
7 

 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกทักษะ   

การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ดังนี้ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 
            1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  1.2  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 

2. การอ่าน 
2.1 ความหมายของการอ่าน 
2.2 จุดมุ่งหมายในการอ่านประโยชน์และความส าคัญของการอ่าน 
2.3 พัฒนาการทางการอ่าน 
2.4 ความสนใจในการอ่านและความต้องการในการอ่านของผู้อ่านแต่ละวัย 
2.5 ปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการอ่าน 
2.6 แนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการอ่าน  

3. การเขียน 
3.1 ความหมายของการเขียน 
3.2 ความส าคัญของการเขียน 
3.3 จุดมุ่งหมายของการสอนเขียน 
3.4 หลักการสอนเขียน  

4. การอ่านและการเขียนภาษาไทย 
4.1 การอ่านสะกดค า 

4.1.1 ความหมายของการอ่านสะกดค า 
4.1.2 ความส าคัญของการอ่านสะกดค า 
4.1.3 ปัญหาการอ่านภาษาไทย 
4.1.4 การสอนอ่านสะกดค า 

4.2 การเขียนสะกดค า 
4.2.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 
4.2.2 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
4.2.3 ปัญหาการเขียนสะกดค า 



8 

 

4.2.4 การสอนเขียนสะกดค า 
5. แบบฝึกเสริมทักษะ 

5.1 ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ 
5.2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึก 
5.3 ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี 
5.4 ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะ 
5.5 รูปแบบของการสร้างแบบฝึกทักษะ  

 6. แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
  6.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่   
การเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร        

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 
การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆการอ่าน

ในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ 
ของการเขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูลแนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซ่ึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจใน
บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดง
ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด ย่อความ  เขียน
รายงานจาก  สิ่งที่ อ่านได้  วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและ    
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน  รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  น าข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ค าทับศัพท์ และ
ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ  กาพย์  และโคลงสี่สุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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สาระท่ี 1    การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
สาระท่ี 2    การเขียน  
 มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ        
 

 

สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม

ไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 45) ได้ก าหนด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดังนี้ 
สาระท่ี 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท

ร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา 

กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 
28  และโคลงสี่สุภาพ 

 2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
 
 
 
 

3. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

4. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และ
ค าที่มีหลายความหมายในบริบท

   - เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
- เรื่องสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต่าง ๆ จากการอ่าน 

5. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดย
พิจารณาจากบริบท 

- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
- บทความ     

 6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุ 
   สมผลของงานเขียนประเภทชักจูง    

โน้มน้าวใจ 

- สารคด ี
- บันเทิงคด ี
- เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค  และข้อความ

ที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ 

 7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน  
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับ
ที่ยากขึ้น 

 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
 

8. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนั งสือ อ่านที่ ครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน  

9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
สาระท่ี 2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง

ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   
 การเขียนสื่อสาร เช่น      

- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญ ๆ 
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระส าคัญและรายละเอียดสนับสนุน 

 การบรรยายประสบการณ ์
 

 4. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 5. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  เรื่องสั้น   

ค าสอน โอวาท   ค าปราศรัย สุนทรพจน์ 
รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่า
ประสบการณ์    

 6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระจากสื่อท่ีได้รับ 

 
สื่อต่าง ๆ เช่น 
- บทความ  
- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ              

7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    
กิจธุระ 

 

 การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะน า 

  การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามข้อมูล 

8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

 การเขียนรายงาน ได้แก่    
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
 
สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
 

1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง
และด ู

2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 
3. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี

เนื้อหาโน้มน้าวใจ 

การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู 
การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา
โน้มน้าว 
 

 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการ
สนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน 

6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ           
   พูด 

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 
 2. สร้างค าในภาษาไทย 

 
 การสร้างค า 
    - ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
    - ค าพ้อง  

 3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค 

 ชนิดและหน้าที่ของค า 

 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

 ภาษาพูด  
 ภาษาเขียน 

 5.  แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี 11 
 6. จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพย

และสุภาษิต 
 ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

 3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ 
และบุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่าง
เหมาะสม 

 ระดับของภาษา 
 ค าราชาศัพท ์

 4. แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
 5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ

และภาษาถ่ิน 
 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
 

 6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค า
ในภาษาไทย   

 หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
 

 7. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
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มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม

ที่อ่าน 
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     

- ศาสนา  
- ประเพณ ี
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

3 . อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม             

 

 5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-   บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 
 จากหลักสูตร  สรุปได้ว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มที่มุ่งพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทางภาษาที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับผู้เรียน   โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านการใช้
ภาษาให้มีประสิทธิภาพ  การอ่านออก  เขียนได้เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งในหลักสูตรการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                       รหัสวิชา  ท21101 
รายวิชาพื้นฐาน   ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1        เวลา   3   ชั่วโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  การอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน การอธิบายค าเปรียบเทียบและค าที่มีหลายความหมาย  การตีความจากเรื่องที่อ่าน  การคัด
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร  การเขียนบรรยาย  
การเขียนเรียงความ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  บทความ  ข่าว  
เหตุการณ์  การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าว  และมีมารยามในการฟัง การดู และการสนทนา  ศึกษาชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค     
การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน  ค าพ้อง การแต่งบทร้อยกรองการแต่งกาพย์ยานี 11 การสรุป
เนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  การเขียน  การพูด  การคิดวิเคราะห์  การปฏิบัติ  และ
กระบวนการกลุ่ม  อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว   บทร้อยกรอง  อ่านจับใจความ  สรุป
ความ  เล่าเรื่อง  เขียน-รายงาน 

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง  การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ และ
กระบวนการกลุ่ม เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นผู้ได้รับการพัฒนาให้มีวิถี
แบบประชาธิปไตย และค่านิยม  12  ประการ  ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคมสู่
ประชาคมอาเซียน และความเป็นสากล   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1  ม.1/1  ม.1/2 ม.1/4  ม.1/5 
ท 2.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/6     
ท 3.1  ม.1/2  ม.1/4  ม.1/6 
ท 4.1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/5   
ท 5.1  ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  
      
รวม  18  ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน 
หน่วย

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
เวลาที่ใช้สอน 

(ชั่วโมง) 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 

1  นิ ร า ศ ภู เข า
ทอง 

ท  1.1 ม .1/ 1, 
ม .1/ 2,ม .1/ 4, 
ม.1/5 
ท  2.1 ม .1/ 1, 
ม.1/2   
ท 3.1 ม.1/2,  
ท 4.1 ม.1/3,  
ท 5.1 ม 1/1, ม

1. นิราศภูเขาทอง เป็น
ผลงานประพันธ์ของสุนทรภู ่
ซึ่งแสดงให้เห็นชั้นเชิงการ
ประพันธ์ที่พัฒนาขึ้นของ
กวีผู้นี้         นักวรรณคดี
ยกย่องว่านิราศเรื่องนี้เป็น
นิราศที่แต่งได้ดีที่สุด ซึ่ง
นอกจากส านวนภาษาท่ี

22 - ท่ อ งบ ท
อาขยาน 
- บั น ทึ ก
การอ่าน 

20 
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1/2,  
ม1/3 

สละสลวยแล้ว ในนิราศ
เรื่องนี้สุนทรภู่ยังได้
สอดแทรกปรัชญาชีวิตที่
ลึกซึ้ง ท าให้หลายตอนยังมี
ผู้จดจ าและน ามาใช้อ้างอิง
อยู่เสมอ 
2. การอ่านจับใจความเป็น
การระดับพ้ืนฐาน ซึ่งมีความ 
ส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษา 
หาความรู้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ข้อความหรือเรื่องราวที่อ่าน 
ผู้ที่มีทักษะการอ่านจับใจ 
ความสูงจะสามารถเข้าใจ
เนื้อหาที่ปรากฏในข้อความ 
หรือเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็ว
และแม่นย าซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน 
ในการวิเคราะห์หรือตีความ
เรื่องราวนั้นๆ ต่อไป 
3. การเขียนแนะน า
สถานที่ส าคัญ ผู้เขียนต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้น  ๆ
เป็นอย่างดี และควรศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่ง
ความรู้ที่เชื่อถือได้ จึงจะ
ท าให้งานเขียนนั้นน่าสนใจ
และเพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้อ่าน
ยิ่งขึ้น 
4. การอ่านจับใจความเป็น
การระดับพ้ืนฐาน ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งใน
การศึกษาหาความรู้ มีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อความ
หรือเรื่องราวที่อ่าน ผู้ที่มี
ทักษะการอ่านจับใจความ
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สูงจะสามารถเข้าใจเนื้อหา
ที่ปรากฏในข้อความหรือ
เรื่องท่ีอ่านอย่างรวดเร็ว
และแมน่ย าซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์หรือตีความ
เรื่องราวนั้นๆ ต่อไป 
5. ค าที่มีความหมายถึงบุคคล 
สัตว์ พืช วัตถุ ทั้งที่สามารถ
มองเห็นและมองไม่ เห็น
เป็นค านาม 
6. ค าที่ใช้แทนค านามเป็น
ค าสรรพนาม ใช้ค าสรรพ
นามเพ่ือไม่ต้องใช้ค านาม
นั้นซ้ า 
7. ค ากริยาที่ใช้แสดงการ
กระท า แสดงอาการ หรือ
แสดงสภาพของค านาม
และค าสรรพนามในประโยค
เป็นค ากริยา 
8 ค าท่ีประกอบกับค าอ่ืนๆ 
เพ่ือขยายความหมายให้
ชัดเจนขึ้น เป็นค าวิเศษณ์ 
9. ค าที่ท าหน้าที่เชื่อมค า
หรือกลุ่มค าเพ่ือแสดงความ 
สัมพันธ์ในเรื่องสถานที่ 
เวลา อาการ หรือความ
เป็นเจ้าของ เป็นค าบุพบท 
10. ค าสันธานท าหน้าที่
เชื่อมประโยคกับประโยค
หรือข้อความกับข้อความ
ให้ต่อเนื่องกันเพ่ือท าให้
เนื้อความคล้อยตามกัน
ขัดแย้งกันเป็นเหตุผลแก่
กัน หรือให้เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
11. ค าที่เปล่งออกมาเพ่ือ
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แสดงอารมณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อสถานการณ์ขณะนั้น
เป็นค าอุทาน 
12. ในนิราศภูเขาทองมีค า
ประพันธ์ที่มีความหมาย
สัมพันธ์กับส านวนที่เป็น
ค าพังเพยและสุภาษิตซึ่ง
ควรวิเคราะห์ให้เข้าใจเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และควรศึกษากลวิธีการ
ประพันธ์ส าหรับใช้ในการ
พินิจคุณค่าทางวรรณศิลป์
ของวรรณคดีและวรรณกรรม 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าและสามารถ 
น ามาใช้ในการแต่งค า
ประพันธ์ได้ 
13. นิราศมีลักษณะค า
ประพันธ์เช่นเดียวกับกลอน
สุภาพ การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองให้ไพเราะ
ควรค านึงถึงการเอ้ือสัมผัส
ของค าให้มีเสียงคล้องจองกัน 
และใช้น้ าเสยีงให้สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง 
14. นิราศภูเขาทองมีค า
ประพันธ์ไพเราะและมี
ความหมาย ดีหลายบท 
สมควรน ามาเป็นบทฝึกคัด
ลายมือและท่องจ าส าหรับ
ใช้สื่อสารอ้างอิงได้เป็น
อย่างดี 
15. การเขียนด้วยลายมือ
ที่สวยงามเป็นระเบียบและ
ถูกต้องตามอักขรวิธี เป็น
ค่านิยมท่ีดีงามและเป็น
การอนุรักษ์ภาษาไทย 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชาธิราช 
ตอน 
สมิงพระราม
อาสา 

ท  1.1 ม .1/ 1, 
ม .1/ 2,ม .1/ 4, 
ม.1/5 
ท  2.1 ม .1/ 3, 
ม.1/4   
ท 3.1 ม.1/4,  
ท 4.1 ม.1/2,  
ท 5.1 ม 1/1, ม
1/2,  
ม1/3 
ภ า ษ า ที่ ไ ม่ ได้
เ ป็ น ภ า ษ า
ร า ช ก า ร ห รื อ
ภ าษ าห ลั ก  มี
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีมั่งค่ัง 

1. เรื่องราชาธิราชเป็น
พงศาวดารของมอญ ไทย
น ามาแปลในสมัยรัชกาลที่ 
1 มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ท าสงครามระหว่างมอญ
และพม่า มีเนื้อความให้
ข้อคิดและโวหาร
สละสลวย เป็นแบบฉบับ
การเขียนร้อยแก้วที่ดี 
2. บทบาทของภาษาดั่ง
เดิมหรือภาษาถิ่นมี
บทบาทในแง่ของมรดก
ทางวรรณกรรมที่สืบทอด
กันมาช้านานอย่างไรใน
ประเทศอาเซียน 
3. แนวทางท่ีจะท าให้อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้วที่
เป็นวรรณคดีได้ดีนั้น ต้อง
ศึกษาเนื้อเรื่องให้เข้าใจ 
สังเกตถ้อยค าและข้อความ
ที่เป็นใจความส าคัญเพ่ือ
เน้นเสียง และฝึกอ่านออก
เสียงค าที่อ่านยากให้
ถูกต้อง 
4. การอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วที่มักเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันจะเป็นการ
อ่านโดยไม่ได้เตรียมตัว
ล่วงหน้า ซึ่งผู้อ่านจะต้อง
ใช้ทักษะและความสามารถ
ที่เคยฝึกฝนมาเพ่ือให้การอ่าน 
ออกเสียงนั้นมีประสิทธภิาพ 
ดังนั้น ผู้ที่จะอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วได้ดี จึงต้อง
ฝึกฝนและพัฒนาตนอยู่เสมอ 
5. การเขียนย่อความเป็น

20 - การเขียน
เรียงความ
เรื่อง “คุณ
แ ผ่ น ดิ น
แ ล ะ ปิ่ น
ราชัน” 
- นิ ท า น
เ ล่ ม เ ล็ ก
ราชาธิราช  

