําสะพานขามถนน  ชวยใหการจราจรคลองตัวขึ้น 
 5. วิตามินซี  มีอยูในผักสด  ผลไมสด  สม  มะเขือเทศ  และสับปะรด 
 6. จมูกขาวมีสารสําคัญมากมาย   เชน   วิตามินบี   วิตามินอี   โพแทสเซียม  
ฟอสฟอรัส และที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่ง  คือ เลซิทินที่ชวยบํารุงสมอง 
 7. ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน  ซ่ึงชวยปองกันโรคคอพอก 
 8. หูเปนอวัยวะที่ทําใหไดยินเสียง 
 9. การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุของอุทกภัย 
 10. วันหนึ่ง ๆ  ควรดื่มน้ําอยางนอย  6-8  แกว  ซ่ึงจะชวยใหผิวหนังเตงตึง  ไต
ขับถายของเสียจากกระแสเลือดออกไดดี  กระแสเลือดไหลเวียนดี  และของเสียถูกขับถายออกไปจาก
รางกายไดมากทางเหงื่อ 
 11. การสระผมที่ถูกตองนั้น  ตองไมใชวิธีเอาเล็บครูดเกาะหรือใชแปรงที่มีตุม ๆ สระ
ผม  ใชปลายนิ้วมือทั้งมือถูขยี้ไปทั่ว ๆ  หนังศีรษะ  แลวฟอกดวยสบูหรือแชมพูและลางดวยน้ําอุนสัก  2-3  
คร้ัง 
 12. การออกกําลังกายอยางพอเพียง  จะสามารถสงผลใหตอมไรทอในสมองขับสาร
เอนดอรฟน  (Endorphins)  ออกมา  ทําใหเซลลตาง ๆ  ของรางกายแข็งแกรงขึ้น 
 
ลักษณะของขอความที่เปนขอคิดเห็น 
 1. เปนขอความที่แสดงความรูสึก 
 2. เปนขอความที่แสดงการคาดคะเน 
 3. เปนขอความที่เปนขอเสนอแนะ 
 4. เปนขอความที่แสดงการเปรียบเทียบ 
 5. เปนขอความที่แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเอง 
 6. เปนขอความที่เปนความเชื่อที่ไมสมเหตุสมผล 
 
ตัวอยางขอความที่เปนขอคิดเห็น 
 1. เงินสามารถซื้อส่ิงที่เราตองการไดทุกอยาง  (เปนการแสดงความคิดเห็นที่ไมเปน
จริงเสมอ  เชน  เงินไมสามารถซื้อเพื่อนที่ดีได เงินไมสามารถจะซื้อความตายได) 
 2. ถาตื่นขึ้นมาตอนเชาแลวดื่มน้ําสัก  2-3 แกว  จะทําใหสดชื่นและผิวเตงตึง (เปน
ขอเสนอแนะที่เปนอันตราย  เพราะอาจทําใหจุกแนนทอง  ช็อกไดงาย ๆ) 
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 3. หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบาน  เปนลางบอกเหตุวาจะมีเร่ืองรายเกิดขึ้นแตผูเปน
เจาของบาน  (เปนความเชื่อ  ที่ไมสมเหตุสมผล) 
 4. ชีวิตคือการตอสู  ศัตรูคือยากําลัง  (เปนความคิดเห็นสวนตัวซ่ึงคนอื่นอาจไมคิด
อยางนั้นก็ได) 
 5. คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ  (เปนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ) 
 6. ความรักเปรียบเหมือนน้ําอมฤต  ชวยชุบชีวิตใหสดชื่นมีชีวิตชีวา  (เปนความ
คิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 7. นักเรียนที่เรียนไมเกงทุกคน  จะไมมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตเลย  
เพราะคิดอะไรไมเปนคอยแตจะทําตามเขาอยางเดียว  (เปนความคิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 8. ถาเพิ่มเงินเดือนใหขาราชการทุกคนมาก ๆ  รับรองวาจะไมมีการทุจริตตอหนาที่
หรือฉอราษฎรบังหลวงอยางในปจจุบัน  เพราะทุกคนมีกินมีใชพอแลว  (เปนความคิดเห็นซ่ึงไมเปน
จริงเสมอไป) 
 9. ถาใหประชาชนเลือกผูแทนเขตเดียวไดเบอรเดียว  จะไมมีการซื้อเสียงอยาง
แนนอน  เพราะประชาชนตองเลือกคนที่เขาเห็นวาดีที่สุดเพียงคนเดียวเทานั้น  (เปนความคิดเห็นซึ่ง
ไมเปนจริงเสมอไป) 
 10. คนที่มีการศึกษาดีจะขับรถตามกฎจราจร  เพราะทุกคนตางรูจักกฎจราจรเปน
อยางดีแลวคงจะไมมีใครขับรถผิดกฎจราจร  (เปนความคิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 11. การปกครองระบบสังคมนิยมเปนการปกครองที่ดีที่สุด  (ไมมีขอยืนยัน) 
 12. คนที่พูดเกงยอมทํางานเกงเสมอ  (ไมแนเสมอไป  ไมมีขอยืนยัน) 
 
ลักษณะของขอเท็จจริง 
 1. มีความเปนไปไดเสมอ 
 2. มีความเปนจริง 
 3. มีหลักฐานอางอิงพิสูจนได 
 4. มีความสมเหตุสมผล 
 
ตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริง 
 1. เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง  “ผูชนะสิบทิศ”  ของยาขอบนี้  เกิดในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานีของไทย 
 2. มัจฉานุเปนลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา 
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 3. การทําสะพานขามถนน  ชวยใหการจราจรคลองตัวขึ้น 
 4. วิตามินซี  มีอยูในผักสด  ผลไมสด  สม  มะเขือเทศ  และสับปะรด 
 5. ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน  ซ่ึงชวยปองกันโรคคอพอก 
 6. หูเปนอวัยวะที่ทําใหไดยินเสียง 
 7. การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุของอุทกภัย 
 
ลักษณะของขอความที่เปนขอคิดเห็น 
 1. เปนขอความที่แสดงความรูสึก 
 2. เปนขอความที่แสดงการคาดคะเน 
 3. เปนขอความที่เปนขอเสนอแนะ 
 4. เปนขอความที่แสดงการเปรียบเทียบ 
 5. เปนขอความที่แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเอง 
 6. เปนขอความที่เปนความเชื่อที่ไมสมเหตุสมผล 
 
ตัวอยางขอความที่เปนขอคิดเห็น 
 1. เงินสามารถซื้อส่ิงที่เราตองการไดทุกอยาง  (เปนการแสดงความคิดเห็นที่ไมเปน
จริงเสมอ  เชน  เงินไมสามารถซื้อเพื่อนที่ดีได เงินไมสามารถจะซื้อความตายได) 
 2. หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบาน  เปนลางบอกเหตุวาจะมีเร่ืองรายเกิดขึ้นแตผูเปน
เจาของบาน  (เปนความเชื่อ  ที่ไมสมเหตุสมผล) 
 3. คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ  (เปนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ) 
 4. ความรักเปรียบเหมือนน้ําอมฤต  ชวยชุบชีวิตใหสดชื่นมีชีวิตชีวา  (เปนความ
คิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 5. นักเรียนที่เรียนไมเกงทุกคน  จะไมมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตเลย  
เพราะคิดอะไรไมเปนคอยแตจะทําตามเขาอยางเดียว  (เปนความคิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 6. การปกครองระบบสังคมนิยมเปนการปกครองที่ดีที่สุด  (ไมมีขอยืนยัน) 
 7. คนที่พูดเกงยอมทํางานเกงเสมอ  (ไมแนเสมอไป  ไมมีขอยืนยัน) 
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ใบความรู 

 
 คําวา  “ขอเท็จจริง”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546 : 172)  
ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  “ขอความหรือเหตุการณที่เปนมาหรือเปนอยูตามจริง” 
 สวนคําวา  “ขอคิดเห็น”  นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546 
: 172)  ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  “ความเห็น” 
 
ลักษณะของขอเท็จจริง 
 1. มีความเปนไปไดเสมอ 
 2. มีความเปนจริง 
 3. มีหลักฐานอางอิงพิสูจนได 
 4. มีความสมเหตุสมผล 
 
ตัวอยางขอความที่เปนขอเท็จจริง 
 1. เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง  “ผูชนะสิบทิศ”  ของยาขอบนี้  เกิดในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานีของไทย 
 2. มัจฉานุเปนลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉา 
 3. การทําสะพานขามถนน  ชวยใหการจราจรคลองตัวขึ้น 
 4. วิตามินซี  มีอยูในผักสด  ผลไมสด  สม  มะเขือเทศ  และสับปะรด 
 5. ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน  ซ่ึงชวยปองกันโรคคอพอก 
 6. หูเปนอวัยวะที่ทําใหไดยินเสียง 
 7. การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุของอุทกภัย 
 
ลักษณะของขอความที่เปนขอคิดเห็น 
 1. เปนขอความที่แสดงความรูสึก 
 2. เปนขอความที่แสดงการคาดคะเน 
 3. เปนขอความที่เปนขอเสนอแนะ 
 4. เปนขอความที่แสดงการเปรียบเทียบ 
 5. เปนขอความที่แสดงความคิดเห็นของผูเขียนเอง 
 6. เปนขอความที่เปนความเชื่อที่ไมสมเหตุสมผล 
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ตัวอยางขอความที่เปนขอคิดเห็น 
 1. เงินสามารถซื้อส่ิงที่เราตองการไดทุกอยาง  (เปนการแสดงความคิดเห็นที่ไมเปน
จริงเสมอ  เชน  เงินไมสามารถซื้อเพื่อนที่ดีได เงินไมสามารถจะซื้อความตายได) 
 2. หากฝูงกาบินมาจับหลังคาบาน  เปนลางบอกเหตุวาจะมีเร่ืองรายเกิดขึ้นแตผูเปน
เจาของบาน  (เปนความเชื่อ  ที่ไมสมเหตุสมผล) 
 3. คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ  (เปนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบ) 
 4. ความรักเปรียบเหมือนน้ําอมฤต  ชวยชุบชีวิตใหสดชื่นมีชีวิตชีวา  (เปนความ
คิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 5. นักเรียนที่เรียนไมเกงทุกคน  จะไมมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตเลย  
เพราะคิดอะไรไมเปนคอยแตจะทําตามเขาอยางเดียว  (เปนความคิดเห็นซึ่งไมเปนจริงเสมอไป) 
 6. การปกครองระบบสังคมนิยมเปนการปกครองที่ดีที่สุด  (ไมมีขอยืนยัน) 
 7. คนที่พูดเกงยอมทํางานเกงเสมอ  (ไมแนเสมอไป  ไมมีขอยืนยัน) 
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ใบงาน 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนใสคําวา  ขอเท็จจริง  หรือ  ขอคิดเห็น  ลงในวงเล็บ  หนาขอความที่กําหนดให 
(ขอเท็จจริง) 1. เตาเปนสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา 
(ขอคิดเห็น) 2. นักเรียนชั้น  ม.1  แตละหองมีจํานวนมากเกินไป 
(ขอเท็จจริง) 3. การใชโทรศัพทเร็วกวาการใชจดหมาย 
(ขอเท็จจริง) 4. การขับรถเร็วและประมาทจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
(ขอคิดเห็น) 5. เขาเปนคนขี้โมโห  อยูหาง ๆ เขาไวดีกวา 
(ขอเท็จจริง) 6. ประเทศไทยมีประชากรประมาณ  63  ลานคน 
(ขอคิดเห็น) 7. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปนนักเรียนที่เรียนเกงที่สุด 
(ขอเท็จจริง) 8. ปลาชอนเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง 
(ขอคิดเห็น) 9. นักเรียนที่ขยันเปนที่ช่ืนชมของครูทุกคน 
(ขอคิดเห็น) 10. เขมนิจนารักกวาอุษามณี 
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ขาว  “การตูนประวัติศาสตร” 
 
 นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  อธิบดีกรมศิลปากร เปดเผยวากรมศิลปากรเตรียมจัดทํา
หนังสือประวัติศาสตร  ในรูปแบบใหม  อาทิการตูน  สมุดภาพ  เพื่อจูงใจเด็ก เยาวชน  และประชาชน 
สนใจหนังสือประวัติศาสตรมากขึ้น  เพราะที่ผานมาคนสวนใหญมองวาหนังสือประวัติศาสตรนาเบื่อ
มีแตตัวอักษร  ดังนั้นจึงตองปรับกลยุทธ-การจัดทําหนังสือประวัติศาสตรที่จะเนนเผยแพรสูประชาชน
ใหม  แตในขณะเดียวกัน  หนังสือประวัติศาสตรในเชิงวิชาการก็ยังคงมีอยู  ทั้งนี้ตนมองวา  ปญหาการ
เรียนประวัติศาสตร  อาจเปนเพราะคนไทยคิดวาเปนเรื่องไกลตัว  เขาใจยาก  เด็กรุนใหมเรียนรูแบบ
ทองจําโดยไมมีความเขาใจ  อยางกรณีขอพิพาทกรณีปราสาทพระวิหาร  ปราสาทตาเมืองธม  หรือ
ปราสาทสดอก-กอกธม  สังเกตไดวาคนสวนใหญไมทราบขอเท็จจริงทั้งที่เปนเรื่องที่สําคัญมาก 
                      ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับวันพุธ ที่ 19พฤศจิกายน 2551 หนา 7  
 
 
 
 

ขอเท็จจริง 
-  นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต  อธิบดีกรมศิลปากร 
-  กรมศิลปากรเตรียมจัดทําหนังสือประวตัิศาสตรรูปแบบใหม 
-  ปรับกลยุทธในการจดัทําหนังสือประวัตศิาสตร 
-  หนังสือประวัติศาสตรในเชิงวิชาการยังคงมีอยู 
-  เด็กรุนใหมเรียนรูแบบทองจําโดยไมมีความเขาใจ 
 
ขอคิดเห็น 
-  คนสวนใหญมองวาหนังสือประวัติศาสตร     นาเบื่อ  มีแตตัวอักษร 
-  ปญหาการเรยีนประวัติศาสตร  อาจเปนเพราะคนไทยคดิวาเปนเรื่องใกลตัว   เขาใจยาก 
-  สังเกตไดวาคนสวนใหญไมทราบขอเท็จจริง  ขอพิพาทกรณีปราสาทตาง ๆ  ทั้งที่เปนเรื่อง สําคัญ
มาก 
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นิทานเรื่อง  คนเลี้ยงแพะ 
 
 ขณะที่พาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถํ้า  คนเลี้ยงแพะก็พบฝูงแพะปาหลบอยูในถ้าํ
ดวยเชนกัน 
 “ฝูงแพะปานี้เปนฝูงใหญ  มีแพะมากกวาฝูงแพะของเราหลายเทานัก  เรานาจะเอา
แพะปาฝูงใหญไปเลี้ยงแทนฝูงเดิมดีกวา” 
 เมื่อคนเลี้ยงแพะคิดไดดังนั้นแลวก็นําเอาใบไมที่เตรียมมาไวใหฝูงแพะเดิมของตนไป
ใหฝูงแพะปากินจนหมด 
 คร้ันเมื่อพายุสงบลง  ฝูงแพะปาก็วิ่งออกจากถ้ําเขาปาไป  ฝูงแพะเดิมก็ตายกันหมด
เพราะอดอาหาร 
 คนเลี้ยงแพะจึงไดแตนั่งรองไหใหเพื่อนบานหัวเราะเยาะตอไป 

ที่มา  : http://www.fungdham.com/fable/fable048.html 
 

ขอเท็จจริง 
 - คนเลี้ยงแพะพาแพะไปหลบพายุในถํ้า 
 - ฝูงแพะปาหลบอยูในถํ้า 
 - ฝูงแพะปาฝูงใหญกวาแพะของคนเลี้ยงแพะ 
 - คนเลี้ยงแพะนําใบไมไปใหแพะปากิน 
 - แพะปาวิ่งออกจากถ้ําเมื่อพายุสงบ 
 - ฝูงแพะตายเพราะอดอาหาร 
 - คนเลี้ยงแพะนั่งรองไห 
 
ขอคิดเห็น 
 - เรานาจะเอาแพะปาไปเลี้ยงแทนฝูงเดิมดีกวา 
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เพลงสามัคคปีระเทศไทย 
     ศิลปน   : คาราบาว 
     อัลบั้ม  :  สามัคคีประเทศไทย 
 * มีความทรงจําดี ๆ  มีความสุขที่ใด ๆ 
  จงบอกใคร ๆ  วานี่คือแผนดินนี้ 
  แผนดินอันเปนตํานาน  ผูคนมียิ้มพิมพใจ 
  จงบอกเขาไป  วานี่คือแผนดินไทย 
 ** บางทีก็เหน็บหนาว  บางครั้งก็ปวดราว 
  แตเราไมทอ  ขอยืนสูเพื่อวันใหม 
  วันที่ใกลมาถึง  คืนวันอันสดใส 
  ผูคนรุนใหม  แบงหัวใจใหแกกัน   
  มีประเพณีโบราณ  สงกรานตวันขึ้นปใหม 
  วันลอยกระทงของไทย  ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง 
  วัฒนธรรมยืนยาว   ผูคนรักใครปรองดอง 
  เผาไทยทั้งผอง  พี่นองกันใชอ่ืนไกล 
  บางทีก็เหน็บหนาว  บางครั้งก็ปวดราว 
  แตเราไมทอขอยืนสูเพื่อวันใหม 
  วันที่ใกลมาถึง   คืนวันอันสดใส 
  ผูคนรุนใหมสํานึกในคุณแผนดิน 
  ไทยแลนด  ไทยแลนด  ไทยแลนด 
  สามัคคี  สามัคคีประเทศไทย     (2   คร้ัง) (ซํ้า */** )     
  ***  เรามีตะวันดวงเดียว  ไมมีพระจันทรดวงใด 
  สวางสดใส  เทาเรามองจากมุมนี้ 
  มุมที่มีใจแหงรัก  แหงความเมตตาอารี 
  พวกเรานองพี่  สามัคคีประเทศไทย  (ซํ้า ***) 
  ไทยแลนด  ไทยแลนด  ไทยแลนด 
  สามัคคี  สามัคคีประเทศไทย  (4  ครั้ง) 
 

ที่มา  : http://www.ijigg.com/songs/v2c748GPD 
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ขอเท็จจริง 
  เรามีตะวันดวงเดียว 
  มีประเพณีโบราณ  สงกรานตวันขึ้นปใหม 
  วันลอยกระทงของไทย  ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง 
  วัฒนธรรมยืนยาว   ผูคนรักใครปรองดอง 
  เผาไทยทั้งผอง  พี่นองกันใชอ่ืนไกล 
 
