
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
   

      คํานาํ 
 

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เลมท่ี  ๑  การอานคิด

วิเคราะหบทความ  จัดทําข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ซึ่งการคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหรูจักคิดอยางเปน

ระบบ  คิดอยางมีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  มีการไตรตรอง  มองเห็นการณไกลและรูจักนําความสามารถใน

การคิด     ไปใชในการเผชิญสถานการณไดอยางเหมาะสม  แบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห  มีท้ังหมด ๑๐  

เลม  ดังน้ี 

     เลมท่ี  ๑  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหบทความ 

     เลมท่ี  ๒  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหขอความ 

     เลมท่ี  ๓  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหขาว 

     เลมท่ี  ๔  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหเพลง 

     เลมท่ี  ๕  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหนิทาน 

     เลมท่ี  ๖  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหโฆษณา 

     เลมท่ี  ๗  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหสารคดี 

     เลมท่ี  ๘  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี 

     เลมท่ี  ๙  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณกรรม 

     เลมท่ี  ๑๐  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหบทรอยกรอง 

   ในการจัดทําแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหขอความ  ผูจัดทํามีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน 

    ใหนักเรียนคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและรักการอาน  สงเสริมใหนักเรียนใฝรูใฝเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิ     

    ทางการเรียนสูงข้ึน  และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยย่ิงข้ึน  และสามารถบูรณาการ    

    การเรียนการสอนกับกับสาระการเรียนรูอื่นๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  หากมีขอบกพรองประการใด 

    ผูจัดทําขอนอมรับคําแนะนําดวยความขอบคุณย่ิง 

  

                    วิภานุรักษ   พรหมศรี 

 

 

 

 



 
 

       

                                            สารบัญ 
    

     เรื่อง           หนา 

 

คําช้ีแจงสําหรับใชงานแบบฝกเสริมทักษะการอานคิดวิเคราะห    ๑  

คําช้ีแจงสําหรับครู         ๒ 

คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน        ๓ 

 สาระการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู  ตัวช้ีวัด     ๔ 

  แบบทดสอบกอนเรียน  เร่ือง การอานคิดวิเคราะหบทความ    ๕  

 การอานคิดวิเคราะหบทความ        ๑๑ 

 ใบความรูท่ี  ๑  เร่ือง  การคิดวิเคราะห      ๑๑  

 ใบความรูท่ี  ๒  เร่ือง  บทความ      ๑๗ 

แบบฝกทักษะท่ี  ๑         ๒๒  

แบบฝกทักษะท่ี  ๒         ๒๓ 

แบบฝกทักษะท่ี  ๓         ๒๓ 

แบบทดสอบหลังเรียน         ๒๕ 

บรรณานุกรม          ๓๑ 

ภาคผนวก          ๓๒ 

 กระดาษคําตอบกอนเรียนและหลังเรียน     ๓๓ 

 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน       ๓๔ 

 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี  ๑       ๓๕ 

 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี  ๒       ๓๖ 

 เฉลยแบบฝกทักษะท่ี  ๓       ๓๗ 

 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน       ๓๙ 

 

 

 

 



 
๑ 

 

   คําช้ีแจงสาํหรับการใชงาน 

แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห 
  

  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  เพื่อพัฒนาทักษะการอานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ประกอบดวยแบบฝกทักษะ  

การอานคิดวิเคราะห  ท้ังหมด  ๑๐  เลม  ดังน้ี 

      เลมท่ี  ๑  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหบทความ 

       เลมท่ี  ๒  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหขอความ 

       เลมท่ี  ๓  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหขาว 

       เลมท่ี  ๔  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหเพลง 

       เลมท่ี  ๕  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหนิทาน 

       เลมท่ี  ๖  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหโฆษณา 

       เลมท่ี  ๗  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหสารคดี 

       เลมท่ี  ๘  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณคดี 

       เลมท่ี  ๙  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหวรรณกรรม 

       เลมท่ี  ๑๐  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหบทรอยกรอง 

   แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหท้ัง  ๑๐  เลม  เปนแบบฝกทักษะท่ีเนนใหผูเรียน 

 ไดลงมือปฏิบัติตามสภาพจริง   ฝกทักษะการปฏิบัติกจิกรรมรวมกันเปนกลุม  นักเรียนจะเกิดทักษะ 

         กระบวนการอานคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  ซึ่งนักเรียนจะสามารถอานคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง   

         เหมาะสม   ท้ังน้ีแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

         ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑    

   นอกจากนักเรียนจะไดรับความรูจากการศึกษาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหแลว                  

         ยังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกระบวนการเรียนรู  นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะ 

         กระบวนการดังกลาวท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการศึกษา 

         วิชาตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 



 
๒ 

 

 

        คาํช้ีแจงสําหรับครูผูสอน 

 

  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหชุดน้ีใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู                                 

        เพื่อพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

         ศึกษาปท่ี  ๒  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังน้ี 

๑. ครูแจกแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนทุกคน 

๒. ครูช้ีแจงการเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหชุดน้ีใหนักเรียนฟง   

๓. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  โดยนักเรียนจะไมดูเฉลยกอนลงมือทํา 

แบบทดสอบการอานคิดวิเคราะห  เพื่อฝกความซื่อสตัยตอตนเองและผูอื่น 

๔. ครูใหนักเรียนเร่ิมศึกษาและทํากิจกรรมการเรียนรูเร่ือง  การอานคิดวิเคราะหบทความ   

และทําแบบฝกทักษะท่ี  ๑ -๓  โดยนักเรียนจะไมดูเฉลยกอนลงมือทําแบบฝกทักษะการอาน 

คิดวิเคราะห 

๕. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  โดยนักเรียนจะไมดูเฉลยกอนทําแบบทดสอบ 

หลังเรียน 

๖. ครูตรวจและเฉลยคําตอบแบบฝกทักษะท่ี  ๑ – ๓  แบบทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน 

และบันทึกผล 

๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหวางทํากิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังน้ีและบันทึกผล 

๘. ครูแจงคะแนนใหนักเรียนทราบ  และชมเชยนักเรียนพรอมใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓ 

 

 

คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 
 

  แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  เลมท่ี  ๑  เร่ือง การอานคิดวิเคราะหบทความชุดน้ี 

         ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   

โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังน้ี 

   

        ศึกษากอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
 

๑. นักเรียนฟงคําช้ีแจงการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห 

 บทความ 

๒. นักเรียนรับแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  เร่ือง การอานคิดวิเคราะหบทความ 

๓. นักเรียนเร่ิมทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อดูวานักเรียนมีพื้นฐานความรู  ความเขาใจ   

เกี่ยวกับการอานคิดวิเคราะหมากนอยเพียงใด 

๔. นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแตละกิจกรรมจากแบบฝกทักษะการอาน 

คิดวิเคราะห 

๕. นักเรียนศึกษาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห  ต้ังใจศึกษาเน้ือหาทําความเขาใจ 

ใหดีกอนต้ังแตหนาแรกถึงหนาสุดทายตามลําดับอยาขามข้ันตอน 

๖. เมื่อพบคําช้ีแจงหรือคําถามในแตละกิจกรรมใหอานและปฏิบัติกิจกรรมอยางรอบคอบ 

๗. สงผลงานการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูจากชุดแบบฝกทักษะชุดน้ี  เพื่อใหครูตรวจ 

และบันทึกผล 

๘. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมแลวจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

๙. เมื่อนักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมแลว  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจาก 

ชุดแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหเลมท่ี  ๑  เร่ือง  การอานคิดวิเคราะหบทความดวยความต้ังใจ 