20 
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การน าใจความส าคัญของเรื่อง
ที่ อ่ าน ฟัง หรือดู  มาเรียบ
เรียงใหม่ให้กระชับ เข้าใจง่าย 
และได้ ใจความถู กต้ อ ง 
ครบถ้วนตามเรื่องเดิม 
6. การพูดสรุปความจาก
เรื่องที่ฟังและดู ท าให้ได้รับ
ข้อมูลที่กระชับ ประหยัดเวลา 
ได้สาระส าคัญครบถ้วน 
และท าให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพได้รับประโยชน์ 
ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 
7. การเขียนแนะน าตนเอง
เป็นการน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับ ตนเองให้ผู้อื่น
รับทราบเพื่อประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดต้องเป็นความจริง 
8. พรรณนาโวหารเป็นการ
เขียนอธิบายรายละเอียด
ของสิ่งต่างๆ หรือความรู้สึก
อย่างประณีตละเอียดลออ 
เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ
ซาบซึ้ง และเกิดจินตภาพ 
9. การเขียนเรียงความเชิง
พรรณนาเป็นงานเขียน
ร้อยแก้วที่มีการแทรก
เนื้อความที่กล่าวอย่าง
ละเอียด และเลือกใช้ถ้อยค า
เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพ มี
โครงสร้างที่ประกอบด้วย
ค าน า เนื้อเรื่องและสรุป 
10. ค าซ้อน เป็นค าที่เกิด
จากการน าค ามูลที่มีความหมาย 
เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน 
หรือตรงข้ามกัน ตั้งแต่ 2 
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ค ามารวมกัน ท าให้เกิดค า
ใหม่ที่มีความหมายใหม่หรือ
มีเค้าของความหมายเดิม 
11. ค าประสม เป็นค าที่เกิด
จากการน าค าที่มีความหมาย
ต่างกันตั้งแต่ 2 ค ามารวมกัน
เป็นค าใหม่ที่มีความหมาย
ใหมห่รือมีเค้าของความหมาย
เดิม 
12. ลักษณนาม เป็นค าที่
ใช้บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ 
เพ่ือแสดงรูปร่าง ลักษณะ 
หรือ ปริมาณของสิ่งนัน้ 
13. การถ่ายทอดวรรณคดี
ออกมาเป็นบทละครท าให้
เข้าใจเนื้อเรื่องและความ
นึกคิดของตัวละครได้
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
14. วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช 
ตอน สมิงพระรามอาสา 
ให้คุณค่าทั้งด้านส านวน
ภาษาท่ีไพเราะจับใจ 

3 กาพย์เห่
ชมเครื่อง
คาวหวาน 

ท  1.1 ม .1/ 1, 
ม .1/ 2,ม .1/ 4, 
ม.1/5 
ท  2.1 ม .1/ 2, 
ม.1/6   
ท 3.1 ม.1/6,  
ท 4.1 ม.1/5,  
ท 5.1 ม 1/1, ม
1/2,  
ม1/3 

1. กาพย์ เห่ชมเครื่องคาว
หวาน เป็นบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่  2 เนื้ อความ
กล่าวถึงการชมอาหารคาว
หวาน และงานนักขัตฤกษ์ใน
แต่ละเดือนของไทย เป็น
วรรณ คดี ที่ สะท้ อนการ
รับประทานอาหารที่ เป็ น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของคนไทยที่สืบเนื่องจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. บทร้อยกรองจากเรื่อง 
กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวานมีความไพเราะมาก 

16 - แผนผัง
ความคิด
สรุปคุณค่า
ของกาพย์
เห่ชม
เครื่องคาว
หวาน 
 

10 
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การอ่านออกเสียงอย่าง
ถูกต้องทั้งจังหวะและ
ท านองจะท าให้บทร้อย
กรองมีความไพเราะมาก
ยิ่งขึ้น การน าบทร้อยกรอง
ที่ชอบมาคัดลายมือและ
ท่องจ า ท าให้เกิดความ
ซาบซึ้งและสามารถ
น าไปใช้อ้างอิงได้ 
4. การประพันธ์บทร้อย
กรองให้ไพเราะจะมีกลวิธี
การเลือกใช้ค าและการใช้
โวหารภาพพจน์ต่างๆ ซึ่ง
ต้องเรียนรู้และฝึกฝน 
5. กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวานเป็นวรรณคดีไทยที่มี
คุณค่า การฝึกแต่งกาพย์
เห่เพื่อชมอาหารไทยจึง
เป็น  การสืบทอดวรรณคดี
ไทยอย่างเห็นคุณค่าอีก
ทางหนึ่ง 
6. การจับใจความและวิเคราะห์
เรื่องท่ีอ่าน ท าให้เข้าใจ
สาระส าคัญของเรื่องทราบ
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นของผู้เขียน 
เป็นการขยายความรู้และ
ความคิดของผู้อ่านให้กว้าง
ยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น และความสมเหตุ 
สมผลของเรื่อง ท าให้ผู้รับ
สารสามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือของเรื่องนั้นได้
ชัดเจนและแม่นย า 
7. ปัจจุบันการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มี
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จ านวนมาก บางครั้งอาจ
เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจหรือเชิญชวนให้
ปฏิบัติตามโดยมีจุดหมาย
แอบแฝง ดังนั้นจึงต้องรู้จัก
การประเมินค่าเนื้อหาที่ปรากฏ
ในสื่อเหล่านี้การพูดประเมิน
ค่าเกี่ยวกับสื่อที่มีเนื้อหา
โน้มน้าวใจเป็นการแสดง
ความคิดเห็นของผู้พูด
เพ่ือให้ฟังทราบ และเป็น
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของ
ตนที่ประเมินค่าข้อมูลจาก
สื่อต่าง  
9. การอ่านเอกสารคู่มือ
ต้องอ่านอย่างละเอียดและ
ท าความเข้าใจใหช้ัดเจน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง การอ่าน
และปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
จะท าให้ผู้อ่านสามารถใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด และยังเป็นการ
ถนอมอายุการใช้งานให้
ยาวนาน ขณะเดียวกันเป็น
การเพ่ิมความละเอียด
รอบคอบให้แก่ผู้อ่าน
ได้มากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงควร
อ่านเอกสารคู่มือก่อนเริ่ม
ใช้งานเครื่องงานเครื่องมือ
เครื่องใช้ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

ชื่อรายวิชา  ภาษาไทย             รหัสวิชา ท 21102 
รายวิชาพื้นฐาน    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 
ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ศึกษาหลักการอ่านเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  
เชิงสร้างสรรค์  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้            
การวิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต และมี
มารยาทในการอ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียง ประกาศ ค าสอน  โอวาท  
สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ  การเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานโครงงาน  และมีมารยาทในการเขียน  การพูดสรุปความ  พูด
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  
การดู และการสนทนา  ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษา วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน การจ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
วรรณคดแีละวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม  
อ่านออกเสียงและอ่านในใจบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านจับใจความ สรุปความ อธิบาย วิเคราะห์ความ  
การฟังการดู  การพูด และการเขียนรายงานโครงงาน แต่งกาพย์ยานี 11  ท่องจ าบทอาขยานและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า 

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ และกระบวนการ
กลุ่มเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เป็นผู้ ได้รับการพัฒนาให้มีวิถีแบบ
ประชาธิปไตย และค่านิยม  12  ประการ  ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคมสู่ประชาคม
อาเซียน และความเป็นสากล   
รหัสตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัด 
ท 1.1  ม.1/3  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  
ท 2.1  ม.1/5  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9      
ท 3.1  ม.1/1  ม.1/3  ม.1/5     
ท 4.1  ม.1/1  ม.1/4  ม.1/6  
ท 5.1  ม.1/4  ม.1/5  
รวม 17  ตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน 
หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวชี้วัด เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
เวลาที่ใช้สอน 

(ชั่วโมง) 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 

1 โคลงโลกนิติ ท 1.1 ม. 1/1,  
ม. 1/3, ม. 1/8,  
ม. 1/9 
ท 2.1 ม. 1/2,  
ม. 1/3, ม. 1/9  
ท 3.1 ม. 1/3,  
ม. 1/6 
ท 4.1 ม. 1/2,  
ม. 1/3, ม. 1/6 
ท 5.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/3,  
ม. 1/4, ม. 1/5 
 

1. โคลงโลกนิติ เปน็สภุาษิต  
ที่มีการรวบรวมและช าระ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเดชาดิศร เนื้อหา
ของโคลงเป็นคติสอนใจใน 
การด าเนินชีวิต การศึกษา
ความหมายของค าศัพท์ 
ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
2. ความเปรียบเป็นการ
เปรียบเทียบสิ่งใดหนึ่งให้
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 
เนื้อหาในโคลงโลกนิติเป็น
สุภาษิตค าสอนจึงใช้ความ
เปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่าน
เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหา
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
3. ค าพ้องแบ่งเป็นค าพ้องรูป
ซึ่งเขียนเหมือนกัน อ่าน
ออกเสียงต่างกัน ค าพ้อง
เสียงเป็นค าที่เขียนต่างกัน 
อ่านออกเสียงเหมือนกัน 
ส่วนค าพ้องรูปพ้องเสียง
เป็นค าที่เขียนและอ่าน
ออกเสียงเหมือนกัน ค า
พ้องทั้ง 3 ประเภทมีความหมาย
แตกต่างกัน การเข้าใจ

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท่ องบท
อาขยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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ความหมายของค าพ้อง 
ต้องพิจารณาบริบทแวดล้อม
จึงจะทราบความหมาย
อย่างถูกต้อง ส่วนค าพ้อง
ความหมายหรือค าไวพจน์
เป็นค าที่เขียนต่างกัน อ่าน
ออกเสียงต่างกัน แต่ความหมาย
เหมือนกัน การน าค าไปใช้
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับบริบท  
4. ค าแต่ละชนิดในประโยค
ท าหน้าที่แตกต่างกัน และ
ค าชนิดเดียวกันอาจท า
หน้าที่ในประโยคแตกต่าง
กันได้ ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง
และบริบทอ่ืนๆ ในประโยค 
การรู้จักชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยคท าให้
เข้าใจเนื้อความในประโยค
นั้นได้ชัดเจน การสื่อสาร
จึงมีประสิทธิภาพ 
5. ค าประพันธ์ประเภท
โคลงบังคับการใช้ค าเอก 
ค าโท  บางค าจึงต้องใช้ค า
เอกโทษ โทโทษเพ่ือให้
ถูกต้องตาม ฉันทลักษณ์ 
และสื่อความหมายตามที่ผู้
แต่งการ การเข้าใจค าเอก
โทษ โทโทษท าให้เข้าใจ
เนื้อหาในโคลงโลกนิติมาก
ขึ้น และการอ่านค าโคลง
โลกนิติอย่างถูกต้อง ท าให้
ได้รับอรรถรสในการอ่าน 
และสื่อความหมายได้ตรง
ตามต้องการ 
6. บทอาขยานในโคลงโลก
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นิติมีคุณค่าท้ังด้านเนื้อหา
ที่ให้ข้อคิดและคุณค่าด้าน
ภาษาท่ีไพเราะคมคาย 
การท่องจ าบทอาขยานจึง
มีประโยชน์สามารถน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 
7. กลวิธีการประพันธ์เป็น 
การเลือกใช้ถ้อยค าให้เกิด
ความไพเราะงดงามและ
ช่วยสื่อความหมายให้เกิด
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
กลวิธีการประพันธ์มีหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ค า
อุปมา อุปลักษณ์ การเล่น
ค า และการเล่นเสียง การ
เข้าใจกลวิธีการประพันธ์
ท าให้เข้าใจเนื้อหาในค า
ประพันธ์ และตระหนักใน
คุณค่าของค าประพันธ์มากขึ้น 
 8.โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิต
ไทยโบราณที่มีเนื้อหาให้
คติสอนใจ ทั้งในเรื่องการ
พัฒนาตนเองและการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน การเข้าใจ
เนื้อหาในโคลงโลกนิติ ท า
ให้สามารถน าค าสอนไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
9. ค าพังเพยและสุภาษิต
เป็นถ้อยค าส านวนที่มุ่งให้
คติในการด าเนินชีวิต โดย
ค าพังเพยมีความหมาย
กลางๆ ที่แฝงข้อคิดเตือนใจ
ให้น าไปปฏิบัติ สว่นสุภาษิต
มุ่งเน้นการสั่งสอนตักเตือน
ให้จดจ าในโคลงโลกนิติมี
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ค าสอนที่สอดคล้องกับ ค า
พังเพยและสุภาษิต การเข้าใจ
เนื้อหาท าให้สามารถน าค า
พังเพยและสุภาษิตไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10. การพินิจคุณค่าของ
โคลงโลกนิติแบ่งเป็น
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
คุณค่าด้านแนวคิดคุณค่า
ด้านเนื้อหา และคุณค่า
ด้านสังคม ซึ่งคุณค่าแต่ละ
ด้านนั้นมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาวรรณคดีและ    
การน ามาประยุกต์ใช้ใน    
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
11. การเขียนบรรยาย
ประสบการณ์เป็นการ
เขียนอธิบายเรื่องราวต่าง 
ๆ ตามล าดับเหตุการณ์
และตามความเป็นจริง 
ผู้เขียนจึงต้องใช้ส านวน
ภาษา ถ้อยค าอย่างเหมาะสม 
เรียบเรียงล าดับเหตุการณ์
ให้เป็นล าดับ เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องและเกิดความรู้
คล้อยตามเรื่องราวที่ผู้เขียน
ต้องการเล่า 
12. การพูดแสดงความคิด
อย่างสร้างสรรค์ เป็นการ
ใช้ความคิดพิจารณาประเด็น  
ต่างๆ โดยเป็นความคิด      
ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ และ
สร้างสรรค์สังคม ผู้พูดจึง
ต้องศึกษาเรื่องนั้นอย่าง
ละเอียดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และประเมินค่าอย่างมี
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หลักเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้ฟัง
ได้รับประโยชน์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวติจริง 

2 สุ ภ าษิ ตพ ระ
ร่วง 

ท 1.1 ม. 1/1, 
ม. 1/2, ม. 1/4, 
ม. 1/5, ม. 1/8, 
ม. 1/9 
ท 2.1 ม. 1/1, 
ม. 1/6, ม. 1/9 
ท 3.1 ม. 1/3, 
ม. 1/6 
ท 4.1 ม. 1/2, 
ม. 1/6 
ท 5.1 ม. 1/1, 
ม. 1/2, ม.1/3, 
ม. 1/4,  ม. 1/5 

