


 



แบบฝกการอานตามแนว PISA 

 

 

คําช้ีแจง 

 

๑. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือเปนสื่อ / นวัตกรรม  การจัดการเรียนรูการอานตามแนว PISA   
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  

 
๒. กลยุทธการอาน  ๓  กลยุทธ  ไดแก 

๒.๑ กลยุทธการเขาถึงและคนคืนสาระ 

๒.๒ กลยุทธการบูรณาการและตีความ 

๒.๓ กลยุทธการสะทอนและการประเมิน 

๓. รูปแบบการตอบ 

  ๓.๑ แบบเลือกตอบจากตัวเลือกหลายชนิด 

  ๓.๒ แบบเลือกตอบเชิงซอน 

  ๓.๓ แบบคําตอบแบบสั้นหรือแบบปด 

  ๓.๔ แบบเขียนคําตอบแบบอิสระหรือแบบเปด 

๔. แบบฝกทักษะนี้มีจํานวน  ๗   ขอ   รวม  ๒๐  คะแนน 

๕. เวลา   ๑  ช่ังโมง 

 

 

 

 



คําถามท่ี ๑  จากประโยค  “ กินสมุนไพรตานหวัด  ตามแพทยแผนจีน” มีคําเปน คําตายอยางละกี่คํา 

๑. คําเปน  ๓  คํา  คําตาย  ๗  คํา   

๒. คําเปน  ๗  คํา  คําตาย  ๓  คํา 

๓. คําเปน  ๔  คํา  คําตาย  ๖  คํา 

๔. คําเปน  ๖  คํา  คําตาย  ๔  คํา 

การใหคะแนน 
คะแนนเต็ม  ๑  คะแนน ขอ ๒. คําเปน  ๗  คํา  คําตาย  ๓  คํา 

 

                                

 

คําถามท่ี ๒  คําใดเขียนผิด 

๑. เชื้อไวรัส 

๒. ดอกเกกฮวย 

๓. ฟาทลายโจร 

๔. แบกทีเรีย 

การใหคะแนน 
คะแนนเต็ม  ๑  คะแนน ขอ ๔.  แบกทีเรีย 

 

        

 

 
คําถามท่ี ๓  สมุนไพรฟาทลายโจร  จัดเปนยาชนิดใด  และใชรักษาไขหวัดชนิดใด 

๑. ยาเย็น  ใชรักษาไขหวัดรอน 

๒. ยาเย็น  ใชรักษาไขหวัดเย็น 

๓. ยารอน  ใชรักษาไขหวัดเย็น 

๔. ยารอน  ใชรักษาไขหวัดรอน 

การใหคะแนน 

คะแนนเต็ม  ๑  คะแนน ขอ ๑. ยาเย็น  ใชรักษาไขหวัดรอน 

กลยทุธ์การอา่น   การสะท้อนและการประเมิน 

รูปแบบการตอบ แบบเลือกตอบ 

 

กลยทุธ์การอา่น   การสะท้อนและการประเมิน 

รูปแบบการตอบ แบบเลือกตอบ 

 

กลยทุธ์การอา่น   การเข้าถงึและค้นคืน 

รูปแบบการตอบ แบบเลือกตอบ 

 



คําถามท่ี ๔  เหตุใดชาวจีนจึงเชื่อวา การดื่มน้ําขิงรอน ๆ วันละ ๑ – ๒ แกว จะชวยปองกันไขหวัด 

๑. เพราะ ขิงหางาย ราคาถูก 

๒. เพราะ ชาวจีนปลูกขิงไวในสวนครัวทุกบาน 

๓. เพราะ ขิงมีรสเผ็ดรอน เม่ือรับประทานเขาไปจะทําใหรางกายอบอุนข้ึน 

๔. เพราะ ขิงมีสรรพคุณบํารุงธาตุ แกไข ขับลม 

การใหคะแนน 

๑. คะแนนเต็ม  ๑  คะแนน ขอ ๔   เพราะ ขิงมีสรรพคุณบํารุงธาตุ แกไข  ขับลม 

 

 

 

 

คําถามท่ี ๕  จากถอยความนี้  มีชื่อสมุนไพรในครัวไทยก่ีชนิด  อะไรบาง 

๑. ๑  ชนิด  ไดแก  กระเทียม   

๒. ๒  ชนิด  ไดแก  ตนหอม  กระเทียม     

๓. ๓  ชนิด  ไดแก  ตนหอม  กระเทียม  ขิงสด   

๔. ๔  ชนิด  ไดแก  ตนหอม  กระเทียม  ขิงสด   อบเชย 

การใหคะแนน 

คะแนนเต็ม  ๑  คะแนน ขอ ๑   ๑  ชนิด  ไดแก  กระเทียม    

  

