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การอ่านแบบ PISA 

 ถ้อยความเร่ือง  Facebook   ทาํร้ายลูก   (๒๐  คะแนน) 

รูปแบบของการตอบ   ม ี ๔  รูปแบบ ได้แก่ 

๑. แบบเลอืกตอบจากหลายตัวเลอืก                 ๓    ข้อ  ๓  คะแนน 

๒. แบบเลอืกตอบเชิงซ้อน                               ๑๒  ข้อ   ๖  คะแนน    

๓.แบบเขยีนคาํตอบแบบส้ัน หรือแบบปิด         ๑   ข้อ  ๔  คะแนน   

                  ๔.แบบเขยีนคาํตอบแบบอสิระ หรือแบบเปิด     ๒ ข้อ  ๗  คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบของการตอบ 

รูปแบบที ่๑ แบบเลอืกตอบจากหลายตวัเลอืก 

 

คาํถาม 

             ข้อ ๑.๑  ถ้อยความนีผู้้เขยีนมุ่งนําเสนอเร่ืองใดมากทีสุ่ด(๑ คะแนน) 

(กลยุทธ์การบูรณาการและตคีวาม  Interpretation and interpret) 

  

            ๑) การเล่นเฟชบุ๊กไม่ต้องมผู้ีใหญ่คอยช้ีแนะ 

            ๒) การเล่นเฟชบุ๊กเป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

                    ๓) การเล่นเฟชบุ๊กทาํให้รู้ทนัเหตุการณ์ต่างๆ 

                    ๔) การเล่นเฟชบุ๊กนานเกนิไปส่งผลเสียด้านจิตใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ข้อ ๑.๒ จากข้อความต่อไปนี ้ ข้อใดเป็นประโยค(๑ คะแนน) 

(กลยุทธ์การสะท้อนและประเมนิ   Reflection  and  Evaluation) 

   

                    ๑) เฟชบุ๊กทาํร้ายลูก 

                    ๒) ดกึดืน่ไม่หลบัไม่นอน 

                     ๓) เล่นมากไปกเ็กดิผลเสีย 

                             ๔) หมกมุ่นอยู่แต่ในห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 ข้อ ๑.๓  ข้อใดคอืสาเหตุทีว่่า “เฟชบุ๊ก ทาํร้ายลูก” (๑  คะแนน) 

(กลยุทธ์การเข้าถงึและคนืสาระ  Retrieving  information) 

 

                             ๑) การเล่นเฟชบุ๊กทีน่านเกนิไป 

                            ๒) การเล่นเฟชบุ๊กของลูกเพือ่การศึกษาค้นคว้า 

                            ๓) ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจยงัไม่รู้เท่าทนัเฟชบุ๊กและขาดการดูแลช้ีแนะ 

                            ๔) ผู้ใหญ่เข้าใจผดิว่าลูกเล่นเฟชบุ๊กดกีว่าลูกไปเทีย่วนอกบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบของการตอบ 

รูปแบบที ่๒  แบบเลอืกตอบเชิงซ้อน 

คาํถาม 

  จากถอ้ยความขา้งตน้  ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 

         ขอ้ความ  เป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย    ในช่อง  “ใช่” 

         ขอ้ความใด ไม่เป็นความจริง        จงเขียนเคร่ืองหมาย    ในช่อง “ไม่ใช่ 

เกณฑ์การให้คะแนน  (๖ คะแนน) 

                       ทาํผดิ  ๑  ขอ้   หกั      ๑  คะแนน 

                       ทาํผดิ  ๒  ขอ้   หกั    ๒  คะแนน 

                       ทาํผดิ  ๓ ขอ้   หกั      ๓  คะแนน 

                       ทาํผดิ  ๔  ขอ้   หกั     ๔  คะแนน 

                       ทาํผดิ  ๕ ขอ้   หกั      ๕  คะแนน 

                       ทาํผดิ  ๖  ขอ้   ได ้      ๐  คะแนน  (ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน) 

 