1. การศึกษาความหมาย
ของค าศัพท์ในวรรณคดีท า
ให้เข้าใจเนื้อความของ
วรรณคดีเรื่องนั้นได้ 
2. ค าซ้อนเกิดจากการน า
ค า ที่มีความหมายเหมือนกัน 
ใกล้เคียงกัน หรือตรงข้าม
กัน มารวมกันให้เกิดค าใหม่
ที่มีความหมาย 
3. สุภาษิตพระรว่งให้ข้อคดิ 
ค าสอนในการด าเนินชีวิต
หลายประการ ซึ่งสัมพันธ์กับ
โคลงโลกนิติและสุภาษิตไทย 
4. ค าต่างๆ ที่อยู่ในเรื่อง
หรือข้อความ เรียกว่า บริบท 
บริบทจะช่วยอธิบายให้
เข้าใจค ายากบางค าได้ ท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความ
จากเรื่องได้ชัดเจนขึ้น 
5. สุภาษิตพระร่วงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติตน
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
6. การเขียนด้วยลายมือที่
สวยงามเป็นระเบียบและ
ถูกต้องตามอักขรวิธี เป็น
ค่านิยมท่ีดีงามและเป็น
การอนุรักษ์ภาษาไทย 
7.สุภาษิตพระร่วงให้ข้อคิด     
ค าสอนดี ๆ ที่ควรน าไป
ปฏิบัติ ในการด าเนินชีวิต 
จึงมีคุณค่าควรแก่การท่องจ า

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค าสอน
จาก
สุภาษิต
พระร่วงสู่
ค่านิยม
หลัก 12 
ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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เพ่ือน าไปใช้สื่อสารอ้างอิง 
8. การเขียนแสดงความ
คิดเห็น เป็นการใช้เหตุผล
และหลักฐานอ้างอิงมา
ประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ รูปแบบการ
เขียนแสดงความคิดเห็น
อาจจะเป็นจดหมาย บทความ 
เรียงความ หรือ การตอบ
ข้อสอบอัตนัย 
9. การพูดที่ดีต้องมีสาระ 
ส าคัญ น าเสนออย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน มีความ
ชัดเจน เป็นประโยชน์แก่
ผู้ฟัง มีความคิดริเริ่มแปลก
ใหม่ และสร้างสรรค์สังคม 
10. สุภาษิตพระร่วงเป็น
วรรณคดีที่ทรงคุณค่า
ทางด้านภาษา มีแนวคิด
ในการด าเนินชีวิตและ
สะท้อนภาพของสังคมไทย 
11. การสืบค้นข้อมูลและ  
การเขียนบันทึกการเรียนรู้
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์  
การเรียนรู้ เพื่อน าข้อคิด     
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 กาพย์พระไชย
สุริยา 

ท 1.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/6,  
ม. 1/8, ม. 1/9 
ท 2.1  ม. 1/1,  
ม. 1/9 
ท 3.1ม. 1/5,ม. 
1/6 
ท 4.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/5 
ท 5.1 ม. 1/1, 

1. การศึกษาความหมาย
ของค าศัพท์ในวรรณคดีท า
ให้เข้าใจเนื้อความของ
วรรณคดีเรื่องนั้นได้ชัดเจนขึ้น 
2. การอ่านและจับใจความ
ส าคัญได้ ท าให้สามารถ
ล าดับเหตุการณ์ สรุปเนื้อ
เรื่องของวรรณคดีได้ชัดเจน 
3. เสียงสระ เสียงพยัญชนะ  
และเสียงวรรณยุกต์ สามารถ

17 -
แบบฝึกหัด
สรุป
เนื้อหา 30 
ข้อ 
- แผนผัง
ความคิด
สรุปคุณค่า
ของเรื่อง 

20 
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ม. 1/2, ม. 1/3,  
ม. 1/4, ม. 1/5  
เ มื่ อ โ ล ก
เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ป ระสบการณ์
ข อ ง ค น ต่ อ
ธ ร ร ม ช า ติ ก็
เปลี่ยนแปลงไป 
 

น ามาประกอบให้เกิดค าท่ีมี
ความหมายเพ่ือใช้ในภาษาไทย 
4. หน่วยเสียงพยัญชนะ
ท้ายในภาษาไทยเป็นหน่วย
เสียงตัวสะกดของค าซึ่งมี 
9 หน่วยเสียง 
5. ค าที่อยู่ในแม่ ก กา 
เป็นค าที่ประกอบขึ้นจาก
หน่วยเสียงพยัญชนะต้น 
หน่วยเสียงสระและหน่วย
เสียงวรรณยุกต ์ค าที่ประสม
หน่วยเสียงสระ อ า ไอ ใอ 
เอา จะออกเสียงเหมือนมี
เสียงพยัญชนะท้าย แต่ไม่
ปรากฏรูปพยัญชนะที่เป็น
ตัวสะกด 
6. ค าซ้อนเป็นค าท่ีเกิด
จากการน าค ามูลตั้งแต่ 2 
ค าข้ึนไปมารวมกัน ค าท่ี
น ามารวมกันอาจมีความหมาย  
เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน 
หรือตรงข้ามกันก็ได้ ค าที่
เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม ่
หรือยังมีเค้าของความหมายเดิม 
7. ค าประสมเกิดจากจาก
การน าค ามูลตั้งแต่ 2 ค าขึ้น
ไปมาประสมเป็นค าใหม่ ที่มี
ความหมายใหม่หรือยังคงมี 
เค้าความหมายของค าเดิม 
8. การอ่านกาพย์เป็นท านอง
เสนาะผู้อ่านต้องเข้าใจจังหวะ
วรรรคตอน เข้าใจฉันท
ลักษณ์ และเนื้อหา ออก
เสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
ชัดเจน มีสมาธิในการอ่าน
และการควบคุมเสียง 
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9. บทชมธรรมชาติในเรื่อง 
กาพย์พระไชยสุริยา มีความ
งดงามไพเราะทางด้านวรรณศิลป์
และสื่อจินตภาพ  ที่งดงาม 
10. กาพย์ยานี 11 หนึ่ง
บทประกอบด้วย บาทเอก
และบาทโท บาทหนึ่งแบ่งเป็น 
2 วรรค วรรคหน้ามี 5 ค า 
วรรคหลังมี 6 ค า และมี
สัมผัสบังคับระหว่างวรรค
และระหว่างบท 
11. การพูดเสนอความรู้ 
เป็นการพูดเพ่ือแสดง
ความรู้และข้อเท็จจริงให้
เห็นชัดเจนเป็นล าดับขั้นตอน 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ฟัง
ได้รับความรู้ การพูดเสนอ
ความรู้มีทั้ง การบรรยายสรุป 
การพูดเล่าเรื่อง และ การ
พูดอธิบาย 
12. กาพย์พระไชยสุริยามี 
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ให้
ความรู้หลักภาษาไทย และมี
คุณค่าทางด้านแนวคิด 
เนื้อหา และสังคมในการ
สอดแทรกคติธรรมค าสอน 
เสนอแนวทาง  การแก้ไข
ปัญหาของสังคม 
13. สุนทรภู่เป็นกวีที่มี
ความสามารถในการประพันธ์ 
วรรณคดีของท่านให้ทั้ง
ความรู้และข้อคิดหลายประการ 
อีกท้ังสะท้อนสภาพสังคม 
ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างดี 
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14. การเขียนเรื่องเก่ียวกับ
ประสบการณ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการ 
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 
(อาเซียน) 

4 นิทานพื้นบ้าน ท 1.1 ม. 1/2,  
ม. 1/4, ม. 1/8,  
ม. 1/9 
ท 2.1 ม. 1/7,  
ม. 1/8, ม. 1/9 
ท 3.1 ม. 1/2,  
ม. 1/5 
ท 4.1 ม. 1/2 
ท 5.1 ม. 1/1,  
ม. 1/2, ม. 1/3,  
ม. 1/4 
 

1. นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่อง
เล่าที่เล่าสืบต่อกันมาใน
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง และ
แพร่หลายไปยังท้องถิ่นอ่ืน 
จึงมักมีการใช้ค าภาษาถ่ิน
หรือค าท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น
การเรียนรู้ค าศัพท์เหล่านี้
จะท าให้ศึกษานิทานพ้ืนบ้าน
ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
2. ค าพ้องความหมายหรือ
ค าไวพจน์เป็นค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน หรือใกล้เคียง
กันแต่ใช้รูปเขียนต่างๆ กัน   
การเรียนรู้ค าไวพจน์ท าให้
สามารถเลือกค ามาใช้ใน
บริบทต่างๆ ได้เหมาะสม
และหลากหลาย 
3. สังข์ทองเป็นนิทาน
พ้ืนบ้านที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย เพราะ
เนื้อเรื่องสนุกสนานน่า
ติดตาม และให้ข้อคิดท่ี
สะท้อนค่านิยมของคนไทย
เรื่อง ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณและแสดงให้
เห็นว่าคุณค่าความดีของ
คนอยู่จิตใจไม่ใช่รูปกาย
ภายนอก 
4. นิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์
ทองมีความสัมพันธ์กับวิธี

16 - รายงาน
นิทาน
พ้ืนบ้านแต่
ละท้องถิ่น 

10 
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ชีวิตของคนไทยในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ทั้งด้านจิตรกรรม 
5. การพูดรายงานเรื่องที่
ศึกษาค้นคว้าเป็นการพูด
เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับทราบ
ข้อมูลและเกิดความเข้าใจ 
ซึ่งผู้พูดต้องรายงานข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ฟังได้รับประโยชน์จาก
การฟังอย่างเต็มที่ 

 
2. การอ่าน 

2.1 ความหมายของการอ่าน 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่าน ดังนี้ 
พรพิไล เลิศวิชา (2550: 33) การอ่าน คือ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและ

เสียงอ่านต้องสอนให้เด็กฝึกฟังเสียงสัมผัสห าคล้องจอง บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก ซึ่งจะมีผลให้ “การรู้ภาษา” 
เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติในตัวเด็ก การอ่านเริ่มจากการให้เด็กฟังครูอ่าน พร้อมกับดูตามตัวหนังสือ/
รูปภาพ จากหนังสือที่ครูอ่าน เพ่ือสมองจะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาพ ค าที่เห็น ความหมาย
ของค าจากภาพ ลักษณะเสียงที่เกิดจากการเรียงของอักษรในค า จังหวะจะโคน  

นถดล จันทร์เพ็ญ (2539: 73) พิจารณาเฉพาะความหมายทั่วไปของการอ่านทั่วๆ แยกเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ ประเด็นเเรกกล่าว การว่าตามหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ คือ การเปล่งเสียงตาม
ตัวอักษร ถ้อยค าและเครื่องหมายต่างๆ ที่เขียนไว้ออกมาให้ชัดค าเละเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง และประเด็น
ที่สอง เป็นการดูหรือเข้าใจจากหนังสือ หมายถึง การอ่านในใจ คือ การแปลความหมายของตัวอักษร
ออกมาเป็นความคิด และน าความคิดนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

กรณิศ เวศนารัตน์ (2549: 16) กล่าวว่า คือ การส่งสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านการอ่านโดย
การถ่ายถอดความหมายจากตัวอักษรหรือภาพเป็นความคิดความเข้าใจของผู้อ่าน เเละน าความคิดนั้น
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านเองซึ่งข้ึนอยู่กับประสบการณ์เดิมและความรู้ทางภาษาของผู้อ่านเอง 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548: 18) กล่าวถึงการอ่านออกการ อ่านได้และการอ่านเป็นไว้ดังนี้ 
การอ่านออก คือ การที่ผู้ อ่านสามารถอ่านออกเสียงเป็นค าและอ่านค าต่อเนื่องเป็นประโยคได้ 
ความสามารถในการอ่านออกเป็นค าเป็นประโยคนี้ ไม่จ าเป็นว่าผู้อ่านจะต้องทราบหรือเข้าใจ
ความหมายหรือแปลความหมายได้เสมอไป 

การอ่านได้ คือ การที่ผู้อ่านสามารถอ่านค าเป็นประโยคทีต่อเนื่องกัน อีกทั้งทราบและเข้าใจ
ความหมายแปลความหมายได้โดยตรงจากรูปประโยคที่เห็น 

การอ่านเป็น คือ การอ่านระดับสูงสุดซึ่ งผู้ อ่ านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการคิดพิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตอบได้วิจารณ์เนื้อหาที่อ่าน
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เพ่ือให้สามารถเข้าใจความหมายของประโยคที่มีความหมายซ่อนเร้นลึกลงไปจากความหมายที่แสดง
ในรูปประโยคที่เห็น 

บรรพต ศิริชัย (2544: 2) กล่าวว่า การอ่าน คือ กระบวนการแห่งความคิดในการรับสารขณะที่
อ่านสมองของผู้อ่านจะต้องแปลความหมาย ตีความ ข้อความหรือเรื่องราวที่อ่านได้ด้วยตลอดเวลา ใน
ระหว่างที่ผู้อ่านก าลังอ่านหนังสือยู่นั้น จะต้องใช้กลวิธีหลายๆ  อย่าง เพ่ือข่ายให้เข้าใจเรื่องราวได้
รวดเร็วขึ้น ได้แก่ ความรู้เดิมในเรื่องค าศัพท์ เพ่ือใช้อธิบายความหมายเเปลความตีความ และขยาย
ความจากเรื่องที่อ่านได้นอกจากนี้ ผู้อ่านจะต้องมีความคิดเชิงวิจารณ์ และสร้างสรรค์ สามารถ
พิจารณาเหตุผลจากข้อความที่อ่านเข้าใจความคิดหรือหาจุดมุ่งหมายของผู้เขียน รวบรวมความคิด
จากการอ่านแล้วน าไปประสานกับประสบการณ์เดิมของตนเป็นความคิดใหม่เพ่ือน าไปใช้    ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

สุพรรณี วราทร (2545: 3-4) การอ่านเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สัญลักษณ์ที่
ตีพิมพ์หรือบันทึก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้อ่านระลึกถึงความหมายจากประสบการณ์ที่สะสมไว้และยัง
เกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายใหม่โดยการประสานสิ่งที่ อ่านกับความคิดต่างๆที่ผู้ อ่านมีอยู่ 
ความหมายที่เกิดข้ึนใหม่จะถูกจัดไว้ไนกระบวนการทางความคิด ตามจุดมุ่งหมายของผู้อ่านการอ่านจึง
ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปสู่จิตใจและความคิดของ
ผู้อ่านเท่านั้น แต่ยังเป็นการที่ผู้อ่านมีส่วนร่วม โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาท าความเข้าใจ
สิ่งที่อ่านหรือเพ่ิมเติมส่วนที่ขาดหายไปด้ายการตีความคาดการณ์หรือประเมินค่าสิ่งที่ปรากฏในเนื้อหา
ที่อ่าน การอ่านเป็นความสามารถท่ีมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน ผู้ที่
ได้รับการฝึกฝนมากและถูกวิธีย่อมมีความสามารถในการอ่านสูงใช้กลวิธีในการอ่านได้เหมาะสมกับสื่อ
ที่อ่านและความมุ่งหมาย ซึ่งถือว่า “อ่านเป็น” ท าให้ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็น
การอ่านที่มีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของการอ่านที่ได้น ามาเสนอข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่
เริ่มจากการรับรู้สัญลักษณ์หรือตัวอักษรเข้ามาทางสายตา ผ่านกระบวนการต่างๆ จนผู้อ่านเข้าใจความหมาย
ของสัญลักษณ์ที่เห็น ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจความหมายเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการรับรู้ 
ประสบการณ์เดิม บริบทของสิ่งที่อ่าน รวมไปถึงความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ 
 

