
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 
 

แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเป็นแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ จดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนไดเ้กิดการ
เรียนรู้ และฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์อยา่งเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก โดยมีเน้ือหา สาระสอดคลอ้ง
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และถ่ายทอดการอ่านอย่างเป็นขั้นตอน เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมชุดน้ีอยา่งเพลิดเพลินใจ สามารถน า
ความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการประยุกต์  ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกทั้งครู ผูส้อนยงั
สามารถน าแบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมชุดน้ีไปใช้ทบทวนเน้ือหาท่ีนกัเรียนไดเ้รียน
แลว้และใชส้อนซ่อมเสริมแก่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในการอ่านไดอี้กดว้ย 
 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ นางณัฐยา  อาจมงักร  ครูช านาญการพิเศษ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               
นางจรูญ  ทองธญัญะ  ครูช านาญการพิเศษ  และนางสาวเพญ็ประภา  แปลนดี  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียน
มธัยมวดัหนองแขม  ท่ีใหค้  าแนะน าในการสร้างแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมจน
ส าเร็จ ไดน้ าไปใชก้บันกัเรียนจนบรรลุวตัถุประสงค ์ นกัเรียนเกิดทกัษะและเอ้ือประโยชน์ต่อผูส้นใจไดเ้ป็นอยา่ง
ดียิง่ 

 
 

                   นางมยุรี  วรวรรณ 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
 
 

เร่ือง            หนา้ 
 
ค าน า 
สารบญั 
ค าช้ีแจงส าหรับการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์วรรณกรรม   ๑ 
ค าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน           ๒ 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน             ๓ 
แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์นิทาน                  ๔ 
สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ตวัช้ีวดั  ๙  
เกมฝึกสมองประลองทกัษะการคิด  
ใบความรู้ เร่ือง ความรู้เก่ียวกบันิทาน          
กรอบกิจกรรม    
 แบบฝึกทกัษะ สรุปเน้ือหาใบความรู้ โดยใชแ้ผนผงัใยแมงมุม 
 แบบฝึกทกัษะท่ี ๑  ฝึกจบัใจความส าคญั 

แบบฝึกทกัษะท่ี ๒ อ่านเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
แบบฝึกทกัษะท่ี ๓  อ่านเพื่อพฒันาความคิด 
แบบฝึกทกัษะท่ี ๔  ฝึกคิดวเิคราะห์วจิารณ์ 

แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์นิทาน                   
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง การอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์นิทาน 
เฉลยแบบฝึกทกัษะสรุปเน้ือหาใบความรู้ โดยใชแ้ผนผงัใยแมงมุม 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบฝึกทกัษะสรุปเน้ือหาใบความรู้ โดยใชแ้ผนผงัใยแมงมุม 
เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๑ ฝึกจบัใจความส าคญั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบฝึกทกัษะท่ี ๑ ฝึกจบัใจความส าคญั 
 
  
 



 

 

สำรบัญต่อ 
 

 
 
เร่ือง            หนา้ 
เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๒ อ่านเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบฝึกทกัษะท่ี ๒ อ่านเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๓  อ่านเพื่อพฒันาความคิด 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบฝึกทกัษะท่ี ๓  อ่านเพื่อพฒันาความคิด 
เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี ๔  ฝึกคิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบฝึกทกัษะท่ี ๔  ฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑ 

ค ำช้ีแจงส ำหรับกำรใช้แบบฝึกทักษะ 
                                       พฒันำกำรอ่ำนคดิวเิครำะห์ วจิำรณ์วรรณกรรม                     
                        

 
 แบบฝึกทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรมเป็นชุดกิจกรรมฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิด
วเิคราะห์ วจิารณ์ จดัท าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการอ่านคิดวเิคราะห์ ใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ การอ่าน
คิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์เป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันานกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการอ่าน คิดอยา่ง
เป็นระบบ คิดอยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรอง มองการณ์ไกล และสามารถน าความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่าน
คิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเล่มน้ี ประกอบดว้ยแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้งหมด ๔ 
เล่ม ดงัน้ี 
 เล่มท่ี ๑ แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์นิทาน 
 เล่มท่ี ๒ แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์นิทาน 
 เล่มท่ี ๓ แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์ เร่ืองสั้น 
 เล่มท่ี ๔ แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์บทความ 
 แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมทั้ง ๔ เล่มน้ี เป็นแบบฝึกทกัษะท่ีเนน้ให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทกัษะร่วมกนัเป็นกลุ่ม ส่งผลใหน้กัเรียนเกิด
ทกัษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์อยา่งเป็นระบบ มีการพฒันาการคิด ๖ ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความรู้ 
ความจ า ระดบัความเขา้ใจ ระดบัการน าเอาไปใช ้ ระดบัการวเิคราะห์ ระดบัการสังเคราะห์และระดบัการประเมินค่า 
โดยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จะใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้ง ๔ เล่ม ใหน้กัเรียนศึกษา
อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์ตามล าดบั ไดแ้ก่ การฝึกจบัใจความ การฝึกวินิจฉยัปัญหา 
การฝึกอ่านเพื่อพฒันาความคิด และการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์ นกัเรียนจึงเกิดความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะ
ในการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์ 
 นอกจากน้ี นกัเรียนยงัไดรั้บความเพลิดเพลินใจจากการอ่านวรรณกรรมทั้ง ๔ รูปแบบ ไดแ้ก่ นิทาน 
นิทาน เร่ืองสั้น และบทความ นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 



 

๒ 
 

                   ค ำช้ีแจงส ำหรับครูผู้สอน                     
 
 แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรมชุดน้ี ใชเ้ป็นส่ือประกอบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยมีขั้นตอน
ในการปฏิบติั ดงัน้ี 

๑.  ครูแจกแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์นิทานให้นกัเรียนทุกคน 
๒. ครูช้ีแจงการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์นิทาน ให้นกัเรียนฟังก่อน    

ลงมือศึกษา  
๓. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยนกัเรียนจะตอ้งไม่ดูเฉลยก่อนเพื่อฝึกความซ่ือสัตย ์

สุจริตแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
๔. ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ สรุปเน้ือหาใบความรู้โดยใชแ้ผนผงัใยแมงมุม สรุปความคิดจาก 

การศึกษาใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันิทาน น าเสนอในรูปแบบของแผนผงัใยแมงมุม (WEB DIAGRAM) 
๕. ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วิจารณ์นิทาน โดยนกัเรียนจะตอ้งไม่ดู 

เฉลยก่อนครูท าการเฉลยแบบฝึกทกัษะทั้ง ๔ แบบฝึกทกัษะ 
๖. ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยนกัเรียนจะตอ้งไม่ดูเฉลยก่อนครูท าการเฉลย เพื่อฝึก 

ความซ่ือสัตยสุ์จริตแก่ตนเอง และผูอ่ื้น 
๗. ครูตรวจแบบฝึกทกัษะ และเฉลยค าตอบของแบบฝึกทกัษะ สรุปเน้ือหาใบความรู้ โดยใชแ้ผนผงัใย 

แมงมุม แบบฝึกพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์นิทาน แบบทดสอบก่อน- หลงัเรียน แลว้ท าการบนัทึกผล 
๘. ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้ และบนัทึกผลการสังเกต 
๙. ครูแจง้คะแนนใหน้กัเรียนทราบ และชมเชยนกัเรียนพร้อมใหค้  าแนะน าแก่นกัเรียนเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 

                                                 
ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 

 
 แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเล่ม ๒ เร่ือง แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่าน   
คิดวิเคราะห์วิจารณ์นิทาน ชุดน้ีใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียน
มธัยมวดัหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ศึกษำก่อนลงมือปฏบิัติกจิกรรม 
๑.  นกัเรียนฟังค าช้ีแจง การใชแ้บบฝึกทกัษะการพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรม เล่ม  

๒ เร่ือง แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์นิทาน 
๒. นกัเรียนรับแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิด วเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรม เล่ม ๒ เร่ือง แบบฝึกทกัษะ 

พฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วิจารณ์นิทาน 
๓. นกัเรียนเร่ิมท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อพิจารณาวา่นกัเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

การอ่านคิด วิเคราะห์ มากนอ้ยเพียงใด 
๔. ใหน้กัเรียนศึกษา และปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม จากแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิด  

วเิคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม เล่ม ๒ เร่ือง แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์นิทาน 
๕. นกัเรียนศึกษาแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรม เล่ม ๒ เร่ือง แบบฝึก 

ทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์นิทานดว้ยความตั้งใจในการศึกษาเน้ือหาท าความเขา้ใจตั้งแต่หนา้แรกถึง
หนา้สุดทา้ยตามล าดบั โดยไม่ขา้มขั้นตอน 