ข้อความ ใช่ 
ไม่ 

ใช่ 

๑.การเล่นเฟชบุ๊กมีข้อดคีอืทําให้รู้ทันเหตุการณ์ (เข้าถึงค้นคนื)   

๒.เฟชบุ๊กทําร้ายผู้เล่นทุกคน ทั้งเดก็และผู้ใหญ่(สะท้อนประเมิน)   

๓.“ฉันผดิเองที่ปล่อยให้ลูกเล่นเฟชบุ๊กมากเกนิไป” ในข้อความนี ้

มีตัวสะกดแม่กนและแม่กก เท่ากนั  (สะท้อนและประเมิน) 

  

๔.จากเร่ืองนีมี้คาํว่า “เฟชบุ๊ก จํานวน ๑๐ คาํ”(เข้าถึงค้นคนืสาระ)   
 



ข้อความ ใช่ 
ไม่ 

ใช่ 

๕.  “วนัเสาร์ ของอาทิตย์หน่ึง”จากข้อความนีใ้ช้คาํผดิ 

(สะท้อนและประเมิน) 
  

๖.คนที่เล่าเร่ืองนีค้อืคุณแม่ของลูกชายที่คดิฆ่าตัวตาย 

(เข้าถึงค้นคนืสาระ) 
  

๗.เฟชบุ๊กเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี (เข้าถึงค้นคนืสาระ)   

๘.การเล่นเฟชบุ๊กของลูก ผู้ปกครองควรให้การช้ีแนะและดูแล 

(เข้าถึงค้นคนืสาระ) 
  

๙.การเล่นเฟชบุ๊กถ้าเล่นจนติด จนหมกมุ่น เป็นส่ิงที่ไม่ควรทํา          

และไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง(กลยุทธ์การบูรณาการและตีความ  ) 
  

๑๐.แม่รู้ว่าลูกคดิจะฆ่าตัวตายเพราะเพือ่นของแม่บอก 

(เข้าถึงค้นคนืสาระ) 

  

๑๑. เทคโนโลย ีถ้ารู้จักใช้ อย่างเข้าใจ รู้ทัน กไ็ม่เป็นอนัตราย

(สะท้อนประเมิน) 

  

๑๒.การศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ต้องมีสติ รู้จักคดิ

วเิคราะห์ ถึงข้อดแีละข้อเสีย (สะท้อนและประเมิน) 

  

 

 

 

 



แนวการตอบ แบบเลอืกตอบเชิงซ้อน 

จากถ้อยความข้างต้น  ข้อความต่อไปนีเ้ป็นความจริง  หรือ  ไม่เป็นความจริง 

 ข้อความ  เป็นความจริง จงเขยีนเคร่ืองหมาย    ในช่อง  “ใช่” 

 ข้อความใด ไม่เป็นความจริง จงเขยีนเคร่ืองหมาย    ในช่อง “ไม่ใช่” 

ให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่าํหนด 

 

ข้อความ ใช่ 
ไม่ 

ใช่ 

๑.การเล่นเฟชบุ๊กมข้ีอดีคอืทาํให้รู้ทนัเหตุการณ์ (เข้าถึงค้นคนื)   

๒.เฟชบุ๊กทาํร้ายผู้เล่นทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่(สะท้อนประเมนิ)   

๓. “ฉันผดิเองทีป่ล่อยให้ลูกเล่นเฟชบุ๊กมากเกนิไป” ในข้อความนี ้

มตีัวสะกดแม่กนและแม่กก เท่ากนั  (สะท้อนและประเมนิ) 
  

๔.จากเร่ืองนีม้คีาํว่า “เฟชบุ๊ก จํานวน ๑๐ คาํ”(เข้าถงึค้นคนืสาระ)   

๕.  “วนัเสาร์ ของอาทติย์หน่ึง”จากข้อความนีใ้ช้คาํผดิ(สะท้อนและประเมนิ)   

๖.คนทีเ่ล่าเร่ืองนีค้อืคุณแม่ของลูกชายทีค่ดิฆ่าตัวตาย(เข้าถงึค้นคนืสาระ)   