2.2 จุดมุ่งหมายของการอ่าน ประโยชน์ และความส าคัญของการอ่าน 
     2.1.1 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
การอ่านแต่ละครั้งผู้อ่านย่อมมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ นิภาพร นุเสน (2545: 6) 

จึงได้สรุปจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้กว้าง ๆ ดังนี้  
1. อ่านเพื่อความรู้ 
การอ่านเพ่ือความรู้เป็นการอ่านเพ่ือให้ได้ความรู้จากเรื่องที่อ่าน อาจจะอ่านเพ่ือให้อ่านเพ่ือ

สะสมความรู้ อ่านเพ่ือหาค าตอบ อ่านเพ่ือต้องการข่าวสารข้อเท็จจริง อ่านเพ่ือน าข้อมูลหรือแนวคิด
จากเรื่องที่ อ่านมาเขียนแสดงความคิดท ารายงาน หรือเขียนเชิงสร้างสรรค์อ่านเพ่ือปฏิบัติตาม
ค าแนะน าจากข้อความหรือหนังสือที่อ่าน อ่านเพ่ือศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ อ่านเพ่ือวิจารณ์ ฯลฯ 
บุคคลทั่วๆ ไปมักอ่านเพื่อขยายความรู้ความสนใจของตนให้กว้างขวางออกไป 
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2. อ่านเพื่อความบันเทิง 
อ่านเพ่ือความบันเทิง เป็นการอ่านเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ

อย่างหนึ่งความบันเทิงเป็นอาหารใจที่มีความส าคัญต่อมนุษย์เช่นเดียวกับอาหารกาย เราจะ ใช้      
การอ่านเป็นเครื่องมือให้ได้รับความบันเทิง ตั้งแต่วัยเด็ก อ่านหนังสือนิทาน การ์ตูน ต่อมาก็อ่าน  
เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร สารคดีวรรณคดีและบทกวีต่างๆการอ่านเพ่ือความบันเทิง ผู้อ่านจะเลือก
อ่านในสิ่งที่คนชอบ เป็นการหาความสุขด้วยวิธีง่ายๆประหยัดไม่สิ้น เปลืองมาก การอ่านเพ่ือความ
บันเทิง นอกจากจะท าให้ผู้อ่านมีความสุขคลายเครียดแล้วยังอาจจะได้แง่คิดดีๆ และช่วยยกระดับ
จิตใจของผู้อ่านได้ด้วย ส่วนการจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับหนังสือที่อ่าน 
ความสามารถในการอ่านและจุดมุ่งหมายของผู้อ่านด้วย 

ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุกส์ (2550: 7) สรุปจุดประสงค์ของการอ่านดังนี้  
1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้  
2. อ่านเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น  
3. อ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
4. อ่านเพื่อเพ่ิมฐานะทางสังคม  
5. อ่านเพื่อต้องการทราบข่าวสารข้อเท็จจริง 
ส่วน ศิริพร จันทร์สว่าง (2543: 10) สรุปไว้ว่า จุดมุ่งหมายของการอ่านมี 2 ประการ คือ อ่าน

เพ่ือศึกษาความรู้อันเป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และการอ่านเพ่ือให้เกิด
ความสนุก สนาน และความเพลิดเพลิน การตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านแต่ละครั้งจะท าให้ผู้อ่านได้รับ
ผลตามที่คาดหวังไว้ว่าจะได้สิ่งใดจากการอ่าน นอกจากนี้ยังท าให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพและยังท า
ให้เกิดประสิทธิผล ในการน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้ก่อประโยชน์ทางด้านต่างๆ อีกด้วย 

 
     2.1.2 ประโยชน์และความส าคัญของการอ่าน 
การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ การอ่านจะเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต นักการศึกษาหลายท่านจึงได้กล่าวถึงประโยชน์และความส าคัญของการอ่านไว้ดังนี้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายความส าคัญของการอ่าน

หนังสือในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พุทธศักราช 2530 สรุปความได้ ดังนี้ 
1. การอ่านหนังสือท าให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น 

การฟัง  
2. ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ สามารถน าหนังสือไปไหนมาไหนได้  
3. หนังสือเก็บไว้ได้นานกว่าสื่ออย่างอ่ืน ซึ่งมักมีอายุการใช้งานโดยจ ากัด  
4. ผู้อ่านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการได้เองในขณะอ่าน  
5. การอ่านส่งเสริมให้สมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าสื่ออ่ืน ทั้งนี้เพราะขณะอ่านจิตใจ

จะต้องมุ่งอยู่กับข้อความ พินิจพิเคราะห์ข้อความ  
6. ผู้อ่านเป็นผู้ก าหนดการอ่านได้ด้วยตัวเอง จะอ่านคร่าวๆ อ่านละเอียด อ่านข้ามหรืออ่าน

ทุกๆ ตัวอักษร เป็นไปตามใจของผู้อ่านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้เพราะหนังสือมีมากสามารถเลือก
อ่านเองได ้
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7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกว่าสื่ออย่างอ่ืน ท าให้สมองผู้อ่านเปิดกว้าง 
สร้างแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะได้  

8. ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นได้ด้วยตัวเอง พินิจเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง หนังสือบางเล่มมีข้อความ
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วย เมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดผลดี (แม้นมาส ชวลิต, 2544: 2)  

ส่วน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2545: 3) อธิบายถึงประโยชน์ของการอ่านไว้ดังนี้  
1. การอ่านเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีท าให้มีบุคลิกภาพดี 

รักษาสุขภาพ ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม  
2. การอ่านท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การจะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องอ่าน

ก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศที่จะไป  
3. การอ่านท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ช่วยในการปรับปรุงตนเอง เช่น ปรับปรุงบุคลิกภาพ

การพูดจา การรู้จักระงับอารมณ์ การมีความอดทน ท าตัวเป็นลูกน้องที่ดี ท าตัวเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี 
รู้จักฟังเเละคิดตามไปด้วยอย่างมีเหตุผล และการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น  

4. การอ่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ถ้าประเทศใดมีพลเมืองไม่รู้หนังสืออยู่เป็น
จ านวนมากประเทศนั้นย่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้า จะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา มักมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองโดยการปฏิวัติหรือรัฐประหารอยู่เป็นประจ า 

การอ่านนั้นให้ประโยชน์แก่นักอ่านอย่างมหาศาลอีกทั้งยังมีความส าคัญกับทุกกลุ่มคนทุกกลุ่มอาชีพ 
ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ใน
การแสวง หาความรู้ การรู้และใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝน
การอ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีพ้ืนฐานในการอ่านที่ดี ทั้งช่วยให้เกิดความช านาญและมี
ความรู้กว้างขวางด้วย 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542: 85) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นกิจวัตร
ประจ าวันอย่างหนึ่งของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ขาดไม่ได้ มนุษย์จึงมักอ่านหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสาร
ตลอดจนหนังสืออ่ืนๆ อยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมทักษะและเสริมประสบการณ์แก่ผู้อ่านและเพ่ือพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ช่วยให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันเหตุการณ์ มีความคิด
กว้างไกล มีเหตุผล มีความเฉลียวฉลาดทันคน และยังท าให้ผู้อ่านเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์มากข้ึน 

จึงกล่าวได้ว่าการอ่านนั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ว่าจะต่อตนเอง ต่อสังคม รวมไปถึง
ประเทศ ชาติ เมื่อบุคคลอ่านได้ อ่านเป็น ก็ท าให้เกิดความรู้ และน าความรู้นั้นพัฒนาประเทศให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ 

 
2.3 พัฒนาการทางการอ่าน 
ในการอ่านนั้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพ ครูต้องทราบขั้นตอนในการพัฒนาการอ่านก่อนว่า

แต่ละวัยมีความสามารถทางด้านการอ่านในระดับใดถึงจะไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 
ผดุง อารยะวิญญู (2544: 67) ได้กล่าวถึง พัฒนาการทางการอ่านของ แชล ซึ่งแบ่งออกเป็น 

6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่ 0 ขั้นก่อนการอ่าน (Prereading) อายุ 0-6 ขวบ 
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เป็นเด็กก่อนการสอนให้เด็กอ่านอย่างเป็นทางการเป็นการเตรียมพร้อมของเด็กเพ่ือการอ่าน
ในอนาคตในขั้นนี้ควรเน้นการฟัง พ่อแม่อาจอ่านให้เด็กฟัง เรื่องที่อ่านควรเป็นนิทานหรือเรื่องราวที่
สนุกสนาน ค าอ่านให้ฟังควรเป็นค าที่ใกล้ตัวเด็ก ค าที่เด็กอาจพบบ่อยๆ เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายชื่อ
ร้านอาหาร หรือป้ายประกาศอ่ืนๆ ที่ไม่ยากนัก การเตรียมขั้นนี้ เป็นพัฒนาการความพร้อมของเด็ก จึง
เป็นการเตรียมเด็กให้คุ้นเคยกับตัวอักษรและค่ามากกว่าการสอนอ่านอย่างจริงจัง 

ขั้นที่ 1 ขั้นการอ่านขันต้น (Initial Reading) อายุระดับป.1-ป.2  
เป็นการหัดอ่านเบื้องต้น เด็กพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงสระ พยัญชนะกับรูปของ

ตัวอักษรเด็กอาจเป็นอ่านค่าได้ อ่านเป็นประโยคได้ แต่การอ่านของเด็กยังช้าอยู่การสอนอ่านส่วนมาก
จะสอนเป็นค าเป็นวลี เป็นประโยคมากกว่าการสอนแบบแจกลูก  

ขั้นที่ 2 ขั้นการอ่านคล่อง (Fluency) อายุระดับ ป.2- ป.3  
ในขั้นนี้เด็กมีประสบการณ์ในการอ่านมากขึ้น มีความคล่องแคล่วในการอ่านเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 

บางคนอ่านด้วยความเร็วประมาณ 140-160 ค าต่อนาที 
ขั้นที่ 3 ขั้นการอ่านเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Reading for Learning the New) อายุระดับ ป.4 – ม.2 
เด็กมีทักษะในการอ่านมากพอที่จะอ่านเพ่ือให้รู้สิ่งใหม่ๆ ดังนั้นการอ่านจึงเป็นการศึกษาหาความรู้ 

การอ่านในระดับนี้จึงเป็นการอ่านในใจ เด็กสามารถอ่านเรื่องยาวได้ในขั้นนี้ เด็กที่มีปัญหาในการ
เรียนรู้อาจไม่สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน เพราะไม่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ จากเรื่องที่อ่านได้  เด็กบางคนอาจ
มีพัฒนาการอยู่ในข้ันที่ 3 หรือขั้นท่ี 2 เท่านั้น  

ขั้นที่ 4 ขั้นแนวความคิดหลากหลาย (Multiple Viewpoints) ในระดบั ม.3 – ม.6  
เด็กสามารถอ่านเพ่ือเข้าใจแนวคิดและปรัชญาต่างๆ สามารถอ่านและเปรียบเทียบแนวคิด

เดียวกันที่มาจากหลายแหล่งได้สามารถประเมินคุณภาพของเรื่องทีอ่านได้ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างความรู้และแสวงหาความรู้ (Construction and Reconstruction) 
เป็นขั้นสุดท้ายผู้อ่านอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยและอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ผู้อ่านสามารถอ่านต าราเรียนใน

ระดับมหาวิทยาลัยได้ อ่านต ารายากๆ ได้ ผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถน าข้อมูลที่อ่านมาจัดระบบใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตนและให้เป็นแนวคิดของตนเอง 

ส่วน สุนันทา มั่นเศรษวิทย์ (2545: 11-13) แบ่งล าดับขั้นพัฒนาการอ่านได้เป็น 6 ขั้น ดังนี้  
1. ขั้นก่อนเริ่มอ่าน ขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่ทารกจนกระทั่งถึงวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลเป็น

ช่วงเวลาที่เด็กจะเตรียมตัวเพ่ือรับการพัฒนาการขั้นต่อไป เตรียมตัวเพ่ือรับกับความสับสนและความยุ่งยาก
ในการรับรู้สภาพแวดล้อมทางภาษาที่เด็กจะได้พบเห็น การเตรียมเด็กควรเน้นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้
เด็กมีประสบการณ์ทางภาษามากขึ้นด้วยการแนะน าให้รู้จักค าใหม่ เช่น การพาไปเที่ยวตามสถานที่
ส าคัญที่เด็กควรรู้จัก การให้ดูภาพและการแนะน าให้รู้จักใช้ท าที่เหมาะสม เด็กจะเลียนแบบถ้อยค า
จากผู้ใหญ่ เลียนแบบเสียงที่อยู่รอบๆ ตัว ใช้ค าใหม่ที่ตนได้ยินใช้ประโยคสั้นๆ ที่ตนสังเกตจากรายการ
โทรทัศน์บางรายการ แม้จะกว้างเกินไปก็สนใจและจดจ าค าไปใช้ การจับหนังสือมักจะกลับทิศทาง จะ
ดูความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพกับค า ชอบให้ผู้ใหญ่อ่านเรื่องให้ฟัง ดังนั้น  การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี
จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ค าใหม่ๆ และเป็นทางท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ภาษาท่ีดี  