ขอคิดเห็น 
 * มีความทรงจําดี ๆ  มีความสุขที่ใด ๆ 
  จงบอกใคร ๆ  วานี่คือแผนดินนี้ 
  แผนดินอันเปนตํานาน  ผูคนมียิ้มพิมพใจ 
  จงบอกเขาไป  วานี่คือแผนดินไทย 
 ** บางทีก็เหน็บหนาว  บางครั้งก็ปวดราว 
  แตเราไมทอ  ขอยืนสูเพื่อวันใหม 
  วันที่ใกลมาถึง  คืนวันอันสดใส 
  ผูคนรุนใหม  แบงหัวใจใหแกกัน   
  ***  เรามีตะวันดวงเดียว  ไมมีพระจันทรดวงใด 
  สวางสดใส  เทาเรามองจากมุมนี้ 
  มุมที่มีใจแหงรัก  แหงความเมตตาอารี 
  พวกเรานองพี่  สามัคคีประเทศไทย  (ซํ้า ***) 
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แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 

ช่ือ........................................................................................ช้ัน................กลุม............................. 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและสมาชิกในกลุมตามสภาพจริง 
                เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและกลุม 
 

 การแสดง การยอมรับฟง ความตั้งใจ การมีสวนรวม  
ช่ือ-นามสกุล ความคิดเห็น ความคิดเห็น ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติ รวม 

   กิจกรรม กิจกรรม  
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
      

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ  = 0   คะแนน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ช่ือ...........................................................................................................ช้ัน........................................... 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพจริง  เพื่อสังเกตและปรับปรุง 
                   พฤติกรรมของนักเรียน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ความสนใจและ 

ความตั้งใจในการเรียน 
การมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
รวม 

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

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
  
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   = 0   คะแนน 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
เร่ือง  การฟงเพื่อตีความ       เวลา  1   คาบ 
 
1.   สาระสําคัญ 
 การฟงสารที่ใหความรูและสารที่ใหความบันเทิงแกผูฟงนั้น  ผูฟงควรจะใชความคิด
ในการพิจารณาเรื่องที่ฟงวาผูสงสารมีเจตนาสงสารอะไรหรือมีความคิดอยางไร  ซ่ึงถาผูฟงสามารถ
ตีความเรื่องที่ฟงไดถูกตองก็จะทําใหทราบเจตนาของผูสงสารและสามารถเขาใจสารที่ฟงไดอยาง
ถูกตองตามเจตนาของผูสงสาร 
 
2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ  และตีความเรื่องที่ฟงได 
 
3.    จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนบอกความหมายของการตีความได 
 2. นักเรียนบอกหลักการตีความได 
 3. นักเรียนตีความจาก  ขาว  นิทาน  และเพลงที่ฟงได 
 4. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  3  การฟงเพื่อตีความได
ถูกตองไมนอยกวา 75 %  (ไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
 
4.   เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการตีความ 
 2. หลักการตีความการฟง 
 3. ขาว  นิทาน  และเพลงที่กําหนดใหตีความ 
 
5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยสุมใหนักเรียน  2  คน  ออกมาอานนิทานเรื่อง  ตนสน
อวดดี และขาวจี้ใช กม. จัดการรานเกมเถื่อนทําอยางจริงจังหนาชั้นเรียนใหเพื่อน ๆ  ฟง  และเปดเพลง
รูปที่มีทุกบานจากเครื่องบันทึกเสียงใหนักเรียนฟง 
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 2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทาน  ขาว  และเพลงที่ไดฟงวากลาวถึงอะไรและ     
ผูแตงตองการสื่อความอะไรถึงผูอาน  จากนั้นสนทนาเชื่อมโยงเขาสูเร่ืองการตีความ 
 3. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อตีความกําหนดเวลาประมาณ  5-8  นาที 
 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปใบความรูใหนักเรียนฟงอีกครั้ง 
 5. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  3  เร่ืองการฟงเพื่อตีความ
เปนรายบุคคล  กําหนดเวลาประมาณ  30  นาที 
 6. ครูเฉลยแบบฝกการฟงและอธิบายเพิ่มเติม 
 
6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อตีความ 
 2. ขาวจี้ใช กม. จัดการรานเกมเถื่อน ทําอยางจริงจัง 
 3. นิทานเรื่อง  ตนสนอวดดี 
 4. เพลงรูปที่มีทุกบาน 
 5. เครื่องบันทึกเสียง 
 6. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  3  การฟงเพื่อตีความ 
 
7.   การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน 
 2. สังเกตการอภิปราย  และแสดงความคิดเห็น 
 3. การตรวจใหคะแนนการทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  3  การฟง
เพื่อตีความ 
  
เกณฑการประเมินผล 
 เกณฑผานไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อตีความ 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 3. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  3  การฟงเพื่อตีความ 
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8.   รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการตีความ 
 2. หลักการตีความการฟง 
 3. ขาวจี้ใช กม. จัดการรานเกมเถื่อน ทําอยางจริงจัง 
 4. นิทานเรื่อง  ตนสนอวดดี 
 5. เพลงรูปที่มีทุกบาน 
 
9.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
              (.................................................) 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 

 การฟงเพื่อตีความ  หมายถึง  การฟงเพื่อใหเขาใจความหมาย  ความรูสึก  และ
อารมณสะเทือนใจจากบทประพันธ  ซ่ึงอาจเขาใจไดมากนอยลึกซึ้งเพียงใด  ตรงกันกับผูประพันธ
หรือผูฟงคนอื่น ๆ หรือไม  ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณเดิมของผูฟง  การฟงเพื่อตีความ
นั้นผูฟงจะตองใชความรู  ความสามารถในการแปลความ  จับใจความสําคัญ  การสรุปความ  รวมทั้ง
การเปรียบเทียบความสัมพันธของขอความ 
 การตีความจากการฟง   เปนการฟงที่ตองใชความคิดใครครวญอยางมาก   ผูฟงตอง
เขาใจเนื้อเร่ือง  คําศัพท  สํานวน  และความมุงหมายของผูแตง  เจตนาหรือน้ําเสียงในการพูดเรื่องนั้น 
ๆ  วาตองการสั่งสอน  ตําหนิ  วากลาว  หรือประชดประชัน การตีความของแตละคนอาจแตกตางกัน
ไป  ความลึกซึ้งความละเอียดในการตีความอยูที่ประสบการณของแตละคน  และการอางเหตุผล
ประกอบความคิด 
 ปจจัยสําคัญที่สุดในการฟงเพื่อตีความ  คือ  เขาใจเจตนารมณของผูเขียนและ
ความหมายของสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนขึ้น  การแสดงเจตนาของผูเขียนนั้นมีทั้งแสดงไวโดยชัดเจนและ
โดยซอนเรน  การแสดงเจตนาโดยชัดเจนผูฟงสามารถเขาใจไดทันที  โดยไมตองใชความคิดพิจารณา
มากมายนัก  การแสดงเจตนาโดยซอนเรน  คือ  ไมบอกเจตนาตรง ๆ  กลาวถึงเรื่องหนึ่งแตอาจมีความ
หมายถึงส่ิงหนึ่งก็ได 
 การจะเขาใจความหมายของเจตนาดังกลาวไดผูฟงจะตองมีความรูความเขาใจและ
เขาถึงความหมายของคําของขอความนั้น ๆ  เสียกอน  ความหมายของคํามี  3  ประเภทคือ 
 1. ความหมายกักตุน  หมายถึง  ความหมายของคําที่มีอยูกอนแลว  และนํามา
ตีความในสิ่งที่ฟงตอไป  เชน  สีแดง  มีความหมายกักตุนถึงความรอนแรง  ความรุนแรง 
 2. ความหมายหลายนัย  หมายถึง  คําบางคํามีความหมายหลายแงหลายมุม  เชน  
น้ําตา  เปนไปไดทั้งความดีใจ เสียใจ  หรือแคนใจก็ได 
 3. ความหมายนัยประหวัด  หมายถึง  ความหมายที่จิตใจนึกประหวัดไปถึงบางสิ่ง
บางอยางที่สัมพันธกับคําที่ปรากฏ  เชน  คําวา  กรุงเทพฯ  ทําใหนึกถึงความเจริญทางวัตถุ  ความเสื่อม
ทางสังคม  เปนตน 
 การตีความทําไดทั้งรอยแกวและรอยกรอง  ขอใหพิจารณาตัวอยางการอานตีความ 
รอยแกวดังตอไปนี้ 
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การอานตีความรอยแกว 
 การอานตีความรอยแกว  ควรพิจารณาหาความหมายของคําที่ส่ือความหมายโดยนัย  
อาจทําไดดวยการอานขอความนั้นหลายครั้ง  และพิจารณาถอยคําที่ใชซ่ึงสัมพันธกับขอความใน
บริบท  ดังตัวอยาง 
 ขาไมตองการตําราเรียนที่เดินได  ที่ขาอยากไดนั้นคือเยาวชนที่เปนสุภาพบุรุษ  
ซ่ือสัตย  สุจริต  มีอุปนิสัยใจคอดี  (จมื่นอมรดรุณารักษ  2513 : 116-117) 
 ขอความนี้ตัดตอนจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระราชทานแกนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  คําที่ควรพิจารณาคือ  “ตําราเรียนที่เดินได”  มี
ความหมายโดยนัย  ตีความไดวาหมายถึง  นักเรียนที่จดจําความรูไดแตในตําราเทานั้น  ประโยคนี้  จึง
มีความหมายวา  ผูพูดไมปรารถนาจะใหเยาวชนเปนเพียงนักเรียนที่มีความรูแตเฉพาะในตําราเรียน
เทานั้น  แตยังตองเปนคนดี  ที่มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความเปนสุภาพบุรุษและมีอุปนิสัยใจคอดีอีก
ดวย  ผูพูดแฝงน้ําเสียงเชิงตักเตือน 
 ถนนสายดอกไมที่คนสวนใหญเห็นวาสวย  มักตองแลกมาดวยหยาดเหงื่อและความ
อดทนเทานั้น 
 คําที่ตองตีความคือคําวา  “ถนนสายดอกไม”  หมายถึง  เกียรติยศ  ช่ือเสียงและ
ความสําเร็จ  และคําวา  “หยาดเหงื่อ”  ไมไดหมายถึงความเหนื่อยเหน็ดเทานั้น  แตหมายรวมถึงความ
ขยันขันแข็ง  ไมยอทอตออุปสรรค  ประโยคนี้ใชภาพพจนอุปลักษณที่คําวา  “ถนนสายดอกไม”  
ขอความทั้งหมดมีความหมายวา  บุคคลที่จะประสบความสําเร็จนั้น  ตองเปนผูมีความขยันหมั่นเพียร  
มีความอดทนในการทํางาน  มุมานะ  ตอสูกับอุปสรรค  จึงจะประสบความสําเร็จในชีวิต  แฝงดวย
น้ําเสียงเชิงส่ันสอน 
 นักหนังสือพิมพถือวาตนเปนปากเปนเสียงแทนประชาชน  มักนิยมชมชื่นลักษณะ
ปากกลา  คือ  พูดตรงตามที่คิด  ไมเกรงใจใคร  ยิ่งฝปากคมกริบเชือดเฉือนเกงถึงแกนเทาไรยิ่งวาดี  แต
บางทีเผลอปากเกินขอบเขตที่หลักฐานมีอยู  นึกถึงไดแตคํากลอนที่สุนทรภูวา  “อันมนุษยสุดดีอยูที่
ปาก”  ลืมไปวาวรรคตอไปนั้นคือ  “จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา”  (น.ท.หญิง  สุมาลี  วีระวงศ  
2542 : 234) 
 ขอความนี้  ผูเขียนมีจุดประสงคจะแสดงเจตคติเกี่ยวกับการพูด  ไมวาจะทําอาชีพ
อะไร  ก็ควรระมัดระวังคําพูด  ซ่ึงการพูดแตความจริงตามที่มีหลักฐานเทานั้น  หากพูดเกินจากความ
เปนจริง  ก็อาจจะตองทุกขยากเพราะวาจาได  น้ําเสียงของผูเขียน  เปนไปในเชิงตักเตือน  และแฝงไว
ดวยการประชดประชันนักหนังสือพิมพ  ตรงที่กลาววา  “พูดตรงตามที่คิด  ไมเกรงใจใคร  ยิ่งฝปาก
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คมกริบเชือดเฉือนเกงถึงแกนเทาไรยิ่งวาดี”  ที่จริงแลว  โดยสวนตัวของผูเขียนเองมิไดนิยมยกยอง
นักหนังสือพิมพที่มีลักษณะปากกลาเชนนี้  แตเขียนขึ้นดวยน้ําเสียงประชดประชันมากกวา 
การอานตีความรอยกรอง 
 การเขียนที่มีรูปแบบการเขียนเปนรอยกรอง  เปนคําประพันธที่มีฉันทลักษณ  ผูอาน
ตองสรุปสาระสําคัญของคําประพันธนั้น  ทั้งนี้  มิใชเปนการถอดคําประพันธในแตละวรรคมาเรียบ
เรียงใหเปนรอยแกวเทานั้น  แตเปนการจับสาระสําคัญของความหมายรวมทั้งหมดในบทนั้น  ซ่ึงได
จากการตีความคําที่มีความหมายโดยนัยเชนเดียวกับที่ตีความรอยแกว  และขณะเดียวกันก็ตองมีความ
เขาใจเรื่องภาพพจน  ซ่ึงหมายถึงกลวิธีการใชคําเพื่อใหเกิดจินตภาพ  ไดแก  การใชคําเปรียบแบบ
อุปมา     อุปลักษณ  บุคคลวัต  การใชนามนัย  และการเลียนเสียงธรรมชาติ  เปนตน  มาชวยในการ
ตีความเพื่อใหเขาใจความหมายของกวีนิพนธบทนี้  จากนั้น  จึงเรียบเรียงเปนยอหนาสาระสําคัญที่กวี
ตองการสื่อสารมายังผูอาน 
 

ตัวอยาง     โคลงโลกนิติ 
 เพื่อนกิน  ส้ินทรัพยแลว   แหนงหนี 
 หางาย  หลายหมื่นมี   มากได 
 เพื่อนตาย  ถายแทนชี-   วาอาตย 
 หายาก  ฝากผีไข    ยากแท  จักหา 
 ตีความวา  เพื่อนกินหรือเพื่อนไมแทหางายมีมากมายแตเพื่อนตายหรือเพื่อนแทหายาก 
 หลักปฏิบัติเก่ียวกับการฟงเพื่อตีความมีดังนี้ 
 1. ฟงเรื่องที่จะตีความใหละเอียด  แลวพยายามจับประเด็นสําคัญของเรื่อง 
 2. พยายามทําความเขาใจถอยคําที่เห็นวามีความสําคัญ  ดูบริบทวาบริบทกําหนด
ความหมายของคํานั้นไวอยางไร 
 3. ขณะที่ฟงตองพยายามคิดหาเหตุผลและใครครวญอยางรอบคอบ  นํามาประมวล
เขากับความคิดของตน  วาขอความนั้นมีความหมายถึงส่ิงใด 
 4. กรณีที่เปนคําประพันธการตีความมิใชการถอดคําประพันธ  เพราะการตีความ
เปนการจับเอาแตใจความสําคัญ  จะคงไวซ่ึงขอความเดิมไมได 
 5. การตีความนั้นเปนการตีความตามความรูความคิดของผูอานเอง  ซ่ึงอาจไมตรง
กับความคิดของใครใครก็ได  แตทั้งนี้ตองมีเหตุผลประกอบที่ชัดเจน 
 6. พิจารณาไดวาผูพูดมีเจตนาในการพูดอยางไร  เร่ืองราวที่พูดนั้นเชื่อถือไดหรือไม 
 7. ผูฟงควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
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ใบความรู 
 

 การฟงเพื่อตีความ  หมายถึง  การฟงเพื่อใหเขาใจความหมาย  ความรูสึก  และ
อารมณสะเทือนใจจากบทประพันธ  ซ่ึงอาจเขาใจไดมากนอยลึกซึ้งเพียงใด  ตรงกันกับผูประพันธ
หรือผูฟงคนอื่น ๆ หรือไม  ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณเดิมของผูฟง  การฟงเพื่อตีความ
นั้นผูฟงจะตองใชความรู  ความสามารถในการแปลความ  จับใจความสําคัญ  การสรุปความ  รวมทั้ง
การเปรียบเทียบความสัมพันธของขอความ 
 ปจจัยสําคัญที่สุดในการฟงเพื่อตีความ  คือ  ความเขาใจเจตนารมณของผูเขียนและ
ความหมายของสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนขึ้น  การแสดงเจตนาของผูเขียนนั้นมีทั้งแสดงไวโดยชัดเจนและ
โดยซอนเรน  การแสดงเจตนาโดยชัดเจนผูฟงสามารถเขาใจไดทันที  โดยไมตองใชความคิดพิจารณา
มากมายนัก  การแสดงเจตนาโดยซอนเรน  คือ  ไมบอกเจตนาตรง ๆ  กลาวถึงเรื่องหนึ่งแตอาจมีความ
หมายถึงส่ิงหนึ่งก็ได 
 การจะเขาใจความหมายของเจตนาดังกลาวผูฟงจะตองมีความรูความเขาใจและเขาถึง
ความหมายของคําของขอความนั้น ๆ  เสียกอน  ความหมายของคํามี  3  ประเภทคือ 
 1. ความหมายกักตุน  หมายถึง  ความหมายของคําที่มีอยูกอนแลว  และนํามา
ตีความในสิ่งที่ฟงตอไป  เชน  สีแดง  มีความหมายกักตุนถึงความรอนแรง  ความรุนแรง 
 2. ความหมายหลายนัย  หมายถึง  คําบางคํามีความหมายหลายแงหลายมุม  เชน  
น้ําตา  เปนไปไดทั้งความดีใจ เสียใจ  หรือแคนใจก็ได 
 3. ความหมายนัยประหวัด  หมายถึง  ความหมายที่จิตใจนึกประหวัดไปถึงบางสิ่ง
บางอยางที่สัมพันธกับคําที่ปรากฏ  เชน  คําวา  กรุงเทพฯ  ทําใหนึกถึงความเจริญทางวัตถุ  ความเสื่อม
ทางสังคม  เปนตน 
 การตีความทําไดทั้งรอยแกวและรอยกรอง  ขอใหพิจารณาตัวอยางการอานตีความ 
รอยแกวดังตอไปนี้ 
การอานตีความรอยแกว 
 การอานตีความรอยแกว  ควรพิจารณาหาความหมายของคําที่ส่ือความหมายโดยนัย  
อาจทําไดดวยการอานขอความนั้นหลายครั้ง  และพิจารณาถอยคําที่ใชซ่ึงสัมพันธกับขอความใน
บริบท  ดังตัวอยาง 
 ขาไมตองการตําราเรียนที่เดินได  ที่ขาอยากไดนั้นคือเยาวชนที่เปนสุภาพบุรุษ  
ซ่ือสัตย  สุจริต  มีอุปนิสัยใจคอดี  (จมื่นอมรดรุณารักษ  2513 : 116-117) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