๖. เม่ือพบค าช้ีแจงหรือค าถามในแต่ละกิจกรรม ใหน้กัเรียนอ่านให้เขา้ใจ และท ากิจกรรมดว้ยความ 
รอบคอบ 

๗. ส่งผลงานการท ากิจกรรมจากแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม เล่ม ๒  
เร่ือง แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์นิทาน เพื่อให้ครูตรวจความถูกตอ้ง และท าการบนัทึกผล 

๘. เม่ือท ากิจกรรมเสร็จส้ินทุกกิจกรรมแลว้ ใหน้กัเรียนจดัเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อย 
๙. เม่ือนกัเรียนทุกคนท ากิจกรรมครบทุกกิจกรรมแลว้ ให้นกัเรียนด าเนินการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

จากแบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่าน คิดวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรม เล่ม ๒ เร่ือง แบบฝึกทกัษะพฒันาการอ่านคิด 
วเิคราะห์วิจารณ์นิทานดว้ยความตั้งใจและซ่ือสัตย ์

๑๐. รับฟังผลคะแนน ค าชมเชย และค าแนะน าเพิ่มเติมจากครู 
๑๑. ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง นกัเรียนควรให้ความร่วมมือ ตั้งใจในการท ากิจกรรม และมีความตรง 

ต่อเวลา 
 



 

๔ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
พฒันำกำรอ่ำนคดิวเิครำะห์วจิำรณ์นิทำน 

------------------------------------- 
ค ำช้ีแจง 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี ๒ ฉบบัน้ี ใชท้ดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์ก่อน 
การฝึกทกัษะ เร่ือง พฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วิจารณ์นิทาน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก 
จ านวน ๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน ใชเ้วลาทดสอบ ๑๕ นาที 

๒. ใหน้กัเรียนอ่านค าถาม และค าตอบใหช้ดัเจน แลว้เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว น าไปตอบ 
ลงไปในกระดาษค าตอบ โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท X ลงในช่องตวัเลือกท่ีตอ้งการ 

๓. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ และส่งกระดาษค าตอบเม่ือหมดเวลาท าแบบทดสอบทนัที 
 

ค ำส่ัง  อ่านนิทานท่ีก าหนดให ้แลว้ตอบค าถาม ขอ้ ๑ – ๑๐ 
เร่ือง เศรษฐีเจ้ำเล่ห์กบัลูกสำวชำวนำ 

             เศรษฐีคนหน่ึงชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผูห้น่ึง เขาเชิญชาวนากบัลูกสาวไปท่ีสวน ในคฤหาสน์ของ
เขาเป็นสวนกรวดกวา้งใหญ่ท่ีมีแต่กรวดสีด ากบัสีขาว  เศรษฐีบอกชาวนาวา่ .. 
 
 
 
 
 
 
  
  
             “ท่านเป็นหน้ีขา้จ านวนหน่ึง  แต่หากท่านยกลูกสาวใหข้า้  ขา้จะยกหน้ีส้ินทั้งหมดให”้ ชาวนาไม่ตกลง   
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

        เศรษฐีบอกว่า "ถา้เช่นนั้นเรามาพนนักนัดีไหม  ขา้จะหยิบกรวดสองกอ้นข้ึนมาจากสวนกรวดใส่ในถุงผา้น้ี  
กอ้นหน่ึงสีด ากอ้นหน่ึงสีขาวใหลู้กสาวของท่านหยิบกอ้นกรวดจากถุงน้ี หากนางหยิบไดก้อ้นสีขาวขา้จะยกหน้ีสิน 
ให้ท่าน  และนางไม่ตอ้งแต่งงานกบัขา้  แต่หากนางหยิบไดก้อ้นสีด านางตอ้งแต่งงานกบัขา้  และแน่นอนขา้จะ
ยกหน้ีใหท้่านดว้ย" 
 
 
 
 
 
 
  
 

ชาวนาตกลง เศรษฐีหยบิกรวดสองกอ้นใส่ในถุงผา้ หญิงสาวเหลือบไปเห็นวา่กรวดทั้งสองกอ้นนั้นเป็น
สีด า  เธอจะท าอยา่งไร ? หากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็ตอ้งแต่งงานกบัเศรษฐีข้ีโกง  หากเธอเปิดโปงความจริง 
เศรษฐียอ่มเสียหนา้และยกเลิกเกมน้ี  แต่บิดาของเธอก็ยงัคงเป็นหน้ีเศรษฐีต่อไปอีกนาน  ลูกสาวชาวนาเอ้ือมมือลง
ไปในถุงผา้ หยบิกรวดข้ึนมาหน่ึงกอ้นพลนัเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีด าและขาวของสวน
กรวด  เธอมองหนา้เศรษฐีเอ่ยวา่  "ขออภยัท่ีขา้พลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่นแต่ไม่เป็นไรในเม่ือท่านใส่กรวด สีขาว
กบัสีด าอยา่งละหน่ึงกอ้นลงไปในถุงน้ี  ดงันั้นเม่ือเราเปิดถุงออกดูสีกรวดกอ้นท่ีเหลือก็ยอ่มรู้ทนัทีวา่กรวดท่ีขา้
หยบิไปเม่ือครู่เป็นสีอะไร"ท่ีกน้ถุงเป็นกรวดสีด า "...ดงันั้นกรวดกอ้นท่ีขา้ท าตกยอ่มเป็นสีขาว"  ชาวนาพน้สภาพ
ลูกหน้ี  และลูกสาวไม่ตอ้งแต่งงานกบัเศรษฐีข้ีโกงคนนั้น  ... 

 
 
 

  
 
 
 
 
 ท่ีมา : วนิทร์  เลียววาริณ http://www.everykid.com/nitan2/richman_farmer/index.html 
 

 

http://www.everykid.com/nitan2/richman_farmer/index.html


 

๖ 
 

๑. ขอ้ใดท่ีสนบัสนุนวา่ลูกสาวชาวนาเป็นคนฉลาด 
       ก. หล่อนล่วงรู้การโกงของเศรษฐี 
       ข. หล่อนสามารถคน้หาวธีิการโกงได ้
  ค. หล่อนไม่ปริปากพูดทั้งท่ีรู้วา่เศรษฐีโกง   
  ง. หล่อนสามารถคิดหาวธีิแกก้ารโกงของเศรษฐีได ้
๒. นิทานเร่ืองน้ีตรงกบัส านวนสุภาษิตไทยในขอ้ใด 
       ก. เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั                            
       ข. ท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่ 
  ค. เหนือฟ้ายงัมีฟ้า                                          
       ง. ฟ้ามีตา 
๓. ขอ้ใดเป็นการคิดแกโ้กงของหล่อนไดดี้ท่ีสุด 
       ก. หล่อนไดท้  ากอ้นกรวดท่ีลว้งออกมาจากถุงผา้ร่วงลงไปโดยท่ีพื้นนั้นเตม็ไปดว้ยกอ้นกรวดขาวด าทั้งส้ิน 
       ข. หล่อนไดล่้วงรู้ความคิดของเศรษฐีแต่ไม่พูด  เพราะจะท าใหเ้ศรษฐีเลิกเล่นเกมน้ี  
  ค. หล่อนเปิดถุงเพื่อบอกใหเ้ศรษฐีรู้วา่กอ้นหินท่ีหล่นหายคือกอ้นสีขาว 
  ง. หล่อนรู้วา่กอ้นหินท่ีอยูใ่นยา่มนั้นเป็นสีด าทั้งสองกอ้น 
๔. เม่ือนกัเรียนอ่านนิทานเร่ืองน้ีแลว้นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรมากท่ีสุด 
      ก. ช่ืนชมลูกสาวชาวนา                              
      ข. ยนิดีกบัลูกสาวชาวนา 
      ค. ชอบใจกบัลูกสาวชาวนา                        
      ง. เห็นใจลูกสาวชาวนา 
๕. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานเร่ืองน้ีตรงกบัขอ้ใด 
      ก. คนเราตอ้งฉลาดแกมโกง 
      ข. การพนนัตอ้งคู่กบัการโกง        
      ค. คนคิดไม่ซ่ือตอ้งไดรั้บผลกระท า    
      ง. คนโง่ยอ่มตกเป็นเหยือ่ของคนฉลาด 
๖. เหตุการณ์ใดท่ีท าใหรู้้วา่ลูกสาวชาวนาเป็นคนฉลาด 
      ก.  ใหพ้อ่ของตนยกตนเพื่อใชห้น้ี 
      ข.  การท าหินร่วงลงพื้นแลว้ไม่ปริปากพูด 
      ค.  ลูกสาวชาวนามองเห็นกอ้นกรวดท่ีเศรษฐีจบัในถุงยาม 
      ง.   ลูกสาวชาวนาท ากอ้นหินร่วงลงพื้นเม่ือรู้วา่ในถุงผา้เป็นกอ้นหินสีด า    