2. ขั้นเริ่มต้นอ่าน ขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระท่ังชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กจะคุ้นเคย
กับค าง่ายๆทีอยู่ใกล้ตัวและพูดประโยคสั้นๆ เช่น “แม่หุงข้าว” “น้องร้องไห้” “ฉันเล่น” “น้องนอน” 
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ฯลฯ เด็กใช้และจ าประโยคเหล่านี้ ได้ ทั้งนี้แสดงให้ เห็นถึงการเริ่มต้นรู้จักใช้ค าให้สัมพันธ์กับ
ความหมาย อันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ในการอ่าน สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาในระดับนี้คือ
ความพร้อม เด็กบางคนมีความพร้อมเมื่ออยู่ชั้นอนุบาลเด็กบางคนอาจมีความพร้อมเมื่ออยู่ชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นหรือชั้นประถมศึกษาตอนปลายเด็กที่มีความพร้อมน้อยย่อมจะมีปัญหาในการรับรู้ค า
และความหมายของค า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีความพร้อมมากกว่า ครูต้องพิจารณาปัญหาต่างๆ 
ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของเด็ก ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล โดยปกติกิจกรรม
การสอนอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นในขั้นนี้ครูอาจให้เด็กเล่าเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากหนังสือที่มี
ภาพประกอบ กิจกรรมการอ่านควรเริ่มพร้อมกับกิจกรรมการเขียน ส่วนเด็กที่ยังไม่มี  ความพร้อม ครู
จะต้องศึกษาว่าเป็นเพราะเหตุใด เช่น การขาดประสบการณ์ทางภาษา การพัฒนาทางร่างกายเป็นไป
ตามล่าดับขั้น สุขภาพทางร่างกายไม่ดี เป็นต้น เมื่อศึกษาปัญหาแล้วจึงให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล อย่างไรก็ตามเด็กควรได้รับการสอนอย่างเป็นทางการเมื่ออายุ 5 ปี ขึ้นไป 

นักการศึกษาได้ศึกษาความพร้อมของเด็กเล็กที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ผลการศึกษาสรุปว่า 
การสอนอ่านในขั้นเริ่มต้นควรให้เด็กรู้จักค าเเละความหมาย โดยให้ค าและความหมายมีความสัมพันธ์
กัน ใช้ภาพเป็นสื่อเขียนค าอธิบายได้ภาพสั้นๆ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสฝึกอ่าน เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ขนม 
แมว หมา ไอศกรีม ฯลฯ ค าเหล่านี้ควรเป็นค าที่ใกล้ตัวเด็ก เมื่อเด็กได้พบค าและภาพบ่อยๆ ก็จะ
คุ้นเคยและจดจ าได้เร็ว  

3. ขั้นเริ่มต้นอ่านอย่างอิสระ ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ครูต้องพิจารณาและตัดสินว่าเด็กคนใดมีความพร้อม สมควรที่จะอ่านอย่างอิสระหรือ อ่านได้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นผู้แนะน าเมื่อพบค ายากที่เด็กไม่เข้าใจ การที่ครูจะตัดสินใจให้เด็กสามารถอ่านได้ด้วย
ตนเองหรือไม่นั้นพิจารณาจากจ านวนค าที่เด็กรู้จักว่ามีมากพอ และรู้จักโครงสร้างของประโยคดี 
วิธีการสอนที่ครูจะน ามาใช้ในขั้นนี้ คือการแนะน าให้เด็กรู้จักค ายากในเรื่องจนเข้าใจแล้วจึงอ่านเนื้อเรื่อง 
และเรื่องที่อ่านควรมีความสั้นยาวพอเหมาะกับอายุ สายตา และช่วงความสนใจของเด็ก จ านวนค าใน
เรื่องที่อ่านควรเพ่ิมขึ้นตามล าดับชั้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ควรมีความยาวประมาณ 100 ค า ในชั้น
ต่อไปจะเพ่ิมเป็น 200 ค า และ 300 ค า ตามล าดับทั้งนี้ไม่รวมถึงเด็กที่มีสติปัญญาเลิศ ซึ่งมีช่วงความ
สนใจในการอ่านมากกว่าเด็กปกติ และไม่รวมถึงเด็กที่มีสมองช้า ซึ่งมีช่วงความสนใจในการอ่านน้อย 
การสอนในขั้นนี้ครูควรแนะน าให้เด็กรู้จักส่วนประกอบของค า ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ตัวสะกด และตัวการันต์ ทั้งนี้เป็นการเตรียมตัวเพ่ือน าไปสู่การอ่านด้วยตนเอง 

4. ขั้นถ่ายโยงความรู้ ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กจะ
พบหนังสือประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อเรื่องแตกต่างจากหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านประกอบ หนังสือ
อ่านเพ่ือความรู้และความบันเทิง เด็กต้องการค าแนะน าจากครูในการที่จะเลือกหนังสืออ่านให้
เหมาะสมกับวัยและความสนใจเนื้อเรื่องบางเรื่องให้ความคิดและมีเนื้อหาที่ซับซ้อนครูจึงจ าเป็นต้องให้
ค าแนะน า ส่วนการอ่านในใจจะเริ่มต้นในขั้นนี้ แต่ไม่ควรเน้นอัตราเร็วในการอ่าน การอ่านในใจเป็น
การอ่านเพ่ือเก็บความว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไร กระบวนการสอนอ่านจึงเป็นการอ่านเพ่ือ
จับใจความส าคัญเเละท าความเข้าใจเรื่องราวก่อน ต่อจากนั้นจึงศึกษาหาความหมายของค าภายหลัง 
ในขั้นนี้เด็กจะน าค าที่รู้จักในเรื่องไปใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ มากขึ้นท าให้มีประสบการณ์ในการอ่าน
กว้างขวาง การอ่านในลักษณะนี้เป็นแนวทางเพ่ือการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน 
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5. ขั้นวุฒิภาวะระดับกลาง เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กจะ
มีทักษะในการอ่านมากขึ้น ครูควรเริ่มสอนการอ่านวิจารณญาณ เด็กจะอ่านหนังสือประเภทต่างๆ
อย่างกว้างขวาง ครูควรแนะน าหนังสือและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกหนังสือต่างๆ  โดยเฉพาะครู
จะตอ้งเป็นผู้อ่านอย่างกว้างขวางด้วยจึงจะสามารถให้แนวคิดท่ีดีแก่เด็กได้  

6. ขั้นวุฒิภาวะระดับสูง เริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป เด็กจะมีรสนิยมในการอ่าน
เลือกหนังสือที่อ่านแตกต่างกัน นอกจากนั้นจะมีความสนใจ มีเจตคติ เข้ามาเกี่ยวข้องในการอ่านด้วย
การอ่านในขั้นนี้เป็นการอ่านระดับสูง ผู้อ่านต้องมีเทคนิค มีวิธีการอ่าน รู้จักค าศัพท์วิชาการชั้นสูง รู้วิธีการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านในชั้นนี้จึงขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานที่ได้สะสมมาแต่ต้น  

การศึกษาการพัฒนาการอ่านของเด็กแต่ละวัย ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งทีส าคัญที่สุดใน
การสอนอ่าน เพราะเมื่อทราบแล้วว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยมีความพร้อมและความต้องการ
ทางด้านการอ่านแตกต่างกันตามช่วงอายุ วิธีการสอนอ่านก็ย่อมแตกต่างกันออกไป จึงเป็นประโยชน์
ต่อบุคคลที่อยู่แวดล้อมเพ่ือที่เด็กจะได้หาแนวทางพัฒนาเด็กทางด้านดารอ่าน อีกประการหนึ่งก็เพ่ือจะ
ได้มีจัดกิจกรรมทางด้านการอ่านให้กับความสนใจและความต้องการทางการอ่านของเด็กแต่ละวัยอีกด้วย  

 
2.4 ความสนใจในการอ่านและความต้องการในการอ่านของผู้อ่านแต่ละวัย 
การอ่านจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการอ่านของผู้อ่านว่าต้องการ

หาความรู้ในเรื่องใด เพราะผู้อ่านแต่ละวัยจะมีความสนใจและความต้องการที่เตกต่างกันออกไป ดังที่ 
ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2547: 75) กล่าวถึง ความสนใจในการอ่านของเด็กว่าแนวความ

สนใจจะเป็นไปตามรายบุคคลทั้ง ปริมาณที่อ่านและวงเรื่องที่อ่าน ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าเด็กแต่
ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลในการอ่าน ซึ่งแนวความสนใจมี ดังนี้ 

ก่อนอายุ 5 ปี เด็กชอบเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ประจ าวันที่เกิดขึ้นบ่อยๆเรื่องสัตว์ ธรรมชาติ 
โคลงกลอน และนิทานที่มีรูปภาพประกอบ เด็กอายุ 3-4 ปีก็ชอบการ์ตูน และชอบให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง
แม้จะไม่เข้าใจนัก 

เมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไปเด็กเริ่มอ่านหนังสือตามที่ตนเองต้องการและเป็นดังนี้เรื่อยไปจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กบางคนอ่านหนังสือมาก เด็กในชั้นประถม หาหนังสืออ่านตามความสามารถ
ของตนตามแต่ว่าจะมีหนังสืออะไร และตามแรงกระตุ้นที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าง เพ่ือนบ้าง เด็กชอบ    
เรื่องลึกลับ เรื่องคาดไม่ถึง เด็กชายชอบเรื่องสัตว์ เด็กหญิงชอบเรื่องเกี่ยวกับเด็กและประสบการณ์
ตามธรรมดาของตน 

เมื่ออายุยิ่งมากเด็กยิ่งชอบเรื่องผจญภัย โดยเฉพาะเด็กชายและเรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์ 
เด็กหญิงชอบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่บ้าน เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้าน และสนใจเรื่องรักเร็วกว่า
เด็กชาย เด็กชายอายุ 9-10-11 ปี ชอบเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย ตื่นเต้นลึกลับ เรื่องจริง เรื่องพิศวง 
ชีวิตเด็กธรรมชาติ และเรื่องของสัตว์ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความกล้าหาญ การกีฬา เครื่องบิน และ
ประดิษฐ์กรรมต่างๆ เด็กชายอายุ 12-13 ปีจะเพ่ิมความสนใจในประวัติศาสตร์ชีวประวัติ และหนังสือ
ที่เกี่ยวกับสิงแวดล้อม ธรรมชาติและสังคม เด็กหญิงชอบนวนิยายซาบซึ้งใจมากกว่าเด็กชาย ทั้ง
เด็กหญิงและเด็กชายชอบอ่านเรื่องที่เขียนให้ขัดไปจากความจริง และเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เรื่องตลก 
และเรื่องที่เก่ียวกับงานอดิเรก 
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อายุ 14 ปี ระยะนี้เข้าสู่วัยรุ่นเต็มที่แล้ว ความสนใจจะเริ่มเพ่งเล็งไปในเเนวทางใดแนวทาง
หนึ่งโดยเฉพาะ ระยะนี้อาจจะอ่านหนังสือน้อยลง แต่จะชอบอ่านนิตยสารมากขึ้น เด็กชายชอบอ่าน
ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ การเดินทาง เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ชอบหนังสือที่มีแผนผังแบบแปลน บางคน
อาจจะเริ่มอ่านหนังสือรัก ๆ ใคร่ ๆ บ้าง แต่เรื่องนั้นจะต้องรวดเร็วทันใจ 
เด็กหญิงชอบหนังสือส าหรับผู้ใหญ่มากขึ้น ชอบเรื่องรักใคร่ที่สะเทือนอารมณ์ มักติดใจเรื่องราวที่แต่ง
เกินความจริงง่ายๆ (ระยะนี้เป็นระยะที่ควรให้การแนะแนวทางการอ่านมากที่สุด) บางคนอาจสนใจ
หนังสือเกี่ยวกับอาชีพมากขึ้น และยังสนใจบทละคร ค าประพันธ์ด้วย 

อายุ 15 ปี ตอนนี้ทุ่มเทในการอ่านผ่านไปบ้างแล้ว แต่ละคนเริ่มอ่านหนังสือตามแนวต้องการ
ของโรงเรียนและสังคมของตน ยังคงชอบการอ่านอยู่ แต่ไม่ทุ่มเทไปในทางใดทางหนึ่งเด็กชายมักชอบ
เรื่องเก่ียวกับวิชาการ งานอดิเรก และการทดลอง เด็กหญิงยังคงชอบนวนิยาย 

อายุ 16-17 ปี ความสนใจในการอ่านค่อยเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้น จะมีความสนใจ ความต้องการ
และรสนิยมเป็นของตนเอง ค่อยเริ่มสนใจกับซีวิตอย่างผู้ใหญ่ สนใจกับเรื่องของโลกของสังคมและ
ปัญหาส่วนตัวต่างๆ  

ส่วน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2545: 45-48) กล่าวถึงความต้องการในการอ่านของผู้อ่านแต่
ละวัยโดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้  

1. เด็กวัย 0-3 ขวบ ตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งได้ 3 ขวบ (Childhood) เด็กวัยนี้ความสนใจ
น้อยมากจะเปลี่ยนอยู่เรื่อย ช่วงความสนใจประมาณ 2-3 นาที ไม่เกิน 5 นาที ชอบดูหนังสือภาพสี
ฉูดฉาด เด็กวัยนี้จะใช้การสัมผัสเป็นการสื่อความเข้าใจเป็นหลักส าคัญ ชอบของเล่น เช่น ตุ๊กตาที่เป็น
เด็กด้วยกัน หรือรูปตัวสัตว์ต่าง ๆ รูปผลไม้ ดอกไม้ ซึ่งอาจท าด้วยผ้ายัดด้วยนุ่นหรือฟองน้ า ในวัย 2-3 ขวบ
เด็กจะบอกชื่อต่างๆที่คุ้นเคยได้ ชอบอ่านหนังสือภาพ ชอบอ่านหนังสือที่ออกแบบท าเป็นรูปเล่มต่างๆ 
และตุ๊กตาที่เป็นของเล่น 

2. เด็กวัย 3-6 ขวบ (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1 ระยะด้น) เด็กวัยนี้ชอบมีเพ่ือน สนใจตัวเอง
น้อยลง พ่อแม่ควรหัดอ่านในเรื่องที่เด็กสนใจ ความสนใจในเด็กวัยนี้สั้นมากประมาณ 5-10 นาที  
ชอบดูหนังสือภาพเป็นภาพสี ตัวหนังสือน้อยภาพมาก (Picture book) จ านวนหน้าไม่มาก ชอบฟัง 
ค าคล้องจอง และชอบฟังนิทานสั้น ๆ  

3. เด็กวัย 6-8 ขวบ (ประถมศึกษาปีที่ 1- ระยะปลายถึงประถมศึกษาปีที่ 2) เด็กวัยนี้สนใจ
เรื่องต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น รู้ศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้น รู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆมากขึ้น ชอบฟังนิทานต่าง ๆ   
ชอบฟังนิยายต่าง ๆ เรื่องลึกลับธรรมชาติ ชอบเรื่องจริงมากขึ้น ความสนใจในการอ่านยาวมากขึ้น
ประมาณ 15-20 นาที การอ่านหนังสือแตกฉาน เด็กวัยนี้จะชอบอ่านหนังสือที่มีรูปภาพเช่นเดียวกับ
เด็กวัย 3-5 ขวบ แต่เนื้อเรื่องควรเพ่ิมสาระมากข้ึน ยาวมากข้ึน ควรเป็นภาพสี เนื้อเรื่อง ลีลา ค าศัพท์ 
และการใช้ถ้อยค าส านวนเพิ่มมากขึ้น 