๑๐.   นักเรียนฟงคะแนนและคําแนะนําเพิ่มเติมจากครู 

๑๑.   ในการเขารวมกิจกรรมทุกคร้ัง  นักเรียนควรใหความรวมมือ  ต้ังใจในการปฏิบัติ 

กิจกรรม 

   



 
๔ 

 

  สาระการเรียนรู 

๑. การศึกษาคําสําคัญของการวิเคราะหและคําสําคัญของบทความ 

๒. หลักการคิดวิเคราะหของบทความ 

๓. ความสําคัญของการวิเคราะหบทความ 

๔. ประโยชนของการอานคิดวิเคราะหบทความ 

                 จุดประสงคการเรียนรู 

๑. การอธิบายความหมายคําสําคัญของบทความท่ีอาน 

๒. บอกหลักการคิดวิเคราะหของบทความได 

๓. บอกความสัมพันธของการวิเคราะหบทความได 

๔. บอกประโยชนจากการอานคิดวิเคราะหบทความได 

 

ตัวช้ีวัด 

    ท ๑.๑  ม.๒/๒  จับใจความสําคัญ  สรุปความรูและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอาน 

    ท ๒.๑  ม.๒/๗  เขียนวิเคราะห  วิจารณและแสดงความรู  ความคิดเห็นหรือโตแยง 

           ในเร่ืองท่ีอานอยางมีเหตุผล 

   ท ๓.๑  ม.๒/๓  วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิด 

                       มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

   ท ๑.๑  ม.๒/๕  วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง  ขอมูลสนับสนุน  ขอคิดเห็นจากบทความ 

                       ท่ีอาน 

   ท๑.๑   ม.๒/๘  มีมารยาทในการอาน 

 

 

 

 

 

 



 
๕ 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

  การอานคิดวิเคราะหบทความ 

 

           คําช้ีแจง   ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ( x )  ลงในกระดาษคําตอบใหถูกตอง  (๑๐  คะแนน) 

   
 

        ๑. ขอใดถูกตองท่ีสุด 

   ก. การวิเคราะหหมายถึงการกําหนดวัตถุประสงคใหแจมแจง 

   ข. การวิเคราะหหมายถึงการพิจารณาประโยชนจากการวิเคราะหไปประยุกตใช 

   ค. การวิเคราะหหมายถึงการพิจารณาจากการอานจบัใจความสําคัญไปประยุกตใช 

   ง. การวิเคราะหหมายถึงการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนๆ เพื่อศึกษาให 

      ถองแท   

  ๒. ขอใดไมใชลักษณะของบทความ 

   ก. ผูเขียนตองเนนยํ้าประเด็นรองใหชัดเจน 

   ข. เน้ือหาของบทความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

   ค. การเรียบเรียง  ถอยคํา  ขอความ สัมพันธกันตลอด 

   ง. มีความสมบูรณในดานเน้ือหา  กระจางแจง  ครอบคลุมความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  ๖ 

 

                   อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ  ๓-๔ 

                                               

ความกตญักูตเวท ี

                  ความกตัญูกตเวทีเปนเคร่ืองหมายของคนดี  “ตนไมท่ีไดรับการดูแล 

          ใหนํ้าใหปุยไปบํารุงลําตนจนเสร็จสมบูรณ  เมือ่ถึงเวลาไมยอมออกดอกออกผล 

          ก็ตองโคนท้ิง  คนท่ีไดรับการเลี้ยงดูจนเติบใหญแตไมยอมตอบแทนคุณพอแม 

          ก็เปนคนหนักแผนดิน  ทองคําแทหรือไมโดนไฟก็รู  คนดีแทหรือไมใหดูตรงท่ี 

          เลี้ยงพอแม  ถาดีจริงตองเลี้ยงพอแม  ถาไมเลีย้งแสดงวาดีไมจริง  เปนพวก 

          ทองชุบ  ทองเก” 

      www.Kalyanamitra.org/th/artic 

   

                   

           ๓. จากบทความขางตนขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 

   ก. คนดีตองรักพอแม 

   ข. คนดีตองเลี้ยงพอแม 

   ค. คนดีตองคิดถึงพอแม 

   ง. คนดีตองเช่ือฟงพอแม 

  ๔.  จากบทความขางตน  “คนหนักแผนดิน”  หมายถึงขอใด 

   ก. คนท่ีไมมีคุณคา 

   ข. คนท่ีเกียจคราน  

   ค. คนท่ีประพฤติตัวไมดี 

   ง. คนไมรูคุณของแผนดิน 

 

 

 

   

  



 
     ๗ 

                

                 อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ  ๕-๖ 

 

                          ความสัตยซื่อถือวาเปนคุณสมบัติของผูเจริญแลว  ฉะน้ันผูมีความสัตยซื่อจะเปน 

     บุคคลท่ีมีความสุข  มีความมั่นคง  แมอาจจะไมมั่งค่ัง  เขาไมเพียงทําใหตนมีความสุข   

   เขาทําใหคนรอบตัวเขามีความสุขดวย  เขาไมขาดเพื่อนแทตลอดชีวิตแนนอน  คนซื่อกิน 

   ไมหมด  คนคดกินไมนาน  ถึงแมวา  คนซื่อกําลังลดนอยถอยลงไป  แตผมเช่ือวาคุณเปน 

   คนหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึน  

     www.romyenchurch.org/mess 

 

  ๕. ขอใดเปนการแสดงความคิดเห็นของผูเขียนบทความขางตน 

                         ก. เช่ือวาคุณเปนคนหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึน 

   ข. เขาไมขาดเพื่อนแทตลอดชีวิตแนนอน   

   ค. เขาทําใหคนรอบตัวเขามีความสุขดวย   

   ง. ความสัตยซื่อถือวาเปนคุณสมบัติของผูเจริญแลว  

  ๖. “คนซื่อกินไมหมด  คนคดกินไมนาน” ตรงกับขอใดท่ีสุด 

   ก. ความเพียรพยายาม 

   ข. ความซื่อสัตยสุจริต 

   ค. ความขยันหมั่นเพียร  

   ง. ความอดทนตอความยากลําบาก 

 

 
 

 



 
๘ 

 

  อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ ๗-๘ 

 

             ชักหนาไมถึงหลัง   

  ชักหนาไมถึงหลัง  เปนสํานวน  หมายความวา  ขัดสนเพราะรายไดมีไมพอกับรายจาย 

         รายไดท่ีรับมาเมื่อตนเดือนไมพอใชไปถึงปลายเดือน  สํานวนน้ีมีท่ีมาจากการนุงผา  หากผาท่ีนุง 

สั้นไปไมสามารถหุมตัวได  ก็จะหุมไดแตดานหนา  ไมถึงดานหลัง  เมื่อนําสํานวนน้ีมาใช  คําวา 

หนาในท่ีน้ีหมายถึงชวงหนา  คือ  ชวงแรกของเดือน  หลังคือชวงหลังของเดือน  ถารายจายนอย 

กวารายไดแมเพียงเล็กนอย  ก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมเปนหน้ีเปนสินใคร  แตถารายจายมาก 

กวารายไดแมเพียงเล็กนอย  ก็ตองเปนหน้ีเปนสินเขา  เรียกวาชักหนาไมถึงหลัง  ถาชักหนาไมถึง 

หลังทุกเดือนก็คงจะตองเปนหน้ีเพิ่มและพอกพูนข้ึนเร่ือยๆ  ฉะน้ัน  ถาตองการมีชีวิตท่ีเปนสุข   

ก็ตองพยายามเพิ่มรายไดข้ึน  ลดรายจายลงและดํารงอยูอยางพอเหมาะพอสมแกฐานะและรายได 

ของตน 

       รูรักภาษาไทยเลม ๒ : ราชบัณฑิตยสถาน 

 