 

๗ 
๗. ถึงแมเ้ศรษฐีจะเป็นคนข้ีโกงแต่เศรษฐีก็ยงัมีคุณธรรมขอ้ใด 
      ก.  มีสัจจะ  ข.  ซ่ือสัตย ์    ค.  ขยนั   ง.  อดทน 
๘.  นกัเรียนเห็นดว้ยกบัวธีิการแกปั้ญหาของลูกสาวชาวนาหรือไม่ 
 ก.  เห็นดว้ยเพราะเศรษฐีเป็นคนข้ีโกง 
 ข.  เห็นดว้ยเพราะถือคติวา่ใครดีใครได ้
 ค. เห็นดว้ยเพราะจะไดไ้ม่มีใครมาเอาเปรียบเรา 
 ง.  เห็นดว้ยเพราะหากซ่ือเกินไปก็จะเป็นคนไม่ดี 
๙.  การเป็นหน้ีส่งผลเสียยกเวน้ขอ้ใด 
 ก.  ขาดคนนบัถือ 
 ข.  ท าใหเ้กิดความอาย 
 ค.  ท าใหมี้ความสุขเสมอ 
 ง.  ท าใหร้ะบบเงินหมุนเวยีนสะดวก 
๑๐.  ในนิทานขา้งตน้ ลูกสาวชาวนามีคุณสมบติัขอ้ใดเด่นชดัท่ีสุด 
 ก.  เป็นผูมี้ความกลา้หาญ 
 ข.  เป็นคนวา่นอนสอนง่าย 
 ค.  ไม่เป็นคนเอาเปรียบใคร 
      ง.  เป็นคนตรงไปตรงมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

แบบฝึกทักษะพฒันำกำรอ่ำนคดิวเิครำะห์วจิำรณ์นิทำน 

----------------------------------------------------------- 
        กระดำษค ำตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน              กระดำษค ำตอบ แบบทดสอบหลงัเรียน       
 

  ข้อ ก ข ค ง      ข้อ ก ข ค ง 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
          สรุปคะแนนสอบก่อนเรียน             สรุปคะแนนสอบหลงัเรียน 

 
         ระดับคุณภำพ……………………………………….. 

( ผู้เรียนสำมำรถตรวจค ำตอบได้ท้ำยแบบฝึก) 
  

 
 
 
 
 
 

๑๐ ๑๐ 
 

ระดับคุณภำพ 
ไดค้ะแนน ๙ – ๑๐   คะแนน ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
ไดค้ะแนน ๗ – ๘    คะแนน ระดบัคุณภาพ ดี 
ไดค้ะแนน ๕ – ๖     คะแนนระดบัคุณภาพ พอใช ้
ไดค้ะแนน ๓ – ๔    คะแนน ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 



 

 

๙ 
 

 
 

๑.  ความหมาย ลกัษณะของนิทาน 
๒. ประโยชน์ และคุณค่าของนิทาน 
๓. องคป์ระกอบของนิทาน 

    
 

 
 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนวเิคราะห์วจิารณ์เน้ือหาและตอบค าถามจากการอ่านนิทานได ้
๒. เพื่อใหน้กัเรียนสรุปประเด็นความรู้จากการอ่านนิทานได ้
๓. เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทานได ้

     
 

 
 
 
 

ท ๑.๑ ม.๔- ๖/๓    วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุก ๆ ดา้นอยา่งมีเหตุผล 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๔      คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช ้    
                             ตดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต 
ท ๑.๑ ม.๔- ๖/๗    อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บนัทึก ยอ่ความ 
                             และรายงาน 
ท ๑.๑ ม.๔- ๖/๘   สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่ง 
                             เรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ 
ท ๑.๑ ม.๔- ๖/๙    มีมารยาทในการอ่าน    
 
  
 

สำระกำรเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวดั 
 



 

 

ควำมหมำยของนิทำน 
 

รูปแบบของนิทำน 

๑๐ 

ใบควำมรู้ 
เร่ือง ควำมรู้เกีย่วกบันิทำน 

  

“นิทาน” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ อธิบายความหมายไวว้า่ “นิทาน คือ 
เร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นตน้”   
 นิทาน  หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมา เป็นมรดกทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ แต่
ก็มีส่วนมากท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้ และนอกจากน้ี ยงัอธิบายวา่นิทานเป็นเร่ืองเล่าทัว่ไป มิไดจ้งใจ
แสดงประวติัความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพื่อความสนุกสนาน บางคร้ังก็จะแทรกคติเพื่อสอนใจไปดว้ย นิทาน
ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะเด็ก นิทานส าหรับผูใ้หญ่ก็มีจ  านวนมาก และเหมาะส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น 
 กล่าวโดยสรุป นิทาน คือ เร่ืองเล่าท่ีมนุษยผ์กูข้ึนดว้ยภูมิปัญญา โดยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ 
เน้ือเร่ืองมีหลากหลาย และใชเ้ล่าเพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ กนั ตามโอกาสและสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน  ค าท่ี
ใชเ้รียกนิทานมีต่าง ๆ กนัไป  เช่น  นิทานชาวบา้น  นิทานพื้นบา้น นิทานพื้นเมือง วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นตน้ 

     

นิทานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถแบ่งอยา่งกวา้ง ๆ ได ้๕ รูปแบบ ดงัน้ี 
๑. ต ำนำนหรือนิทำนท้องถิ่น มกัเป็นเหตุการณ์เร่ืองเดียว และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ ขนบธรรมเนียม  

อนัเป็นพื้นบา้นพื้นเมืองของคนแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น นิทานเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โชคลาง  
เร่ืองผ ี เร่ืองไสยศาสตร์ นิทานเก่ียวกบันกับวช นิทานวรีบุรุษ และนิทานคติสอนใจ เป็นตน้ 

๒. นิทำนปรัมปรำ นิทานประเภทน้ีเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาว  สมมุติวา่เกิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึง มกัข้ึนตน้ดว้ยค า 
วา่ กาลคร้ังหน่ึง หรือ นานมาแลว้ เป็นเร่ืองท่ีเล่าข้ึนเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัอิทธิฤทธ์ิ  มกัจบดว้ยความสุข 

๓. เทพนิยำย เป็นเร่ืองท่ีมีตวัละครเป็นเทวดา นางฟ้า เจา้ป่าเจา้เขาต่าง ๆ มกัมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ  
ทางศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ หรือเป็นเร่ืองท่ีเล่าข้ึนเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดย
ผกูเป็นเร่ืองสนุกสนานเหลือเช่ือ 

๔. นิทำนเร่ืองสัตว์  เป็นนิทานท่ีมีตวัเอกของเร่ืองเป็นสัตวท่ี์มีความคิด  การกระท า และพูดไดอ้ยา่ง 
มนุษย ์มกัเป็นนิทานประเภทคติธรรม และนิทานเล่าซ ้ า หรือนิทานเล่าไม่จบ 

๕. นิทำนขบขัน  เป็นนิทานเร่ืองสั้น ๆ จุดส าคญัท่ีวา่มีเร่ืองท่ีไม่น่าจะเป็นไปไดต่้าง ๆ อาจเป็นเร่ือง 
เก่ียวกบัความโง่ การแกเ้ผด็ ปฏิภาณไหวพริบ หรือการผจญภยั 

 

 



 