        

                         

 

 

 

 

 

กลยทุธ์การอา่น   การบูรณาการและการตีความ 

รูปแบบการตอบ แบบเลือกตอบ 

 

กลยทุธ์การอา่น   การสะท้อนและการประเมิน 

รูปแบบการตอบ แบบเลือกตอบ 

 



คําถามท่ี ๖  จากถอยความขางตน  ขอความตอไปนี้ ขอใด เปนความจริง และขอใด ไมเปนความจริง 

 ขอความ  เปนความจริง จงเขียนเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช”   
 ขอความ  ไมเปนความจริง จงเขียนเครื่องหมาย × ลงในชอง “ไมใช”   

ขอ ขอความ ใช ไมใช กลยุทธการอาน 
๑. มีน้ํามูกใสไหลมาก ไมคอยมีไข แตมีอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ 

ปวดเม่ือยตามเนื้อตัว เปนอาการของไขหวัดเย็น 
×  การเข้าถงึและค้นคืน 

๒. อาการของไขหวัดรอน คือมีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตาม
เนื้อตัว 

 × การเข้าถงึและค้นคืน 

๓. ไขหวัดเย็นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  × การเข้าถงึและค้นคืน 

๔. การเปนหวัดจากการติดเชื้อไวรัส จะมีอาการหนาวสั่น ปวด
ศีรษะปวดเม่ือยตามเนื้อตัว มีน้ํามูกใส 

×  การเข้าถงึและค้นคืน 

๕. สมุนไพรฟาทลายโจร เปนยาเย็นใชรักษาไขหวัดรอน ×  การเข้าถงึและค้นคืน 

๖. อาหารท่ีมีสรรพคุณเย็น มักมีรสชาติเผ็ดรอนและมีกลิ่นฉุน  × การตีความและบรูณาการ 

๗. การดื่มน้ําขิงรอน ๆ ชวยทําใหรางกายอบอุนข้ึน ×  การตีความและบรูณาการ 

๘. การรับประทานสมตํา ท่ีรสไมจัดมาก ชวยไลไขหวัดเย็นออกจาก
ตัวได 

×  การสะท้อนและประเมินคา่ 

๙. เราสามารถปองกันและรักษาไขหวัดไดดวยสมุนไพรในครัวเรือน  × การสะท้อนและประเมินคา่ 

๑๐. หากรับประทานสมุนไพรไลลมเย็น / รอนตามอาการแลวไมหาย 
ควรจิบน้ําขิงบอย ๆ ตลอดท้ังวัน ไมตองไปพบแพทย ไขหวัดก็จะ
หายไปเอง 

 × การสะท้อนและประเมินคา่ 

 

การใหคะแนน+ 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

- ตอบถูก ๒  ขอ  ได ๑  คะแนน 

- ตอบถูก ๔  ขอ  ได ๒  คะแนน 

- ตอบถูก ๖  ขอ  ได ๓  คะแนน 

- ตอบถูก ๘  ขอ  ได ๔  คะแนน 

- ตอบถูก ๑๐  ขอ  ได ๕  คะแนน 

 

 

 

 



 คําถามท่ี ๗        กินสมุนไพรตานภัยหวัด  .....ตามแพทยแผนจีน 

 

 

ใหนักเรียนเลือกทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบขอความขางลางนี้ พรอมท้ังแสดงเหตุผล อธิบายท่ีสอดคลอง

กับความคิดเห็นของนักเรียน  จํานวน ๔ ขอ 

เห็นดวย  ไมเห็นดวย  เห็นดวยและไมเห็นดวย 

๑. ............................................................................................................................................................. 

๒. ............................................................................................................................................................. 

๓. ............................................................................................................................................................. 

๔. ............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

การใหคะแนน 

คะแนนเต็ม ๔  คะแนน  

- นักเรียนตอบวา  เห็นดวย    ไมเห็นดวย    หรือ เห็นดวยและไมเห็นดวย ได  ๑  คะแนน 

- นักเรียนอธิบายเหตุผล  ๔  ขอ  ท่ีสอดคลองกับความคิดของนักเรียนดวย ได  ๔  คะแนน 

แนวการตอบ 

 ตอบวาเห็นดวย  เพราะ........... 