   

๗. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

 ก. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองเพิ่มรายไดลดรายจาย 

 ข. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองดํารงชีวิตอยางเหมาะสมแกฐานะ 

 ค. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองดํารงชีวิตอยางพอเหมาะพอสมกับรายไดของตน 

 ง. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองพยายามหารายไดดวยการกูยืมเงินใชจายและลงทุน 

 

 
 



 
             ๙ 

 

๘. จากบทความขางตนใหขอคิดในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

 ก. ขยันอดทนดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 ข. มีความเพียรพยายามใชจายตามฐานะ 

 ค. เพิ่มรายไดลดรายจายดํารงชีวิตอยางพอเหมาะกับฐานะและรายได 

 ง. ไมสรางหน้ีเสริมรายไดดวยการประกอบธุรกิจสวนตัวเทาน้ัน 
 

อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ ๙-๑๐ 

 

    นกตอ 
 

นกตอ เปนสํานวน  หมายถึงคนท่ีทําหนาท่ีติดตอหรือชักจูงหลอกลอคนอื่น 

ใหหลงเช่ือจนเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงหรือทรัพยสินของคนอื่นหลงเช่ือน้ัน คําน้ีมีท่ีมาจาก  

การดักจับนกปาโดยใชนกเลี้ยงเปนสื่อลอ  โดยเฉพาะการดักจับนกเขาชวาหรือนกเขาใหญ   

ชาวบานจะนํานกเขาท่ีเปนนกเลี้ยงใสกรงไปวางไวกลางแจงหรือใตตนไม  เมื่อนกเขาในกรงขัน   

ไมชานกปาก็ไดยินเสียงขันก็จะบินเขามาใกลจึงติดบวงหรือแรวท่ีวางดักไว 

   

รูรักภาษาไทยเลม ๒ : ราชบัณฑิตยสถาน  

 

  

  

๙. ขอใดอธิบายคําวา “นกตอ” ไมถูกตอง 

ก. ลอลวงผูอื่นใหตกอยูในอันตรายหรือติดกับดัก 

ข. ทําหนาท่ีติดตอหรือชักจูงหลอกลอใหหลงเช่ือในทางไมดี 

ค. รับแผนจากคนอื่นมาติดตอหรือชักจูงหลอกลอใหหลงเช่ือ 

ง. เปนผูติดตอประสานงานหรือวางแผนการทํางานใหคนอื่น 

                  

 

 

 

 



 
๑๐ 

 

                   

๑๐. จากบทความขางตน “นกตอ” หมายถึงนกชนิดใด 

ก. นกเขาปา 

ข. นกเขาชวา 

ค. นกเขาเลี้ยง 

ง. นกเขาใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๑ 

 

 

การอานคิดวิเคราะหบทความ 

 

ใบความรูท่ี  ๑ 

เร่ือง  การวิเคราะห 

  

  

    ความหมายของการคิดวิเคราะห 

การคิดวิเคราะห  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  

             (๒๕๔๒ : ๒๕๑)  ใหความหมายของคําวา  “คิด”  วา  หมายถึง  ก. ทําใหปรากฏเปนรูปหรือ   

             ประกอบใหเปนรูปหรือเปนเร่ืองข้ึนในใจ: ใครครวญ,  ไตรตรอง  และใหความหมายของ 

             วิเคราะหวา  หมายถึง   ก.ใครครวญ;  แยกแยะออกเปนสวนๆ  เพื่อศึกษาใหถองแท  

              (๒๕๔๒  :  ๑๐๗๑) 

 

   ความหมายของการวิเคราะหโดยรวม 

การวิเคราะห  หมายถึง  การแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอยท่ีม ี

   ความสัมพันธกัน  เพื่อทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง  รวมท้ังการสืบคนความสัมพันธ 

   ของสวนตางๆ  เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเน่ือง 

           กันอยางไร  ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดยางแทจริง   โดยพื้นฐานแลว 

           การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานท่ีมนุษยฝกได 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๒ 

 

 

องคประกอบของการอานคิดวิเคราะห 

   กุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ  กลาววา องคประกอบของการอานประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ 

๑.  ผูอาน  คือ  การอานจะเกิดข้ึนไมไดถาไมมีผูอาน 

๒. ตัวอักษร  คือ  ถาผูอานมองเห็นตัวอักษรแลวอานไดแตไมเขาใจความหมายของตัวอักษร 

ก็จะถือวาไมใชการอาน 

๓. ความหมาย  คือ  ถาผูอานมองเห็นตัวอักษรชัดเจนสามารถเขาใจความหมายตัวอักษร 

ก็ถือวาเปนการอานแตยังไมสมบูรณเพราะมีเพียงทักษะความเขาใจ 

๔. เลือกความหมาย  คือ  ถาผูอานมองเห็นตัวอักษรสามารถเขาใจความหมายตัวอักษรและ 

สามารถเลือกความหมายท่ีดีท่ีสุดในหลายๆ  ความหมายของคําท่ีถูกลอมรอบดวยบริบทไดอยาง

ถูกตอง  

๕. การนําไปใช   การอานจะมีความสมบูรณท่ีสุดไดจะตองมีขบวนการท่ีตอเน่ือง  คือผูอาน 

มองเห็นตัวอักษร  เขาใจความหมาย  สามารถหาความหมายท่ีดีหรือถูกตองท่ีสุด  และสามารถ 

นําไปใชในชีวิตประจําวันของผูอานจนเกิดประโยชน  ถือวาเปนการอานท่ีสมบูรณท่ีสุด 
 

  หลักการอานคิดวิเคราะห 
 

๑. พิจารณาวาเร่ืองน้ันใชรูปแบบใด  เชน  นิทาน เร่ืองยาว  รอยกรอง  บทละคร   

  เร่ืองสั้น  บทความ 

๒. แยกเน้ือเร่ืองใหไดวา  ใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  อยางไร  เมื่อไร 

๓. แยกพิจารณาใหละเอียดวาเน้ือหาประกอบดวยอะไรบาง 

๔. พิจารณาวาใชกลวิธีในการนําเสนอเร่ืองอยางไร 

๕. ลําดับเหตุการณ  ตามเหตุผล คือลําดับจากเหตุไปหาผล  หรือจากผลไปหาเหตุ   

หรือตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนหลัง  ความสําคัญมากไปหาความสําคัญนอย  สิ่งท่ีใกลตัว  

ไปหาไกลตัว จากขวาไปซายหรือซายไปขวา  จากเหนือไปใตหรือจากใตไปเหนือ  จากสถานท่ีใหญ 

ไปสถานท่ีเล็ก  จากสวนรวมไปหาสวนยอย เปนตน 

๖. พิจารณาความคิดท่ีผูเขียนตองการสื่อใหผูอานทราบและความหมายท่ีแฝงอยู 

ในเร่ืองหรือขอความน้ัน  เมื่ออานพิจารณาขอความ บทความ  เน้ือเร่ืองเสร็จแลวจึงตอบคําถาม 

ขอควรระวังคือคําตอบท่ีใหเลือกน้ันจะคลายคลึงกันมากบางคร้ังดูเหมือนวาคําตอบเปนคําตอบ 

ท่ีถูกตองทุกขอ  จึงตองใชวิจารณญาณเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 



 
๑๓ 

 

        กระบวนการวิเคราะห 
 

          กระบวนการคดิวิเคราะห  ประกอบดวย  ๕  ข้ันตอน (สุวิทย  มูลคํา.  ๒๕๔๗  : ๙-๑๙) 

 