ประโยชน์ของนิทำน 

๑๑ 
         

 ๑. นิทำนช่วยเสริมปัญญำเด็ก  ในขณะท่ีพอ่แม่เล่านิทาน บรรยากาศขณะเล่านิทานท่ีเกิดข้ึนเป็น
บรรยากาศแห่งความสุขของทุกคน เป็นบรรยากาศแห่งความรัก  ความอบอุ่น สร้างความผกูพนัมัน่ใจ เช่ือมัน่
ในตนเอง ซ่ึงจะเสริมปัญญาเด็กไดอ้ยา่งดี 
  ๒. นิทำนช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่ำงคิด ช่ำงถำมและช่ำงสังเกต  นิทานช่วยให้เด็กเป็นเด็กกลา้ถาม 
เด็กจะมีความมัน่ใจ ฉลาด แสดงความคิดเห็นถูกจงัหวะ เรียกวา่มีความฉลาดทั้งทางปัญญา( IQ)และฉลาดทาง
อารมณ์ ( EQ)ดว้ย   
  ๓. นิทำนท ำให้เด็กเรียนรู้ภำษำได้เร็ว  การเล่านิทานเปรียบเสมือนการสอนภาษาไปในตวั เด็กจะได้
ยนิไดฟั้งรูปประโยค การใชภ้าษา ท าใหเ้ด็กเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนนั้นๆ 
  ๔. นิทำนท ำให้เด็กจับประเด็นเก่ง วเิครำะห์เก่ง การเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง เล่าซ ้ า ๆ เด็กจะจ าไดท้ั้งเร่ือง 
เด็กจะมองภาพรวมของเร่ือง ท าใหเ้ด็กรู้จกัจบัประเด็น ยอ่ความเป็น รู้จกัมองสรรพส่ิงเป็นระบบ เขา้ใจเร่ืองได้
อยา่งรวดเร็ว 
  ๕. นิทำนสร้ำงให้เด็กมีจินตนำกำร  ในขณะท่ีพอ่แม่เล่านิทานนั้น น ้าเสียงท่ีเล่าเร่ืองนั้นจะกระตุน้ให้
เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพ จินตนาการยิง่ใหญ่กวา่ความรู้ จินตนาการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ใหม่ ๆ 
 ๖. นิทำนช่วยสร้ำงคุณธรรมแก่เด็กได้ง่ำย  นิทานแต่งข้ึนเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทกัษะชีวติ หรือ
ขอ้คิดต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ใหผู้รั้บฟังไดต้ระหนกัรับรู้ คุณธรรมทั้งหลายท่ีลูกไดฟั้งตั้งแต่ปฐมวยัจะจ าฝังแน่น
อยูใ่นตวัเด็กและน าไปใชใ้นวยัรุ่น 
  ๗. นิทำนช่วยสร้ำงสมำธิให้เด็ก ช่วงของการเล่านิทานเด็กมกัจะฟังนิทานอยา่งใจจดใจจ่อ ยิง่เล่านิทาน
ท่ีเหมาะกบัของเด็ก เด็กจะเขา้ใจและอยากรู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป ซ่ึงเป็นการสร้างสมาธิอีกวธีิหน่ึง 
  ๘. นิทำนช่วยสร้ำงเด็กให้มีควำมรู้ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์  เม่ือเด็กๆชอบฟังนิทาน ก็จะหาวธีิปรับตวั
และสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่ เพื่อจะไดฟั้งนิทานบ่อย ๆ โดยส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้ด็กมีวธีิการพฒันาปรับตวั
เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
  ๙. นิทำนช่วยสร้ำงเด็กให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน  การเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้เด็กฟังบ่อย ๆ จะเป็นการช่วย 
ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ของเด็กทุกมิติ เด็กจะเป็นคนรักการอ่านหนงัสือ อ่านหนงัสือไดไ้ว มีสมาธิ 
        นอกจากน้ีในดา้นการเรียนการสอน ไม่วา่จะเป็นการสอนภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ต่างนิยมใช้
นิทานเป็นตวัเช่ือมบทเรียนดว้ยกนัทั้งส้ิน เพราะนิทานสามารถเปล่ียนเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่ายได ้ เด็กจะมองเห็น
และจดจ าไดง่้ายข้ึน 
       และสุดทา้ยน้ี ใครท่ีมีปัญหาดา้นการควบคุมชั้นเรียน ก็สามารถน านิทานไปเล่าเพื่อเป็นการเรียกสติของ
เด็ก ๆ กลบัมาอยูจุ่ดเดียวกนัได ้ท าให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนง่ายข้ึนดว้ยค่ะ 

 ท่ีมา  https://www.l3nr.org/posts/309461 



 

 

๑๒ 
 

องค์ประกอบของนิทำนทีน่ ำมำวเิครำะห์วจิำรณ์ 
 

 องคป์ระกอบของนิทาน  ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ  ของนิทาน  โดยผูเ้รียบเรียงไดน้ าเอานิทาน
พื้นบา้นเก่า ๆ และแนวคิดของนกัสร้างสรรคนิ์ทานมาแจกแจงออกเป็นขอ้ ๆ  ดงัน้ี 
 ๑. ช่ือเร่ือง  นิทานทุกเร่ือง  ก็ตอ้งมีช่ือเร่ืองท่ีดึงดูดความสนใจ  การตั้งช่ือเร่ืองส่วนใหญ่ก็จะเอาตวั
ละคร พฤติกรรม หรือสถานการณ์เด่นในเร่ืองมาตั้งเป็นช่ือ 
 ๒.  แนวคิดของเร่ือง คือแก่นสารหรือสาระท่ีจุดประกายใหเ้กิดเร่ืองราว 
 ๓. โครงเร่ือง  คือ  องคป์ระกอบเร่ืองราวของเร่ืองในนิทานตั้งแต่ตน้จนจบ  โดยแบ่งออกเป็น  
จุดเร่ิมตน้เร่ือง  กลางเร่ือง  ตอนจบ  และบทสรุป  นิทานท่ีมีบทสรุปนั้นเหมาะส าหรับเด็ก ๆ  แต่นิทาน
บางอยา่งท่ีตอ้งการใหค้นไดคิ้ดจากเน้ือหานิทาน  ก็อาจไม่มีบทสรุปใหค้นไดตี้ความ  แต่ส าหรับเด็ก ๆ  นั้น
นิทานควรมีบทสรุป 
 ๔. เน้ือหำ คือ  รายละเอียดของเร่ือง  ซ่ึงอธิบายเหตุการณ์   ตวัละคร   ฉาก  ขอ้คิด  และอ่ืน ๆ   โดยเน้ือหา
ของเร่ืองเป็นตวัส าคญัท่ีท าให้นิทานมีคุณค่าเน้ือหาตอ้งไม่ซบัซอ้น สั้นๆ กะทดัรัด เป็นลกัษณะเร่ืองเล่าธรรมดา มี
การล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั   
 ๕. ตัวละคร คือ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราว  ตวัละครเป็นตวัเดินเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ  ซ่ึงนิทานแต่ละเร่ือง
อาจมีตวัละครมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัเน้ือหาสาระและปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเป็นเหตุผลท าใหเ้กิดตวัละครนั้น ๆ  และตวั
ละครบางเร่ืองอาจมี  ตวัเอก  ตวัร้าย  ตวัประกอบ  บางเร่ืองอาจมีแต่ตวัเอกกบัเหตุการณ์  บางเร่ืองอาจมีแค่ตวั
เอกกบัตวัร้าย ตวัละครนั้นจะเป็น คน สัตว ์เทพเจา้ แม่มด เจา้ชาย นางฟ้า แต่ไม่ควรมีตวัละครมากเกินไป    
 ๖. ส ำนวนภำษำ การพูดคุยของตวัละคร  ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย กระชบั  สนุกสนาน ไม่ใชค้  าหยาบ  

 ๗. ฉำก คือ  พื้นหลงัของเหตุการณ์ และเหตุการณ์  สถานท่ีเกิดเหตุ..ในป่า กระท่อมร้าง ปราสาท บน
สวรรค ์แลว้แต่ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้ขียน  เช่น  เร่ืองเกิดในน ้า  เกิดในวดั  เกิดท่ีใตต้น้ไม ้ หรือเกิดในท่ี
ต่าง ๆ เพื่อใหค้นฟังมโนภาพตาม และรู้สนุกมีอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละครและเน้ือหาของเร่ือง 
 ๘. คติสอนใจ   เม่ือจบนิทาน ผูอ่้านควรไดแ้ง่คิด คติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมกล่อมเกลา
จิตใจ    
 

ท่ีมาจากเวบไซต ์ http://www.newnaew.net/index.php/aaaa12/301-writing-tales4 
 

 
 
 



 

แบบฝึกทกัษะ สรุปเน้ือหำใบควำมรู้ โดยใช้แผนผงัใยแมงมุม 

 
๑๓ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนสรุปเน้ือหาจากการอ่านใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบันิทาน เขียนเป็นแผนผงัใยแมงมุม (WEB DIAGRAM) โดยใชเ้วลา 
๑๐ นาที 
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ประโยชน์ 



 

แบบฝึกทกัษะที ่๑ ฝึกจับใจควำมส ำคัญ 

ค ำช้ีแจง :  ให้นักเรียนอ่ำนนิทำนต่อไปนี ้โดยใช้เวลำ ๑๕ นำที 

 
๑๔ 

 
 
 
 
 

เร่ือง ช้ีหิน   
 มีเทวดาองคห์น่ึง  เหาะลงมายงัเมืองมนุษย ์ เพื่อตอ้งการคน้หาบุคคลท่ีไม่มีความโลภ และสละแลว้ซ่ึง
กิเลสความอยากไดใ้คร่มีในส่ิงต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
    