241 

 ขอความนี้ตัดตอนจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระราชทานแกนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  คําที่ควรพิจารณาคือ  “ตําราเรียนที่เดินได”  มี
ความหมายโดยนัย  ตีความไดวาหมายถึง  นักเรียนที่จดจําความรูไดแตในตําราเทานั้น  ประโยคนี้  จึง
มีความหมายวา  ผูพูดไมปรารถนาจะใหเยาวชนเปนเพียงนักเรียนที่มีความรูแตเฉพาะในตําราเรียน
เทานั้น  แตยังตองเปนคนดี  ที่มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความเปนสุภาพบุรุษและมีอุปนิสัยใจคอดีอีก
ดวย  ผูพูดแฝงน้ําเสียงเชิงตักเตือน 
การอานตีความรอยกรอง 
 การเขียนที่มีรูปแบบการเขียนเปนรอยกรอง  เปนคําประพันธที่มีฉันทลักษณ  ผูอาน
ตองสรุปสาระสําคัญของคําประพันธนั้น  ทั้งนี้  มิใชเปนการถอดคําประพันธ  ขณะเดียวกันก็ตองมี
ความเขาใจเรื่องภาพพจน  ซ่ึงหมายถึงกลวิธีการใชคําเพื่อใหเกิดจินตภาพ  ไดแก  การใชคําเปรียบ
แบบอุปมา     อุปลักษณ  บุคคลวัต  การใชนามนัย  และการเลียนเสียงธรรมชาติ  เปนตน  มาชวยใน
การตีความเพื่อใหเขาใจความหมายของกวีนิพนธบทนี้  จากนั้น  จึงเรียบเรียงเปนยอหนาสาระสําคัญที่
กวีตองการสื่อสารมายังผูอาน 
 
ตัวอยาง     โคลงโลกนิติ 
 เพื่อนกิน  ส้ินทรัพยแลว  แหนงหนี 
 หางาย  หลายหมื่นมี  มากได 
 เพื่อนตาย  ถายแทนชี-  วาอาตย 
 หายาก  ฝากผีไข   ยากแท  จักหา 
 ตีความวา  เพื่อนกินหรือเพื่อนไมแทหางายมีมากมายแตเพื่อนตายหรือเพื่อนแทหายาก 
 หลักปฏิบัติเก่ียวกับการฟงเพื่อตีความมีดังนี้ 
 1. ฟงเรื่องที่จะตีความใหละเอียด  แลวพยายามจับประเด็นสําคัญของเรื่อง 
 2. ทําความเขาใจถอยคําที่เห็นวามีความสําคัญ  ดูบริบทวากําหนดความหมายของ
คํานั้นไวอยางไร 
 3. ขณะที่ฟงตองคิดหาเหตุผลและใครครวญ  วาขอความนั้นมีความหมายถึงส่ิงใด 
 4. การตีความมิใชการถอดคําประพันธ 
 5. การตีความนั้นเปนการตีความตามความรูความคิดของผูอานเอง  แตทั้งนี้ตองมี
เหตุผลประกอบที่ชัดเจน 
 6. พิจารณาไดวาผูพูดมีเจตนาในการพูดอยางไร  เร่ืองราวที่พูดนั้นเชื่อถือไดหรือไม 
 7. ผูฟงควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง 
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ตัวอยาง  นิทานเรื่องกากับนกนางแอน 
 

 นกนางแอนถามกาวา 
 “เจาวาขนของขากับขนของเจา  ใครจะงามกวากัน” 
 กามองขนของตนแลวตอบวา 
 “ขาวาขนของขาก็สวยดีนะ” 
 นกนางแอนขยับปกพลางวา 
 “แตเจาดูสิ  ขนของขาดูสวยเปนพิเศษในฤดูรอนอยางนี้” 
 กาจึงกลาววา  “ก็จริงนะ  แตขนของขางามทุกฤดู  ไมวาฤดูใดมันก็จะดําเชนนี้” 

ที่มา  : http//www.fungtham.com/fable/fable048.ktml 
 
 ตีความวา  :  ความงามที่แทจริงคือความงามที่คงทนและยั่งยืน 
 กา    :  ตัวแทนของความงามที่คงทนยั่งยืน 
 นกนางแอน  :  ตัวแทนของความงามที่ไมคงทน 
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ขาว จ้ีใช กม. จัดการรานเกมเถื่อน ทําอยางจริงจัง 
 
 กมธ.วุฒิสภาเสนอมีหลักสูตรสอนเด็กกับ  “ติดเกม”  ดานกระทรวงวัฒนธรรมจี้
เจาหนาที่ใชกฎหมายจัดการ  “รานเกมเถื่อน”  จริงจัง  เลิกปากวาตาขยิบ  ระบุบางรานเปน  “แหลง
มั่วยาเสพติด-มั่วเพศ”  ขณะที่ผูปกครองแฉในวงสัมมนากลาง  บางรานแถม  “ใสกัญชาในอาหาร” 
ดึงเด็กใหติด 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส  ฉบับประจําวันเสารที่  16  ธันวาคม  2551  หนา  9 
 
 ตีความคําวา  จี้  หมายถึง   ติดตามเรงรัด 
 คําวา  รานเกมเถื่อน  หมายถึง  รานเกมที่เปดอยางไมถูกตองตามกฎหมายหรือไมมี
ใบอนุญาตใหเปดกิจการ 
 คําวา  แฉ  หมายถึง  เปดเผยขอความที่เปนความลับ 
 สํานวนปากวาตาขยิบ  หมายถึง  พูดอยางหนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง 
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 นิทานเรื่อง  ตนสนอวดด ี
 
 ตนสนมักจะคิดวาตนนั้นมีความสวยงามกวาตนฉําฉา  อีกทั้งยังมีประโยชนมากกวา
ดวย   
 “คนตองการตนสนอยางเราเพื่อไปสรางเปนที่อยูอาศัย  และขาวของเครื่องใชตาง 
ๆ”  ตนสนคุยขมตนฉําฉาที่ยืนอยูใกล ๆ กัน   
 “แตเจานะไมเห็นจะเปนประโยชนตอใครเลย”   
 “ขารูตัวดี  วาขานั้นต่ําตอยดอยคากวาทาน  แตลองดูขางหนานั่นสิ  มีคนเอาเลื่อยกับ
ขวานมาแลว  ทีนี้  ทานยังอยากเปนตนสนหรือตนฉําฉาละ” 
 

ที่มา  :  http://www.fungdham.com/fable/fable.048.html 
 

 
 ตีความวา  :  การทําตัวโออวดหรืออวดดีอาจทําใหตนเองไดรับความเสียหาย,  ความ
สวยงามอาจจะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปนอันตรายตอชีวิตได 
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เพลง  รูปท่ีมีทุกบาน 
       ศิลปน   เบิรด  ธงไชย  แมคอินไตย 
 ตั้งแตเล็กยังเคยไดถามแมวา  บนขางฝาบานเรานั้นติดรูปใคร 
 ที่แมคอยบูชาประจํากอนนอนทุกคืนจะตองไหว 
 แมตอบวาใหกราบรูปนั้นทุกวัน  ทานเปนเทวดาที่มีลมหายใจ 
 ที่เรายังพอมีพอกินอยางวันนี้  ทานดูแลคนไทยมานานเหลือเกินใหจําไว 
 *เปนรูปที่มีทุกบานจะรวยหรือจนหรือวาจะใกลไกล 
 เปนรูปที่มีทุกบานดวยความรักดวยภักดีดวยจิตใจ 
 เติบโตมากี่สิบปที่ผานมา  ภาพที่เห็นคือทานทํางานทุกวัน 
 เมื่อไรเราทําอะไรที่เกิดทอ 
 แคมองดูรูปบนขางฝาจะไดกําลังใจจากรูปนั้น 
 (ซํ้า *) 
 **จะขอตามรอยของพอ 
 ทองคําวาเพียงและพอจากหัวใจ 
 เปนลูกที่ดีของพอ  ดวยความรัก  ดวยภักดี 
 (ซํ้า **) 
 จะขอตามรอยของพอ  ทองคําวาเพียงและพอจากหัวใจ 
 เปนลูกที่ดีของพอ  ดวยความรัก  ดวยภักดี 
 ดวยความรัก  ดวยภักดี  ตลอดไป 
 

ที่มา  :  http://www.ijigg.com/songs./V2FFOGEPBO 
 
 ตีความคําวา  รูป  หมายถึง   พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 คําวา  เทวดาที่มีลมหายใจ  หมายถึง  ชาวสวรรคที่มีชีวิตจริง (พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว) 
 คําวา ทานเปนเทวดาที่มีลมหายใจ  หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 คําวา  พอที่มีลมหายใจ  หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 คําวา  ลูกที่มีลมหายใจ  หมายถึง  ประชาชน,  ราษฎร 
 คําวา  เพียงและพอจากหัวใจ  หมายถึง  การใชชีวิตแบบพอเพียง   ใชจายอยางประหยัด       
ไมฟุมเฟอย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ช่ือ...........................................................................................................ช้ัน........................................... 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพจริง  เพื่อสังเกตและปรับปรุง 
                   พฤติกรรมของนักเรียน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ความสนใจและ 

ความตั้งใจในการเรียน 
การมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
รวม 

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

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   = 0   คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
เร่ือง  การฟงเพื่อประเมินคา      เวลา  1   คาบ 
 
1.   สาระสําคัญ 
 การฟงสารที่ใหความรูและสารที่ใหความบันเทิงแกผูฟงนั้น  ผูฟงควรจะประเมินคา
สารที่ฟงโดยใชความคิดพิจารณาเรื่องที่ฟงและสามารถตัดสินไดวาสารที่ฟงนั้นดีหรือไมดีอยางไร  
เหมาะสมหรือไมอยางไร  การฝกการฟงเพื่อประเมินคาจะชวยใหผูฟงสามารถเลือกรับทราบและฟง
เร่ืองตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 
2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู ความเขาใจ  และประเมินคาเรื่องที่ฟงได 
 
3.    จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนบอกความหมายของการประเมินคาได 
 2. นักเรียนบอกขั้นตอนการฟงเพื่อประเมินคาได 
 3. นักเรียนประเมินคาขาว  นิทาน  และเพลงที่ฟงได 
 4. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคาได
ถูกตองไมนอยกวารอยละ  75 % (ไมต่ํากวา  22.5  คะแนน จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน) 
 
4.   เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการประเมินคา 
 2. ขั้นตอนการฟงเพื่อประเมินคา 
 3. เรื่องที่กําหนดใหฟงเพื่อประเมินคา  ขาวเตือนการใชเครื่องสําอาง  นิทานเรื่อง
ผูใหญชางสอน  เพลงคนพิเศษ 
 
5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูซักถามถึงการดูละครหลังขาวของนักเรียนและเลือกเรื่องที่มีนักเรียนในชั้น
เรียนดูมากที่สุด  โดยใหตอบคําถามในหัวขอชอบละครเรื่องนี้หรือไม  เปนเรื่องที่ดีและมีคุณคา
อยางไร 
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 2.. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของการประเมินคาและแสดงความคดิเหน็ 
 3. นักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองการประเมินคา  กําหนดเวลา  5  นาที 
 4. นักเรียนฟงขาวเตือนการใชเครื่องสําอาง  นิทานเรื่อง  ผูใหญชางสอน  โดยครู
อานใหฟง  และใหนักเรียนฟงเพลงคนพิเศษจากเครื่องบันทึกเสียง  และรวมกันประเมินคาลักษณะ
นิสัยของตัวละครจากนิทาน  ประเมินคาขาวและเพลง  และครูอธิบายเพิ่มเติม 
 5. นักเรียนทําแบบฝก  การฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา
เปนรายบุคคล   กําหนดเวลาประมาณ  30  นาที 
 5. ครูเฉลยแบบฝกการฟงและอธิบายเพิ่มเติม 
 6. ครูใหนักเรียนนําใบความรูที่แจกไปทั้งหมดมาในคาบตอไป 
 

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อประเมินคา 
 2. ขาวเตือนใชเครื่องสําอาง 
 3. นิทานเรื่องผูใหญชางสอน 
 4. เพลงคนพิเศษ 
 5. เครื่องบันทึกเสียง 
 6. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา 
 

7.   การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน 
 2. สังเกตการอภิปราย  และแสดงความคิดเห็น 
 3. การตรวจใหคะแนนการทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  ชุดที่  4  การฟง
เพื่อประเมินคา 
  

เกณฑการประเมินผล 
 เกณฑผานไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อประเมินคา 
 3. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  4  การฟงเพื่อประเมินคา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

249 

8.   รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการประเมินคา 
 2. ขั้นตอนการฟงเพื่อประเมินคา 
 3. ขาวเตือนใชเครื่องสําอาง 
 4. นิทานเรื่องผูใหญชางสอน 
 5. เพลงคนพิเศษ 
 
9.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
              (.................................................) 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ  
 

การฟงเพื่อประเมินคา 
 การฟงที่ดีอีกอยางหนึ่ง  คือ  เมื่อฟงแลวตองผูฟงรูจักนําความรูความคิดที่ดีมีประโยชน
จากเรื่องที่ฟงไปใช  ผูฟงตองประเมินคาเสียกอนวาเรื่องที่ฟงมีคุณมากนอยเพียงใด  ใหประโยชนใน
แงไหน  อะไรเปนขอคิดหรือแนวคิดที่ควรนําไปปฏิบัติตาม  หรือเร่ืองที่ฟงนี้นาเชื่อถือหรือไม  เปน
ตน  เมื่อวิเคราะหวิจารณดวยเหตุผลแลวจึงตัดสินใจวาเรื่องที่ฟงมีคุณคาหรือไม  นาเชื่อถือหรือไม
สมควรนําไปปฏิบัติตามหรือไม  การฟงโดยรูจักประเมินคาดังกลาวนี้จะชวยใหผูฟงไดรับประโยชน
จากการฟงอยางเต็มที่และยังชวยเสริมใหผูฟงเปนคนมีวิจารณญาณมากขึ้นอีกดวย 
 
ความหมายของการฟงเพื่อประเมินคา 
 ประเมินคา  หมายถึง  การใชดุลพินิจตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ส่ิงนั้นเปนวัตถุ  
ผลงาน  การกระทํา  หรือกิจกรรมก็ได  โดยพิจารณาวาสิ่งนั้นดีหรือเลว  เปนคุณหรือเปนโทษ  มี
ประโยชนหรือไมมีประโยชน  คุมหรือไมคุม  แคไหน  เพียงไร 
 ในการฟงนั้นเราตองตัดสินประเมินคาของสารที่ไดรับฟงนั้นอยางดี  คุณคามากนอย
เพียงใดมีจุดดี  จุดเดนอยางไร  มีขอบกพรองมากนอยเพียงไร  ส่ิงที่กลาวถึงนั้นกอใหเกิดผลดี ผลเสีย  
อยางไรแกใคร  หรือมีคุณคาในดานใด 
 วิธีฟงเพื่อประเมินคาควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ฟงแลวจับสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงทั้งหมดกอน 
 2. คิดใครครวญ  แยกแยะเรื่องที่ฟงเกี่ยวกับแงมุมตาง ๆ  เชน  เหตุคืออะไร  ผลคือ
อะไร  ตรงไหนเปนความคิดที่ดี  ตรงไหนนาเชื่อ  ตรงไหนไมนาเชื่อ   เปนตน 
 3. สรุปหรือตัดสินใจวาเรื่องที่ฟงนั้นดีหรือไมดี  นาเชื่อหรือไมนาเชื่อ  มีคุณคา
หรือไม  โดยแสดงเหตุผลประกอบ 
 4. จากนั้นจึงนําไปแสดงออกดวยการพูดหรือการเขียนตามจุดมุงหมายของการฟงที่
กําหนดไว 
 การฟงเพื่อประเมินคาเปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟงเพื่อวิเคราะหอันนําไปสู  
“การฟงอยางมีวิจารณญาณ” 
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ใบความรู 

 
การฟงเพื่อประเมินคา 
 การฟงที่ดีอีกอยางหนึ่ง  คือ  เมื่อฟงแลวตองผูฟงรูจักนําความรูความคิดที่ดีมีประโยชน
จากเรื่องที่ฟงไปใช  ผูฟงตองประเมินคาเสียกอนวาเรื่องที่ฟงมีคุณมากนอยเพียงใด  ใหประโยชนใน
แงไหน  อะไรเปนขอคิดหรือแนวคิดที่ควรนําไปปฏิบัติตาม  หรือเร่ืองที่ฟงนี้นาเชื่อถือหรือไม  เปน
ตน   
 
ความหมายของการฟงเพื่อประเมินคา 
 ประเมินคา  หมายถึง  การใชดุลพินิจตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ส่ิงนั้นเปนวัตถุ  
ผลงาน  การกระทํา  หรือกิจกรรมก็ได  โดยพิจารณาวาสิ่งนั้นดีหรือเลว  เปนคุณหรือเปนโทษ  มี
ประโยชนหรือไมมีประโยชน  คุมหรือไมคุม  แคไหน  เพียงไร 
 ในการฟงนั้นเราตองตัดสินประเมินคาของสารที่ไดรับฟงนั้นอยางดี  คุณคามากนอย
เพียงใดมีจุดดี  จุดเดนอยางไร  มีขอบกพรองมากนอยเพียงไร  ส่ิงที่กลาวถึงนั้นกอใหเกิดผลดี ผลเสีย  
อยางไรแกใคร  หรือมีคุณคาในดานใด 
 วิธีฟงเพื่อประเมินคาควรดําเนินขั้นตอนดังนี้ 
 1. ฟงแลวจับสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงทั้งหมดกอน 
 2. คิดใครครวญ  แยกแยะเรื่องที่ฟงเกี่ยวกับแงมุมตาง ๆ  เชน  เหตุคืออะไร  ผลคือ
อะไร  ตรงไหนเปนความคิดที่ดี  ตรงไหนนาเชื่อ  ตรงไหนไมนาเชื่อ   เปนตน 
 3. สรุปหรือตัดสินใจวาเรื่องที่ฟงนั้นดีหรือไมดี  นาเชื่อหรือไมนาเชื่อ  มีคุณคา
หรือไม  โดยแสดงเหตุผลประกอบ 
 4. จากนั้นจึงนําไปแสดงออกดวยการพูดหรือการเขียนสุดแตจุดมุงหมายของการ
ฟงที่ตั้งไว 
 การฟงเพื่อประเมินคาเปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟงเพื่อวิเคราะหอันนําไปสู  
“การฟงอยางมีวิจารณญาณ” 
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ขาวเตือนใชเคร่ืองสําอาง 
 
 ดร.จิราภรณ  ทองตัน อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (มสด.)  กลาววา  อยากเตือนวัยรุนที่ใช
เครื่องสําอางที่วางขายตามทองตลาดวาตองดูสวนประกอบใหชัดเจน  เพราะหากเปนสารที่หามใชใน
เครื่องสําอาง  เมื่อนําไปใชจะทําใหหนาตาเปลี่ยนไปได  หรือการใสคอนแทกเลนสตาโต  การเขียน
ขอบตาดวยอายไลเนอร  ตองไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  เพราะปจจุบันมีผูลักลอบผลิตและ
จําหนายโดยใชสวนผสมที่เปนอันตรายอยูมาก 
 

ที่มา  :  หนังสือพิมพเดลินวิส  ฉบับประจําวันที่  17  ธันวาคม  2551  หนา  15 
 
คําถามสําหรับถามนักเรียน 
1. นักเรียนไดรับประโยชนจากขาวเตือนใชเครื่องสําอางหรือไม  เพราะเหตุใด 
 (ไดรับประโยชนจากการฟงขาวนี้  เพราะสามารถนําไปใชเลือกซือเครื่องสําอางใชใน 
 ชีวิตประจําวันได) 
2. นักเรียนเห็นดวยหรือไมวาการเลือกซื้อเครื่องสําอางที่วางขายตามทองตลาดตองดูสวนประกอบ 