ข้ันที่  ๑  กําหนดสิง่ที่ตองการวิเคราะห 

            เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ  เร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ  ข้ึนมาเพือ่เปนตนเร่ือง 

         ท่ีใชในการวิเคราะห  เชน  พืช  สัตว  หิน  ดิน  รูปภาพ  บทความ  เร่ืองราว  เหตุการณหรือ 

         สถานการณ  จากขาว  ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ  เปนตน 

         ข้ันที่  ๒  กําหนดปญหาหรอืวัตถุประสงค 

    เปนการกําหนดประเด็นสงสัยจากปญหาของสิ่งท่ีตองการวิเคราะห   ซึ่งอาจกําหนด  

         เปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อคนหาความจริง  สาเหตุหรือ  

         ความสําคัญ เชน  บทความ  น้ีตองการสื่อหรือบอกอะไรท่ีสําคัญท่ีสุด 

         ข้ันที่  ๓  กําหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ 

     เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งท่ีกําหนดให 

         เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งของท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือแตกตางกัน  หลักเกณฑ 

ในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธท่ีมีความคลายกันหรือ 

ขัดแยงกัน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๔ 

  

 ข้ันที่  ๔  พิจารณาแยกแยะ 

           เปนการพินิจ  พิเคราะห  ทําการแยกแยะ  กระจายสิ่งท่ีกําหนดใหออกเปนสวน 

     ยอยๆ  โดยอาจใชเทคนิค  ๕ W ๑ H   ประกอบดวย  What  (อะไร)  Where  (ท่ีไหน)   

     When  (เมื่อไร)   Why  (ทําไม)   How  (อยางไร) 

             ข้ันที่  ๕  สรุปคําตอบ 

                            เปนการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบปญหาของสิ่งท่ีกําหนด  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๕ 

 

 

   ประโยชนของการคิดวิเคราะห 

 

๑. ชวยสงเสริมความฉลาดทางสตปิญญา  คือ ชวยเสริมสรางความสามารถ 

    ในการคิดวิเคราะหและประเมินแนวคิดท่ีคิดข้ึนน้ัน  และสามารถนํามาแกปญหาและการตัดสินใจ 

๒. ชวยใหคํานึงถึงความสมเหตสุมผล คือ  ชวยในการสํารวจความสมเหตุสมผล 

  ของขอมูลท่ีปรากฏและไมดวนสรุปตามอารมณความรูสึกหรืออคติ  แตสืบคนตามหลักเหตุผลและ 

  ขอมูลท่ีเปนจริง 

๓. ชวยลดการอางประสบการณสวนตัวเปนขอสรปุทั่วไป  คือ  ชวยในการไมดวน 

  สรุปสิ่งใดอยางงายๆ  แตสื่อสารตามความเปนจริง  ขณะเดียวกันจะชวยใหไมหลงเช่ือขออาง 

  ท่ีเกิดจากตัวอยางเพียงตัวอยางเดียว  แตพิจารณาเหตุผลและปจจัยเฉพาะในแตละกรณีได 

๔. ชวยขุดคนสาระความประทับใจครั้งแรก  คือ  ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญ   

  อืน่ๆ  ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจคร้ังแรก  ทําใหเรามองอยางครบถวนในแงมุมอื่นๆ  

  ท่ีมีอยู 

๕. ชวยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเดิม  คือ  ชวยในการประมาณการ 

  ความนาจะเปนโดยสามารถใชขอมูลพื้นฐานท่ีเรามี   วิเคราะหรวมกับปจจัยอื่นๆ  ของสถานการณ      

  ณ  เวลาน้ัน   อันจะชวยเราคาดการณความนาจะเปนไดสมเหตุสมผลมากกวา 

 

                

  

 

             



 
๑๖ 

 

 

  

๖. สวนวินิจฉัยขอเท็จจริงจากประสบการณสวนบคุคล คือ  ชวยในการหา 

  เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง  ณ  เวลาน้ัน  

๗. เปนพืน้ฐานการคดิในมิตอิื่นๆ  คือชวยในการคิดเชิงวิเคราะหเปนหลักของ 

  การคิดในมิติอื่นๆ  เชน  คิดเชิงวิพากษ  การคิดเชิงสรางสรรค 

๘. ชวยในการแกปญหา  คือชวยในการคิดจําแนก  แยกแยะองคประกอบ 

  ตางๆ และทําความเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

๙. ชวยในการประเมินและตดัสนิใจ  คือการคิดวิเคราะหชวยใหรูขอเท็จจริง  

  หรือเหตุผลเบ้ืองหลังของสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

                          ๑๐.  ชวยใหความคิดสรางสรรคสมเหตุสมผล  คือชวยใหความคิดตางๆ  อยูบน 

  พื้นฐานตรรกะและความเปนไปได  อยางมีเหตุผล  มีหลักเกณฑ 

                          ๑๑.  ชวยใหเขาใจแจมกระจาง  คือชวยใหเราประเมินและสรุปสิ่งตางๆ   

  ตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๗ 

  

                              ใบความรูท่ี  ๒ 

                             เร่ือง  บทความ 
 

๑.  ความหมายและลักษณะของบทความ 

        พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดใหความหมายของบทความ  

ไววา  (ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๒  :  ๖๐๒ )   น.  ขอเขียนซึ่งอาจจะเปนรายงานหรือการแสดง 

ความคิดเห็น  มักตีพิมพในสิ่งพิมพ  วารสาร  สารานุกรม  เปนตน 

๒.  ประเภทของบทความ 

        สมศักด์ิ  อัมพรวิสิท์ิโสภา  และธัญลักษณ  จุยเรือง  (๒๕๔๕  :  ๗๘-๗๙)  แบงเน้ือหา 

 บทความได  ๑๑  ประเภท  ไดแก 

๑. บทบรรณาธกิาร  เปนบทแสดงความคิดเห็นลักษณะหน่ึงท่ีเขียนข้ึนเพื่อแสดง 

          แนวคิดหลักของหนังสือพิมพฉบับน้ัน ๆ ตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

๒. บทความสัมภาษณ  เปนบทความท่ีเขียนข้ึนจากการสัมภาษณบุคคลเกี่ยวกับ 

 ความคิดเห็นตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง  หรือเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลน้ัน  หรือจาก 

          การสัมภาษณบุคคลหลายคนในหัวขอเดียวกัน 

๓. บทความแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป  มีเน้ือหาหลายลักษณะเชน  หยิบยกปญหา 

 เหตุการณหรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น  หรือผูเขียนเสนอความคิดเห็นสนับสนุน 

         หรือคัดคานหรือท้ังสนับสนุนและคัดคานความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกันของคนอื่น ๆ  เปนตน 

  ๔. บทความวิเคราะห  เปนบทความแสดงความคิดเห็นอยางหน่ึงซึ่งผูเขียนจะ 

 พิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเผยแพรมาแลวอยางละเอียด  โดยแยกแยะใหเห็นสวนตางๆ ของเร่ืองน้ัน   

ผูเขียนเสนอความคิดและวิเคราะหเหตุการณเร่ืองราวน้ันอยางละเอียด  แสดงขอเท็จจริง   

เหตุผลเพื่อใหผูอานไดรับความรู  ความคิดเห็นเพิ่มเติม  เกิดความคิดท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน แบงเปน 

บทความวิเคราะหขาวและบทความวิเคราะหปญหา 

 

  

  

 

 



 
๑๘ 

 

  

๔. บทความวิจารณ   เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณเร่ืองราวท่ีตองการ 

 วิจารณดวยเหตุผลและหลักวิชาการเปนสําคัญ 

๖. บทความสารคดีทองเที่ยว   มีเน้ือหาแนวบรรยายเลาเร่ืองเกี่ยวกับสถานท่ี 

ทองเท่ียวตางๆท่ีมีทัศนียภาพสวยงามหรือมีความสําคัญในดานตางๆ  เพื่อแนะนําใหผูอานรูจัก 

สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  ชักชวนใหไปพบเห็นสถานท่ีน้ันๆ 

๗. บทความชีวประวัต ิ เปนการเขียนบางสวนของชีวิตบุคคลเพื่อใหผูอานทราบ 

โดยเฉพาะคุณสมบัติหรือผลงานเดนท่ีทําใหบุคคลน้ันมีช่ือเสียง  ประสบความสําเร็จในชีวิต 

เพื่อช่ืนชม  ยกยองเจาของประวัติและช้ีใหผูอานไดแงคิดเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

๘. บทความรอบป  มีเน้ือหาแนวบรรยาย  เลาเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองราว  เหตุการณ 

 พิธีการในเทศกาลหรือวันสําคัญ  เชน  วันสําคัญทางพุทธศาสนา  ทางประวัติศาสตร             

         ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ  เปนตน 

๙. บทความใหความรูทั่วไป  ผูเขียนจะอธิบายใหความรู คําแนะนําในเร่ืองท่ัวๆไป 

 ท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน  มารยาทการเขาสังคม  การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

และบุคลิกภาพ  เคล็ดลับการครองชีวิตคู  เปนตน 

๑๐. บทความเชิงธรรมะ  จะอธิบายขอธรรมะใหผูอานท่ัวๆ ไปเขาใจไดงายหรือให 

แนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา  เสนอหาทางแกปญหาตามแนวพุทธปรัชญา 

๑๑. บทความวิชาการ  มีเน้ือหาแสดงขอเท็จจริง  ขอความรูทางวิชาการเร่ืองใด 

เร่ืองหน่ึงในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
๑๙ 

 

ลักษณะของบทความท่ีดี 
    

                     ลกัษณะของบทความที่ดี  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (๒๕๔๓ : ๓-๗)  กลาววา 

ควรมีลักษณะ  ๔  ประการ 

 

๑.  เอกภาพ  กลาวคือ  เน้ือหาของบทความมีความเปนอนัหน่ึงอันเดียวกัน 

ทิศทางของเน้ือหาไปในทางเดียวกัน  เพื่อมุงสูประเด็นหลักท่ีตองการนําเสนอ 

๒.  สารัตถภาพ  กลาวคือ  ผูเขียนตองเนนยํ้าประเด็นสําคัญใหชัดเจนวาตองการ 

นําเสนอแนวคิดสําคัญอะไร  ประโยคใจความสําคัญหรือสาระสําคัญท่ีโดดเดน 

๓.  สัมพันธภาพ  กลาวคือ  มีความสัมพันธกันโดยตลอด  ท้ังในดานการเรียบเรียง 

ถอยคํา ขอความและจัดลําดับเร่ืองทุกประโยคในแตละยอหนาและยอหนาในแตละเร่ือง 

ตองเช่ือมโยงเขาดวยกันดวยการใชคําเช่ือมขอความ 

๔.  ความสมบูรณ  กลาวคือ  มีความสมบูรณในดานเน้ือหา  มีเน้ือความชัดเจน 

กระจางแจง อธิบายไดครอบคลุมความคิดหลักท่ีตองการนําเสนอ  ขอมูลท่ีนําเสนอเปน 

ขอเท็จจริงท่ีถูกตอง  หากเปนความคิดเห็นตองมีความสมเหตุสมผล  นอกจากน้ียังกลาววา 

องคประกอบของบทความมีดังน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
๒๐ 

 

   

                            องคประกอบของบทความ 
 

 

๑.  ช่ือเรือ่ง  ตองสื่อความหมายไดชัดเจนวาผูเขียนตองการนําเสนอเร่ืองอะไร 

๒.  สวนเกริ่นนําหรือคํานํา  เปนการนําผูอานเขาสูเร่ือง 

๓.  สวนเนือ้เรือ่ง  เปนสวนการดําเนินเร่ืองท้ังหมด 

๔.  สวนสรุป  เปนสวนสรุปจุดยืนของผูเขียนท่ีมีตอเร่ืองในวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๑ 

  
    แบบฝกทักษะท่ี  ๑ 

 

 

                   ช่ือ.............................................................................ช้ัน.................เลขที.่............  

               

             คําช้ีแจง   ใหนักเรียนตอบคําถามใหถูกตองตรงประเดน็ 

   

          ๑. การวิเคราะห  หมายถึงอะไร 

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

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

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

            ๒. เหตุใดจึงตองวิเคราะห   

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

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

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

            ๓. หลักการวิเคราะหมีอะไรบาง 

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

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

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

             ๔. ใหนักเรียนอธิบายกระบวนการวิเคราะห 

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

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 



 
๒๒ 

 
  

  แบบฝกทักษะท่ี  ๒         
          

 

ช่ือ....................................................................ช้ัน......................เลขที.่............. 

 

           คําช้ีแจง  ใหใสเคร่ืองหมายถูก () หนาขอท่ีเห็นวาถูก ใสเคร่ืองหมายผิด (x) หนาขอ 

                       ท่ีเห็นวาผิด (๑๐ คะแนน) 

  ................ ๑. บทความวิเคราะหเปนบทความแสดงความคิดเห็นอยางหน่ึงซึ่งผูเขียนจะพิจารณา 

                          เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเผยแพรมาแลวอยางละเอียด 

................ ๒. บทความแสดงความคิดเห็นท่ัวๆ ไป  มีเน้ือหาหลายลักษณะเชน  หยิบยกปญหา 

                  เหตุการณหรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น  

................ ๓.  การวิเคราะห  หมายถึงการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอยท่ีม ี

          ความสัมพันธกัน  เพื่อทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง 

         ................ ๔. บทความเชิงธรรมะจะอธิบายขอธรรมะใหผูอานท่ัวๆไปเขาใจไดงายหรือใหคติ 

          ในแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา 

   ................. ๕. บทความชีวประวัติ  เปนการเขียนบางสวนของชีวิตบุคคลเพื่อใหผูอานทราบ 

                          โดยเฉพาะคุณสมบัติหรือผลงานท่ัวไปของบุคคล 

................. ๖. บทความวิชาการมีเน้ือหาแสดงขอเท็จจริง  ขอความรูทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

                   สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 

................. ๗. บทความรอบป  มีเน้ือหาแนวบรรยาย  เลาเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองราว  เหตุการณ 

          พิธีการในเทศกาลหรือวันสําคัญ  

  ................. ๘. ช่ือเร่ืองของบทความตองสื่อความหมายกวางสื่อความหมายหลายเร่ือง 

         ................. ๙. เอกภาพ  กลาวคือ  เน้ือหาของบทความมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมีทิศทาง 

        ของเน้ือหาไปในทางเดียวกัน  

         ............... ๑๐. สารัตถภาพ  กลาวคือ  ผูเขียนตองเนนยํ้าประเด็นสําคัญใหชัดเจนวาตองการ 

        นําเสนอแนวคิดสําคัญอะไร 

 

 



 

 

   ตอบคําถามใหตรงประเด็น 

๒๓ 

 

แบบฝกทักษะท่ี  ๓ 
 

           

        คําช้ีแจง   ใหนักเรียนอานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามใหถูกตอง (๑๐ คะแนน) 

 

 

ผลของทาน 
     

       การใหทานเปนเร่ืองของความชุมเย็น  ผูท่ีใหทานอยูเสมอยอมมีจิตใจผองใสเยือกเย็น    

      หมูชนท่ีนิยมการใหทานยอมไมมีความเดือดรอนใจ  เน่ืองจากตางคนตางมีอัธยาศัยไมตรีถอยที                    

      ถอยอาศัยกัน   อน่ึง  ผลบุญจากการใหทานจะสะสมอยูในใจของเรา  ทําใหมีอํานาจมีพลัง                  

      สามารถ ดึงดูดทรัพยได  ถาใครสั่งสมการใหและการเสียสละมามากจะมีพลังดูดทรัพยมาก   

      ถาใครมีใจตระหน่ีมีความโลภมาก  จะมีพลังดูดทรัพยนอย  โบราณทานจึงกลาวไววาคนทําทาน 

      มามากจะทําใหรวย   

      (มงคลชีวิต ฉบับทางกาวหนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 



 
 ๒๔ 

 

 

       ช่ือ..................................................................ช้ัน......................เลขที.่.................. 