 เม่ือถึงโลกมนุษยแ์ลว้  เทวดาไดแ้ปลงกายเป็นชายชราและเดินตรงไปยงัหมู่บา้นแห่งหน่ึง  แลเห็นชาย
หนุ่มคนหน่ึงก าลงันัง่อยูค่นเดียว ชายชราจึงตรงเขา้ไปหาแลว้วางกอ้นหินขนาด  หวัแม่มือลงตรงหนา้ชายหนุ่ม
พร้อมใชน้ิ้วช้ีของท่านช้ีกอ้นหินนั้น  และแลว้หินก็กลายเป็นทองค าเหลืองอร่ามในทนัที  "เอา้...ขา้ให้เจา้ รับไว้
ซิ เด๋ียวขา้จะไปธุระต่อ" ชายชราพูดแลว้ก็หยบิทองค ายืน่ส่งใหแ้ก่ชายหนุ่ม  แลว้ก็เดินจากไป  ชายชราเดินลบั
หลงัมาไดส้ักครู่ ก็เห็นชายหนุ่มคนเดิมวิง่ตามมาพร้อมกบัพูดอยา่งละล ่าละลกัเชิงขอร้องวา่  "คุณตาครับกรุณา
ช่วยช้ีหินกอ้นน้ีใหผ้มหน่อยไดไ้หมครับ" พูดแลว้ก็วางกอ้นหินขนาดใหญ่ลงตรงหนา้เทวดาท่ีปลอมตวัมา  "ขา้
ไม่ช้ีใหเ้อง็หรอก เพราะเอง็มนัเป็นคนโลภมาก" พูดแลว้ชายชราก็เดินจากไป 

         
 



 

 ๑๕ 
 

ต่อจากนั้นชายชราก็เดินเขา้ไปยงัหมู่บา้นอ่ืนๆ แลว้ก็ท  าเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีส่งหินทองค าให ้ ไม่วา่จะ
เป็นเด็ก  หนุ่มสาว  ลุง  ป้า  นา้  อา  ปู่  ยา่  ตา  ยาย  ทุกคนจะตอ้งตามมาขอร้องใหช้ายชราช้ีหินกอ้นโตกวา่เดิม
ใหเ้ทวดาท่ีปลอมเป็นชายชราเห็นแลว้รู้สึกหมดก าลงัใจ และคิดวา่คงจะหาใครสักคนท่ีเป็นผูไ้ม่โลภโมโทสันใน
โลกมนุษยน้ี์ไม่ไดเ้ป็นแน่แท ้  คิดจะกลบัสู่สวรรคแ์ต่เพื่อใหม้ัน่ใจจึงน่าจะลองดูอีกสักคน  เผอิญเหลือบไปเห็น
พระฤๅษีตนหน่ึงก าลงันัง่บ  าเพญ็ตบะใตต้น้ไมจึ้งเดินตรงเขา้ไปหาพลางเอากอ้นหินวางไวต้รงหนา้ แลว้ใชน้ิ้วช้ี
กอ้นหินนั้นใหเ้ป็นทองค าแลว้พูดกบัฤๅษีวา่ "ขา้แด่ท่านผูท้รงศีลขา้ขอถวายหินทองค ากอ้นน้ีแด่ท่าน" "อาตมา
รับไวไ้ม่ไดห้รอก จงเอาคืนไปเถิด" พระฤๅษีตอบพร้อมส่ายหนา้ชายชราจึงน าเอากอ้นหินขนาดเข่ืองกวา่เดิมมาช้ี
ใหเ้ป็นทองค า  แลว้ถวายแด่ฤๅษี  ค าตอบท่ีไดรั้บก็ยงัคงเหมือนเดิมคือ "อาตมารับไวไ้ม่ไดห้รอกจงเอาคืนไปเถิด" 

         
 แมช้ายชราจะน าเอากอ้นหินขนาดใหญ่สักเท่าใดก็ตาม มาช้ีแลว้ส่งใหก้็ไดรั้บค าปฏิเสธ ท าใหช้ายชรามี
ก าลงัใจข้ึนมากคิดในใจวา่"พระฤๅษีตนน้ีแหละคือผูไ้ม่โลภเป็นแน่แท"้ ก่อนท่ีชายชราจะจากไปดว้ยความสงสัย 
จึงถามพระฤๅษีวา่ " เหตุใดท่านจึงไม่รับหินทองค าเหล่าน้ีไว ้ท่านไม่อยากไดห้รือ"  พระฤๅษีตอบ "ใช่อาตมา ไม่
อยากไดท้องค าเหล่านั้นหรอก" แลว้หยดุอยูค่รู่หน่ึง พร้อมกบักลืนน ้าลายดงัเอ๊ือก และจึงพูดต่อ "แต่อาตมาอยาก
ไดน้ิ้วท่ีช้ีหินนั้นมากกวา่" เทวดาซ่ึงปลอมเป็นชายชราไดย้นิพระฤๅษีพูดดงันั้นถึงกบัน่ิงอ้ึงแลว้ก็เดินหนีไป 

 

             

ท่ีมา : http://www.everykid.com/nitan/golden_rock.html 
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๑๖ 
 
 
 
 
๑. ใครคือผูต้อ้งการคน้หาบุคคลท่ีไม่มีความโลภ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๒. ค าวา่ “เข่ือง” แปลวา่อะไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๓. หากเทวดาตอ้งการให้หินเป็นทองค าตอ้งท าอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. บุคคลสุดทา้ยท่ีชายชราพบเห็นและน่าจะซ่ือสัตยคื์อใคร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
๕. พระฤๅษีตอ้งการส่ิงใดจากชายชรา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                                       

 
 

 
 
 

ค ำช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมจำกนิทำนทีอ่่ำนให้ถูกต้อง 



 

แบบฝึกทกัษะที ่๒ อ่ำนเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำ 

๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สำเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานขา้งตน้ วา่ปัญหามีสาเหตุจากอะไร 
ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร ใชเ้วลา ๑๕ นาที 

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

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

ปัญหำ 
................................................................... 
................................................................... 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
........................ 
 
 

 
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 

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

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

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

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



 

 ๑๘ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทกัษะที ่๓ อ่ำนเพ่ือพัฒนำควำมคิด 

ค ำช้ีแจง : หากนกัเรียนเป็นตวัละครดงัต่อไปน้ี จะเลือกปฏิบติัอยา่งไร    เพื่อคน้หา 
                บุคคลท่ีไม่มีความโลภ และท าอยา่งไรเพื่อลดความโลภ ใชเ้วลา ๑๕ นาที 

เทวดำ ชำยหนุ่ม ฤำษี 



 

๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นกัเรียนคิดวา่เทวดาจะเสียความรู้สึกกบัใครมากท่ีสุดกบัการช้ีกอ้นหินใหเ้ป็นทองค า เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
๒. ขอ้คิดส าคญัในนิทานเร่ืองน้ีคือขอ้ใด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
๓. นกัเรียนคิดวา่ เทวดาใชว้ิธีการช้ีน้ิวลงกอ้นหินใหเ้ป็นทองค าเพื่อลองใจและคน้หาบุคคลท่ีไม่โลภ 
เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด จงใหเ้หตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
๔. นกัเรียนคิดวา่มีวธีิการอยา่งไรบา้ง ท่ีจะขจดัความโลภของมนุษยใ์หเ้บาบางลงได ้จงบอกมา ๓ ขอ้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
๔. ถา้นกัเรียนเป็นคนหน่ึงท่ีถูกเทวดาลองใจตามเน้ือเร่ือง นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัละครอ่ืนๆ ใน
เร่ืองหรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                                       

แบบฝึกทกัษะที ่๔ ฝึกคิดวเิครำะห์ วจิำรณ์ 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากนิทานท่ีอ่านใหถู้กตอ้ง ใชเ้วลา ๑๕ นาที 



 

๒๐ 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
พฒันำกำรอ่ำนคดิวเิครำะห์วจิำรณ์นิทำน 

------------------------------------- 
ค ำช้ีแจง 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี ๒ ฉบบัน้ี ใชท้ดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์วจิารณ์ ก่อน 
การฝึกทกัษะ  เร่ือง  พฒันาการอ่าน คิด วเิคราะห์วจิารณ์นิทาน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ ๔ ตวัเลือก 
จ านวน ๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๑ คะแนน ใชเ้วลาทดสอบ ๑๕ นาที 

๒. ใหน้กัเรียนอ่านค าถาม และค าตอบใหช้ดัเจน แลว้เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว น าไปตอบ 
ลงไปในกระดาษค าตอบ โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท X ลงในช่องตวัเลือกท่ีตอ้งการ 

๓. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบใหค้รบทุกขอ้ และส่งกระดาษค าตอบเม่ือหมดเวลาท าแบบทดสอบทนัที 
 

ค ำส่ัง  อ่านนิทานท่ีก าหนดให ้แลว้ตอบค าถาม ขอ้ ๑ – ๑๐ 
เร่ือง เศรษฐีเจ้ำเล่ห์กบัลูกสำวชำวนำ 

             เศรษฐีคนหน่ึงชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผูห้น่ึงเขาเชิญชาวนากบัลูกสาวไปท่ีสวนในคฤหาสน์ของ
เขาเป็นสวนกรวดกวา้งใหญ่ท่ีมีแต่กรวดสีด ากบัสีขาว  เศรษฐีบอกชาวนาวา่ .. 
 