ใหชัดเจน  เพราะเหตุใด 
(เห็นดวย  เพราปจจุบันตามทองตลาดมีเครื่องสําอางที่ไมไดมาตรฐานออกมาวางจําหนาย
มาก) 

3. นักเรียนเห็นดวยหรือไมวาเครื่องสําอางที่ไมไดมาตรฐานจะทําใหผูใชไดรับอันตราย   
เพราะเหตุใด 

 (เห็นดวย  เพราะเครื่องสําอางที่ไมไดมาตรฐานจะเปนอันตรายตอผูใช) 
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นิทานเรื่อง  ผูใหญชางสอน 
 
 เด็กนอยคนหนึ่งพลัดตกลงไปในแมน้ําจึงรองตะโกนขึ้นวา 
 “ชวยดวย !  ชวยดวย !   วายน้ําไมเปน  ชวยหนูดวย” 
 ขณะนั้นมีผูใหญคนหนึ่งเดินผานมาพอดี  เมื่อไดยินเสียงรองของเด็กจึงไปที่ริมฝงแมน้ําแลวอบรมสั่งสอน
วา 

 “หนูชางซุกซนเหลือเกินนะ  ถารูตัววาวายน้ําไมเปนแลวมาเลน  ริมน้ําทําไม  ไมคิด
หรือวาถาตกลงไปใครจะมาชวย” 
 เด็กนอยพยายามตะโกนตอบวา 
 “คุณนาจา  ชวยหนูขึ้นไปกอน  แลวคอยอบรมไดหรือไม” 
 

ที่มา  :  http//www.fungdham.com/fable/fable048.html 
 
คําถามสําหรับถามนักเรียน 
 1. ผูใหญมีลักษณะนิสัยอยางไร  (ชอบอบรมสั่งสอน  ไมชอบเด็กซน) 
 2. นักเรียนคิดวาการกระทําของผูใหญคนนั้นเหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด        
(ไมเหมาะสม  เพราะควรจะชวยเด็กขึ้นมาจากน้ํากอน) 
 3. นักเรียนเห็นดวยกับการกระทําของผูใหญคนนั้นหรือไม  เพราะเหตุใด  (ไมเห็น
ดวย  เพราะชีวิตเด็กสําคัญกวาควรจะชวยกอนแลวคอยอบรม) 
 4. ถานักเรียนเปนผูใหญคนนั้น  นักเรียนจะทําอยางไร  (ชวยเด็กที่ตกน้ําขึ้นมากอน
แลวซักถามความจริงกอนอบรม) 
 5. จากนิทานนักเรียนคิดวาเด็กนอยคนนี้ซุกซนหรือไม  เพราะเหตุใด  (เนื่องจาก
เร่ืองไมไดกลาวถึงทําใหไมทราบวาเด็กตกน้ําเพราะซุกซน) 
 6. “คุณนาจาชวยหนูขึ้นไปกอนแลวคอยอบรมไดหรือไม”  จากคําพูดแสดงเด็ก
รูสึกอยางไร  (กลัวและตองการความชวยเหลือ) 
 7. นักเรียนคิดวาประโยชนที่นักเรียนไดรับจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร   
  (รูจักระมัดระวังตนเองในการเลนใกลแมน้ําหรือไมเลนใกลแหลงน้ํา  เพราะอาจ
เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได) 
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เพลง  คนพิเศษ 
 
 อยูกันหางเพียงไหน  ไมเคยคิดเปลี่ยนใจ  จะอยูไกลแคไหน  ไมเคยคิดเปลี่ยนแปลง  
จะซื่อตรงในรัก  รักเธอไมเคลือบแคลงเสมอไป  *ก็เธอเปนคนพิเศษกวาใครจะมาพิเศษเทาเธอคงไมมี
อีกแลว  ไมมีใครคนไหนเขาใจเหมือนอยางเธอ  เฝาดูแลเสมอทุกทีที่เศราใจ  ปลอบประโลมปลอบ
ขวัญฉันจนไมหวั่นไหวในสิ่งใด  จะบูชาความรักที่เธอมีใหฉัน  จะกี่เดือนกี่วันหรือปที่ผานไป  จะ
จดจํารําลึกพระคุณอันยิ่งใหญตลอดกาล  นะคุณแม...ผมรักแม...คิดถึงแม 
 

ที่มา  : อัลบั้ม  แด...ผูบังเกดิเกลา  รักที่ยิ่งใหญ 
 
คําถามสําหรับถามนักเรียน 
1. จากบทเพลงนักเรียนเห็นดวยหรือไมวา  “แมคือคนพิเศษ”  เพราะเหตุใด 
 (เห็นดวยเพราะแมคือคนพิเศษ  เปนผูใหกําเนิด  รักและดูแลเราเสมอ) 
2. นักเรียนไดรับประโยชนจากการฟงเพลงคนพิเศษหรือไม  เพราะเหตุใด 
 (ไดรับประโยชนจากเพลงนี้  เพราะทําใหรูสึกถึงความรักที่แมมีตอลูกและตอบแทนพระคุณ
ของแมที่มีพระคุณตอเรา) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ช่ือ...........................................................................................................ช้ัน........................................... 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพจริง  เพื่อสังเกตและปรับปรุง 
                   พฤติกรรมของนักเรียน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ความสนใจและ 

ความตั้งใจในการเรียน 
การมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
รวม 

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

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
  
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   = 0   คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
เร่ือง  การฟงอยางมีวิจารณญาณ      เวลา  2   คาบ 
 
1.   สาระสําคัญ 
 การฟงอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง   ผูฟงตองสามารถจับใจความสําคัญ  วิเคราะห
แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  ตีความและประเมินคาเรื่องที่ฟงได  การฝกการฟงอยางมี
วิจารณญาณจะชวยใหผูฟงเลือกฟงส่ิงที่มีคุณคา   เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
 
2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 นักเรียนมีความรู ความเขาใจเรื่องการฟงและมีวิจารณญาณในการฟง 
  
3.    จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการฟงอยางมีวิจารณญาณได 
 2. นักเรียนจับใจความสําคัญจากขาว  นิทาน  และเพลงที่ฟงได 
 3. นักเรียนแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากขาว  นิทาน  และเพลงที่ฟงได 
 4. นักเรียนตีความจากขาว  นิทาน  และเพลงที่ฟงได 
 5. นักเรียนประเมินคาจากขาว  นิทาน  และเพลงที่ฟงได 
 6. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ
ไดถูกตองไมนอยกวารอยละ  75 % (ไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30 คะแนน) 
 
4.   เนื้อหาสาระ 
 1. ความรูเกี่ยวกับการฟง 
 2. การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3. การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 4. การฟงเพื่อตีความ 
 5. การฟงเพื่อประเมินคา 
 6. การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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5.   กิจกรรมการเรียนรู 
 1. ครูทบทวนบทเรียนเรื่องการฟง   การจับใจความสําคัญ  การแยกแยะขอเท็จจริง
และขอคิดเห็น  การตีความ  การประเมินคา  โดยใหนักเรียนรวมกันตอบ 
 2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่แสดงขอความวา  “โปรดใช
วิจารณญาณในการรับชม”  มีความหมายวาอยางไร  โดยใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและครูอธิบาย
เพิ่มเติม 
 3. ครูแจกใบความรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ  กําหนดเวลาศึกษาใบความรู
ประมาณ  10  นาที    นักเรียนรวมกันสรุปใบความรูโดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
 4. นักเรียนแบงกลุม  กลุมละ  5  คน  โดยพยายามมิใหซํ้ากลุมเดิม  ตัวแทนกลุมจับ
สลากเลือกหัวขอใบความรูที่ครูใหเตรียมมาในคาบที่แลว   นักเรียนทําแผนที่ความคิดสรุปใบความรู
ในใบงานตามหัวขอที่ไดรับ  กําหนดเวลาประมาณ 15  นาที  และตัวแทนกลุมนําเสนองานหนาชั้น
เรียน 
 5. ครูติชม  การนําเสนอ  และอธิบายเพิ่มเติม   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา
การเรียนเรื่องการฟงอยางมีวิจารณญาณที่เรียนมา 
 6. นักเรียนทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ
เปนรายบุคคล 
 7. ครูเฉลยและอธิบายเพิ่มเติม 
 
6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟง 
 2. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 4. ใบความรูเร่ืองการตีความ 
 5. ใบความรูเร่ืองการประเมินคา 
 6. ใบความรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 7. ใบงานแผนที่ความคิดสรุปจากใบความรู 
 8. แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  5  การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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7.   การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจและตั้งใจเรียน 
 2. สังเกตการอภิปราย  และแสดงความคิดเห็น 
 3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 4. ตรวจใบงานแผนที่ความคิดสรุปจากใบความรู 
 5. การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 6. การตรวจใหคะแนนการทําแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่  5  การฟง
อยางมีวิจารณญาณ 
เกณฑการประเมินผล 
 เกณฑผานไมต่ํากวา  22.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน 
 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 1. ใบความรูเร่ืองการฟง 
 2. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3. ใบความรูเร่ืองการฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 4. ใบความรูเร่ืองการตีความ 
 5. ใบความรูเร่ืองการประเมินคา 
 6. ใบความรูเร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 7. ใบงานแผนที่ความคิดสรุปจากใบความรู 
 8. แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 9. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 
8.   รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 1. ความรูเกี่ยวกับการฟง 
 2. การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3. การฟงเพื่อแยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 
 4. การฟงเพื่อตีความ 
 5. การฟงเพื่อประเมินคา 
 6. การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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9.   บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 ปญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
  
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
              (.................................................) 
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รายละเอียดเนื้อหาสาระ 
 
ความหมายของการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 ความหมายของ  “วิจารณญาณ”  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พุทธศักราช  
2542 (2546 : 1073)  ไดใหความหมายคําวา  “วิจารณญาณ”  วา  น.  ปญญาที่สามารถเรียนรูหรือให
เหตุผลที่ถูกตองได 
 การฟงอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การฟงอยางไตรตรอง  สามารถจับใจความ
สําคัญของเรื่อง  แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  พิจารณาตีความ  ตลอดจนประเมินคาของเรื่องที่
ฟงไดอยางมีเหตุผล 
 การฟงอยางมีวิจารณญาณผูที่สามารถฟงไดอยางมีวิจารณญาณตองเปนผูที่มีทักษะ
ดังตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหทักษะในการวิเคราะหคือความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออก
จากขอคิดเห็น  รูวาอะไรเปนเหตุและเปนผล  รูที่มาที่ไปของเรื่อง 
 2. การตีความ  ทักษะในการตีความ  ก็คือ  จะตองสามารถรูความหมายที่แฝงไวใน
เร่ืองนั้น ๆ  ซ่ึงบางครั้งไมไดบอกตรง ๆ  ในถอยคําแตผูฟงจะตองตีความหมายใหถูกตอง 
 3. การประเมินคา  ทักษะในการประเมินคาจะเปนทักษะตอเนื่องมาจากทักษะของ
การวิเคราะหและการตีความอันเปนพื้นฐานใหสามารถประเมินคาไดวาอะไรดีหรือไมดีมีคุณคามาก
นอยเพียงใด  และมีคุณคาทางดานใดบางเพราะอะไร  ซ่ึงการที่จะประเมินคาเรื่องใด ๆ  จะตอง
พิจารณาใหรอบดาน  เชน  พิจารณาจุดประสงคของสาร  รูปแบบของสาร   ประเภทของสาร  เปนตน 
 4. การตัดสินใจทักษะของการตัดสินใจ  ก็คือทักษะของการวินิจฉัยเพื่อประเมินคา
อันนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองวา  ส่ิงที่ไดยินไดฟงมานั้นสิ่งใดควรจะรับเอามาหรือไมรับ  ส่ิงใด
ควรเชื่อหรือไมควรเชื่อซ่ึงการตัดสินใจที่ถูกตองเปนเรื่องสําคัญมากทั้งในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ 
 5. การนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน  ทักษะนี้ไมเทากันในแตละคน  บางคน
ไดฟงอะไรเพียงนิดเดียวก็สามารถนําไปประยุกตใชหรือพลิกแพลงเอาไปทําประโยชนไดมากมายซึ่ง
ทักษะบางครั้งอาจจะตองใชศิลปะและประสบการณของแตละคนมาชวยดวย  ดังนั้นการฟงมากก็จะ
เปนฐานขอมูลใหตัดสินใจไดไมผิดพลาด 
 สรุปไดวาการฟงเปนทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสูการเรียนรูในทักษะอื่น ๆ  ตอไป    
การฟงจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนมากในยุคโลกาภิวัตน  เพราะขาวสารขอมูลตาง ๆ จะแพร
ขยายจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมอยางรวดเร็วทั่วถึงกัน  การฟงเปนทักษะที่ฝกฝนใหเกิดความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

261 

คลองตัวไดหากมีการฝกฝนอยูเสมอ ๆ  เพราะการฟงเปนจุดเริ่มตนที่กอใหเกิดปญญา  ถาบุคคลใดมี
ทักษะการฟงที่ดีทักษะอื่น ๆ   ก็จะดีตามไปดวย  ดังนั้นครูผูสอนจึงตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย  ควรจัดไปตามลําดับขั้นจากงายไปสูยาก  จากการจับใจความสําคัญพัฒนาเปนการฟงขึ้น
สูงสุดคือการฟงอยางมีวิจารณญาณซึ่งนับวาเปนการฟงที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอตัวผูฟง 
 
 ประสิทธิภาพในการฟง 
 ในการใชภาษาเปนเครื่องสื่อความหมาย  การฟงมีความสําคัญไมนอยไปกวาการพูด  
การอานและการเขียน  ผูที่ขาดทักษะในการฟง  นับวาบกพรองในการที่จะเขาใจความหมายของภาษา
อยางสมบูรณ  นักเรียนที่ฟงคําบรรยายของครูในหองเรียน  มีเปนจํานวนมากที่ฟงอะไรไดเพียงครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ  นับวาขาดประโยชนไป  ฉะนั้นนักเรียนจึงจําเปนตองไดรับการฝกทักษะฟงใหมากพอจนเกิด
ประสิทธิภาพในการฟง 
 
 ประสิทธิภาพในการฟงแยกเปนรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. ฟงเขาใจตรงตามความมุงหมายของผูพูด 
 2. ฟงแลวสรุปใจความสําคัญได 
 3. ฟงแลวนําไปใชประโยชนได 
 4. ฟงอยางมีวิจารณญาณ รูวาส่ิงใดควรเชื่อส่ิงใดไมควรเชื่อ 
 5. มีสมาธิในการฟงไมปลอยอารมณเล่ือนลอย 
 6. ฟงอยางมีความมุงหมาย  รูวากําลังฟงเพื่ออะไร 
 7. ฟงแลวเกิดความจรรโลงใจและรูคุณคาของสิ่งที่ไดฟง 
 8. ฟงแลวรูถึงเจตนาและความคิดที่ตางกันของบุคคลตาง ๆ 
 9. สนใจฟงในสิ่งที่เปนประโยชน  โดยเฉพาะสิ่งที่มากับสื่อสาธารณะ  เชน  วิทยุ  
โทรทัศน 
 10. ฟงดวยมารยาทอันดี 
 นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีประสบการณในการฟงมาก ๆ  ตางลักษณะและ
ตางโอกาสและควรไดรับการฝกอบรมใหมีมารยาทอันดีในการฟง 
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ใบความรู 

 

ความหมายของการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 การฟงอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การฟงอยางไตรตรอง  สามารถจับใจความ
สําคัญของเรื่อง  แยกแยะขอเท็จจริงและขอคิดเห็น  พิจารณาตีความ  ตลอดจนประเมินคาของเรื่องที่
ฟงไดอยางมีเหตุผล 
 การฟงอยางมีวิจารณญาณผูที่สามารถฟงไดอยางมีวิจารณญาณตองเปนผูที่มีทักษะ
ดังตอไปนี้ 
 1. ทักษะในการวิเคราะห  คือ ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจาก
ขอคิดเห็น  รูวาอะไรเปนเหตุและเปนผล  รูที่มาที่ไปของเรื่อง 
 2. การตีความ  ทักษะในการตีความ  ก็คือ  จะตองสามารถรูความหมายที่แฝงไวใน
เร่ืองนั้น ๆ  ซ่ึงบางครั้งไมไดบอกตรง ๆ  ในถอยคํา 
 3. การประเมินคา  การที่จะประเมินคาเรื่องใด ๆ  จะตองพิจารณาใหรอบดาน  เชน  
พิจารณาจุดประสงคของสาร  รูปแบบของสาร   ประเภทของสาร  เปนตน 
 4. การตัดสินใจ  คือ  ทักษะของการวินิจฉัยเพื่อประเมินคาอันนําไปสูการตัดสินใจ
ที่ถูกตองวา   ส่ิงใดควรจะรับเอามาหรือไมรับ  ส่ิงใดควรเชื่อหรือไมควรเชื่อ 
 5. การนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน  
 การฟงเปนทักษะพื้นฐานที่จะนําไปสูการเรียนรูในทักษะอื่น ๆ  ตอไป    การฟงจึงมี
ความสําคัญและมีความจําเปนมากในยุคโลกาภิวัตน  การฟงเปนทักษะที่ฝกฝนใหเกิดความคลองตัว
ไดหากมีการฝกฝนอยูเสมอ ๆ  ถาบุคคลใดมีทักษะการฟงที่ดีทักษะอื่น ๆ ก็จะดีตามไปดวย  ควรจัดไป
ตามลําดับขั้นจากงายไปสูยาก  จากการจับใจความสําคัญพัฒนาเปนการฟงขึ้นสูงสุดคือการฟงอยางมี
วิจารณญาณซึ่งนับวาเปนการฟงที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอตัวผูฟง 
 ประสิทธิภาพในการฟง 
 ในการใชภาษาเปนเครื่องสื่อความหมาย  การฟงมีความสําคัญไมนอยไปกวาการพูด  
การอานและการเขียน  ฉะนั้นนักเรียนจึงจําเปนตองไดรับการฝกทักษะฟงจนเกิดประสิทธิภาพในการฟง 
 ประสิทธิภาพในการฟงแยกเปนรายละเอียด  ดังนี้ 
1.   ฟงเขาใจตรงตามความมุงหมายของผูพูด 6.   ฟงอยางมีความมุงหมาย   
2.   ฟงแลวสรุปใจความสําคัญได   7.   รูคุณคาของสิ่งที่ไดฟง 
3.   ฟงแลวนําไปใชประโยชนได   8.   รูเจตนาและความคิดของผูพูด 
4.   ฟงอยางมีวิจารณญาณ รูวาควรเชื่อหรือไมควร 9.   ฟงส่ิงที่เปนประโยชน   
5.   มีสมาธิในการฟง     10. ฟงดวยมารยาทอันดี 
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แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม 
 

ช่ือ........................................................................................ช้ัน................กลุม............................. 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหนักเรียนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและสมาชิกในกลุมตามสภาพจริง 
                เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองและกลุม 
 

 การแสดง การยอมรับฟง ความตั้งใจ การมีสวนรวม  
ช่ือ-นามสกุล ความคิดเห็น ความคิดเห็น ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติ รวม 

   กิจกรรม กิจกรรม  
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
      
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ  = 0   คะแนน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ช่ือ...........................................................................................................ช้ัน........................................... 
วันที่ประเมิน......................................................... 
 