 

๑. จากบทความขางตน “ทาน” หมายถึงอะไร  จงอธิบาย พรอมยกตัวอยางการใหทาน 

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

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

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

๒. นักเรียนคิดวาผูท่ีใหทานสม่ําเสมอจะไดผลบุญอะไรบาง 

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

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

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

๓. “ผลบุญจากการใหทานจะสะสมอยูในใจของเรา  ทําใหมีอํานาจมีพลัง สามารถ 

ดึงดูดทรัพยได” จากขอความขางตนนักเรียนเห็นดวยหรือไม  เพราะเหตุใด   

จงอธิบาย 

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

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

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

๔. “โบราณทานจึงกลาวไววา   คนทําทานมามากจะทําใหรวย”  นักเรียนคิดวาจริงหรือไม

เพราะเหตุใด  จงอธิบาย 

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

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

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

๕. จากบทความขางตนนักเรียนคิดวาคนท่ีใหมากเสียสละมากกับคนท่ีตระหน่ีใครรํ่ารวย 

กวากัน เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

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

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

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

 



 
     ๒๕ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

การอานคิดวิเคราะหบทความ 
 

               

            คําช้ีแจง   ใหนกัเรยีนทําเครื่องหมาย ( x )  ลงในกระดาษคําตอบใหถูกตอง  (๑๐  คะแนน) 

 

อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ ๑-๒ 

 

            นกตอ 

  นกตอ เปนสํานวน  หมายถึงคนท่ีทําหนาท่ีติดตอหรือชักจูงหลอกลอคนอื่นให 

               หลงเช่ือจนเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงหรือทรัพยสินของคนอืน่หลงเช่ือน้ัน  คําน้ีมีท่ีมาจาก 

               การดักจับนกปา  โดยใชนกเลี้ยงเปนสื่อลอ  โดยเฉพาะการดักจับนกเขาชวาหรือนกเขาใหญ                

               ชาวบานจะนํานกเขาท่ีเปนนกเลี้ยงใสกรงไปวางไวกลางแจงหรือใตตนไม  เมื่อนกเขาในกรงขัน   

               ไมชานกปาก็ไดยินเสียงขัน  ก็จะบินเขามาใกล  จึงติดบวงหรือแรว  ท่ีวางดักไว 
                

                                                       รูรักภาษาไทยเลม ๒ : ราชบัณฑิตยสถาน  

 

   

๑. ขอใดอธิบายคําวา “นกตอ” ไมถูกตอง 

ก. ลอลวงผูอื่นใหตกอยูในอันตรายหรือติดกับดัก 

ข. ทําหนาท่ีติดตอหรือชักจูงหลอกลอใหหลงเช่ือในทางไมดี 

ค. รับแผนจากคนอื่นมาติดตอหรือชักจูงหลอกลอใหหลงเช่ือ 

ง. เปนผูติดตอประสานงานหรือวางแผนการทํางานใหคนอื่น 

                  



 
๒๖ 

 

๒. จากบทความขางตน “นกตอ” หมายถึงนกชนิดใด 

ก. นกเขาใหญ 

ข. นกเขาชวา 

ค. นกเขาเลี้ยง 

ง. นกเขาปา   

          ๓. ขอใดถูกตองท่ีสุด 

   ก. การวิเคราะหหมายถึงการกําหนดวัตถุประสงคใหแจมแจง 

   ข. การวิเคราะหหมายถึงการพิจารณาประโยชนจากการวิเคราะหไปประยุกตใช 

   ค. การวิเคราะหหมายถึงการพิจารณาจากการอานจบัใจความสําคัญไปประยุกตใช 

   ง. การวิเคราะหหมายถึงการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวน ๆ เพื่อศึกษาให 

      ถองแท   

  ๔. ขอใดไมใชลักษณะของบทความ 

   ก. ผูเขียนตองเนนยํ้าประเด็นรองใหชัดเจน 

   ข. เน้ือหาของบทความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

   ค. การเรียบเรียง  ถอยคํา  ขอความ สัมพันธกันตลอด 

   ง. มีความสมบูรณในดานเน้ือหา  กระจางแจง  ครอบคลุมความคิด 

 

 

 

 

   

                    

 

 

 

 

 

 



 
๒๗ 

อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ  ๕-๖ 

                                              

                                            ความกตัญกูตเวท ี

                  ความกตัญูกตเวทีเปนเคร่ืองหมายของคนดี  “ตนไมท่ีไดรับการดูแล 

          ใหนํ้าใหปุยไปบํารุงลําตนจนเสร็จสมบูรณ  เมื่อถึงเวลาไมยอมออกดอกออกผล 

          ก็ตองโคนท้ิง  คนท่ีไดรับการเลี้ยงดูจนเติบใหญแตไมยอมตอบแทนคุณพอแม 

          ก็เปนคนหนักแผนดิน  ทองคําแทหรือไมโดนไฟก็รู  คนดีแทหรือไมใหดูตรงท่ี 

          เลี้ยงพอแม  ถาดีจริงตองเลี้ยงพอแม  ถาไมเลี้ยงแสดงวาดีไมจริง  เปนพวก 

          ทองชุบ  ทองเก” 

      www.Kalyanamitra.org/th/artic 

   

                   

  

๕. จากบทความขางตนขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 

   ก. คนดีตองรักพอแม 

   ข. คนดีตองเลี้ยงพอแม 

   ค. คนดีตองคิดถึงพอแม 

   ง. คนดีตองดูแลพอแม 

  ๖.  จากบทความขางตน  “คนหนักแผนดิน”  หมายถึงขอใด 

   ก. คนท่ีไมมีคุณคา 

   ข. คนท่ีเกียจคราน  

   ค. คนท่ีประพฤติตัวไมดี 

   ง. คนไมรูคุณของแผนดิน 

  

 

                     

 

 

 



 
๒๘ 

 

อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ  ๗-๘ 

 

                       

                          ความสัตยซื่อถือวาเปนคุณสมบัติของผูเจริญแลว  ฉะน้ันผูมีความสัตยซื่อจะเปน 

 บุคคลท่ีมีความสุข  มีความมั่นคง  แมอาจจะไมมั่งค่ัง  เขาไมเพียงทําใหตนมีความสุข  เขาทําให 

 คนรอบตัวเขามีความสุขดวย  เขาไมขาดเพื่อนแทตลอดชีวิตแนนอน  คนซื่อกินไมหมด 

 คนคดกินไมนาน  ถึงแมวา  คนซื่อกําลังลดนอยถอยลงไป  แตผมเช่ือวาคุณเปนคนหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึน 
   

     www.romyenchurch.org/mess 

 

   