๗.เฟชบุ๊กเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี (เข้าถึงค้นคนืสาระ)   

๘.การเล่นเฟชบุ๊กของลูก ผู้ปกครองควรให้การช้ีแนะและดูแล 

(เข้าถึงค้นคนืสาระ) 
  

๙.การเล่นเฟชบุ๊กถ้าเล่นจนติด จนหมกมุ่น เป็นส่ิงทีไ่ม่ควรทาํ     และไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

(กลยุทธ์การบูรณาการและตีความ  ) 
  

๑๐.แม่รู้ว่าลูกคดิจะฆ่าตัวตายเพราะเพือ่นของแม่บอก(เข้าถึงค้นคนืสาระ)   

๑๑. เทคโนโลย ีถ้ารู้จักใช้ อย่างเข้าใจ รู้ทนั กไ็ม่เป็นอนัตราย(สะท้อนประเมนิ)   

๑๒.การศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ต้องมสีติ รู้จักคดิวเิคราะห์ ถึงข้อดีและข้อเสียก่อน 

(สะท้อนและประเมนิ) 
  

 

 



รูปแบบของการตอบ 

รูปแบบที ่๓ แบบเขียนคาํตอบแบบส้ัน หรือแบบปิด 

 

คาํถาม        จากถ้อยความข้างต้น  คนทีต่ิดเฟชบุ๊ก และคนทีไ่ม่ติดเฟชบุ๊ก จะม ี  

ลกัษณะอย่างไร (๔ คะแนน) 

ให้นักเรียนบอกเหตุผล “คนทีต่ิดเฟชบุ๊ก”  หรือ  “คนทีไ่ม่ติดเฟชบุ๊ก”  อย่างละ 

จํานวน  ๒  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนือ้เร่ืองสนับสนุนคาํตอบของนักเรียน 

(กลยุทธ์การเข้าถงึและคนืสาระ  Retrieving  information) 

 

 

                                                        คนทีต่ดิ                      คนทีไ่ม่ติด 

 

 

คนทีต่ิด                             คนทีไ่ม่ติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการตอบคาํถามที่ ๓ 

คาํถาม        จากถ้อยความข้างต้น  คนทีต่ิดเฟชบุ๊ก และคนทีไ่ม่ติดเฟชบุ๊ก จะมี

ลกัษณะอย่างไร (๔ คะแนน) 

ให้นักเรียนบอกเหตุผล “คนทีต่ิดเฟชบุ๊ก”  หรือ  “คนทีไ่ม่ติดเฟชบุ๊ก”  อย่างละ 

จํานวน  ๒  ข้อ   ให้ใช้ข้อมูลจากเนือ้เร่ืองสนับสนุนคาํตอบของนักเรียน 

(กลยุทธ์การเข้าถงึและคนืสาระ  Retrieving  information) 

 

 

                                                 คนทีต่ิดเฟชบุ๊ก         คนทีไ่ม่ติดเฟชบุ๊ก                       

 

 

คนทีต่ิดเฟชบุ๊ก                                      คนทีไ่ม่ติดเฟชบุ๊ก          

๑.เพราะเล่นทุกวนั วนัละหลายช่ัวโมง 

 หรือเล่นจนดึกดื่น 

 

๑.เพราะใช้เฉพาะเวลาจาํเป็น และแบ่งเวลา 

ได้ถูกไม่หมกมุ่น 

๒,เพราะอยู่แต่ในห้อง ไม่ได้ช่วยงานพ่อแม่ 

 

๒.เพราะรู้ว่า เฟชบุ๊ก มทีั้งข้อดีและข้อเสีย 

 

 

 

 

 

 



 

รูปแบบของการตอบ 

รูปแบบที ่๔ แบบเขียนคาํตอบแบบอสิระ หรือแบบเปิด 

 

คาํถาม๔.๑ นักเรียนมคีวามคดิเห็นอย่างไร กบัคาํพูดของแม่ทีว่่า “ฉันผดิเองทีป่ล่อย

ให้ลูกเล่นเฟชบุ๊กมากเกนิไป มนัจึงทาํร้ายลูก”   (๓  คะแนน ) 