4. เด็กวัย 8-12 ขวบ (ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 4) เด็กวัยนี้จะท าความเข้าใจ
ค าเปรียบเทียบ สนใจเรื่องจริง ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะชอบอ่านหนังสือเหมือน ๆ กัน เช่น 
วรรณคดี นิทาน นิยายส าหรับเด็กง่าย ๆ เกี่ยวกับเทพบุตร ชาดก สุภาษิตค าพังเพยต่าง ๆ นิทาน
พ้ืนบ้าน เรื่องตลก การ์ตูนข าขัน เข้าใจปัญหาสังคม เรื่องศาสนาง่าย ๆ ระหว่างอายุ 11-12 ปี เด็กวัย
นี้จะชอบหนังสือที่มีเรื่องและรูปเท่า ๆ กันหรือรูปอาจจะลดน้อยลงได้ ลดรูปสีลงได้ เนื้อเรื้องยาวขึ้น  
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5. เด็กวัย 12-14 ขวบ (ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) เป็นเด็กก่อนวัยรุ่นความสนใจใน การอ่าน
จะต้องกว้างขวางมากขึ้น ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ ชีวประวัติบุคคลส าคัญ เรื่องเด็กวัยเดียวกัน เรื่อง
โรงเรียน กีฬา งานอดิเรก สัตว์ แมลงต่างๆ เรื่องท้องถิ่น ประเพณี พ้ืนบ้าน 

เด็กวัยนี้จะรู้จักวินิจฉัยการอ่าน หาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ รู้จักค้นคว้าเพ่ิมเดิมในสิ่งที่สงสัยและ
อยากรู้อยากเห็น เด็กชายจะสนใจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ การทดลองต่าง ๆ เรื่องที่
ขมวดปมให้คิด เรื่องผจญภัยในอวกาศ ประวัติศาสตร์ เกมคอมพิวเตอร์ ส่วนเด็กหญิงยังคงสนใจเรื่อง
ในครอบครัว และเริ่มสนใจอ่านหนังสือนวนิยายรัก ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชอบ เรื่องสัตว์ เช่น แมลง 
และ ผีเสื้อมาก เด็กวัยนี้จะเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ดี 

นอกจากนี้เด็กวัยนี้จะชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สังคม ประวัติศาสตร์ เกษตร   
การเพาะปลูก สุขภาพอนามัย โภชนาการ กีฬา วรรณคดี บทละคร ค าประพันธ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา อาชีพ และเศรษฐกิจ และเด็กวัยนี้จะชอบหนังสือที่มีเรื่องมากกว่ารูป ส่วนมากจะชอบหนังสือ
ขนาดฉบับกระเป๋า (Pocketbook) ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน (Cartoon) และชอบอ่านนิตยสาร 
โดยเฉพาะนิตยสารที่มีเรื่องที่น่าสนใจพิเศษ  

6. วัย 15-20 ปี วัยรุ่น (Adolescence) สนใจเรื่องการแต่งกาย วิธีการเรียนให้เก่ง การจ า 
การเป็นคนเก่ง เด่น จิตวิทยาง่าย ๆ งานอดิเรก มรรยาทสังคม การวางตน การคบเพ่ือน การคบเพศ
ตรงข้าม ชอบอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ การรักษาสุขภาพ อนามัย วรรณคดี โคลงกลอน 
นวนิยายรัก ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า คอมพิวเตอร์ การทดลองเรื่องที่เป็นความรู้ เป็นต้น 
วัยรุ่นทั้งเด็กหญิงและชายชอบอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือการ์ตูนมาก  

7. วัยผู้ใหญ่ (ตอนต้น) (Early Adulthood) 24-40 เป็นวัยที่แสวงหาความรู้ความเจริญก้าวหน้าใน
งานอาชีพ ตามสาขาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ทั้งหญิงและชายจะมีความสนใจแตกต่างกัน สนใจด้าน
ธุรกิจ การบริหาร ตลาดหุ้น การเมือง ปัญหาสังคม การท่องเทียว ศิลปะ ดนตรี ศาสนา โบราณคดี 
วรรณคดี เป็นต้น 

วัยกลางคน (Middle Age) 41-60 ปี  วัยนี้ เป็นระยะที่ จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ หรือ       
ความล้มเหลวของชีวิตตามท่ีเคยใฝ่ฝันหรือตั้งความหวังไว้ 

ความสนใจในการอ่านเเละความต้องการในการอ่านของผู้อ่านแต่ละคนและวัยจะมีความ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะพบความหลากหลายทางด้านการอ่าน แต่สิ่งที่ส าคัญ คือการเลือกชนิด
หนังสือและเนื้อหาในการสอนอ่านให้ตรงกับวัยและความสนใจของเด็ก เพราะเด็กที่อ่านช้ามักจะ
ประสบปัญหาในเรื่องการอ่านเรื่องที่มีขนาดยาว และไม่สามารถเข้าใจเรื่องได้ (Hetzroni, Orit E and 
Shrieber, Betty, 2004: Online)  

ดังนั้น ครูไม่เพียงแต่เอาใส่ใจกับวิธีการสอนอ่านและสอนเขียน เท่านั้น ต้องสนใจเรื่อง
บทความหรือหนังสือที่จะน ามาให้นักเรียนอ่านด้วย 

 
2.5 ปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการอ่าน 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงปัญหาที่มีผลในการอ่านหนังสือว่ามาจากหลาย

สาเหตุ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2545: 22) สรุปปัญหาของการอ่าน ไว้ว่า  
1. ไม่ชอบอ่าน ชอบคูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์และดูวิดีทัศน์มากกว่า  
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2. ไม่มีเวลาเพราะท างานมากหรือการบ้านมาก  
3. ไม่มีเงินซือ้สื่อการอ่าน  
4. ไม่มีคนช่วยสอนอ่านเวลาอ่านไม่ออกหรือมีปัญหาในการอ่าน  
5. อ่านไม่ออก (ไม่เคยเรียนหนังสือหรือเรียนมานานแล้วไม่ได้อ่านอีกท าให้ลืม) อ่านแล้วไมเ่ข้าใจ 
6. สุขภาพไม่ดี เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง หูตึง หูหนวก หรือมีโรคประจ าตัว  
7. พิการ เช่น ตาบอด หรือพิการอย่างอ่ืนท าให้หยิบจับหนังสือไม่สะดวก  
8. ไม่มีสมาธิในการอ่าน  
9. มีปัญหา ทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาที่โรงเรียน  
10. ไม่เห็นความส าคัญของการอ่านจึงไม่อ่าน  
11. ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะอ่าน เช่น ร้อนอบอ้าว แสงสว่างไม่เพียงพอ  
12. ตัวหนังสือเล็กเกินไป อ่านยาก ไม่เหมาะสมกับผู้อ่าน เช่น เด็กและคนชรา  
13. ไม่มีหนังสืออ่าน เช่น อยู่ชนบทหนังสืออ่านไม่ค่อยมี  
14. พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน จึงไม่ส่งเสริมให้อ่าน  
15. มีโรคเกี่ยวกับสมองท าให้อ่านหนังสือไม่ได้ หรืออ่านช้า เช่น โรคดิสเล็กเซีย (Dyslexia) 

และโรคออติสซึม (Autism)  
         16. มีนิสัยไม่ดีในการอ่านท าให้อ่านช้า เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการอ่าน ได้แก่ การอ่านทีละ
ค า ชอบอ่านออกเสียง (เวลาอ่านในใจ) หรือท าปากขมุบขมิบไปด้วย ใช้นิ้ วชี้ตัวหนังสือไปด้วยขณะที่
อ่าน ส่ายศีรษะไปมาตามบรรทัดทีละบรรทัด การกวาดสายตาช้า เวลาเปิดหน้าหนังสือชอบใช้นิ้วแตะ
น้ าลาย ชอบอ่านกลับไปกลับมา ใจลอยไม่มีสมาธิใน  การอ่าน ฝันกลางวัน (Day Dream) และชอบ
เปิดพจนานุกรมหาค าแปล ค าศัพท์ทุกค าท่ีพบท าให้อ่านช้า  
          17. ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการในการอ่านหนังสือบางประเภท เช่น หนังสืออ้างอิง ได้แก่ หนังสือ
พจนานุกรม ต้องรู้จักใช้ค าน าทางที่อยู่ตอนบนของหน้ากระดาษทุกหน้า เพ่ือให้อ่านได้รวดเร็ว การใช้
หนังสือสารานุกรมต้องรู้จักใช้ดัชนีช่วยค้นการค้น การค้นหนังสือสารคดี  ต่าง ๆ ต้องรู้จักใช้
บัตรรายการในห้องสมุด หรือใช้บรรณานุกรมช่วยในการเขียนรายงาน และการค้นคว้า เป็นต้น 
          18. วิธีการสอนของครูท าให้ไม่อยากอ่าน น่าเบื่อ เป็นการบังคับให้อ่าน ท าให้เด็กต่อต้าน  
          19. โรงเรียนไม่มีห้องสมุด ในชุมชนไม่มีห้องสมุดประชาชนหรือหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนั้น
ห้องสมุดไม่มีกิจกรรมดึงดูดความสนใจให้อยากอ่าน ขนาดห้องสมุดเล็กเกินไป อากาศร้อน แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ บรรณารักษ์ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ปิดห้องสมุดเร็วและปิดบ่อยๆ การบริหารไม่ดี ฯลฯ  
          แม้ไนการอ่านจะพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่มีผลกระทบต่อการอ่านจนท าให้การอ่าน
ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกปัญหาที่นักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ 
เพราะการอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถพัฒนาและเกิดขึ้นได้หากได้รับการสอนอ่านอย่างถูกต้องตาม
ทฤษฎีและรูปเเบบการอ่าน 
 