 
 
 
 
 
  
  
             “ท่านเป็นหน้ีขา้จ านวนหน่ึง  แต่หากท่านยกลูกสาวใหข้า้  ขา้จะยกหน้ีส้ินทั้งหมดให”้ ชาวนาไม่ตกลง   
 
 
 

 
 

 



 

 ๒๑ 
 

        เศรษฐีบอกว่า "ถา้เช่นนั้นเรามาพนนักนัดีไหม  ขา้จะหยิบกรวดสองกอ้นข้ึนมาจากสวนกรวดใส่ในถุงผา้น้ี  
กอ้นหน่ึงสีด ากอ้นหน่ึงสีขาวใหลู้กสาวของท่านหยิบกอ้นกรวดจากถุงน้ี หากนางหยิบไดก้อ้นสีขาวขา้จะยกหน้ีสิน 
ให้ท่าน  และนางไม่ตอ้งแต่งงานกบัขา้  แต่หากนางหยิบไดก้อ้นสีด านางตอ้งแต่งงานกบัขา้และแน่นอน  ขา้จะ
ยกหน้ีใหท้่านดว้ย" 
 
 
 
 
 
 
  
 

ชาวนาตกลง เศรษฐีหยบิกรวดสองกอ้นใส่ในถุงผา้ หญิงสาวเหลือบไปเห็นวา่กรวดทั้งสองกอ้นนั้นเป็น
สีด า  เธอจะท าอยา่งไร ? หากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็ตอ้งแต่งงานกบัเศรษฐีข้ีโกง  หากเธอเปิดโปงความจริง 
เศรษฐียอ่มเสียหนา้และยกเลิกเกมน้ี  แต่บิดาของเธอก็ยงัคงเป็นหน้ีเศรษฐีต่อไปอีกนาน  ลูกสาวชาวนาเอ้ือมมือลง
ไปในถุงผา้  หยบิกรวดข้ึนมาหน่ึงกอ้นพลนัเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีด าและขาวของ
สวนกรวด  เธอมองหนา้เศรษฐีเอ่ยวา่  "ขออภยัท่ีขา้พลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่นแต่ไม่เป็นไรในเม่ือท่านใส่กรวด 
สีขาวกบัสีด าอยา่งละหน่ึงกอ้นลงไปในถุงน้ี  ดงันั้นเม่ือเราเปิดถุงออกดูสีกรวดกอ้นท่ีเหลือก็ยอ่มรู้ทนัทีวา่กรวดท่ี
ขา้หยบิไปเม่ือครู่เป็นสีอะไร"ท่ีกน้ถุงเป็นกรวดสีด า "...ดงันั้นกรวดกอ้นท่ีขา้ท าตกยอ่มเป็นสีขาว" ชาวนาพน้
สภาพลูกหน้ี  และลูกสาวไม่ตอ้งแต่งงานกบัเศรษฐีข้ีโกงคนนั้น  ... 

 
 
 

  
 
 
 
 
 ท่ีมา : วนิทร์  เลียววาริณ http://www.everykid.com/nitan2/richman_farmer/index.html 
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๒๒ 
๑. ขอ้ใดเป็นการคิดแกโ้กงของหล่อนไดดี้ท่ีสุด 
       ก. หล่อนไดท้  ากอ้นกรวดท่ีลว้งออกมาจากถุงผา้ร่วงลงไปโดยท่ีพื้นนั้นเตม็ไปดว้ยกอ้นกรวดขาวด า 
       ข. หล่อนไดล่้วงรู้ความคิดของเศรษฐีแต่ไม่พูด  เพราะจะท าใหเ้ศรษฐีเลิกเล่นเกมน้ี  
  ค. หล่อนเปิดถุงเพื่อบอกใหเ้ศรษฐีรู้วา่กอ้นหินท่ีหล่นหายคือกอ้นสีขาว 
      ง. หล่อนรู้วา่กอ้นหินท่ีอยูใ่นยา่มนั้นเป็นสีด าทั้งสองกอ้น 
๒. เม่ือนกัเรียนอ่านนิทานเร่ืองน้ีแลว้นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรมากท่ีสุด 
      ก. ช่ืนชมในความฉลาดของลูกสาวชาวนา                              
      ข. ยนิดีกบัลูกสาวชาวนา 
      ค. ชอบใจกบัลูกสาวชาวนา                        
      ง. เห็นใจลูกสาวชาวนา 
๓. เหตุการณ์ใดท่ีท าให้รู้วา่ลูกสาวชาวนาเป็นคนฉลาด 
      ก.  ใหพ้อ่ของตนยกตนเพื่อใชห้น้ี 
      ข.  การท าหินร่วงลงพื้นแลว้ไม่ปริปากพูด 
      ค.  ลูกสาวชาวนามองเห็นกอ้นกรวดท่ีเศรษฐีจบัในถุงยาม 
      ง.   ลูกสาวชาวนาท ากอ้นหินร่วงลงพื้นเม่ือรู้วา่ในถุงผา้เป็นกอ้นหินสีด า    
๔. ขอ้ใดท่ีสนบัสนุนวา่ลูกสาวชาวนาเป็นคนฉลาด 
       ก. หล่อนสามารถคน้หาวธีิการโกงได ้
       ข. หล่อนล่วงรู้การโกงของเศรษฐี 
  ค. หล่อนไม่ปริปากพูดทั้งท่ีรู้วา่เศรษฐีโกง   
  ง. หล่อนสามารถคิดหาวธีิแกก้ารโกงของเศรษฐีได ้
๕. นิทานเร่ืองน้ีตรงกบัส านวนสุภาษิตไทยในขอ้ใด 
       ก. เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั                            
       ข. ท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่ 
  ค. เหนือฟ้ายงัมีฟ้า                                          
       ง. ฟ้ามีตา 
๖. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานเร่ืองน้ีตรงกบัขอ้ใด 
      ก. คนเราตอ้งฉลาดแกมโกง 
      ข. การพนนัตอ้งคู่กบัการโกง        
      ค. คนคิดไม่ซ่ือตอ้งไดรั้บผลการกระท า    
      ง. คนโง่ยอ่มตกเป็นเหยือ่ของคนฉลาด 

 



 

๒๓ 
๗.  ในนิทานขา้งตน้ ลูกสาวชาวนามีคุณสมบติัขอ้ใดเด่นชดัท่ีสุด 
 ก.  เป็นผูมี้ความกลา้หาญ 
 ข.  เป็นคนวา่นอนสอนง่าย 
 ค.  ไม่เป็นคนเอาเปรียบใคร 
      ง.  เป็นคนตรงไปตรงมา 
๘.  ท่านเห็นดว้ยกบัวธีิการแกปั้ญหาของลูกสาวชาวนาหรือไม่ 
 ก.  เห็นดว้ยเพราะเศรษฐีเป็นคนข้ีโกง 
 ข.  เห็นดว้ยเพราะถือคติวา่ใครดีใครได ้
 ค. เห็นดว้ยเพราะจะไดไ้ม่มีใครมาเอาเปรียบเรา 
 ง.  เห็นดว้ยเพราะหากซ่ือเกินไปก็จะเป็นคนไม่ดี 
๙. ถึงแมเ้ศรษฐีจะเป็นคนข้ีโกงแต่เศรษฐีก็ยงัมีคุณธรรมขอ้ใด 
      ก.  มีสัจจะ  ข.  ซ่ือสัตย ์    ค.  ขยนั   ง.  อดทน 
๑๐.  การเป็นหน้ีส่งผลเสียยกเวน้ขอ้ใด 
 ก.  ขาดคนนบัถือ 
 ข.  ท าใหเ้กิดความอาย 
 ค.  ท าใหมี้ความสุขเสมอ 
 ง.  ท าใหร้ะบบเงินหมุนเวยีนสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 

บรรณำนุกรม 
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ภาคผนวก 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

เล่มที ่๒  แบบฝึกทกัษะพฒันำกำรอ่ำนคิดวเิครำะห์วจิำรณ์นิทำน 

ช่ือ-สกุล ...................................................................ชั้น...........เลขท่ี.................. 
 