คําชี้แจง    ใหครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคลตามสภาพจริง  เพื่อสังเกตและปรับปรุง 
                   พฤติกรรมของนักเรียน 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ความสนใจและ 

ความตั้งใจในการเรียน 
การมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติกิจกรรม 
รวม 

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

 
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
  
เกณฑการประเมิน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง    = 3   คะแนน 
 ปฏิบัติบอยครั้ง  = 2   คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง    = 1   คะแนน 
 ไมปฏิบัติ   = 0   คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 

(กอนเรียน) 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย  X ลงใน
กระดาษคําตอบ 
1. การฟงกับการไดยินตางกันหรือไมตางกัน 
 ก. ไมตางเพราะการไดยินคือการไดฟง 
 ข. ไมตางเพราะเปนเสียงที่เขาไปในหูเชนกัน 
 ค. ตางเพราะการไดยินคือเสียงที่มากระทบหูเทานั้น 
 ง. ตางเพราะการไดยินคือการรับรู เสียงแตการฟงคือการรับรู ส่ิงที่ไดยิน  เขาใจและ

ตอบสนอง 
2. คําวา “พหูสูต” หมายถึงขอใด 
 ก. ผูที่มีความรูเพราะไดดูมาก ข. ผูที่มีความรูเพราะไดฟงมาก 
 ค. ผูที่มีความรูเพราะไดอานมาก ง. ผูที่มีความรูเพราะไดบันทึกมาก 
3. การฟงในขอใดมีความหมายใกลเคียงกับ “ฟงอยางมีวิจารณญาณ” มากที่สุด 
 ก. ฟงออก ข. ฟงไมไดศัพท 
 ค. ฟงหูไวหู ง. ฟงความขางเดียว 
4. ขอใดควรใชวิจารณญาณในการฟงมากที่สุด 
 ก. การฟงนิทาน ข. การฟงเพลง 
 ค. การฟงขาว ง. การฟงครูอธิบาย 
5. ถานักเรียนขาดวิจารณญาณในการฟงจะตรงกับขอใดมากที่สุด 
 ก. หูเบา ข. หูตึง  
 ค. หูฝาด ง. หูแตก 
6. ถานักเรียนไมตั้งใจฟงจะสงผลตอนักเรียนขอใดมากที่สุด 
 ก. ฟงไมจบเรื่อง ข. ไมเขาใจเรื่องที่ฟง 
 ค. ตอบคําถามไมได ง. ตองซักถามจากเพื่อน 
7. พฤติกรรมในขอใดถือวาเปนผูฟงที่ดี 
 ก. ฟงไปจดบันทึกไป ข. กมหนาในขณะที่ฟง 
 ค. ฟงโดยไมมองหนาผูพูด ง. ซักถามหลังจากที่ฟงจบ 
8. ขอใดเปนการพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนที่เหมาะสม 
 ก. เลนเกมกระซิบกับเพื่อน ข. นั่งสมาธิเปนเวลานาน 
 ค. หมั่นฝกฝนการฟงอยูเสมอ ง. เลือกฟงแตเพลงที่ชอบ 
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9. นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเพื่อนในชั้นไมสนใจฟงการรายงานหนาชั้นของนักเรียนที่ตั้งใจ 
 คนความา 
 ก. ดีใจ  เพราะจะไดรายงานจบโดยเร็ว  
 ข. ดีใจ  เพราะนักเรียนรายงานอยางไมเขินอาย 
 ค. เสียใจ  เพราะครูอาจใหคะแนนลดลง 
 ง. เสียใจ  เพราะตั้งใจรายงานและเปนเรื่องที่คนควาเอง 
10. ขาวในขอใดเหมาะสมนอยที่สุด ที่จะเปดในรายการวิทยุของโรงเรียน 
 ก. ขาวการระบาดของโรคไขหวัดนก 
 ข. ขาวการเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหม 
 ค. ขาวการเดินทางมาประเทศไทยของนักรองตางประเทศ 
 ง. ขาวการคนพบสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในประเทศไทย 
คําสั่ง  ใหนักเรียนฟงขาว  วธ.ดันแผนแมบทกระตุนคนไทยใชภาษาไทยถูกตอง  แลวตอบคําถามขอ 
11-20 
 นายวีระ  โรจนพจนรัตน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.)  กลาวถึงความคืบหนาโครงการ
รณรงค ป 2550  เปนปภาษาไทย  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  
พรรษา  5  ธันวาคม  2550  วา  ตามที่  พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท  นายกรัฐมนตรีกลาวแสดงความเปน
หวงการใชภาษาไทยของเด็กและเยาวชน  ในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  รวมทั้งได
มอบหมายให  วธ.และราชบัณฑิตฯ  หาแนวทางในการสงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตองนั้น  
ขณะนี้ วธ. ไดทยอยจัดกิจกรรมในโครงการดังกลาวไปบางสวนแลว  อาทิ  การอบรมการใชภาษาไทย  
มารยาทไทยใหแก ดารา  พิธีกร  นักรอง  การประกวดอานทํานองเสนาะ  การประกวดเพลงไทยเดิม  
ไทยสากล  ลูกทุงและสตริง  นอกจากนี้จะมีการรณรงคเร่ืองเกี่ยวกับภาษาไทยผานสื่อตาง ๆ  อยาง
ตอเนื่องดวย  เชน  การนําเนื้อหารายการ  “รู  รัก  ภาษาไทย”  การนําเสนอบทความเกี่ยวกับปญหาและ
การสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย  ตีพิมพผานสื่อส่ิงพิมพ  หรือการประกวดแขงขันฟง  พูด  เขียน
ภาษาไทย  ผานเว็บไซต  สนุกดอทคอม  เปนตน 
 ปลัด  วธ.  กลาวตอไปวา  ในชวงครึ่งปหลังนับจากตนเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือน
ธันวาคมปนี้  วธ.จะจัดกิจกรรมสําคัญ ๆ  เกี่ยวกับการรณรงคภาษาไทยมากมาย  ไดแก  การจัดสัมมนา
วิชาการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  80  พรรษา  เร่ือง  “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานดานอักษร
ศาสตร  การสัมมนา  เร่ือง  “ภาษาไทยวันนี้”  การสัมมนาเรื่อง  “ภาษาถิ่นก็ภาษาไทย”  การจัดคอน
เสริ์ตเพลงไทย  จรรโลงภาษาไทย  ตอน เพลงจากวรรณกรรม  คอนเสริ์ต  เพลงสุนทราภรณ  การ
ประกวดเรียงความนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ  ในหัวขอ  “เด็กดีมีคุณธรรม”  รวมทั้ง
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มีการจัดคายภาษาและวัฒนธรรมใหแกเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรุนละ  100  คน  
จํานวน  3  รุน  เพื่ออบรมความรูการใชภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่พึงปฏิบัติดวย 
 “นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมีพิธีการประกาศเกียรติคุณยกยองปูชนียบุคคลที่มี
คุณูปการดานภาษาไทย  ครูภาษาไทยดีเดน  ผูประกาศขาว  พิธีกร  ผูใชภาษาไทยดีเดน  และ
ชาวตางชาติที่ใชภาษาไทยดีเดน  เพื่อเชิดชูใหเปนตัวอยางแกเด็กและเยาวชนในการเปนตนแบบการ
ใชภาษาไทยที่ดี  ขณะเดียวกับสํานักการสังคีต  กรมศิลปากร  ก็มีโครงการที่จะจัดสังคีตสัญจร  
ภาษาไทย  ภาษาเพลงไปตามโรงเรียนตาง ๆ  ดวย  อาทิโรงเรียนเบญจมราชาลัย  โรงเรียนสตรีวิทยา  
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  2  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค  เปนตน”  นายวีระ
กลาวและวา  ทั้งนี้  วธ.จะทําการรวบรวมปญหาที่เกี่ยวกับดานภาษาไทยจากหนวยงานตาง ๆ  และ
ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นไวจากวงสัมมนาตาง ๆ  ที่ วธ.จะจัด  เพื่อรวมกับราชบัณฑิตยสถาน  
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)  จัดทําแผนแมบทการ
อนุรักษและสงเสริมการใชภาษาไทยแหงชาติ  เสนอตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหเกิดการอนุรักษและ
สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตอไป 
ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับที่ 21050 วันศุกรที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2550  หนา  23 
11. บุคคลใดเหมาะสมที่สุดในการเขารวมกิจกรรมและโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ก. นักเรียน ข. ครูภาษาไทย 
 ค. ดาราและพิธีกร ง. คนไทยทุกคน 
12. การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ทั้งหมดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด 
 ก. เพราะตองการสงเสริมใหคนไทยใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 ข. เพราะตองการพัฒนาการใชภาษาไทยของดารา  พิธีกร  นักรองเทานั้น 
 ค. เพราะตองการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
 ง. เพราะตองการสืบสานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
13. ขอใดเปนการประเมินไดวาการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง  ๆ  ดังกลาวจะบรรลุ

วัตถุประสงคขั้นตนได 
 ก. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ทั้งหมด 
 ข. รายรับทั้งหมดของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
 ค. รายจายทั้งหมดของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
 ง. ผูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองทุกคน 
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14. ถามีเพื่อนมาชักชวนนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น นักเรียนจะไป
หรือไม เพราะเหตุใด 

 ก. ไป  เพราะอยากพัฒนาทักษะภาษาไทยของตนเอง 
 ข. ไป  เพราะคิดวาไดไปเที่ยวกับเพื่อน 
 ค. ไมไป  เพราะกิจกรรมไมนาสนใจ 
 ง. ไมไป  เพราะคิดวาเสียเวลา 
15. ขอใดคือส่ิงที่ผูเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ไมไดรับหลังจากเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
 ก. ความรูและความสนุกสนาน 
 ข. การแลกเปลี่ยนประสบการณดานภาษา 
 ค. การพัฒนาทักษะภาษาทั้งฟง  พูด  อาน และเขียน 
 ง. ความรูสึกที่วาภาษาไทยเปนเรื่องที่เขาใจงาย 
16. ขอใดที่นักเรียนสามารถนํามาปรับใชในชั้นเรียนไดหลังจากเขารวมกิจกรรมของกระทรวง 
 วัฒนธรรม 
 ก. ไดแนวทางในการฝกใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
 ข. ไดคะแนนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาก 
 ค. ใชภาษาไทยไดถูกตองทั้งหมด 
 ง. อยากเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น  
17. เพราะเหตุใดคนไทยควรใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 ก. เพราะตองตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย 
 ข. เพราะตองใชภาษาไทยติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน 
 ค. เพราะตองใชภาษาไทยมากกวาภาษาอื่น ๆ 
 ง. เพราะภาษาไทยไพเราะกวาภาษาอื่น ๆ 
18. “เปนหวงการใชภาษาไทยของเด็กและเยาวชนไทย” 

จากคําพูดดังกลาวนักเรียนคิดวาทําไมนายกรัฐมนตรีจึงเปนหวงการใชภาษาของเด็กและ
เยาวชน 

 ก. เพราะเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอดการใชภาษาไทย 
 ข. เพราะเด็กและเยาวชนไมชอบใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
 ค. เพราะเด็กและเยาวชนคิดวาภาษาไทยเปนภาษาที่ใชยาก 
 ง. เพราะเด็กและเยาวชนใชภาษาตามความนิยมของวัย  ซ่ึงไมถูกตอง 
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19. นักเรียนคิดวาการใชภาษาไทยที่ไมถูกตองของเด็กและเยาวชนไดรับอิทธิพลจากขอใดนอย
ที่สุด 

 ก. ครู ข. เพื่อน 
 ค. พันธุกรรม ง. ผูแสดงละครและภาพยนตร 
20. นักเรียนเห็นดวยหรือไมที่มีการจัดทําแผนแมบทการอนุรักษและสงเสริมการใชภาษาไทย 
 แหงชาติ  เพราะเหตุใด 
 ก. เห็นดวย  เพราะควรมีการกระตุนใหคนไทยใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 ข. เห็นดวย  เพราะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 ค. ไมเห็นดวย  เพราะแมใชภาษาไมถูกตองก็สามารถสื่อสารกันได 
 ง. ไมเห็นดวย  เพราะแมไมสงเสริมคนไทยก็ตองใชภาษาไทยสื่อสารกัน 
คําสั่ง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  หนักกวาหลายเทา  แลวตอบคําถามขอ  21-30 
 มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยูดวยกัน  3  คน  คือ  พอ  แม  และลูกสาว  พอแมรักลูกของตนเปน
อยางมาก  เฝาทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเล้ียงดวยความรักอยางหาใดปาน  จนกระทั่งลูกเติบโตเปนสาว  
จึงไดจัดการแตงงานกับชายที่มารักลูกของตน 
 เมื่อลูกสาวแตงงานกับครอบครัวที่สามารถดูแลเธอใหมีความสุขสบายแลว  สองตายายก็รูสึก
ภูมิใจในความเปนพอแมของตนยิ่งนัก  ที่ไดทําหนาที่ของผูใหกําเนิดที่สมบูรณแบบ 
 อยูตอมาไมนานผูเปนพอไดเสียชีวิตลง  ทําใหแมตองอยูเพียงลําพัง  ฝายลูกสาวเมื่อไดไปอยู
ในครอบครัวที่สบาย  กลับลืมไปวาตนมีแมที่แกเฒาอยูที่บาน  ไมสนใจใยดีที่จะกลับไปทําหนาที่ลูกที่
ดี 
 คร้ันตอมาเมื่อแมปวย  และไมมีเงินที่จะใชรักษาและซื้อขาวมารับประทาน  ก็ไปขอยืมเงิน
จากลูกสาวของตน  ฝายลูกก็ใหยืมโดยมีขอแมวาตองคืนใหเธอตามเวลาที่กําหนดไว 
 “แมยืมเงินไปแลว  ตองคืนใหหนูดวยนะ” 
 “คืนก็ได”  แมพูดดวยความรูสึกเศราใจตอการแสดงออกของลูก 
 เมื่อวันเวลาผานไปและครบกําหนดนัดหมาย  ลูกสาวผูลืมตนก็มาทวงเงินคืนจากแม  แตฝายผู
เปนแมกลับไมมีใหลูก  ทําใหลูกสาวไมพอใจ  จึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาผูใหญบานเพื่อใหเปนคนตัดสิน 
 ผูใหญบานเปนคนฉลาดในการตัดสินคดี  และดวยความที่ตองการสอนใหลูกรูจักคิดถึง
พระคุณที่แมมีตอตน  จึงกลาวกับหญิงสาววา 
 “ลุงตัดสินคดีไดแนนอน  แตมีขอแมอยู  2  อยางที่อยากใหหนูปฏิบัติตาม  ถาปฏิบัติตามได  
ลุงก็สามารถที่จะนําเงินจากแมมาใหไดเชนกัน” 
 “ขอแมอะไรละลุง ?” 
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 “ขอแมคือ  1.  ใหหนูนําถุงที่มีกอนหินมาผูกหอยไวที่เอว  และใหเติมกอนหินเพิ่มขึ้นวันละ 1 
กอน  2.  ใหทําอยางนี้เปนเวลา  3  เดือน  ถาหนูทําได  ลุงก็รับปากที่จะนําเงินจากแมมาใหแนนอน" 
 "หนูรับปากคะ” 
 หลังจากที่รับคําผูใหญบานแลว  หญิงสาวผูคิดอยากไดเงินคืนก็ทําตามคําสัญญา  ไมวาจะไป
ไหนก็หอยถุงที่มีกอนหินไปดวยตลอดเวลา  และตองเติมกอนหินลงไปทุก ๆ วัน 
 เธอรูสึกวากอนหินที่หอยอยูที่เอวนั้นชางกอใหเกิดความอึดอัดเหลือเกิน  บางครั้งก็อยากจะ
ขวางทิ้งไปใหพน ๆ แตเพราะกลัวจะผิดสัญญาและไมไดเงินคืน  จึงยอมฝนทนที่จะทําตอไป  ทวาเธอ
ก็ทําไดเพียงแคเดือนเดียวก็ทิ้งถุงนั้นไป  พรอมสารภาพกับลุงผูใหญวา 
 “ลุง !  ทําไมถึงหนักอยางนี้  หนูขอยกเลิกสัญญาที่ใหกับลุงนะ” 
 “ถาอยางนั้น  ลุงขอถามคืนหนอยวา  ระหวางที่เจาหอยถุงไวที่เอว  และแมอุมทองเจาตั้ง  9  
เดือน  ใครจะหนักและลําบากมากกวากัน” 
 “ก็ตองเปนแมที่อุมทองสิลุง ? ” 
 “ระหวางเงินที่แมยืมไป  และบุญคุณชีวิตที่ทานเลี้ยงมาอยางไหนมีคามากกวากัน ? ” 
 “ก็ตองเปนบุญคุณที่แมเล้ียงมาสิ” 
 หญิงสาวตอบคําถามพรอมกับความคิดที่เร่ิมเปลงประกายแหงปญญาในตัวเอง 
 “ก็นั่นนะสิ”  ลุงคิดวาบุญคุณของแมที่มีตอเจานั้นมากมายมหาศาล  ยากเกินกวาที่จะ
เปรียบเทียบกับสิ่งใด  ถาเปนไปได  ลุงอยากใหเจากลับใจไมทวงเงินคืนจากแม  ที่สําคัญควรกลับไป
ดูแลเขาใหมีความสุขดวย  เพราะวาแมนั้นนับวันยิ่งจะแกเฒา  และคงมีเวลาอยูกับเจาไดอีกไมนาน  ลูก
ทุกคนควรตอบแทนบุญคุณของทาน  กอนที่ทุกอยางจะสายเกินไป” 
 ฝายลูกสาวเมื่อฟงขอคิดจากลุงผูใหญ  ก็รูสึกสะเทือนใจในการกระทําของตัวเองยิ่งนัก  พลัน
น้ําตาก็ไหลออกมา  พรอมกับความรูสึกผิดชอบชั่วดี 
 หญิงสาวไมเพียงแตไมทวงเงินคืนจากแม  เธอไดกลับไปกราบขอโทษแมที่หลงผิดไป  และ
ขอรับแมไปอยูดวย  พรอมกับดูแลอยางดี 