2.6 แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการสอนอ่าน 
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ในการสอนอ่านจ าเป็นต้องมีหลักทฤษฎีและรูปแบบในการสอนอ่านเพื่อเป็นกรอบและแนวทางใน การ
สอนอ่าน ซึ่งมณีรัตน์ สุกโชติวัตน์ (2548: 20) ได้กล่าวถึงทฤษฎีทาง  การอ่านที่ส าคัญ คือ ทฤษฎีการอ่าน
รูปแบบล่างข้ึนบนและรูปแบบบนลงล่าง  
          1. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up Theory of Reading) หมายถึง ทฤษฎีที่
เน้นองค์ประกอบย่อยของภาษา กล่าวคือ การแนะให้ผู้อ่านค านึงถึงลักษณะที่เป็นหน่วยเล็ก (So all Units 
Features) ของค า ตั้งเเต่การพิจารณาตัวอักษร เมื่อต้องการอ่านเป็นค า พิจารณาค าเมื่ออ่านวลี และพิจารณา
วลีเมื่ออ่านประโยค หรือเมื่อต้องการทราบความหมายของค่าด้องพิจารณาค าแต่ละค าในประโยค 
กระบวนการเข้าใจความดังกล่าวเริ่มจากการถอดรหัสจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน เนื่องจากนักพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorist) เชื่อว่าการอ่าน คือ การจ าค าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจบทอ่าน จึงต้องเน้นไปที่การกวาดสายตา
ไปตามตัวอักษร เพ่ือรับรู้ค าและพิจารณาค า วลี และประโยค และการที่จะเข้าใจบทอ่าน ผู้อ่าน
จะต้องอาศัยความรู้ทางภาษา ได้แก่ ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ เเละความสัมพันธ์ของประโยคในข้อความ 
           2. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบบนลงล่าง (Top-down Theory of Reading) หมายถึง ทฤษฎีที่เน้น
ความหมายไม่ได้เน้นองค์ประกอบย่อย กล่าวคือ เป็นแนวคิดท่ีแนะให้ผู้อ่านให้ความรู้และประสบการณ์
เดิม โดยให้เหตุผลว่า ความเข้าใจในการอ่านเริ่มต้นจากส่วน “ศีรษะ” นั่นคือสมองหรือความคิดของผู้อ่าน 
จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจบทอ่านได้ดี ถ้าผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์ พ้ืนฐานหรือความรู้และประสบการณ์ เดิมอย่างไรก็ตาม  ถ้าปราศจากความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านในกระบวนการนี้ ผู้อ่านต้องใช้
ความสามารถในการคาดคะเนทั่วไปเกี่ยวกับสาระที่อ่าน โดยใช้พ้ืนความรู้เดิม ในรูปแบบบนลงล่างนี้ 
เป็นรูปแบบที่เรียกกันว่ารูปแบบทางจิตภาษาศาสตร์ (Psycholinguist Model) ซึ่งผู้อ่านจะเริ่มด้วย
การคาดคะเนว่าบทอ่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 3. ทฤษฎีการเรียนภาษาแนวคิดผสมผสาน 
 ทฤษฏีการเรียนภาษา มีหลายทฤษฎี แต่ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2543: 296-300) ได้พัฒนา
เป็นทฤษฎีการเรียนภาษาแนวคิดผสมผสานเพ่ือพัฒนาผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยมีวิธีการ 
 1) Sensorimotor Learning ในขั้นแรกของชีวิต ทารกเรียนสิ่งแวดล้อมด้วยประสาทสัมผัสที่
สมองแดนเคลื่อนไหว (Sensor Motor Learning) เช่น รู้สึกถึงสิ่งที่รองรับร่างกายว่าอ่อนหรือแข็ง
เปียกหรือแห้งความรู้สึกจากภายในก็ไม่มีมากอย่างทีเห็นชัดกว่าสิ่งอ่ืนคือ รู้สึกหิวหรืออ่ิมการเปล่ง
เสียงร้องขั้นนี้เป็นพฤติกรรมตอบสนองสิ่งเร้าอันไม่เป็นทางการ เช่น รู้สึกร้อนอึดอัด ต้องการคลาย
จากภาวะอย่างนั้นจึงร้องขึ้น จึงไม่ว่าเป็นการเรียนภาษา จึงเมื่อร่างการพัฒนาถึงขั้นหูได้ยินเสียงคนอ่ืน 
หรือเสียงตนเอง และเป็นสิ่งเร้าให้ท าเสียงตอบสนอง โดยพยายามฝึกและลองใช้อวัยวะท าเสียงต่างๆ 
ในช่องปาก จึงนับว่าเป็นการเริ่มเรียนภาษาพูด 
 2) การเลียนแบบ การเลียนแบบเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการเรียนภาษาเพราะทารก
เกิดมาในโลกที่คนทั้งหมดสื่อสารกันด้วยภาษาทารกผู้มีความผิดปกติทางสรีระมีอวัยวะเปล่งเสียง
พร้อมอยู่แล้วแต่ยังขาดแต่การเรียนวิธีใช้อวัยวะเท่านั้น เมื่อทารกได้ยินและเห็นบุคคลที่แวดล้อมใช้
ภาษากับเขาจึงเป็นสิ่งเร้าให้เลียนแบบในระยะเล่นเสียง (Babbling Stage) ทารกได้ฝึกท าเสียงด้วย
ตนเอง เกิดความพอใจที่จะใช้เสียงเป็นเครื่องเล่น  พัฒนาการต่อไป ถึงขั้นเลียนเสียงคนอื่นที่แวดล้อม
ซึ่งก้าวหน้ามาสู่การเลียนเสียงจนเหมือนตัวแบบ และรู้ความหมายของเสียงนั้นในที่สุด ไม่เป็นการเกิน
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จริงถ้าจะกล่าว ทารกไม่อาจพูดได้เลย ถ้าไม่รู้จักเลียนเสียงคนอ่ืนพูด จึงไม่มีแบบให้เลียนท าเสียงได้
แค่เล่นเสียง (Babbling) อันไม่สามารถสื่อความหมายของถ้อยค าให้คนอ่ืนเข้าใจ 
 3) การท าให้เหมือนตัวแบบ (Identification) คู่กับการเลียนแบบคือการท าให้เหมือนตัว
แบบเด็กไม่ได้เลียนแบบเฉพาะการออกเสียงเท่านั้น แต่ยังเลียนลักษณะนิสัยใจคอ ท่าที จากบุคคลที่
เขาเรียนมา (Identification Figures หรือ Models) ที่พอเข้าใจ รู้สึกสนิทสนมเลียนภาษาได้เร็ว และมีกิริยา
วาจาจากตัวต้นแบบที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เด็กผู้หญิงส่วนมากพูดภาษาเร็วกว่าชาย (ขนาดอายุเท่ากัน) ช่างพูด
มากกว่าตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ในโรงเรียนเด็กหญิงชอบเรียนภาษาและวิชาเกี่ยวเนื่องกับภาษาได้ผลดี
ดีกว่าเพ่ือนนักเรียนชายและความผิดปกติทางภาษาก็พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง มีผู้พยายามให้
ค าอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเพราะผู้เลี้ยงส่วนมากเป็นเพศหญิงเด็กหญิงมีบุคคลเพศเดียวกับตนเป็น
แม่แบบจึงช่วยให้การเลียน และเอาอย่างสะดวกและแนบแน่นกว่าได้มีการทดลองสอนภาษาต่างประเทศ
แก่เด็กหญิงและเด็กชายโดยใช้  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือพิสูจน์ว่าผู้สอนไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีเพศเป็น
เครือ่งชวนให้เอาอย่างแล้วจะได้ผลอย่างไรปรากฏว่าเด็กชายเรียนภาษาดีกว่าเด็กหญิง 
 4) การตอบสนองหลายอย่างพร้อมกันต่อสิ่งเร้าหลายตัว (Multiple Responselearning) 
พฤติกรรมตอบสนองสิ่งเร้าคือ ความพยายามลองใช้อวัยวะเครื่องเปล่งเสียงต่างๆท างานสัมพันธ์กัน
หลายส่วนพร้อมกัน ได้แก่ ส่วนสมอง ท าหน้าที่มองเห็น ได้ยิน สะสมความจ า จ าได้ว่าแม่แบบ (คือตัวเร้า) 
นั้น ท าริมฝีปากอย่างไร มีสีหน้าท่าทางสายตาคิ้ว และสัมผัสตัวทารกท าไปด้วยอาการอย่างไรทารกท า
พฤติกรรมตอบสนองเช่นเดียวกัน เช่น เมื่อพูดก็ยกมือขยับตัว ฯลฯ เอาอย่างด้วยแต่อวัยวะของทารก
นั้นบางทีก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าแม่แบบ เช่น เมื่อฟันหน้ายังไม่งอก ก็ไม่สามารถออกเสียงที่ต้องใช้ฟันหน้า 
แตะริมฝีปากล่างเป็นต้น เด็กที่พูดช้ากว่าปกติหรือเด็กที่พูดติดอ่าง อาจเนื่องจากอวัยวะที่ต้องท างาน
ประสานกันนั้น บางส่วนยังไม่เจริญถึงวุฒิภาวะ (Maturation) เพ่ือท างานตามหน้าที่ของมันสิ่งเร้าที่
เป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมนั้นมีมากมายหลายประเภท อาจจะเร้าในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้  
สิ่งเรานี้ได้แก่ บุคคลที่แวดล้อม พ่อ แม่ พ่ี พี่เลี้ยง ทีวี ฯลฯ ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมในครอบครัว
เป็นสิ่งเร้าทางอ้อมเหมือนกัน องค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนในพัฒนาการทางภาษาและความคิดของเด็ก
มีผู้ท าการวิจัยพบว่าในหลายกรณีมีความผิดปกติทางภาษาของเด็ก หาได้เกิดจากความผิดปกติของ
สมองหรือประสาทสัมผัสไม่ แต่เกิดจากความบกพร่องของสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ปกครองเด็กเร่งรัดให้เด็ก
กระท าสิ่งใดๆ เกินก าลังสามารถ เด็กขาดความอบอุ่นใจ ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและคน
แวดล้อมเพียงพอ เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย เด็กที่มีความกดดัน ทางอารมณ์อยู่เสมอ ฯลฯ มีกรณีศึกษา
บางรายที่พบว่า เด็กที่มองดูเผินๆ คล้ายมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าปกติแต่จริงๆ ไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อน
เด็กประเภทนี้มีอารมณ์รุนแรง โต้ตอบสังคมโดยพฤติกรรมหลีกเร้นที่ดื้อรั้น (Withdrawal And Negativism) 
ฉะนั้น การใช้ภาษาติดต่อกับผู้อ่ืนจึงพัฒนาช้า 
 5) การเรียนแบบสัมพันธภาวะ (Associative Learning) เด็กเรียนรู้ค าศัพท์และความหมาย
ของค า โดยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียง, สิ่งของพฤติกรรม เป็นการรู้แบบหูถึงตา  เช่น ทารกเรียนรู้
ค าว่าตุ๊กตาได้ทันทีเมื่อแม่ยื่นตุ๊กตาให้ แล้วบอกว่า "นี่ตุ๊กตา" ทารกสามารถรู้จักชื่อสัตว์ต่างๆ และ
ลักษณะพิเศษของสัตว์นั้นๆ ถ้าได้รับแจกตุ๊กตารูปสัตว์ (เช่น ตุ๊กตาหมี) และได้รับค าบอกเล่าว่า สัตว์ที่
มีรูปร่างเหมือนตุ๊กตาพวกนั้น เขาเรียกชื่อมันว่าอย่างไร. พฤติกรรมอ่ืนก็เรียนรู้ด้วยวิธีนี้ เช่น เมื่อทารก
ร่วมมือจะจับไฟ แม่ร้องห้ามว่า "อย่า" แล้วตีมือ ต่อไปทารกนั้นยื่นมือไปหาสิ่งอ่ืนแล้วได้ยินค าว่า "อย่า" ก็
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ชะงักมือไว้ (การเรียนรู้วิธีนี้ ใช้ได้ตลอดจนเป็นผู้ใหญ่เรียนรู้วิชาการสูงๆ ขึ้นไป  ถ้าวิชาการนั้นมี
ความสัมพันธ์เนื่องกันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันย่อมเรียนเข้าใจและจ าได้แม่น)  
 6) การเรียนรู้แบบถามตอบ (Questioning-Answering)เด็กที่มีการพัฒนาการทางกาย
และใจมาด้วยดี ย่อมเกิดอารมณ์อยากรู้อยากเห็นถ้าภาษาที่เด็กได้เรียนรู้ไปบ้างนั้น เช่น เมื่อความเข้าใจ
สิ่งหนึ่ง มีความใกล้เคียงกับความเข้าใจอีกสิ่งหนึ่ง แต่เค้ายังไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสองสิ่งนั้น 
เค้าก็อยากจะรู้ว่า มันสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น เมื่อเด็กเข้าใจว่าถ้วยแก้วที่วางอยู่บนโต๊ะเป็นถ้วยแก้วไม่แตก 
ใส่น้ าดื่มได้ แต่ถ้วยแก้วที่อยู่ที่พ้ืนเรือนริมโต๊ะ เป็นถ้วยแก้วแตกกลายเป็นเศษแก้วหลายชิ้นใส่น้ าไม่ได้ 
เขาก็อยากรู้ว่าท าไมถ้วยแก้ว (เดิมเป็นถ้วยแก้วดีๆ ) จึงแตกเมื่อมันตกลงมาจากโต๊ะเขาจึงตั้งค าถาม
เอากับคนที่น่าจะตอบได้การตั้งค าถามจึงเป็นการขยายความสามารถทางภาษาให้กว้างขวางออกไป
หลายมิติ 
 7) การลองผิดลองถูก (Trial And Error) และการให้การเสริมแรง (Reinforcement) 
การเลียนแบบที่ดี การพยายามท าตัวให้เหมือนก็ดีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าก็ดี ฯลฯ อยู่ใต้กฎของการ
เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก และการเสริมแรงเพราะการเรียนภาษาเป็นการฝึกทักษะ ซึ่งต้อง ลงมือ
ปฏิบัติที่อาจมีทั้งปฏิบัติได้ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง เด็กท่ีใช้ภาษาได้ถูกต้องถ้ามีการเสริมแรง ก็จะฝึกฝน
ทักษะนั้นๆ ต่อไปจนใช้ภาษาได้คล่องเป็นอัตโนมัติ ในทางตรงกันข้ามเด็กที่ใช้ภาษาผิดๆ ได้รับการ
เสริมแรงทางลบ ท าให้เด็กหยุดพฤติกรรมเช่นนั้นและใช้ภาษาเฉพาะที่ถูกต้อง 
 8) การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer Of Learning)การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ง่ายขึ้น  ถ้าผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพนันกันมาก่อนบ้าง เช่น ที่เคยหัดขับรถยนต์รุ่นเก่าช านาญอยู่แล้ว ต่อมาขับรถรุ่นใหม่ๆ 
ปีใหม่ๆ แม้มีบางส่วนแตกต่างจากรถรุ่นเก่าก็ไม่เป็นการยากล าบากเกินไป เพราะหลักการใหญ่ของ
การท าให้รถเล่นไปนั้นไม่แตกต่างกันไกลหลักการนี้เป็นจริงในการเรียนภาษาของเด็ก เช่น เด็กรู้จักไก่
อยู่แล้ว ผู้ใหญ่สอนให้รู้จักเป็ดแล้วต่อไปรู้จักห่าน โดยชี้ให้เห็นความเหมือนกันและต่างกัน เด็กจะจ าได้
ไว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่อง ๆ ต่อไปในภายหน้า จึงมีค าเรียกการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมกันดังนี้ว่าการถ่ายทอดทางบวก (Positive Transfer)  
 9) การท าซ้ าๆ จนกลายเป็นอัตโนมัติหรือการสร้างนิสัยทางภาษามนุษย์เรามีอวัยวะ
เครื่องเล่นเสียงที่สามารถเปล่งเสียงติดต่อไปได้เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย คือ สมองเดิน
เคลื่อนไหวสามารถสั่งบังคับกล้ามเนื้อเครื่องเปล่งเสียงให้ท างานได้วงวัยและสมองในแดนรู้คิดมี
ค าตอบในความคิด (Inner Language) เพียงพอที่จะใช้ในเหตุการณ์นั้นๆ ผู้ที่พูดตะกุกตะกักหรือที่พูด 
อ้ือ - อ้า - เอ้อ เข้ามาขวางระหว่างประโยคนั้นเพราะอวัยวะเปล่งเสียงบกพร่องแล้ว ต้องนับว่าค าใน
ความคิดของเขาหลั่งไหลออกมาไม่ทันสมองแดนเพ่ือนไหวไม่มี "วัตถุดิบ" สั่งให้กล้ามเนื้อและส่วนใน
ท าการเปล่งเสียงใดออกมาให้ต่อเนื่องกันไป การพูดตะกุกเช่นนี้ ผู้ฟังไม่ค่อยได้เนื้อความติดต่อกันแม้ 
ผู้ พูดเองก็คงไม่พอใจเหมือนกัน ฉะนั้นความมุ่งหมายปลายทางของการเรียนรู้ภาษาจึงอยู่ที่
ความสามารถในการใช้ภาษาได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องรอนึก ถ้าเด็กต้องการพูดถึงยานพาหนะที่ลอยน้ า 
ต้องเสียเวลานึกว่า ต้องเรียกว่า "เรือ" หรือต้องพูดว่า "เลือ" ย่อมแสดงว่ายังใช้ภาษาให้ถึงจุดสมบูรณ์ 
การใช้ภาษาได้ถึงสมบูรณ์ต้องกระท าโดยฝึกซ้ าแล้วซ้ าอีกจนช านาญ ฉะนั้นจึงกล่าวกันว่า การเรียนรู้
ภาษาไม่ว่าทักษะใดเป็นการสร้างนิสัย (Habit formation) ที่เรียกว่าผู้ใดเป็นนักพูดที่ดีต้องเพลิน
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เพราะเขาได้ฝึกพูดเป็นนิสัยใช้อวัยวะได้ ว่องไวถูกต้อง และถ้อยค าในความคิดออกมาเป็นค าพูดจาก
ปากได้ดีนั่นเอง 