 

 
 
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

๑     ๑     
๒     ๒     
๓     ๓     

๔     ๔     

๕     ๕     
๖     ๖     

๗     ๗     
๘     ๘     

๙     ๙     
๑๐     ๑๐     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เฉลย แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

ค ำช้ีแจง :  ให้นักเรียนตรวจค ำตอบจำกกำรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ 
ไดค้ะแนน ๙ – ๑๐   คะแนน ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
ไดค้ะแนน ๗ – ๘    คะแนน ระดบัคุณภาพ ดี 
ไดค้ะแนน ๕ – ๖     คะแนนระดบัคุณภาพ พอใช ้
ไดค้ะแนน ๓ – ๔    คะแนน ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 



 

เฉลยแบบฝึกทกัษะ สรุปเน้ือหำใบควำมรู้ โดยใช้แผนผงัใยแมงมุม 

 
  ๒๗ 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนสรุปเน้ือหาจากการอ่านใบความรู้ เร่ือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
นิทาน เขียนเป็นแผนผงัใยแมงมุม (WEB DIAGRAM) โดยใชเ้วลา ๑๕ นาที 

เน้ือหา 
ตวัละคร 

 

ช่ือเร่ือง 
 

ส านวนภาษา 
 

แนวคิดของเร่ือง 

โครงเร่ือง 
 

ฉาก องค์ประกอบ
ของนิทำน 

 

คติสอนใจ 

ควำมหมำย 
 

เร่ืองท่ีเล่ากนัมา 
 

เร่ืองเล่าท่ีมนุษยผ์กูข้ึน
ดว้ยปัญญา 

 

รูปแบบ 
 

ต านาน/นิทาน
ทอ้งถ่ิน 

 

นิทาน
ปรัมปรา 

 

เทพนิยาย 
 

นิทาน 
เร่ืองสตัว ์

 

นิทานขบขนั 
 

ประโยชน์ 

สร้างความคุน้เคย
ใหแ้ก่เด็ก 

 

จบัประเด็นเก่า 
 

เด็กมีความรู้/ฉลาด 

ส่งเสริมใหรั้ก 
การอ่าน 

 

สร้างสมาธิ 
 

ช่วยเสริม 
ปัญญาเด็ก 

ช่วยปลูกฝังให้เป็นเดก็
ช่างคิดช่างถามช่างสังเกต 

เรียนรู้ภาษาไว เกิดจินตนาการ 
 



 

๒๘ 
 
 

 
 

 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (๙ – ๑๐) ดี (๖ – ๘) พอใช้(๓ – ๕) ควรปรับปรุง(๐ – ๒) 
แสดงความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้มา
อยา่งดีมาก มีเน้ือหาตาม 
ขั้นตอน ครบถว้นทุก 
ประเด็น โดยใชเ้หตุผลได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความเขา้ใจ 
ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้มา
อยา่งดี มีเน้ือหาตาม
ขั้นตอน ขาด ๑ - ๒ 
ประเด็นมีการใชเ้หตุ
ผลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความเขา้ใจ 
ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้มา
อยา่งดี มีเน้ือหาตาม
ขั้นตอน ขาด ๓ - ๔
ประเด็นมีการใชเ้หตุ
ผลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

แสดงความรู้ความเขา้ใจ 
ในเน้ือหาท่ีคน้ควา้มา
อยา่งดี มีเน้ือหาตาม
ขั้นตอน ขาด ๕ ประเด็น 
ข้ึนไป มีการใชเ้หตุผลได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

แบบฝึกทกัษะ สรุปเน้ือหำใบควำมรู้ โดยใช้แผนผงัใยแมงมุม 



 

๒๙ 
 

 
 
 
 
 
๑. ใครคือผูต้อ้งการคน้หาบุคคลท่ีไม่มีความโลภ 
    เทวดำ 
 
๒. ค าวา่ “เข่ือง” แปลวา่อะไร 
    แปลว่ำ ค่อนข้ำงใหญ่ ค่อนข้ำงโต หรืออวดเบ่งใหญ่โต 
 
๓. หากเทวดาตอ้งการให้หินเป็นทองค าตอ้งท าอยา่งไร 
     เทวดาช้ีน้ิวลงไปในกอ้นหิน 
 
๔. บุคคลสุดทา้ยท่ีชายชราพบเห็นและน่าจะซ่ือสัตยคื์อใคร 
     พระฤๅษี 
 
๕. พระฤาษีตอ้งการส่ิงใดจากชายชรา 
   นิว้ช้ีของชำยชรำ 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 

ค ำช้ีแจง : ให้นักเรียนตอบค ำถำมจำกนิทำนทีอ่่ำนให้ถูกต้องในเวลำ ๑๕ นำที 

เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่๑ ฝึกจับใจควำมส ำคญั 



 

๓๐ 
 

   
 

 
 

 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (๙ – ๑๐) ดี (๖ – ๘) พอใช้(๓ – ๕) ควรปรับปรุง(๐ – ๒) 
ความเขา้ใจ ตอบค าถาม

หลงัจากท่ีอ่านได้
ทั้งหมด 

ตอบค าถาม
หลงัจากท่ีอ่านได ้
๓ ขอ้ 

ตอบค าถาม
หลงัจากท่ีอ่านได ้
๒ ขอ้ 

ตอบค าถามหลงัจาก
ท่ีอ่านได ้๑ ขอ้ ถึง 
 ไม่ไดเ้ลย 

การจบัใจความส าคญั จบัใจความส าคญั
ของเน้ือหาได้
ทั้งหมด 

จบัใจความส าคญั
ของเน้ือหาไดเ้กือบ
ทั้งหมด 

จบัใจความส าคญั
ของเน้ือหาได้
เล็กนอ้ย 

จบัใจความส าคญั
ของเน้ือหาไดน้อ้ย
มาก 

การรู้ความหมาย
ค าศพัท ์

เม่ืออ่านพบค าศพัท์
ใหม่สามารถ
วเิคราะห์
ความหมายจาก
ค าศพัทจ์ากบริบท
ไดท้ั้งหมด 

เม่ืออ่านพบค าศพัท์
ใหม่สามารถ
วเิคราะห์
ความหมายจาก
ค าศพัทจ์ากบริบท
ไดเ้กือบทั้งหมด 

เม่ืออ่านพบค าศพัท์
ใหม่สามารถ
วเิคราะห์
ความหมายจาก
ค าศพัทจ์ากบริบท
ไดเ้ล็กนอ้ย 

เม่ืออ่านพบค าศพัท์
ใหม่สามารถ
วเิคราะห์ความหมาย
จากค าศพัทจ์าก
บริบทไดน้อ้ยมาก 

คะแนนเฉล่ีย =  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน ๓ ประเด็น 
        ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

แบบฝึกทกัษะที ่๑ ฝึกจับใจควำมส ำคัญ 



 

เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่๒ อ่ำนเพ่ือวเิครำะห์ปัญหำ 

๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สำเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานขา้งตน้ วา่ปัญหามีสาเหตุจากอะไร 
ผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไร และมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร ใชเ้วลา ๑๕ นาที 

ความอยากไดโ้ดยไม่ส้ินสุด 
 

การไม่รู้จกัประมาณตน 

ปัญหำ 
ควำมโลภ 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
- ท าใหค้นขาดศีลธรรม /ขาดสติ/ ขาดความย ั้งคิด 
- ท าใหส้ังคมเกิดความวุน่วาย 
- เม่ือมีความโลภเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตท าใหอ้ยากไดข้องคนอ่ืนจน

สร้างคามเดือดร้อนใหก้นั และแตกความสามคัคี 
 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
- ฟังธรรมสอนใจ 
- การมองใหเ้ห็นถึงแลว้ธรรมในชีวติ 
- มีสติ ,ประมาณตน , ความรู้จกัพอ 
- รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ 
- การรู้ผดิชอบชัว่ดี 
 



 

 ๓๒ 
 

   
  

 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (๙ – ๑๐) ดี (๖ – ๘) พอใช้(๓ – ๕) ควรปรับปรุง(๐ – ๒) 

สำเหตุ สามารถระบุสาเหตุท่ี
ถูกตอ้งของปัญหาไดค้รบ
ทุกสาเหตุ 

สามารถระบุสาเหตุ
ของปัญหาไดค้รบ
ทุกสาเหตุ แต่ไม่มี
ความชดัเจนบาง
สาเหตุ 

สามารถระบุสาเหตุ
ของปัญหาไดค้รบ
ทุกสาเหตุ แต่ไม่มี
ความชดัเจน 

สามารถระบุสาเหตุ
ของปัญหาไดบ้าง
สาเหตุ แต่ไม่มีความ
ชดัเจน 

ปัญหำ สามารถระบุปัญหาท่ี
ถูกตอ้งของสถานการณ์ได้
ครบทุกปัญหา 

สามารถระบุปัญหา
ของสถานการณ์ได้
ครบทุกปัญหา แต่
ไม่มีความชดัเจน
บางปัญหา 

สามารถระบุปัญหา
ของสถานการณ์ได้
ครบทุกปัญหา แต่
ไม่มีความชดัเจน 

สามารถระบุปัญหา
ของสถานการณ์ได้
บางปัญหา แต่ไม่มี
ความชดัเจน 

ผลกระทบ สามารถระบุผลกระทบ
จากปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เป็นชดัเจน ตลอดจนถึง
สามารถระบุผลกระทบท่ี
อยูน่อก เหนือวรรณกรรม
ท่ีก าหนด 

สามารถระบุ
ผลกระทบจาก
ปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็นเหตุ
เป็นผลชดัเจน 