๗. ขอใดเปนการแสดงความคิดเห็นของผูเขียนบทความขางตน 

                         ก.  เช่ือวาคุณเปนคนหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึน 

   ข. เขาไมขาดเพื่อนแทตลอดชีวิตแนนอน   

   ค. เขาทําใหคนรอบตัวเขามีความสุขดวย   

   ง. ความสัตยซื่อถือวาเปนคุณสมบัติของผูเจริญแลว  

  ๘. “คนซื่อกินไมหมด  คนคดกินไมนาน” ตรงกับขอใดมากท่ีสุด 

   ก. ความซื่อสัตยสุจริต 

   ข. ความเพียรพยายาม 

   ค. ความขยันหมั่นเพียร  

   ง. ความอดทนตอความยากลําบาก 

 

 
 



 
 ๒๙ 

 

 อานบทความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ ๙-๑๐ 

 

          ชักหนาไมถึงหลัง   

     ชักหนาไมถึงหลัง เปนสํานวน  หมายความวา  ขัดสนเพราะรายไดมีไมพอกับรายจาย,  

            รายไดท่ีรับมาเมื่อตนเดือนไมพอใชไปถึงปลายเดือน  สํานวนน้ีมีท่ีมาจากการนุงผา  หากผาท่ีนุง 

            สั้นไปไมสามารถหุมตัวได ก็จะหุมไดแตดานหนา  ไมถึงดานหลัง  เมื่อนําสํานวนน้ีมาใช  คําวา 

            หนาในท่ีน้ีหมายถึงชวงหนา  คือ  ชวงแรกของเดือน  หลังคือชวงหลังของเดือน  ถารายจาย 

            นอยกวารายไดแมเพียงเล็กนอย  ก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยไมเปนหน้ีเปนสินใคร  แตถา 

            รายจายมากกวารายไดแมเพียงเล็กนอย  ก็ตองเปนหน้ีเปนสินเขา  เรียกวา ชักหนาไมถึงหลัง   

            ถาชักหนาไมถึงหลังทุกเดือนก็คงจะตองเปนหน้ีเพิ่มและพอกพูนข้ึนเร่ือยๆ  ฉะน้ัน  ถา 

            ตองการมีชีวิตท่ีเปนสุข  ก็ตองพยายามเพิ่มรายไดข้ึน  ลดรายจายลง  และดํารงอยูอยาง 

            พอเหมาะพอสมแกฐานะและรายไดของตน 

       รูรักภาษาไทยเลม ๒ : ราชบัณฑิตยสถาน 

 

   

๙. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

 ก. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองเพิ่มรายได ลดรายจาย 

 ข. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองดํารงชีวิตอยางเหมาะสมแกฐานะ 

 ค. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองดํารงชีวิตอยางพอเหมาะพอสมกับรายไดของตน 

 ง. อยากมีชีวิตท่ีเปนสุขตองพยายามหารายไดดวยการกูยืมเงินใชจายและลงทุน 

 

 

 
  



 
๓๐ 

 

๑๐. จากบทความขางตนใหขอคิดในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

 ก. ขยัน  อดทน  ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 ข. มีความเพียรพยายาม  ใชจายตามฐานะของตน 

 ค. เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอเหมาะกับฐานะและรายได 

 ง.  ไมสรางหน้ีและเสริมรายไดดวยการประกอบอาชีพสวนตัวเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
๓๑ 

 

 

      บรรณานุกรม 
 

 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงคศักด์ิ.  การคิดเชิงวิเคราะห.  กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพซัคเซสมีเดีย.  ๒๕๔๖ 

 _________.  การเขียนบทความอยางไรใหนาอาน. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพซัคเซสมีเดีย. ๒๕๔๖ 

           ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ 

                      ศิริวัฒนอินเตอรพร้ิน.๒๕๔๒ 

_________.  รูรักภาษาไทย เลม ๒.  พิมพคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๒.   

           สุวัฒน วิวัฒนานนท. ทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียน. พิมพคร้ังท่ี ๓. นนทบุรี : ซี.ซี.  

                      นอลลิดจลิงคส, ๒๕๕๔.                                 

            สุวิทย มูลคํา. กลยุทธการสอนคดิวิเคราะห. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, ๒๕๔๘ 

   _______.  ครบเครื่องเรื่องการคดิ.  พิมพคร้ังท่ี  ๑๑.  กรุงเทพฯ  :  หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ 

 ๒๕๕๓ 

            _______.  ๒๑  วิธีจัดการเรียนรูเพื่อพฒันากระบวนการคดิ.  พิมพคร้ังท่ี  ๕  กรุงเทพฯ :   

 หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ.  ๒๕๔๗ 

             www.Kalyanamitra.org/th/artic 

             www.romyenchurch.org/mess 

 

 

 

 

 

 



 
 ๓๒ 

 

 

 

 

 

 

     

          

       ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
๓๓ 

 

 

 

                                                 กระดาษคําตอบ                             ไดคะแนน 

  การอานคดิวิเคราะหบทความ 

                  ช่ือ...........................................................ช้ัน..............เลขที.่........... 

 

 

 

   

   ขอ   

ก ข ค ง 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

๑๐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๔ 

 

 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

                                         กระดาษคําตอบ                           ไดคะแนน 

การอานคดิวิเคราะหบทความ 

                  ช่ือ...........................................................ช้ัน..............เลขที.่........... 

 

 

 

   

   ขอ   

ก ข ค ง 

๑    X 

๒ X    

๓  X   

๔    X 

๕ X    

๖  X   

๗    X 

๘   X  

๙    X 

๑๐   X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๕ 

 

  

        แนวคําตอบ 

        แบบฝกทักษะท่ี  ๑ 
 

                   ช่ือ.............................................................................ช้ัน.................เลขที.่............  

                

        คําช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบคําถามใหถูกตองตรงประเดน็  

๑. การวิเคราะห  หมายถึง อะไร 

    ตอบ  การวิเคราะหหมายถึงการแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอยท่ีมีความสัมพันธกัน

เพื่อทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง  รวมท้ังการสืบคน  ความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดูวา

สวนประกอบปลีกยอยน้ันสามารถเขากันไดหรือไม  สัมพันธเกี่ยวเน่ืองกันอยางไร  
๒.  เหตุใดจึงตองวิเคราะห   

              ตอบ  การวิเคราะหชวยสงเสริมความฉลาดทางสติปญญา  คํานึงถึงความสมเหตุสมผล    

         ลดการอางประสบการณสวนตัวเปนขอสรุปท่ัวไป ชวยขุดคนสาระความประทับใจคร้ังแรก 

         ตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเดิม  ชวยใหเขาใจแจมกระจาง  เปนพื้นฐานการคิดในมิติอื่นๆ 

         ในการแกปญหา  ประเมินและตัดสินใจใหความคิดสรางสรรคสมเหตุสมผล 

         ๓.  หลักการวิเคราะหมีอะไรบาง จงอธิบาย 

      ตอบ  หลักการวิเคราะหพิจารณาวาเร่ืองน้ันใชรูปแบบใด เชน นิทาน  เร่ืองยาว  รอยกรอง     

บทละคร  เร่ืองสั้น  บทความ  แยกเน้ือเร่ืองใหไดวา  ใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  อยางไร  เมื่อไร  แยก

พิจารณาใหละเอียดวาเน้ือหาประกอบดวยอะไรบาง  พิจารณาวาใชกลวิธีในการนําเสนอเร่ืองอยางไร 

ลําดับเหตุการณ  ตามเหตุผล  หรือตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนหลัง พิจารณาความคิด 

ท่ีผูเขียนตองการสื่อใหผูอานทราบและความหมายท่ีแฝงอยูในเร่ืองหรือขอความ  เมื่ออานพิจารณา

ขอความ บทความ  เน้ือเร่ืองเสร็จแลวจึงตอบคําถาม   

๔.  ใหนักเรียนอธิบายกระบวนการวิเคราะห 

             ตอบ  กระบวนการวิเคราะหมี  ๕  ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันท่ี  ๑  กําหนดสิ่งท่ีตองการวิเคราะห  

       ข้ันท่ี  ๒  กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค  ขันท่ี  ๓  กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ                 

       ข้ันท่ี  ๔ พิจารณาแยกแยะ  ข้ันท่ี  ๕  สรุปคําตอบ 

 

 



 
๓๖ 

 

  

 เฉลย  

  แบบฝกทักษะท่ี  ๒         
         

   

ช่ือ....................................................................ช้ัน......................เลขที.่.................... 