ที่มา  :  หนังสือนิทานธรรมะเพิ่มคณุคาใหชีวิต ชุติปญโญ  เรียบเรียง   หนา  19-23 
21. ขอคิดที่นักเรียนไดรับจากนิทานสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
 ก. ใชเตือนสติตนเองเรื่องความกตัญู ข. ใชสอนใหคนเปนลูกที่ดี 
 ค. รูวาเมื่อมีปญหาตองหาคนมาตัดสิน ง. ใชฝกการอุมทอง  9  เดือน 
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22. นักเรียนคิดวาการที่ลูกสาวทวงเงินจากแมเปนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติหรือไม เพราะเหตุใด 
 ก. ควร  เพราะใครยืมเงินไปตองทวงคืน  
 ข. ควร  เพราะแมวาจะเปนแมลูกกันแตก็ตองใชคืน 
 ค. ไมควร  เพราะเงินจํานวนเล็กนอยไมควรทวงคืน 
 ง. ไมควร  เพราะสิ่งที่แมใหลูกเทียบไมไดกับเงินที่แมยืม 
23. ถานักเรียนเปนหญิงสาวจะปฎิบัติตนเชนเดียวกับในนิทานหรือไม เพราะเหตุใด 
 ก. ปฏิบัติ  เพราะเมื่อแตงงานแลวตองออกไปอยูกับครอบครัว 
 ข. ปฏิบัติ  เพราะตนเองก็ตองนําเงินมาใชในครอบครัวเชนกัน 
 ค. ไมปฏิบัติ  เพราะเปนการกระทําที่เปนบาป 
 ง. ไมปฏิบัติ   เพราะเปนการกระทําของคนอกตัญู 
24. “ไมสนใจใยดีที่จะกลับไปทําหนาที่ลูกที่ด ีหนาที่ลูกที่ดีเปนอยางไร  
 ก. ใหยืมเงิน ข. ปรนนิบัติดูแล 
 ค. พาแมไปอยูดวย ง. หาขาวใหรับประทาน 
25. จากนิทานเรื่องนี้ ลุงผูใหญบานตองการสอนเรื่องอะไรแกลูกสาว 
 ก. รูวิธีทวงเงินคืนจากแม 
 ข. รูจักการปฏิบัติตามคําสัญญา 
 ค. รูจักความลําบากในการอุมทอง  
 ง. รูจักบุญคุณและตอบแทนพระคุณของพอแม 
26. การที่ผูใหญบานมาชวยตัดสินและตองการสอนใหหญิงสาวรูจักพระคุณของแม ควรไดรับ

การยกยองเรื่องใด 
 ก. มีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน ข. มีความซื่อสัตยตอหนาที่ 
 ค. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ง. มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน 
27. นักเรียนคิดวาวิธีการของลุงผูใหญบานเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
 ก. เหมาะสม  เพราะเปนวิธีที่ปฏิบัติไดงาย 
 ข. เหมาะสม  เพราะเปนวิธีที่ทําใหหญิงสาวรับรูถึงความลําบากที่แมไดรับ 
 ค. ไมเหมาะสม  เพราะตองใชเวลาในการปฏิบัติตนนานถึง  3  เดือน 
 ง. ไมเหมาะสม  เพราะนาจะมีวิธีการที่หญิงสาวตองไดรับความลําบากกวานี้ 
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28. หากผูใหญบานไมเขามาชวยตัดสินคดีระหวางแมกับลูก เหตุการณจะเปนอยางไร 
 ก. ลูกสาวไมสํานึกและไมกลับตัวเปนลูกที่ดีได  
 ข. แมตองทํางานหนักเพื่อหาเงินมาใชคืนลูก 
 ค. แมตองอยูคนเดียวจนเสียชีวิต 
 ง.    แมไปยืมเงินจากผูใหญบาน 
29. จากนิทานเรื่องนี้บุคคลที่ควรไดรับการยกยองมากที่สุดคือขอใด 

  ก.  พอ เพราะชวยจัดงานแตงงานใหลูกสาว  
  ข.     แม เพราะพยายามหาเงินมาคืนลูกสาว 
  ค.     ลุงผูใหญบาน เพราะชวยตัดสินคดีนี้  
  ง.    ลูกสาว เพราะสามารถสํานึกผิดและรับแมไปดูแล 
      30.     นักเรียนสามารถตอบแทนพระคุณของพอแมไดดีที่สุดตามขอใด 
  ก.     ตั้งใจเรียนหนังสือ  ข.     ชวยพอแมดูแลนอง 
  ค.     ชวยพอแมทํางานบาน  ง.      สอบใหไดคะแนนเต็มทุกวิชา 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนฟงเพลง  โรงเรียนของหนู  แลวตอบคําถามขอ 31-40 

เพลง : โรงเรียนของหน ู
ศิลปน : พงษสิทธิ์ คําภีร 

 
สายลมหนาวพัดโบกโบย  
พร้ิวดูแลวสวยใสใส  

เย็นลมเย็นไหวไหวสวยงาม  
บานอยูไกลทุรกัน  

ดารโรงเรียนอยูหลังเขา  
มีแตเราพวกเราไมมีใคร  

* ยามรอนแสนรอน  
ยามหนาวกห็นาวถึงใจ  
ไมมีผาหมคลุมกาย  
โรงเรียนมีครูหนึ่งคน  
ครูผูเสียสละตน  

อดทนอยูหางไกลความสบาย 
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ใชจะวอนใหเห็นใจ  
ความสํานึกตอเพื่อนไทย  
ไทยกับไทยใยแตกตางกัน  

โรงเรียนของหน ู 
อยูไกลไกลไกล  

อยากใหคุณคณุหันมอง  
โรงเรียนของหน ู 

(*) 
ที่มา: http://www.musicatm.com/view.php?No=1280 

31. จากบทเพลงนักเรียนคิดวาสภาพภูมิศาสตรดังกลาวใกลเคียงกับภาคใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ค. ภาคกลาง ง. ภาคใต 
32. จากขอ  31.  นักเรียนคิดวาพื้นที่ดังกลาวประชาชนประกอบอาชีพอะไร 
 ก. คาขาย ข. ทําประมง 
 ค. ทําเหมืองแร ง. ปลูกพืช ผัก และผลไมเมืองหนาว 
33. จากบทเพลงสภาพอากาศแบบใดที่ไมไดกลาวถึง 
 ก. รอน ข. เย็น 
 ค. หนาว ง. มีหมอก 
34. คําวา  “ไย”  มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. เยาะเยย ข. เปนแถว 
 ค. อะไร  ทําไม ง. ส่ิงที่เปนเสนเล็ก ๆ บาง ๆ 
35. “อยากใหคุณ ๆ หันมอง” คําวาหันมองหมายความวาอยางไร 
 ก. สนใจและชวยเหลือ ข. รับรูปญหา 
 ค. เดินทางมาทองเที่ยว ง. เดินทางมามองดูสภาพความกันดาร 
36. นักเรียนคิดวาโรงเรียนของนักเรียนกับโรงเรียนจากบทเพลงแตกตางกันมากที่สุด ตามขอใด 
 ก. ระยะหางจากบานและโรงเรียน ข. จํานวนครูในโรงเรียน 
 ค. จํานวนนักเรียน ง. หลักสูตรการศึกษา 
37. จากบทเพลงแมจะอยูในถิ่นทุรกันดารแตส่ิงที่ควรใหความสําคัญสําหรับเยาวชนคือเร่ืองใด 
 ก. การศึกษา ข. การบริการ 
 ค. การสาธารณสุข ง. การประกอบอาชีพ 
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38. จากบทเพลงควรปรับปรุงเรื่องใดเปนอันดับแรก 
 ก. เพิ่มจํานวนครูในโรงเรียน  
 ข. สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู 
 ค. สรางถนนลาดยางจากบานถึงโรงเรียน  
 ง. ชวยเหลือเร่ืองเสื้อผาและผาหมกันหนาว 
39. การแกปญหาความลําบากที่เกิดขึ้นในเพลงควรเปนหนาที่ของใคร 
 ก. ครู ข. นักเรียน 
 ค. ผูปกครอง ง. รัฐบาล 
40. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูแตงเพลงนี้ 
 ก. ตองการแสดงใหเห็นวามีครูที่เสียสละในโรงเรียนนี้ 
 ข. ตองการแสดงใหเห็นถึงความยากลําบากของชีวิตในถิ่นทุรกันดาร 
 ค. ตองการแสดงใหเห็นวาในถิ่นทุรกันดารมีทั้งความสวยงามและความยากลําบาก 
 ง. ตองการแสดงใหเห็นถึงความยากลําบากของชีวิตในถิ่นทุรกันดารและชวยพัฒนาให 
  เจริญขึ้น 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟงอยางมีวิจารณญาณ (กอนเรียน) 

         
 1. ง.   21. ก.   
 2. ข.   22. ง.   
 3. ค.   23. ง.   
 4. ค.   24. ข.   
 5. ก.   25. ง.   
 6. ข.   26. ก.   
 7. ง.   27. ข.   
 8. ค.   28. ก.   
 9. ง.   29. ง.   
 10. ค.   30. ก.   
 11. ง.   31. ก.   
 12. ก.   32. ง.   
 13. ก.   33. ง.   
 14. ก.   34. ค.   
 15. ง.   35. ก.   
 16. ก.   36. ข.   
 17. ก.   37. ก.   
 18. ง.   38. ง.   
 19. ค.   39. ง.   
 20. ข.   40. ง.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 
(หลังเรียน) 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย  X  ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 
1. การฟงกับการไดยินตางกันหรือไมตางกัน 
 ก. ไมตางเพราะการไดยินคือการไดฟง 
 ข. ไมตางเพราะเปนเสียงที่เขาไปในหูเชนกัน 
 ค. ตางเพราะการไดยินคือเสียงที่มากระทบหูเทานั้น 
 ง. ตางเพราะการไดยินคือการรับรู เสียงแตการฟงคือการรับรู ส่ิงที่ไดยิน  เขาใจและ

ตอบสนอง 
2. คําวา  “พหูสูต”  หมายถึงขอใด 
 ก. ผูที่มีความรูเพราะไดบันทึกมาก ข. ผูที่มีความรูเพราะไดอานมาก                                       

ค.    ผูที่มีความรูเพราะไดฟงมาก ง.     ผูที่มีความรูเพราะไดดูมาก 
 3. ถานักเรียนไมตั้งใจฟงจะสงผลตอนักเรียนขอใดมากที่สุด 
 ก. ตองซักถามจากเพื่อน ข.     ตอบคําถามไมได 
 ค. ไมเขาใจเรื่องที่ฟง ง.     ฟงไมจบเรื่อง 
4. ขอใดเปนการพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนที่เหมาะสม 
 ก. หมั่นฝกฝนการฟงอยูเสมอ ข. เลนเกมกระซิบกับเพื่อน 
 ค. เลือกฟงแตเพลงที่ชอบ ง. นั่งสมาธิเปนเวลานาน 
5. การฟงในขอใดมีความหมายใกลเคียงกับ  “ฟงอยางมีวิจารณญาณ” มากที่สุด 
 ก. ฟงออก ข.     ฟงหูไวหู  
 ค. ฟงไมไดศัพท ง. ฟงความขางเดียว 
6. ขอใดควรใชวิจารณญาณในการฟงมากที่สุด 
 ก.     การฟงขาว ข. การฟงเพลง 
 ค.  การฟงนิทาน ง. การฟงครูอธิบาย 
7. ถานักเรียนขาดวิจารณญาณในการฟงจะตรงกับขอใดมากที่สุด 
 ก. หูตึง ข. หูเบา  
 ค. หูฝาด ง. หูแตก 
8. พฤติกรรมในขอใดถือวาเปนผูฟงที่ดี 
 ก. ฟงโดยไมมองหนาผูพูด ข. ซักถามหลังจากที่ฟงจบ 
 ค. กมหนาในขณะที่ฟง ง. ฟงไปจดบันทึกไป 
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9. ขาวในขอใดเหมาะสมนอยที่สุด ที่จะเปดในรายการวิทยุของโรงเรียน 
 ก. ขาวการคนพบสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในประเทศไทย 
 ข. ขาวการเดินทางมาประเทศไทยของนักรองตางประเทศ 
 ค. ขาวการเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหม 
 ง. ขาวการระบาดของโรคไขหวัดนก 
10. นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อเพื่อนในชั้นไมสนใจฟงการรายงานหนาชั้นของนักเรียนที่ตั้งใจ 
 คนความา 
 ก. ดีใจ  เพราะนักเรียนรายงานอยางไมเขินอาย 
 ข. ดีใจ  เพราะจะไดรายงานจบโดยเร็ว  
 ค. เสียใจ  เพราะครูอาจใหคะแนนลดลง 
 ง. เสียใจ  เพราะตั้งใจรายงานและเปนเรื่องที่คนควาเอง 
คําสั่ง  ใหนักเรียนฟงขาว  วธ.ดันแผนแมบทกระตุนคนไทยใชภาษาไทยถูกตอง  แลวตอบคําถามขอ 
11-20 
 นายวีระ  โรจนพจนรัตน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.)  กลาวถึงความคืบหนาโครงการ
รณรงค ป 2550  เปนปภาษาไทย  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  
พรรษา  5  ธันวาคม  2550  วา  ตามที่  พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท  นายกรัฐมนตรีกลาวแสดงความเปน
หวงการใชภาษาไทยของเด็กและเยาวชน  ในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  รวมทั้งได
มอบหมายให  วธ.และราชบัณฑิตฯ  หาแนวทางในการสงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตองนั้น  
ขณะนี้ วธ. ไดทยอยจัดกิจกรรมในโครงการดังกลาวไปบางสวนแลว  อาทิ  การอบรมการใชภาษาไทย  
มารยาทไทยใหแก ดารา  พิธีกร  นักรอง  การประกวดอานทํานองเสนาะ  การประกวดเพลงไทยเดิม  
ไทยสากล  ลูกทุงและสตริง  นอกจากนี้จะมีการรณรงคเร่ืองเกี่ยวกับภาษาไทยผานสื่อตาง ๆ  อยาง
ตอเนื่องดวย  เชน  การนําเนื้อหารายการ  “รู  รัก  ภาษาไทย”  การนําเสนอบทความเกี่ยวกับปญหาและ
การสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย  ตีพิมพผานสื่อส่ิงพิมพ  หรือการประกวดแขงขันฟง  พูด  เขียน
ภาษาไทย  ผานเว็บไซต  สนุกดอทคอม  เปนตน 
 ปลัด  วธ.  กลาวตอไปวา  ในชวงครึ่งปหลังนับจากตนเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือน
ธันวาคมปนี้  วธ.จะจัดกิจกรรมสําคัญ ๆ  เกี่ยวกับการรณรงคภาษาไทยมากมาย  ไดแก  การจัดสัมมนา
วิชาการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  80  พรรษา  เร่ือง  “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานดานอักษร
ศาสตร  การสัมมนา  เร่ือง  “ภาษาไทยวันนี้”  การสัมมนาเรื่อง  “ภาษาถิ่นก็ภาษาไทย”  การจัดคอน
เสริ์ตเพลงไทย  จรรโลงภาษาไทย  ตอน เพลงจากวรรณกรรม  คอนเสริ์ต  เพลงสุนทราภรณ  การ
ประกวดเรียงความนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ  ในหัวขอ  “เด็กดีมีคุณธรรม”  รวมทั้ง
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มีการจัดคายภาษาและวัฒนธรรมใหแกเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรุนละ  100  คน  
จํานวน  3  รุน  เพื่ออบรมความรูการใชภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่พึงปฏิบัติดวย 
 “นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะมีพิธีการประกาศเกียรติคุณยกยองปูชนียบุคคลที่มี
คุณูปการดานภาษาไทย  ครูภาษาไทยดีเดน  ผูประกาศขาว  พิธีกร  ผูใชภาษาไทยดีเดน  และ
ชาวตางชาติที่ใชภาษาไทยดีเดน  เพื่อเชิดชูใหเปนตัวอยางแกเด็กและเยาวชนในการเปนตนแบบการ
ใชภาษาไทยที่ดี  ขณะเดียวกับสํานักการสังคีต  กรมศิลปากร  ก็มีโครงการที่จะจัดสังคีตสัญจร  
ภาษาไทย  ภาษาเพลงไปตามโรงเรียนตาง ๆ  ดวย  อาทิโรงเรียนเบญจมราชาลัย  โรงเรียนสตรีวิทยา  
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  2  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  โรงเรียนพิบูลยประชาสรรค  เปนตน”  นายวีระ
กลาวและวา  ทั้งนี้  วธ.จะทําการรวบรวมปญหาที่เกี่ยวกับดานภาษาไทยจากหนวยงานตาง ๆ  และ
ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นไวจากวงสัมมนาตาง ๆ  ที่ วธ.จะจัด  เพื่อรวมกับราชบัณฑิตยสถาน  
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)  จัดทําแผนแมบทการ
อนุรักษและสงเสริมการใชภาษาไทยแหงชาติ  เสนอตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหเกิดการอนุรักษและ
สงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องตอไป 
ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับที่ 21050 วันศุกรที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2550  หนา  23 
11. การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ทั้งหมดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคใด 
 ก. เพราะตองการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
 ข. เพราะตองการสืบสานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 ค. เพราะตองการสงเสริมใหคนไทยใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 ง. เพราะตองการพัฒนาการใชภาษาไทยของดารา  พิธีกร  นักรองเทานั้น 
12. บุคคลใดเหมาะสมที่สุดในการเขารวมกิจกรรมและโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ก. ดาราและพิธีกร ข. คนไทยทุกคน 
 ค. ครูภาษาไทย ง. นักเรียน 
13. ถามีเพื่อนมาชักชวนนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น นักเรียนจะไป

หรือไม  เพราะเหตุใด 
 ก. ไมไป  เพราะคิดวาเสียเวลา 
 ข. ไมไป  เพราะกิจกรรมไมนาสนใจ      
 ค. ไป  เพราะคิดวาไดไปเที่ยวกับเพื่อน      
 ง. ไป  เพราะอยากพัฒนาทักษะภาษาไทยของตนเอง 
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14. ขอใดเปนการประเมินไดวาการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง  ๆ  ดังกลาวจะบรรลุ
วัตถุประสงคขั้นตนได 

 ก. รายจายทั้งหมดของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
 ข. รายรับทั้งหมดของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
 ค. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ทั้งหมด  
 ง. ผูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองทุกคน  
15. ขอใดที่นักเรียนสามารถนํามาปรับใชในชั้นเรียนไดหลังจากเขารวมกิจกรรมของกระทรวง 
 วัฒนธรรม 
 ก. ไดแนวทางในการฝกใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
 ข. ไดคะแนนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาก 
 ค. อยากเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้น 
 ง. ใชภาษาไทยไดถูกตองทั้งหมด 
16. ขอใดคือส่ิงที่ผูเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ไมไดรับหลังจากเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
 ก. ความรูและความสนุกสนาน 
 ข. การแลกเปลี่ยนประสบการณดานภาษา 
 ค. ความรูสึกที่วาภาษาไทยเปนเรื่องที่เขาใจงาย 