 (กลยุทธ์การสะท้อนและประเมนิ   Reflection  and  Evaluation) 

๑. นักเรียนมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบัคาํพูดของแม่ 

             ให้นักเรียนเลอืกทาํเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี ้

คล้อยตามกบัคาํพูดของแม่                     โต้แย้งกบัคาํพูดของแม่  

                            คล้อยตามและโต้แย้งกบัคาํพูดของแม่ 

 

 

          ๒.ให้นักเรียนอธิบายเหตุผล  จาํนวน  ๓  ข้อ  ทีส่อดคล้องกบัความคดิ 

             ในการเลอืกข้อ ๑ 

 

ความคดิเห็นคล้อยตาม ความคดิเห็นโต้แย้ง 

  

  

  



 

 
๔.๒ ให้นักเรียนเลอืกทาํเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี ้

 ( ๒  คะแนน ) 

      นักเรียนคดิอย่างไรกบัความคดิของลูกชาย ทีน้่อยใจแม่ และเสียใจเพือ่นสาว

ถึงกบัทาํร้ายตัวเอง 

 

เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย 

 

 

๑. ให้นักเรียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  ๒  ข้อ  ทีส่อดคล้องกบัความคดิ 

ในการเลอืกข้อ ๑  

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

๑. 

 

 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 



 

แนวการตอบของคาํถามข้อที ่๔.๑ แบบเขยีนตอบแบบอสิระแบบเปิด 

๒.  ให้นักเรียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  ๓  ข้อ  ทีส่อดคล้องกบัความคดิ 

       ในการเลอืกข้อ ๑ 

ความคดิเห็นคล้อยตาม ความคดิเห็นโต้แย้ง 

๑.เพราะแม่ไม่ได้ช้ีแนะ และดูแลลูก 

 

๑.ลูกใช้เฟชบุ๊กในทางไม่ถูกต้องไม่ควรโทษแม่ 

๒.เพราะเข้าใจผดิว่าให้ลูกเล่นเฟชบุ๊ก ดีกว่าให้ลูก

ออกไปเทีย่ว 

 

๒.ลูกขาดสติ ความยั้งคดิในการเล่นเฟชบุ๊ก 

๓.เพราะแม่ไม่เข้าใจ และไม่รู้เท่าทนั 

การเล่นเฟชบุ๊กว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 

๓.ลูกจิตใจอ่อนแอ ไม่เข้มแขง็ เอาความผดิของ

ตนเอง ไปโยนเป็นความผดิของแม่ และของ 

เพือ่นสาว 

 

แนวการตอบของคาํถามข้อที ่๔.๒ แบบเขยีนตอบแบบอสิระแบบเปิด 

๔.๒ ให้นักเรียนเลอืกทาํเคร่ืองหมายวงกลมล้อมรอบข้อความข้างล่างนี ้

 ( ๒  คะแนน ) 

                     นักเรียนคดิอย่างไรกบัความคดิของลูกชาย ทีน้่อยใจแม่  

                             และเสียใจเพือ่นสาวถึงกบัทาํร้ายตัวเอง 

 

 

                                          เห็นด้วย                            ไม่เห็นด้วย 

 



 

๒. ให้นักเรียนอธิบายเหตุผล  จํานวน  ๒  ข้อ  ทีส่อดคล้องกบัความคดิ 

ในการเลอืกข้อ ๑  

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

๑. 

 

 

๑.เพราะเป็นความคดิของคนทีข่าดสติ ขาดความ

ยั้งคดิ  ไม่รู้จักคดิวเิคราะห์ ประโยชน์ หรือโทษ 

ไม่รักษาเวลา  การเล่นเฟชบุ๊ก  

๒. 

 

๒.เพราะแสดงให้เห็นว่า ลูกเป็นคนจิตใจอ่อนแอ

ปล่อยให้ส่ิงไม่ดี มาบ่ันทอนความรู้สึก  ของตัวเอง 
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