สามารถระบุ
ผลกระทบจาก
ปัญหาไดบ้าง
ผลกระทบอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นเหตุ
เป็นผลชดัเจน 

สามารถระบุ
ผลกระทบจากปัญหา
ไดบ้างผลกระทบ ไม่
เป็นเหตุเป็นผล
ชดัเจน 

แนวทำง
แก้ปัญหำ 

สามารถระบุแนว
ทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็นเหตุเป็นผล
ชดัเจน ตลอดจนถึง 
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
นอกเหนือจาก
วรรรณกรรมท่ีก าหนดให้ 

สามารถระบุแนว
ทางแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งถูกตอ้งเป็น
เหตุเป็นผลชดัเจน  
 

สามารถระบุแนว
ทางแกไ้ขปัญหาได้
บา้ง แต่มีความเป็น
เหตุเป็นผลชดัเจน  
 

สามารถระบุแนว
ทางแกไ้ขปัญหาได้
บา้ง แต่ไม่มีความ
เป็นเหตุเป็นผล
ชดัเจน  
 

คะแนนเฉล่ีย =  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน ๔ ประเด็น 
        ๔ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

แบบฝึกทกัษะที ่๒  อ่ำนเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำ 



 

๓๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่๓ อ่ำนเพ่ือพฒันำควำมคิด 

ค ำช้ีแจง : หากนกัเรียนเป็นตวัละครดงัต่อไปน้ี จะเลือกปฏิบติัอยา่งไร    เพื่อคน้หา 
                บุคคลท่ีไม่มีความโลภ และท าอยา่งไรเพื่อลดความโลภ ใชเ้วลา ๑๕ นาที 

เทวดำ 
 -  ใหค้  าแนะน าสั่งสอนเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจ รู้จกัผดิชอบชัว่
ดี สร้างจิตส านึก 
-  ควรใชห้ลาย ๆ วธีิเพื่อคน้หา
บุคคลท่ีไม่มีความโลภ 

ชำยหนุ่ม 
- ไม่รับของมีค่าจากผูอ่ื้น 
- ไม่ควรอยากไดข้องจากผูอ่ื้น 
โดยท่ีตนเองไม่ไดท้  าส่ิงใดเพื่อ
เป็นการตอบแทน 
 

ฤำษี 
-   ปฏิเสธส่ิงของท่ีไดม้าโดย 
มิชอบ  
-   ยดึหลกัธรรมในการปฏิบติั 
ตนของผูท้รงศีล 



 

๓๔ 
 
 

 
 
 

ระดับคุณภำพ 

ดีมำก (๙ – ๑๐) ดี (๖ – ๘) พอใช้(๓ – ๕) ควรปรับปรุง(๐ – ๒) 
เสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ในการปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
หลากหลาย มีเหตุผล มี
ความเหมาะสม สามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง 

เสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ในการปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
หลากหลาย มีเหตุผลมี
ความเหมาะสม 
 

เสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ในการปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดแ้ต่ไม่
หลากหลาย  มีความ
เหมาะสม 
 

เสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ในการปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดแ้ต่ไม่
หลากหลาย บางแนวคิด
ไม่สามารถน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนัได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทกัษะที ่๓ อ่ำนเพ่ือพัฒนำควำมคิด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 



 

๓๕ 
 
 
 
 
 
 
๑. นกัเรียนคิดวา่เทวดาจะเสียความรู้สึกกบัใครมากท่ีสุดกบัการช้ีกอ้นหินใหเ้ป็นทองค า เพราะเหตุใด 
     พระฤาษี  เพราะเทวดาเช่ือวา่พระฤาษีเป็นผูต้ดัแลว้ซ่ึงกิเลส 
๒. ขอ้คิดส าคญัในนิทานเร่ืองน้ีคือขอ้ใด 
     มนุษยมี์ความโลภทุกคน 
 
๓. นกัเรียนคิดวา่ เทวดาใชว้ิธีการช้ีน้ิวลงกอ้นหินใหเ้ป็นทองค าเพื่อลองใจและคน้หาบุคคลท่ีไม่โลภ 
เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด จงใหเ้หตุผล 
-เหมาะสม เพราะทองค าเป็นของมีค่าท่ีใครๆก็อยากไดไ้ม่วา่ฐานะจะร ่ ารวยหรือยากจน ก็จะเห็นคนโลภทนัที 
-ไม่เหมาะสม เพราะบางคนอาจจะยากจนจริงๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าไปใช ้เช่นญาติพี่นอ้งเจบ็ป่วย ไปซ้ืออาหาร
เพื่อประทงัชีวิต หรือน าไปเพื่อปลูกบา้นท่ีอยูอ่าศยั ก็ไม่สามารถบอกไดว้า่เขาเหล่านั้นโลภได ้
 
๔. นกัเรียนคิดวา่มีวธีิการอยา่งไรบา้ง ท่ีจะขจดัความโลภของมนุษยใ์หเ้บาบางลงได ้จงบอกมา ๓ ขอ้ 
๑.  ฟังพระเทศน์ อ่านธรรมท่ีเก่ียวกบัความโลภ ความอยากได ้
๒.  ใหไ้ปดูคนเจบ็ป่วยท่ีอยูโ่รงพยาบาล 
๓.  ไปร่วมงานศพเพื่อจะไดม้องเห็นสัจธรรม 
 
๕. ถา้นกัเรียนเป็นคนหน่ึงท่ีถูกเทวดาลองใจตามเน้ือเร่ือง นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัละครอ่ืนๆ ใน
เร่ืองหรือไม่ เพราะเหตุใด 
คิดวา่ตวัขา้พเจา้ไม่เป็น เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่จะไดท้องค าอยา่งท่ีเราตอ้งการเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเคยฟังหรือ
อ่านนิทานมาวา่ โลภมากมกัลาภหาย 
     
                                       
  
 
  

เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่๔ ฝึกคิดวเิครำะห์ วจิำรณ์ 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากนิทานท่ีอ่านใหถู้กตอ้ง ใชเ้วลา ๑๕ นาที 



 

 
๓๖ 

 
 

 
 
 

ระดับคุณภำพ/ทกัษะ กำรอ่ำน กำรคิดวเิครำะห์ กำรเขียน 

ดีเยีย่ม (๙ – ๑๐) แสดงความรู้ของเร่ืองท่ี
อ่าน จบัประเด็นล าดบั
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน
ไดช้ดัเจนสมบูรณ์ 

วเิคราะห์ วิจารณ์ให้
ขอ้เสนอแนะ ในแง่มุม
ต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีอ่านได้
ชดัเจนสมบูรณ์ 

เขียนไดถู้กตอ้ง แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
อธิบายสนบัสนุน 
เพียงพอและสมเหตุสมผล 

ดี (๖ – ๘) แสดงความรู้ของเร่ืองท่ี
อ่าน จบัประเด็นล าดบั
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน
ไม่ชดัเจน ไม่สมบูรณ์
เล็กนอ้ย 

วเิคราะห์ วิจารณ์ให้
ขอ้เสนอแนะ ในแง่มุม
ต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีอ่านได้
ไม่ชดัเจน ไม่สมบูรณ์
เล็กนอ้ย 

เขียนไดถู้กตอ้ง แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
อธิบายสนบัสนุน ไม่
เพียงพอ ไม่สมเหตุสมผล
เล็กนอ้ย 

ผ่ำน (๓ – ๕) แสดงความรู้ของเร่ืองท่ี
อ่าน จบัประเด็นล าดบั
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน
ไม่ชดัเจน ไม่สมบูรณ์ แต่
มีแนวโนม้ท่ีดี 

วเิคราะห์ วิจารณ์ให้
ขอ้เสนอแนะ ในแง่มุม
ต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีอ่านได้
ไม่ชดัเจน ไม่สมบูรณ์ แต่
มีแนวโนม้ท่ีดี 

เขียนไดถู้กตอ้ง แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
อธิบายสนบัสนุน ไม่
เพียงพอ ไม่สมเหตุสมผล
แต่มีแนวโนม้ท่ีดี 

ปรับปรุง (๐ – ๒) แสดงความรู้ของเร่ืองท่ี
อ่าน จบัประเด็นล าดบั
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน
ไม่ชดัเจน  และไม่
สมบูรณ์  

วเิคราะห์ วิจารณ์ให้
ขอ้เสนอแนะ ในแง่มุม
ต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีอ่านได้
ไม่ชดัเจน และไม่สมบูรณ์  

เขียนไดถู้กตอ้ง แสดง
ความคิดเห็นโตแ้ยง้ 
อธิบายสนบัสนุน ไม่
เพียงพอ และไม่สมเหตุ 
สมผล 

คะแนนเฉล่ีย =  ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน ๓ ประเด็น 

        ๓ 

 
 

แบบฝึกทกัษะที ่๔ ฝึกคิดวเิครำะห์ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 



 

 