ง. การพัฒนาทักษะภาษาทั้งฟง  พูด  อาน และเขียน 
17. นักเรียนเห็นดวยหรือไมที่มีการจัดทําแผนแมบทการอนุรักษและสงเสริมการใชภาษาไทย 
 แหงชาติ  เพราะเหตุใด 
 ก. เห็นดวย  เพราะควรมีการกระตุนใหคนไทยใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 ข. เห็นดวย  เพราะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 ค. ไมเห็นดวย  เพราะแมใชภาษาไมถูกตองก็สามารถสื่อสารกันได 
 ง. ไมเห็นดวย  เพราะแมไมสงเสริมคนไทยก็ตองใชภาษาไทยสื่อสารกัน 
18. “เปนหวงการใชภาษาไทยของเด็กและเยาวชนไทย” 
 จากคําพูดดังกลาวนักเรียนคิดวาทําไมนายกรัฐมนตรีจึงเปนหวงการใชภาษาของเด็กและ 
 เยาวชน 
 ก. เพราะเด็กและเยาวชนไมชอบใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
 ข. เพราะเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอดการใชภาษาไทย 
 ค. เพราะเด็กและเยาวชนคิดวาภาษาไทยเปนภาษาที่ใชยาก 
 ง. เพราะเด็กและเยาวชนใชภาษาตามความนิยมของวัย  ซ่ึงไมถูกตอง 
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19. เพราะเหตุใดคนไทยควรใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 ก. เพราะภาษาไทยไพเราะกวาภาษาอื่น ๆ 
 ข. เพราะตองใชภาษาไทยมากกวาภาษาอื่น ๆ 
 ค. เพราะตองใชภาษาไทยติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน 
 ง. เพราะตองตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย 
20. นักเรียนคิดวาการใชภาษาไทยที่ไมถูกตองของเด็กและเยาวชนไดรับอิทธิพลจากขอใดนอย 
 ที่สุด 
 ก. ผูแสดงละครและภาพยนตร ข. พันธุกรรม 
 ค. เพื่อน ง. ครู 
คําสั่ง  ใหนักเรียนฟงนิทานเรื่อง  หนักกวาหลายเทา  แลวตอบคําถามขอ  21-30 
 มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยูดวยกัน  3  คน  คือ  พอ  แม  และลูกสาว  พอแมรักลูกของตนเปน
อยางมาก  เฝาทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเล้ียงดวยความรักอยางหาใดปาน  จนกระทั่งลูกเติบโตเปนสาว  
จึงไดจัดการแตงงานกับชายที่มารักลูกของตน 
 เมื่อลูกสาวแตงงานกับครอบครัวที่สามารถดูแลเธอใหมีความสุขสบายแลว  สองตายายก็รูสึก
ภูมิใจในความเปนพอแมของตนยิ่งนัก  ที่ไดทําหนาที่ของผูใหกําเนิดที่สมบูรณแบบ 
 อยูตอมาไมนานผูเปนพอไดเสียชีวิตลง  ทําใหแมตองอยูเพียงลําพัง  ฝายลูกสาวเมื่อไดไปอยู
ในครอบครัวที่สบาย  กลับลืมไปวาตนมีแมที่แกเฒาอยูที่บาน  ไมสนใจใยดีที่จะกลับไปทําหนาที่ลูกที่
ดี 
 คร้ันตอมาเมื่อแมปวย  และไมมีเงินที่จะใชรักษาและซื้อขาวมารับประทาน  ก็ไปขอยืมเงิน
จากลูกสาวของตน  ฝายลูกก็ใหยืมโดยมีขอแมวาตองคืนใหเธอตามเวลาที่กําหนดไว 
 “แมยืมเงินไปแลว  ตองคืนใหหนูดวยนะ” 
 “คืนก็ได”  แมพูดดวยความรูสึกเศราใจตอการแสดงออกของลูก 
 เมื่อวันเวลาผานไปและครบกําหนดนัดหมาย  ลูกสาวผูลืมตนก็มาทวงเงินคืนจากแม  แตฝายผู
เปนแมกลับไมมีใหลูก  ทําใหลูกสาวไมพอใจ  จึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาผูใหญบานเพื่อใหเปนคนตัดสิน 
 ผูใหญบานเปนคนฉลาดในการตัดสินคดี  และดวยความที่ตองการสอนใหลูกรูจักคิดถึง
พระคุณที่แมมีตอตน  จึงกลาวกับหญิงสาววา 
 “ลุงตัดสินคดีไดแนนอน  แตมีขอแมอยู  2  อยางที่อยากใหหนูปฏิบัติตาม  ถาปฏิบัติตามได  
ลุงก็สามารถที่จะนําเงินจากแมมาใหไดเชนกัน” 
 “ขอแมอะไรละลุง ?” 
 “ขอแมคือ  1.  ใหหนูนําถุงที่มีกอนหินมาผูกหอยไวที่เอว  และใหเติมกอนหินเพิ่มขึ้นวันละ 1 
กอน  2.  ใหทําอยางนี้เปนเวลา  3  เดือน  ถาหนูทําได  ลุงก็รับปากที่จะนําเงินจากแมมาใหแนนอน" 
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 "หนูรับปากคะ” 
 หลังจากที่รับคําผูใหญบานแลว  หญิงสาวผูคิดอยากไดเงินคืนก็ทําตามคําสัญญา  ไมวาจะไป
ไหนก็หอยถุงที่มีกอนหินไปดวยตลอดเวลา  และตองเติมกอนหินลงไปทุก ๆ วัน 
 เธอรูสึกวากอนหินที่หอยอยูที่เอวนั้นชางกอใหเกิดความอึดอัดเหลือเกิน  บางครั้งก็อยากจะ
ขวางทิ้งไปใหพน ๆ แตเพราะกลัวจะผิดสัญญาและไมไดเงินคืน  จึงยอมฝนทนที่จะทําตอไป  ทวาเธอ
ก็ทําไดเพียงแคเดือนเดียวก็ทิ้งถุงนั้นไป  พรอมสารภาพกับลุงผูใหญวา 
 “ลุง !  ทําไมถึงหนักอยางนี้  หนูขอยกเลิกสัญญาที่ใหกับลุงนะ” 
 “ถาอยางนั้น  ลุงขอถามคืนหนอยวา  ระหวางที่เจาหอยถุงไวที่เอว  และแมอุมทองเจาตั้ง  9  
เดือน  ใครจะหนักและลําบากมากกวากัน” 
 “ก็ตองเปนแมที่อุมทองสิลุง ? ” 
 “ระหวางเงินที่แมยืมไป  และบุญคุณชีวิตที่ทานเลี้ยงมาอยางไหนมีคามากกวากัน ? ” 
 “ก็ตองเปนบุญคุณที่แมเล้ียงมาสิ” 
 หญิงสาวตอบคําถามพรอมกับความคิดที่เร่ิมเปลงประกายแหงปญญาในตัวเอง 
 “ก็นั่นนะสิ”  ลุงคิดวาบุญคุณของแมที่มีตอเจานั้นมากมายมหาศาล  ยากเกินกวาที่จะ
เปรียบเทียบกับสิ่งใด  ถาเปนไปได  ลุงอยากใหเจากลับใจไมทวงเงินคืนจากแม  ที่สําคัญควรกลับไป
ดูแลเขาใหมีความสุขดวย  เพราะวาแมนั้นนับวันยิ่งจะแกเฒา  และคงมีเวลาอยูกับเจาไดอีกไมนาน  ลูก
ทุกคนควรตอบแทนบุญคุณของทาน  กอนที่ทุกอยางจะสายเกินไป” 
 ฝายลูกสาวเมื่อฟงขอคิดจากลุงผูใหญ  ก็รูสึกสะเทือนใจในการกระทําของตัวเองยิ่งนัก  พลัน
น้ําตาก็ไหลออกมา  พรอมกับความรูสึกผิดชอบชั่วดี 
 หญิงสาวไมเพียงแตไมทวงเงินคืนจากแม  เธอไดกลับไปกราบขอโทษแมที่หลงผิดไป  และ
ขอรับแมไปอยูดวย  พรอมกับดูแลอยางดี 

ที่มา  :  หนังสือนิทานธรรมะเพิ่มคณุคาใหชีวิต ชุติปญโญ  เรียบเรียง    หนา  19-23 
21. ถานักเรียนเปนหญิงสาวจะปฎิบัติตนเชนเดียวกับในนิทานหรือไม  เพราะเหตุใด 
 ก. ไมปฏิบัติ  เพราะเปนการกระทําที่เปนบาป 
 ข. ไมปฏิบัติ   เพราะเปนการกระทําของคนอกตัญู 
 ค. ปฏิบัติ  เพราะเมื่อแตงงานแลวตองออกไปอยูกับครอบครัว 
 ง. ปฏิบัติ  เพราะตนเองก็ตองนําเงินมาใชในครอบครัวเชนกัน    
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22. นักเรียนคิดวาการที่ลูกสาวทวงเงินจากแมเปนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติหรือไม  เพราะเหตุใด 
 ก. ควร  เพราะใครยืมเงินไปตองทวงคืน  
 ข. ควร  เพราะแมวาจะเปนแมลูกกันแตก็ตองใชคืน 
 ค. ไมควร  เพราะเงินจํานวนเล็กนอยไมควรทวงคืน 
 ง. ไมควร  เพราะสิ่งที่แมใหลูกเทียบไมไดกับเงินที่แมยืม 
23. “ไมสนใจใยดีที่จะกลับไปทําหนาที่ลูกที่ด ี หนาที่ลูกที่ดีเปนอยางไร  
 ก. หาขาวใหรับประทาน ข. ปรนนิบัติดูแล 
 ค. พาแมไปอยูดวย ง. ใหยืมเงิน  
24. นักเรียนคิดวาวิธีการของลุงผูใหญบานเหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด 
 ก. เหมาะสม  เพราะเปนวิธีที่ปฏิบัติไดงาย 
 ข. เหมาะสม  เพราะเปนวิธีที่ทําใหหญิงสาวรับรูถึงความลําบากที่แมไดรับ 
 ค. ไมเหมาะสม  เพราะตองใชเวลาในการปฏิบัติตนนานถึง  3  เดือน 
 ง. ไมเหมาะสม  เพราะนาจะมีวิธีการที่หญิงสาวตองไดรับความลําบากกวานี้ 
25. การที่ผูใหญบานมาชวยตัดสินและตองการสอนใหหญิงสาวรูจักพระคุณของแม  ควรไดรับ 
 การยกยองเรื่องใด 
 ก. มีเมตตากรุณาตอผูอ่ืน ข. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
 ค. มีความซื่อสัตยตอหนาที่ ง. มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน 
26. หากผูใหญบานไมเขามาชวยตัดสินคดีระหวางแมกับลูก  เหตุการณจะเปนอยางไร 
 ก. แมไปยืมเงินจากผูใหญบาน 
 ข. แมตองอยูคนเดียวจนเสียชีวิต 
 ค. แมตองทํางานหนักเพื่อหาเงินมาใชคืนลูก 
 ง.    ลูกสาวไมสํานึกและไมกลับตัวเปนลูกที่ดีได 
27. จากนิทานเรื่องนี้ ลุงผูใหญบานตองการสอนเรื่องอะไรแกลูกสาว 
 ก. รูจักบุญคุณและตอบแทนพระคุณของพอแม 
 ข. รูจักความลําบากในการอุมทอง 
 ค. รูจักการปฏิบัติตามคําสัญญา 
 ง. รูวิธีทวงเงินคืนจากแม  
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28. จากนิทานเรื่องนี้บุคคลที่ควรไดรับการยกยองมากที่สุดคือขอใด 
 ก. ลุงผูใหญบาน เพราะชวยตัดสินคดีนี้  
 ข. แม เพราะพยายามหาเงินมาคืนลูกสาว 
 ค. พอ เพราะชวยจัดงานแตงงานใหลูกสาว  
 ง.    ลูกสาว เพราะสามารถสํานึกผิดและรับแมไปดแูล 
29. นักเรียนสามารถตอบแทนพระคุณของพอแมไดดีที่สุดตามขอใด 
 ก. ตั้งใจเรียนหนังสือ ข. ชวยพอแมทํางานบาน 
 ค. ชวยพอแมดูแลนอง ง. สอบใหไดคะแนนเต็มทุกวิชา 
30. ขอคิดที่นักเรียนไดรับจากนิทานสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร 
 ก. ใชสอนใหคนเปนลูกที่ด ี ข. ใชฝกการอุมทอง  9  เดือน 
 ค.   ใชเตือนสติตนเองเรื่องความกตัญ ู               ง.    รูวาเมื่อมีปญหาตองหาคนมาตดัสิน 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนฟงเพลง  โรงเรียนของหนู  แลวตอบคําถามขอ 31-40 

เพลง : โรงเรียนของหน ู
ศิลปน : พงษสิทธิ์ คําภีร 

 
สายลมหนาวพัดโบกโบย  
พร้ิวดูแลวสวยใสใส  

เย็นลมเย็นไหวไหวสวยงาม  
บานอยูไกลทุรกัน  

ดารโรงเรียนอยูหลังเขา  
มีแตเราพวกเราไมมีใคร  

* ยามรอนแสนรอน  
ยามหนาวกห็นาวถึงใจ  
ไมมีผาหมคลุมกาย  
โรงเรียนมีครูหนึ่งคน  
ครูผูเสียสละตน  

อดทนอยูหางไกลความสบาย  
ใชจะวอนใหเห็นใจ  

ความสํานึกตอเพื่อนไทย  
ไทยกับไทยใยแตกตางกัน  
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โรงเรียนของหน ู 
อยูไกลไกลไกล  

อยากใหคุณคณุหันมอง  
โรงเรียนของหน ู 

(*) 
ที่มา: http://www.musicatm.com/view.php?No=1280 

31. จากบทเพลงแมจะอยูในถิ่นทุรกันดารแตส่ิงที่ควรใหความสําคัญสําหรับเยาวชนคือเร่ืองใด 
 ก. การประกอบอาชีพ ข. การสาธารณสุข 
 ค. การบริการ ง. การศึกษา 
32. นักเรียนคิดวาโรงเรียนของนักเรียนกับโรงเรียนจากบทเพลงแตกตางกันมากที่สุด ตามขอใด 
 ก. จํานวนนักเรียน ข. หลักสูตรการศึกษา 
 ค. จํานวนครูในโรงเรียน ง. ระยะหางจากบานและโรงเรียน 
33. จากบทเพลงควรปรับปรุงเรื่องใดเปนอันดับแรก 
 ก. ชวยเหลือเร่ืองเสื้อผาและผาหมกันหนาว 
 ข. สรางถนนลาดยางจากบานถึงโรงเรียน  
 ค. สรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู 
 ง. เพิ่มจํานวนครูในโรงเรียน 
34. การแกปญหาความลําบากที่เกิดขึ้นในเพลงควรเปนหนาที่ของใคร 
 ก. ครู ข. รัฐบาล 
 ค. นักเรียน ง. ผูปกครอง 
35. จากบทเพลงสภาพอากาศแบบใดที่ไมไดกลาวถึง 
 ก. มีหมอก ข. เย็น 
 ค. รอน ง. หนาว 
36. จากบทเพลงนักเรียนคิดวาสภาพภูมิศาสตรดังกลาวใกลเคียงกับภาคใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคเหนือ ข. ภาคใต 
 ค. ภาคกลาง ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
37. จากขอ  36.  นักเรียนคิดวาพื้นที่ดังกลาวประชาชนประกอบอาชีพอะไร 
 ก. คาขาย ข. ทําเหมืองแร 
 ค. ทําประมง ง. ปลูกพืช ผัก และผลไมเมืองหนาว 
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38. คําวา  “ไย”  มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. ส่ิงที่เปนเสนเล็ก ๆ บาง ๆ ข. อะไร  ทําไม 
 ค. เยาะเยย ง.     เปนแถว 
39. “อยากใหคุณ ๆ หันมอง”  คําวาหันมองหมายความวาอยางไร 
 ก. รับรูปญหา ข. สนใจและชวยเหลือ  
 ค. เดินทางมาทองเที่ยว ง. เดินทางมามองดูสภาพความกันดาร 
40. ขอใดเปนจุดมุงหมายของผูแตงเพลงนี้ 
 ก. ตองการแสดงใหเห็นวามีครูที่เสียสละในโรงเรียนนี้ 
 ข. ตองการแสดงใหเห็นถึงความยากลําบากของชีวิตในถิ่นทุรกันดาร 
 ค. ตองการแสดงใหเห็นวาในถิ่นทุรกันดารมีทั้งความสวยงามและความยากลําบาก 
 ง. ตองการแสดงใหเห็นถึงความยากลําบากของชีวิตในถิ่นทุรกันดารและชวยพัฒนาให 
  เจริญขึ้น 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟงอยางมีวิจารณญาณ (หลังเรียน) 

         
 1. ง.   21. ข.   
 2. ค.   22. ง.   
 3. ค.   23. ข.   
 4. ก.   24. ข.   
 5. ข.   25. ก.   
 6. ก.   26. ง.   
 7. ข.   27. ก.   
 8. ข.   28. ง.   
 9. ข.   29. ก.   
 10. ง.   30. ค.   
 11. ค.   31. ง.   
 12. ข.   32. ค.   
 13. ง.   33. ก.   
 14. ค.   34. ข.   
 15. ก.   35. ก.   
 16. ค.   36. ก.   
 17. ข.   37. ง.   
 18. ง.   38. ข.   
 19. ง.   39. ข.   
 20. ข.   40. ง.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การประเมินความตรงตามเนื้อหาดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
1.1 แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
1.2 แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 
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การประเมินความตรงตามเนื้อหาดวยวิธีการหาคาดชันคีวามสอดคลอง 
แบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
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ตารางที่ 6 แบบประเมินความสอดคลองของคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
กับวัตถุประสงคของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณและใหคะแนนความสอดคลองของคุณลักษณะ
ของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณกับวัตถุประสงคของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
 โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของแบบประเมินในแตละขอ   ตามความ
คิดเห็น   ของทาน  ดังนี้ 
 +1 คือ แนใจวาคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 0 คือ ไมแนใจวาคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณสอดคลองกับวัตถุประสงค
หรือไม 
 -1 คือ แนใจวาคุณลักษณะของแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขอ ประเด็น ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ IOC 

  คนที่  1 คนที่ 2 คนที่  3  
1 ดานคําช้ีแจงการใชแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ     
 1.1  คําช้ีแจงใชภาษาชัดเจนเขาใจงาย +1 +1 +1 1.00 
 1.2  มีรายละเอียดของเนื้อหาครบถวน +1 +1 +1 1.00 
 1.3  บอกลําดับขั้นตอนการใชไดชัดเจน 0 +1 +1 0.67 
2 ดานเนื้อหา     
 2.1  ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 0 +1 +1 0.67 
 2.2  ชัดเจน ถูกตอง +1 0 +1 0.67 
 2.3  เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน +1 +1 +1 1.00 
 2.4  ลําดับขั้นตอนของการเรียนรูจากงายไปหายาก +1 +1 +1 1.00 
 2.5  มีความยากงายพอเหมาะ +1 +1 0 0.67 
 2.6  แบบฝกมีจํานวนพอเหมาะ +1 0 +1 0.67 
 2.7 ชวยสงเสริมทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ  +1 +1 +1 1.00 
3 ดานภาษา     
 3.1  ใชภาษาถูกตอง +1 +1 +1 1.00 
 3.2  ใชภาษาเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 1.00 
 3.3  ตัวอักษรที่ใชมีขนาดเหมาะสม 0 +1 +1 0.67 
4 ดานรูปเลม     
 4.1  เหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 1.00 
 4.2  สะดวกในการนําไปใช +1 +1 +1 1.00 
 4.3  มีความสวยงาม +1 +1 +1 1.00 
 4.4  ดึงดูดความสนใจของนักเรียน +1 0 +1 0.67 