๑. สมุนไพรมีผลขางเคียง และการแพยานอยมาก  

๒.  เพราะเปนอาหารและเครื่องดื่ม ท่ีใชกินในชีวิตประจําวันอยูแลว 

๓. ยาแผนปจจุบันมีผลขางเคียง ไดแก หนามืด  คัดจมูก ไอ และท่ีรายแรงคือ การเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศในผูชาย 

๔. ความเปนพิษ ท่ีเกิดจากสมุนไพร แตละชนิดมีนอยมาก บางชนิดไมมีเลย จากรายงานผลการ
ทดสอบความเปนพิษของสมุนไพร แตละชนิดท่ีกลาวมาแลว 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upic.me/i/1l/1207813144pucca4.jpg&imgrefurl=http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=414990.0&h=300&w=240&tbnid=X6pumeamsOBmdM:&zoom=1&docid=elyFgLV-rI_nLM&ei=DK1tU7nwAYf-lAXp4ICADA&tbm=isch&ved=0CI4BEDMoMzAz&iact=rc&uact=3&dur=1538&page=4&start=47&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upic.me/i/1l/1207813144pucca4.jpg&imgrefurl=http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=414990.0&h=300&w=240&tbnid=X6pumeamsOBmdM:&zoom=1&docid=elyFgLV-rI_nLM&ei=DK1tU7nwAYf-lAXp4ICADA&tbm=isch&ved=0CI4BEDMoMzAz&iact=rc&uact=3&dur=1538&page=4&start=47&ndsp=15


๕.  ไมเสี่ยงอันตราย ตอการใชยาเกินขนาด เพราะตัวยาในสมุนไพรท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ปริมาณยา
เจือจางไมเขมขน 

๖. สมุนไพรชิดเดียวกัน สามารถรักษาโรคไดหลายอยาง ทําใหไมตองใชตัวยาหลายชนิด 

๗.  ใชสมุนไพรขนานเดียวกันก็สามมารถรักษาโรคครอบคลุมท้ัง 3 โรคได เชน  หอมหัวใหญ 
กระเทียม โสน เห็ดหลินจือ เปนตน 

๘.  ชวยลดความฟุมเฟอย ในการใชยาตางประเทศท่ีตองสั่งซ้ือจากตางประเทศในราคาแพง เพราะ 
สมุนไพรหางาย ใหรสอรอย 

 

ตอบวาไมเห็นดวย  เพราะ........... 

๑. ความไมสะดวกในการบริโภคยาในสมุนไพรแตละชนิด(ในธรรมชาติ) มีตัวยาอยูนอยและไมคงตัว 

ทําใหผูบริโภคตองบริโภคพืชสมุนไพรจํานวนมาก  

๒. ตองนํามาปรุงใหมๆสดๆวันตอวัน ซ่ึงไมสะดวกตอผูบริโภค บางชนิดก็หายากเปนอุปสรรคในการ

ใชสมุนไพร 

๓. สมุนไพรบางชนิดตองเสี่ยงกับความไมสะอาด  ปนเปอนจากเชื้อรา เนื่องจากกรรมวิธี ในการเก็บ 

หรือการผลิตไมสะอาด และมีการปนเปอนของยาฆาแมลงได กรณีไมเฝาระวัง วัตถุดิบท่ีเก็บมาให

ถูกตอง เชน สมุนไพรท่ีนํามาชงเปนชารับประทาน 

๔. สมุนไพรบางชนิดยังโตไมเต็มท่ี เก็บมารับประทาน ทําใหตัวยาสมุนไพรมีนอยไมเขามาตรฐานอาจ
ทําไหผลในการรักษาไมเต็มท่ี  

๕. บางชนิดมีรสชาติขม เฝอน กลิ่นฉุน ทําใหรับประทานยาก  

๖. ไมรูจักสมุนไพรดีพอเสี่ยงตออันตรายในการใชไมถูกตอง ไมถูกวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธ์การอา่น   การสะท้อนและการประเมิน 

รูปแบบการตอบ แบบเปด 

 



การจําแนกกลยุทธการอานตามแนว PISA 

 

คําถามขอท่ี 
กลยุทธการอาน 

การเขาถึงและการคน
คืน 

การบูรณาการและการตีความ การสะทอนและการประเมิน 

๑.   ü  
๒.   ü  
๓. ü    

๔.  ü   

๕.   ü  
๖.    

๖.๑ ü    

๖.๒ ü    

๖.๓ ü    

๖.๔ ü    

๖.๕ ü    

๖.๖  ü   

๖.๗  ü   

๖.๘   ü  
๖.๙   ü  

๖.๑๐   ü  
๗.   ü  

รวม ๖ ๓ ๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การสรางแบบทดสอบการอานตามแนว  PISA 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

 

 

 

นางศิริพร  พงษเนตร 

ตําแหนงครู  วทิยฐานะชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนเจริญดีวิทยา  อําเภอลําลูกกา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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