 

       คําช้ีแจง  ใหใสเคร่ืองหมายถูก () หนาขอท่ีเห็นวาถูก ใสเคร่ืองหมายผิด (X) หนาขอท่ีเห็นวาผิด    

                    (๑๐ คะแนน) 

  ............๑.  บทความวิเคราะห  เปนบทความแสดงความคิดเห็นอยางหน่ึงซึ่งผูเขียนจะพิจารณา 

                         เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเผยแพรมาแลวอยางละเอียด 

.............๒.  บทความแสดงความคิดเห็นท่ัวๆ  ไป  มีเน้ือหาหลายลักษณะเชน  หยิบยกปญหา 

                 เหตุการณหรือเร่ืองท่ีประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น  

............๓.  การวิเคราะห  หมายถึง  การแยกแยะสิ่งท่ีจะพิจารณาออกเปนสวนยอยท่ีม ี

        ความสัมพันธกัน  เพื่อทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง 

  .............๔.  บทความเชิงธรรมะ  จะอธิบายขอธรรมะใหผูอานท่ัวๆไปเขาใจไดงายหรือใหคติ 

         ในแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา 

   ......X.........๕.  บทความชีวประวัติ  เปนการเขียนบางสวนของชีวิตบุคคลเพื่อใหผูอานทราบ 

                        โดยเฉพาะคุณสมบัติหรือผลงานท่ัวไปของบุคคล 

..........๖.  บทความวิชาการมีเน้ือหาแสดงขอเท็จจริง  ขอความรูทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

                 สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ 

.............๗.  บทความรอบป  มีเน้ือหาแนวบรรยาย  เลาเร่ืองเกี่ยวกับเร่ืองราว  เหตุการณ 

         พิธีการในเทศกาลหรือวันสําคัญ  

  ......X.........๘.  ช่ือเร่ืองของบทความตองสื่อความหมายกวางสือ่ความหมายหลายเร่ือง 

       ............๙.  เอกภาพ  กลาวคือ  เน้ือหาของบทความมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมีทิศทาง 

      ของเน้ือหาไปในทางเดียวกัน  

............๑๐.  สารัตถภาพ  กลาวคือ  ผูเขียนตองเนนยํ้าประเด็นสําคัญใหชัดเจนวาตองการ 

        นําเสนอแนวคิดสําคัญอะไร 

 



 

 

 

๓๗ 
 

     

            เฉลยแนวคําตอบ     

           แบบฝกทักษะท่ี  ๓ 
           

  คําช้ีแจง  ใหนกัเรียนอานบทความตอไปนีแ้ลวตอบคําถามใหถูกตอง (๑๐ คะแนน) 

 

ผลของทาน 
     

  การใหทานเปนเร่ืองของความชุมเย็น  ผูท่ีใหทานอยูเสมอยอมมีจิตใจผองใสเยือกเย็น    

หมูชนท่ีนิยมการใหทานยอมไมมีความเดือดรอนใจ  เน่ืองจากตางคนตางมีอัธยาศัยไมตรีถอยที 

         ถอยอาศัยกัน  อน่ึง  ผลบุญจากการใหทานจะสะสมอยูในใจของเรา  ทําใหมีอํานาจมีพลัง  

         สามารถดึงดูดทรัพยได  ถาใครสั่งสมการใหและการเสียสละมามากจะมพีลังดูดทรัพยมาก   

         ถาใครมีใจตระหน่ีมีความโลภมาก  จะมพีลังดูดทรัพยนอย  โบราณทานจึงกลาวไววา    

         คนทําทานมามากจะทําใหรวย   

      (มงคลชีวิต ฉบับทางกาวหนา) 

 

 

 

 

 

 

                                                    ตอบคําถามใหตรงประเด็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๘ 

 

 

 

      ช่ือ....................................................................ช้ัน......................เลขที.่.................... 

 

๑. จากบทความขางตน “ทาน” หมายถึงอะไร  จงอธิบาย และยกตัวอยางการใหทาน 

     ตอบ. ทาน  หมายถึงการให  การแบงปน  การเสียสละ  การเอื้อเฟอ  หรืออีกความหมายหน่ึงคือ 

วัตถุท่ีพึงให  ใหดวยจิตใจท่ีดีงาม  เชน ท่ีใหแกมารดา  ถวายแกพระสงฆ   หรือมุงเพื่อสงเคราะหดวย

การใหทานแกคนตกทุกขไดยาก ใหแกบุคคลท่ัวไปดวยความกรุณาสงสาร   

๒. นักเรียนคิดวาผูท่ีใหทานสม่ําเสมอจะไดผลบุญอะไรบาง 

  ตอบ. ผลบุญท่ีไดจากการใหทานสม่ําเสมอ  คือ ทําใหไดรับความเคารพนับถือจากผูคนรอบขาง  

ชีวิตมีความสุข จิตใจผองใสเบิกบาน  คนรอบขางใหความชวยเหลือเสมอ เปนท่ีนิยมยกยองของคน

ท้ังหลาย ชีวิตมั่งค่ังอุดมสมบูรณ  

๓. “ผลบุญจากการใหทานจะสะสมอยูในใจของเรา  ทําใหมีอํานาจมีพลัง สามารถดึงดูด 

ทรัพยได” จากขอความขางตนนักเรียนเห็นดวยหรือไม  เพราะเหตุใด  จงอธิบาย 

  ตอบ. ผลบุญจาการใหทานจะสะสมอยูในใจของเรา  ทําใหมีอํานาจ  มีพลัง สามารถดึงดูดทรัพย 

ได  นักเรียนจะตอบวา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได  แตเหตุผลตองสมเหตุสมผล                   

(ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครู) 

๔. “โบราณทานกลาวไววา  คนทําทานมามากจะทําใหรวย”  นักเรียนคิดวาจริงหรือไม 

เพราะเหตุใด  จงอธิบาย 

       ตอบ. โบราณทานกลาววา  คนทําทานมามากจะทําใหรวย  นักเรียนอาจตอบวาจริงหรือ 

ไมจริงก็ได  แตเหตุผลตองสมเหตุสมผล  (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครู) 

๕. จากบทความขางตนนักเรียนคิดวาคนท่ีใหมากเสียสละมากกับคนท่ีตระหน่ีใครรํ่ารวยกวากัน 

เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

       ตอบ. คนท่ีใหมากเสียสละมากกับคนท่ีตระหน่ีใครรํ่ารวยกวากัน นักเรียนอาจตอบเสียสละหรือ

ตระหน่ีรํ่ารวยกวาก็ได  แตเหตุผลตองสมเหตุสมผล  (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครู) 

 

 

   

 



 
  ๓๙ 

 

 

  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

                                       กระดาษคําตอบ                         ไดคะแนน 

 การอานคดิวิเคราะหบทความ 

                  ช่ือ...........................................................ช้ัน............เลขที.่........ 
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ก ข ค ง 
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๒   X  

๓    X 
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๖    X 
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๘ X    

๙    X 
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                           ใฝเรียนใฝรู   

                            ใฝกตัญู  

                            ใฝความด ี
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 