                                              คาความสอดคลองโดยรวม 0.86 
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การประเมินความตรงตามเนื้อหาดวยวิธีการหาคาดชันคีวามสอดคลอง 
แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
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ตารางที่ 7 แบบประเมินความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค
ของแผนการจดัการเรียนรู 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรียนรูและใหคะแนนความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูและ
จุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรู    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของแบบประเมินในแตละขอ  
ตามความคิดเห็นของทาน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง แนใจวาคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
 0 หมายถึง ไมแนใจวาคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 
 -1 หมายถึง แนใจวาคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
ตอนที่  1   ขอคําถามเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการฟง 

เนื้อหา จุดประสงค แผนการ ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ IOC 
  จัดการเรียนรู คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1.  ความรูทั่วไป นักเรียนมีความรู 1 +1 +1 +1 1.00 
เกี่ยวกับการฟง ความเขาใจความหมาย      
 ความสําคัญ ประโยชน      
 ของการฟง หลักการฟง      
 ลักษณะการฟงที่ดีและ      
 มารยาทในการฟง      
2.  การฟงเพื่อ นักเรียนมีความรู 2 +1 +1 +1 1.00 
จับใจความสําคัญ ความเขาใจ อธิบาย      
 หลักการฟงเพื่อ      
 จับใจความสําคัญ      
 จับใจความสําคัญเรือ่ง      
 ที่กําหนดใหได และทํา      
 แบบฝกการฟงอยางมี      
 วิจารณญาณชุดที่ 1 เร่ือง      
 การฟงเพื่อจับใจความ      
 สําคัญไดอยางถูกตอง      
3.  การฟงเพื่อ นักเรียนมีความรู 3 +1 +1 +1 1.00 
แยกแยะขอเท็จจริง ความเขาใจ       
และขอคิดเห็น บอกความหมายของ      
 ขอเท็จจริงและขอคดิเห็น      
 แยกแยะขอเท็จจริงและ      
 ขอคิดเห็นจากเรื่องที่      
 กําหนดใหไดและทํา      
 แบบฝกหัดการฟงอยาง      
 มีวิจารณญาณชุดที่ 2      
 เร่ืองการฟงเพื่อแยกแยะ      
 ขอเท็จจริงและขอคดิเห็น      
 ไดอยางถูกตอง      
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แบบประเมินความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคของ 
แผนการจัดการเรียนรู  (ตอ) 

เนื้อหา จุดประสงค แผนการ ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ IOC 
  จัดการเรียนรู   คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3  

4.  การฟงเพื่อตีความ นักเรียนมีความรู 4 +1 +1 +1 1.00 
 ความเขาใจ บอก      
 ความหมายของการ      
 ตีความ หลักการตีความ      
 ตีความจากเรื่องที ่      
 กําหนดใหไดและทํา      
 แบบฝกการฟงอยางมี      
 วิจารณญาณชุดที่ 3      
 การฟงเพื่อตีความได      
 อยางถูกตอง      
5.  การฟงเพื่อ นักเรียนมีความรู 5 +1 +1 +1 1.00 
ประเมินคา ความเขาใจ บอก      
 ความหมายของการ      
 ประเมินคา บอกขัน้ตอน      
 การฟงเพื่อประเมินคา      
 ประเมินคาเร่ืองที ่      
 กําหนดใหได และทํา      
 แบบฝกการฟงอยางมี      
 วิจารณญาณชุดที่ 1      
 การฟงเพื่อประเมินคา      
 ไดอยางถูกตอง      
6.  การฟงอยางมี นักเรียนมีความรู 6 +1 +1 +1 1.00 
วิจารณญาณ ความเขาใจ อธิบาย      
 ความหมายของการฟง      
 อยางมีวิจารณญาณ      
 ทักษะการฟงอยางมี      
 วิจารณญาณ      
 ประสิทธิภาพในการฟง      
 และทําแบบฝกการฟง      
 อยางมีวิจารณญาณชุดที่      
 ชุดที่ 5 การฟงอยางมี      
 วิจารณญาณไดอยางถูกตอง      
                                                             คาความสอดคลองโดยรวม 1.00 
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การประเมินความตรงตามเนื้อหาดวยวิธีการหาคาดชันคีวามสอดคลอง 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวจิารณญาณ 
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ตารางที่ 8 แบบประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคและขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการฟงอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน  100  ขอ 

คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การฟงอยางมีวิจารณญาณ  และใหคะแนนความสอดคลองระหวางจุดประสงค
และขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  จํานวน  100  ขอ   ซ่ึงแบงเปน  2  ตอน  คือ  ตอนที่ 1  ขอคําถามเกี่ยวกับ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการฟง  และตอนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับการฟงจากเรื่องที่กําหนดไว  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชอง
ระดับความคิดเห็นของแบบประเมินในแตละขอ  ตามความคิดเห็นของทาน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
 -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
ตอนที่  1   ขอคําถามเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการฟง 

จุดประสงค ประเภท ขอ ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ IOC 
   คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่  3  

1. นกัเรียน  1 +1 +1 +1 1.00 
มีความรูทั่วไป ความรู ความจํา 2 +1 0 +1 0.67 
เกี่ยวกับการฟง  3 +1 +1 +1 1.00 
  4 0 +1 +1              0.67 
2.  นักเรียน  5 +1 0 +1 0.67 
มีความเขาใจ ความเขาใจ 6 +1 +1 +1 1.00 
เกี่ยวกับการฟง  7 0 +1 +1 0.67 
  8 +1 +1 +1 1.00 
3. นกัเรียนสามารถ  9 +1 +1 +1 1.00 
นําความรูจาก  10 +1 0 +1 0.67 
การฟงไปใชใน การนําไปใช 11 +1 +1 0 0.67 
ชีวิตประจําวนัได  12 +1 +1 +1 1.00 
  13 +1 +1 +1 1.00 
4. นกัเรียนสามารถ  14 0 +1 +1 0.67 
วิเคราะหเกี่ยวกับ การวิเคราะห 15 +1 +1 +1 1.00 
สถานการณ  16 +1 +1 +1 1.00 
การฟงได  17 +1 +1 +1 1.00 
5. นกัเรียนสามารถ  18 +1 +1 +1 1.00 
สังเคราะหเกี่ยวกับ การสังเคราะห 19 0 +1 +1 0.67 
สถานการณ  20 0 +1 +1 0.67 
การฟงได  21 0 +1 +1 0.67 
6. นกัเรียนสามารถ  22 0 +1 +1 0.67 
ตัดสินและ  23 0 +1 +1 0.67 
ประเมินคา การประเมินคา 24 0 +1 +1 0.67 
สถานการณ  25 0 +1 +1 0.67 
เกี่ยวกับการฟงได       
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ตอนที่  2  ขอคําถามเกี่ยวกับการฟงจากเรื่องที่กําหนดให    
จุดประสงค ประเภท ขอ ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ IOC 

   คนที่ 1 คนที่  2 คนที่  3  
1. นักเรียนสามารถ  26 +1 +1 +1 1.00 
จับใจความสําคัญ  27 +1 +1 +1 1.00 
เรื่องที่ฟงได ความรู ความจํา 28 +1 +1 +1 1.00 
(ขาว นิทาน เพลง)  51 +1 +1 +1 1.00 

  52 +1 +1 +1 1.00 
  53 +1 +1 +1 1.00 
  76 +1 +1 +1 1.00 
  77 +1 +1 +1 1.00 
  78 +1 +1 +1 1.00 

2.  นักเรียน  29 +1 +1 +1 1.00 
สามารถเขาใจ  30 +1 +1 +1 1.00 
เรื่องที่ฟง ความเขาใจ 31 +1 +1 +1 1.00 
(ขาว นิทาน เพลง)  54 +1 +1 +1 1.00 
  55 +1 +1 +1 1.00 
  56 +1 +1 +1 1.00 
  79 +1 +1 +1 1.00 
  80 +1 +1 +1 1.00 
  81 +1 +1 +1 1.00 
3.  นักเรียน  32 +1 +1 +1 1.00 
สามารถนําเรื่อง  33 +1 +1 +1 1.00 
ที่ฟงไปใชใน การนําไปใช 34 +1 +1 +1 1.00 
ชีวิตประจําวันได  35 +1 +1 +1 1.00 
(ขาว นิทาน เพลง)  36 +1 +1 +1 1.00 
  37 +1 +1 +1 1.00 
  57 +1 +1 +1 1.00 
  58 +1 +1 +1 1.00 

  59 +1 +1 +1 1.00 
  60 +1 +1 +1 1.00 
  61 +1 +1 +1 1.00 
  62 +1 +1 +1 1.00 
  82 +1 +1 +1 1.00 
  83 +1 +1 +1 1.00 
  84 +1 +1 +1 1.00 
  85 +1 +1 +1 1.00 
  86 +1 +1 +1 1.00 
  87 +1 +1 +1 1.00 
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4.  นักเรียน  38 +1 +1 +1 1.00 
สามารถวิเคราะห  39 +1 +1 +1 1.00 
เรื่องที่ฟงได การวิเคราะห 40 +1 +1 +1 1.00 
(ขาว นิทาน เพลง)  41 +1 +1 +1 1.00 
  42 +1 +1 +1 1.00 
  63 +1 +1 +1 1.00 
  64 +1 +1 +1 1.00 
  65 +1 +1 +1 1.00 
  66 +1 +1 +1 1.00 
  67 +1 +1 +1 1.00 
  88 +1 +1 +1 1.00 
  89 +1 +1 +1 1.00 
  90 +1 +1 +1 1.00 
  91 +1 +1 +1 1.00 
  92 +1 +1 +1 1.00 
5.  นักเรียน  43 0 +1 +1 0.67 
สามารถสังเคราะห  44 +1 +1 +1 1.00 
เรื่องที่ฟงได การสังเคราะห 45 +1 +1 +1 1.00 
(ขาว นิทาน เพลง)  68 +1 +1 +1 1.00 
  69 0 +1 +1 0.67 
  70 +1 +1 +1 1.00 
  93 +1 +1 +1 1.00 
  94 +1 +1 +1 1.00 
  95 +1 +1 +1 1.00 
6.  นักเรียน  46 +1 +1 +1 1.00 
สามารถตัดสิน  47 +1 +1 +1 1.00 
และประเมินคา การประเมินคา 48 +1 +1 +1 1.00 
เรื่องที่ฟงได  49 +1 +1 +1 1.00 
  50 +1 +1 +1 1.00 
  71 +1 +1 +1 1.00 
  72 +1 +1 +1 1.00 
  73 +1 +1 +1 1.00 
  74 +1 +1 +1 1.00 
  75 +1 +1 +1 1.00 
  96 +1 +1 +1 1.00 
  97 +1 +1 +1 1.00 

  98 +1 +1 +1 1.00 
  99 +1 +1 +1 1.00 
  100 0 +1 +1 0.67 
 คาความสอดคลองโดยรวม    0.94 
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ภาคผนวก ค 
 การวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

1. การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
2. ตารางคะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวจิารณญาณชุดที ่1-5 ของนักเรยีนแบบรายบคุคล, 
แบบกลุมเล็กและกลุมตัวอยาง 
3.การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก E 1/E 2 
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การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
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ตารางที่ 9 คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การฟงอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 100 ขอ 
ขอที่  P  r ขอที่  P  r ขอที่  P  r ขอที่  P  r 

1 0.72 0.06 26 1.00 0.00 51 0.94 0.13 76 0.91 0.19 

2 0.50 -0.13 27 0.97 0.06 52 0.94 0.13 77 0.19 -0.13 

3 0.59 0.31 28 0.72 0.06 53 0.81 0.13 78 0.97 0.06 

4 0.66 0.44 29 0.22 0.19 54 0.31 -0.25 79 0.31 0.13 

5 0.78 0.19 30 0.31 -0.25 55 0.34 0.56 80 0.13 0.13 

6 0.44 0.38 31 0.28 0.31 56 0.75 0.38 81 0.44 0.25 

7 0.56 0.38 32 0.28 0.06 57 0.53 0.31 82 0.47 0.44 

8 0.19 -0.13 33 0.44 0.13 58 0.88 0.13 83 0.56 0.50 

9 0.38 0.25 34 0.63 0.25 59 0.59 0.44 84 0.41 0.44 

10 0.84 0.31 35 0.50 0.38 60 0.50 0.13 85 0.78 0.44 

11 0.28 -0.06 36 0.75 0.38 61 0.53 0.19 86 0.31 -0.13 

12 0.81 0.38 37 0.47 0.44 62 0.72 0.44 87 0.44 0.13 

13 0.47 0.19 38 0.50 0.25 63 0.53 -0.19 88 0.38 0.38 

14 0.63 -0.13 39 0.41 0.06 64 0.53 0.06 89 0.13 -0.13 

15 0.81 0.13 40 0.28 0.20 65 0.34 0.44 90 0.50 0.38 

16 0.53 0.44 41 0.44 0.13 66 0.75 0.50 91 0.53 0.19 

17 0.84 0.31 42 0.56 0.13 67 0.59 0.19 92 0.22 -0.06 

18 0.34 0.19 43 0.63 0.13 68 0.56 0.38 93 0.13 0.00 

19 0.63 0.38 44 0.28 0.44 69 0.75 0.38 94 0.47 0.56 

20 0.28 -0.06 45 0.13 0.00 70 0.59 0.06 95 0.28 0.31 

21 0.56 0.38 46 0.19 -0.13 71 0.34 0.31 96 0.19 0.00 

22 0.13 0.00 47 0.44 0.13 72 0.78 0.44 97 0.31 0.25 

23 0.69 0.38 48 0.50 0.13 73 0.72 0.44 98 0.50 0.13 

24 0.53 0.44 49 0.38 0.25 74 0.63 0.38 99 0.22 0.06 

25 0.13 0.13 50 0.56 0.38 75 0.72 0.44 100 0.16 -0.06 
*หมายเหตุ ขอสอบจํานวน 100 ขอ มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑคอนขางต่ํา ถึงระดับปานกลาง 
ซึ่งแสดงวาขอสอบคอนขางงายและคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑคอนขางต่ําแตสามารถคัดเลือกขอสอบที่ใชได  
จํานวน 40 ขอซึง่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.80 ไดแกขอที่ 3,4,6,7,9, 
16,19,21,23,24,31,34,35,36,37,38,40,44,49,50,55,57,59,62,65,68,71,72,73,75,81,82,83,84,85,88,90,94,95 และ 97 
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ตารางคะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณชุดที่ 1-5 ของนักเรยีนแบบรายบุคคล, 
 แบบกลุมเล็กและกลุมตวัอยาง 
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ตารางที่ 10 ตารางคะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุม 3 คน  
        

คะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  
นักเรียน ชุดที่ 1(30) ชุดที่ 2(30) ชุดที่ 3(30) ชุดที่ 4 (30) ชุดที่ 5(30) รวม(150)  

               
1 26 20 17 20.5 20 103.5  
               
2 22 22.5 17 27 21 109.5  
               
3 28 23.5 21 27 24.5 124  
               

     รวมทั้งหมด 337 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 11 ตารางคะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุม 9 คน  
        

คะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  
นักเรียน ชุดที่ 1(30) ชุดที่ 2(30) ชุดที่ 3(30) ชุดที่ 4 (30) ชุดที่ 5(30) รวม(150)  

1 28 19.5 20 26 26 119.5  
2 27 25 26 27.5 26.5 132  
3 28 19 25 27 22.5 121.5  
4 29 23 24 23.5 21.5 121  
5 26 22 27 26.5 25 126.5  
6 27 21.5 23 25.5 23.5 120.5  
7 27 20.5 22 23.5 27 120  
8 26 25.5 21 25 26.5 124  
9 23 19.5 24.5 23.5 22.5 113  

     รวมทั้งหมด 1098 คะแนน 
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ตารางที่ 12 ตารางแบบบนัทึกการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน  
        

คะแนนแบบฝกการฟงอยางมีวิจารณญาณ  
นักเรียน ชุดที่ 1(30) ชุดที่ 2(30) ชุดที่ 3(30) ชุดที่ 4 (30) ชุดที่ 5(30) รวม(150)  

1 27 22.5 19 24 21.5 114  
2 25 21.5 20 22.5 19 108  
3 28 25 26 28 25 132  
4 28.5 22.5 18 24.5 23.5 117  
5 24 19.5 19 25 19.5 107  
6 27.5 23.5 23 25.5 23.5 123  
7 27 23 26.5 25.5 24 126  
8 27 24 25 25 25 126  
9 28 27.5 23 27.5 27.5 133.5  
10 24 26 26 24 23.5 123.5  
11 24.5 24 25 24.5 24 122  
12 26.5 25.5 22.5 27 20.5 122  
13 28 24.5 24 20 22 118.5  
14 27 24 19 23 19 112  
15 28 27 18 25.5 26 124.5  
16 24 21 20.5 19 17 101.5  
17 22 19.5 22 22.5 19 105  
18 22.5 17.5 17 24 18 99  
19 27 26 26 25 23.5 127.5  
20 21 14.5 12 17.5 15.5 80.5  
21 27 17.5 28 25 23.5 121  
22 24 18 20 22 20 104  
23 28 23.5 24 24 21.5 121  
24 24.5 15 21 21.5 19.5 101.5  
25 27 21.5 24 28 24 124.5  
26 24.5 18.5 17 17.5 15 92.5  
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ตารางที่ 12 (ตอ)  
27 27 26.5 24 26 22.5 126  
28 22 15.5 12 22 21 92.5  
29 25.5 22.5 20 27.5 24.5 120  
30 27.5 24 20 23.5 21.5 116.5  
31 26.5 20.5 23.5 22 23 115.5  
32 28 26.5 26.5 25.5 26 132.5  
33 27.5 23.5 23 22 21.5 117.5  
34 25 26.5 26 23.5 21.5 122.5  
35 26 19 22 24 19.5 110.5  
     รวมทั้งหมด 4040.5 คะแนน 
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การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝก E 1/E 2 
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ผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกการฟงอยางมีวจิารณญาณ 
 

สูตร หา     1E      สูตร หา     2E   

100
/

1 x
A

NX
E ∑=     100

/
2 x

B
NF

E ∑=  

 
ประสิทธิภาพรายบุคคล (3 คน)    ประสิทธิภาพรายบุคคล 3 คน 

89.74

100
150

3/337
1

=

= xE      
67.76

100
40

3/92
2

=

= xE  

 
ประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก  9  คน    ประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก  9  คน 

 
33.81

100
150

9/1098
1

=

= xE      
28.85

100
40

9/307
2

=

= xE  

 
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 35  คน   ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  35 คน 

 
96.76

100
150

35/5.4040
1

=

= xE
    

86.83

100
40

35/1174
2

=

= xE  
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ภาคผนวก ง 
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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นาง สุรียมาศ บุญฤทธิ์รุงโรจน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
นางสาว กุสาวดี สนธิสุวรรณ ครูชํานาญการ  โรงเรียนวัดหนองแขม 
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