10) เรียนภาษาพร้อมกับเรียนความคิดรวบยอดเด็กเรียนภาษาไปพร้อมๆ กับเรียนค าศัพท์
และความคิดรวบยอด (ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตามแนว Pragmatic) ได้แก่การเรียนภาษาจากหูและตา 
ส่งผลไปถึงความคิดรวบยอด อาจเข้าใจได้โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ได้แก่ เมื่อเราดูละคร
หรือภาพยนตร์ที่มีผู้แสดงบทบาทท าอากับกิริยาไปพรางพูดเรื่องกับกิริยานั้นไปพราง ด้วยภาษาที่เรา
ไม่เข้าใจเลย แต่เราต้องการเข้าใจเป็นที่สุดเราคงจับจดค าศัพท์ค าใดค าหนึ่งปรับเข้ากับวัตถุชิ้นใดชิ้น
หนึ่ง ในขั้นแรกคงจะผิดเป็นส่วนมาก แต่เมื่อพยายามปรับค ากับสิ่งของหรือบุคคลหรือเหตุการณ์นั้น
ไปศัพท์ใดได้ยินบ่อยก็อาจปรับให้ลงตัวกับสิ่งของหรือบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันได้ถูกต้อง 
เช่น ในการเรียนความคิดรวบยอด เสียงที่ เปล่งว่า "แม่" เดิมที่เขาได้ยินค าว่า "แม่" กับค าอ่ืนๆและได้
เห็นสิ่งของและหน้าคนอื่นๆ มากมายดูสับสนกันหมด เมื่อคอยดูไป ฟังไปก็ค่อยขัดแยกออกได้ว่า ค าว่า 
"แม่" ไม่ใช่สิ่งที่เป็นน้ าเอามาให้ดูดดื่ม ไม่ใช่หน้าคนตัดผมสั้นเสียงห้าวๆ ไม่ใช่หน้าฝนกลมกลมไว้ผมเปีย ฯลฯ 
ไล่เรียงลงมา ในที่สุดก็พบว่า ค าว่า “แม”่คือคนไว้ผมยาวผิวขาวเสียงอ่อนหวาน ฯลฯ คนนี้เองซับอื่นก็
เกิดความเข้าใจวิธีนี้ยิ่งเรียนรู้ศัพท์มากข้ึนก็เป็นสะพานให้รู้ศัพท์ค าอ่ืนได้ง่ายและสะดวกข้ึนทุกที 
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful verbal Learning) ของ Ausubel,David 
เป็นทฤษฎีที่เน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและความหมายการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนได้รวมหรือเชื่อมโยง (Subsume) สิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่อยู่ในสมองของผู้เรียนผู้เรียน
จะเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการรับหรือด้วยการค้นพบวิธีที่เรียนอาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ
อย่างมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจ าโดยไม่คิดก็ได้การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการที่
ผู้สอนอธิบายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้ฟังและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจจะสัมพันธ์กับโครงสร้างทางพุทธิ
ปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ าและจะสามารถน ามาใช้ได้ในอนาคตเป็นทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู้
เกี่ยวกับพุทธิปัญญา (Cognitive Learning) ตัวแปรที่มีความส าคัญในการเรียนรู้โดยการรับอย่างมี
ความหมายมี 3 อย่างดังนี้  

1) สิ่ง (Meterials) ที่จะต้องเรียนรู้จะต้องมีความหมายมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคย
เรียนรู้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Learning)  

2) ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์และมีความคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เคยเรียนรู้ใหม่ให้
สัมพันธ์กับความรู้เก่า 

3) ความตั้งใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้ความคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่ เรียนรู้
ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่มีอยู่ในความทรงจ าแล้วแนวคิด (Ausubel) ที่น ามาใช้กับการพัฒนา 
การอ่านและการฝึกทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพและได้รับผลดีนั้นผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมใน
การอ่านและความพร้อมจะต้องสัมพันธ์กับความต้องการของการที่จะอ่านสิ่งนั้ น ความพร้อมคือ
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวที่จะรับเอาสิ่งนั้นเช่นประสบการณ์การเรียนรู้ กรรมพันธุ์วุฒิภาวะและ
คุณสมบัติอ่ืนประจ าตัวส่วนความต้องการที่จะอ่านหรือที่จะเรียนรู้นั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าสื่อหรือสิ่งที่จะ
อ่านเพราะสิ่งเรานั้นจะท าให้มีส่วนช่วยในความต้องการ (ปราณี วงศ์ชัย, 2550: 17-18) การท าวิจัย
ผู้วิจัยต้องการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบล่างขึ้นบนเพราะในทฤษฎีนี้จะค านึงถึงลักษณะที่เป็นหน่วยเล็ก (small Units-features) 
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ของค าไปจนถึงการอ่านประโยคและทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Verbal 
Learning) ของ Ausubel, Davidเป็นทฤษฎีที่เน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและ
ความหมายการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนได้รวมหรือเชื่อมโยง (Subsume) สิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้
เดิมที่อยู่ในสมองของผู้เรียนและยังน าทฤษฎีการเรียนภาษาแนวคิดผสมมาพัฒนาด้านการอ่านของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปแต่ทั้งนี้   การสอนจะมีประสิทธิภาพ
ที่ดียิ่งขึ้นไปหากครูผู้สอนได้ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าสีเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจและความจ าของผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการรับรู้สี (Theories of Color Perception) ที่กล่าวว่า สี เป็นสิ่งทีเรียกความสนใจ เพ่ิมความ
สวยงาม ความมีชีวิตชีวา ที่ส าคัญสีมีอิทธิพลต่อความทรงจ าเพราะการท างานของประสาทที่อยู่หลัง
จอรับภาพจะถูกกระตุ้นด้วยสีใดสีหนึ่งเพ่ือให้เกิดการรับรู้ (รัจรี นพเกตุ, 2540: 102)  

 
3. การเขียน 

3.1 ความหมายของการเขียน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 203) ให้ความหมายว่า การเขียน หมายถึงขีดให้เป็น 
ตัวหนังสือหรือตัวเลข ขีดให้ปีนเส้นหรือรูปต่างๆ วาดตัวหนังสือ 
           วัลภา กาแก้ว (2550: 28) ได้กล่าวถึงการเขียนว่า การเขียน คือ การสื่อความหมายโดย  
การอธิบายความรู้สีก ประสบการณ์ ความต้องการ จินตนาการของผู้เขียนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้
ในสิ่งทีผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทราบถึงศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือการเขียนต้องใช้ภาษาที่งดงาม 
ประณีต ให้ความรู้ ความคิด  จึงต้องใช้ศิลป์ในการเขียน ส่วนที่กล่าวว่าเป็นหาสตร์ ประกอบด้วย
ความรู้ หลักการและวิธีการ ซึ่งการเขียนเป็นทักษะทีสามารถฝึกฝนได้ 

วิวัฒน์ ประสานสุข (2541: 19) ให้ความหมายว่า การเขียน คือการแสดงออกในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยอาศัยภาษาตัวอักษรเป็นสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิด ความต้องการ และความในใจของเราให้ผู้อ่ืนทราบ การเขียนมีลักษณะเป็นการสื่อสารที่
ถาวร สามารถคงอยู่นาน ตรวจสอบได้ เป็นหลักฐานอ้างอิงนานนับพันปี ถ้ามีการรักษาให้คง
อยู่สภาพเดิมไว้ 

สุดาพร บัวดก (2545: 14) กล่าวว่า การเขียน คือ การแสดงความรู้ ความคิด ความ
ต้องการของผู้ส่งสารออกไปเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถอ่านเข้าใจได้รับทราบ
ความรู้ความคิดและประสบการณ์เก่บุคคลชั้นหลังๆ ได้โดยถูกต้องสมบูรณ์ 

สวัสดิ์ สุขโสม (2551: 17) ให้ความหมายของการเขียน คือ การแสดงออกซึ่งความรู้ความ
เข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการ เจตคติหรือประสบการณ์โดยใช้ภาษาเขียนหรือ
สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสิ่งดังกล่าวออกมาให้อ่านทราบตามที่ผู้เขียน
ต้องการ 

รจนา ยอดดี (2551: 42) สรุปไว้ว่า การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์
เป็นการแสดงออกทางภาษา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถใน
ด้านความคิด ความรู้สึก จินตนาการและประสบการณ์ของผู้ เขียนประกอบกัน สมควรที่จะ
ได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ 
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ดังนั้นพอสรุปได้ว่า การเขียนคือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด แสดงผ่านตัวอักษรไปสู่ผู้รับ
สารเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สกของผู้ส่งสาร 

 
3.2 ความส าคัญของการเขียน 
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540: 166) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียน สรุปได้ว่า การเขียนสะกดค าให้

ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญเพราะการเขียนหนังสือผิดเป็นการบ่งบอกว่าผู้นั้นไม่สนใจในการใช้ภาษา 
วรรณี โสมประฐา (2542: 156) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าไว้ว่าการเขียน

สะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของการเขียนอย่างหนึ่งเพราะเด็กด้องรู้จักการสะกดค าได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถ
เขียนเป็นประโยคและเรื่องราวได้ ถ้าเด็กเขียนสะกดค าไม่ได้เด็กจะไม่เข้าใจเรื่องจากผู้อื่นและแสดงให้
ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดตนเองไม่ได้ กล่าวคือ สื่อสารกันไม่ได้นั้นเอง ดังนั้น การเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง
นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการเขียน เด็กควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเขียนค า เพ่ือช่วยให้
เด็กรู้จักค าต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและช่วยให้ไช้ค่าต่างๆ ได้ถูกต้อง 

รจนา ยอดดี (2551: 43) สรุปไว้ว่า การเขียนเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยสื่อ
ความหมายและคงความถูกต้องของหลักภาษาแล้วยังท าให้การเขียนที่ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานของการเขียน
ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ด้วยและท าให้ผู้เขียนมั่นใจในการเขียนของตนมากขึ้น 

สรุปได้ว่าการเขียนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญในการด าเนินชีวิตเพราะการเขียนจะเป็นพ้ืนฐาน
ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ และในการเขียนนั้นต้องค านึงถึงความถูกต้องทุกครั้ง 

 
3.3 จุดมุ่งหมายของการสอนเขียน 
กาญจนาวดี  เหิรเมฆ (2548: 37) กล่าวถึงจุดมุ่ งหมายการสอนเขียน เพ่ือให้นักเรียนมี

ความสามารถในการเขียนต่อไปนี้  
1. เขียนตัวหนังสือได้ชัดเจนสวยงามน่าอ่านมีความเป็นระเบียบและรวดเร็ว  
2. เขยีนตัวหนังสือได้ถูกต้องตามอักขระวิธี  
3. เลือกค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อความและความนิยม  
4. ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาษาที่กะทัดรัด  
5. สามารถแก้ไขส านวนภาษาท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาได้  
6. เขียนเล่าเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีต้องการได้  
7. เขียนตอบค าถามได้ตรงประเด็น  
8. เขียนเรื่องโดยใช้ถ้อยค าชักจูงโน้มน้าวจิตใจ 
9. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง  
10. เขียนได้ถูกต้องตามแผนการเขียนทุกประการ 

 

3.4 หลักการสอนเขียน 
          การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักการสอนเขียน
เพ่ือให้การสอนเขียนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ดังที่ วราลักษณ์ จันต๊ะโมกข์ (2550: 18) ได้เสนอแนะ
หลักส าคัญบางประการในการสอนเขียนไว้ดังนี้  
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          1. ครูควรจะได้ท าการทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางการเรียนของนักเรียนเสียก่อนที่จะมีการสอน 
ในกรณีไม่มีแบบทดสอบมาตรฐาน ก็ควรจะสร้างแบบทดสอบตัวเลือกไว้ใช้เอง ซึ่งใช้ส าหรับดังกล่าวนี้ 
จะช่วยให้ครูทราบว่านักเรียนเหล่านี้มีความสามารถทางการเขียนมากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นยังช่วย
ให้ครูได้ทราบถึงพัฒนาการทางการเขียนหลังจากได้สอนไปแล้วทุกระยะ  
           2. การสอนทักษะทางการเขียนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องใดก็ตาม ครูไม่ควรไปก าหนด
เรื่องให้ตายตัว ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเขียนหรือเขาควรจะมีส่วนร่วมในการเสนอหัว
เรื่องด้วย  
           3. การสอนทักษะการเขียนครูไม่ควรแยกสอนจากทักษะอ่ืน ๆ คือทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และสามารถให้สัมพันธ์ไปถึงวิชาวรรณคดี หลักภาษา ศิลปศึกษาและวิชาอ่ืนๆ ได้ก็จะเป็นการดี  
           4. ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน นักเรียนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรียน
เหมือนทักษะอ่ืน ๆ ด้วยเหตุผลนี้ผู้สอนจึงควรใช้หลักของการเสริมแรง เสริมก าลังใจหลายรูปแบบ  
           5. การสอนเขียนนั้นครูไม่ควรมุ่งแต่จะให้กฎเกณฑ์หรือทฤษฎี ควรให้การปฏิบัติจริง ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น 
           6. การสอนทักษะการเขียนที่จะให้ได้ผลนั้น คือ ไม่ควรค าอธิบายอย่างเดียวควรใช้สื่อประกอบด้วย
เพราะสื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย 
           7. ครูควรวางแผนการสอนอย่างละเอียดชัดเจน เช่น ควรจะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างและควร
จะให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งสามารถเน้นพฤติกรรมการเขียนของผู้เรียนได้อย่างแจ่มชัด  
การน าเข้าสู่บทเรียนการด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมที่จะให้ทักษะการเขียนสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งสื่อการเรียนและเกณฑ์การประเมินผล  
           8. นักเรียนควรจะมีส่วนร่วมในการวัดผล และการสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลการเขียน
ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบแนวทางในการวัดผลว่าควรจะเป็นอย่างไร เพ่ือว่าตัวเองจะได้รู้จักใช้ดุลยพินิจ
และใช้วิจารณญาณในการท างาน 
 
4. การอ่านและการเขียนสะกดค า 

การอ่านและการเขียนสะกดค าเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพ 
การอ่านและการเขียนสะกดค าของผู้เรียนย่อมส่งผลกระทบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ด้วย 
ความส าคัญดังกล่าวครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้อ่านและเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึน้ 
 

4.1 การอ่านสะกดค า 
4.1.1 ความหมายของการอ่านสะกดค า 

การอ่านสะกดค าเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการอ่านสะกดค า
ของผู้เรียนย่อมส่งผลกระทบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ
การอ่านสะกดค า ไว้ดังนี้ 

บันลือ พฤกษะวัน (2538: 2) ได้ให้ความหมายของการอ่านสะกดค าไว้ว่า การอ่านสะกดค า
เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นค าพูด โดยการผสมผสานเสียงเพ่ือใช้ในการอ่านออกเสียงให้ตรงกับค าพูด 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540: 92) เสนอไว้ว่าหมายถึงการอ่านออกเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด แต่เน้นออกเสียงเฉพาะค าๆ หนึ่งและเน้นการเขียนให้ถูกต้อง เช่น 

เรือน เรือ -เอือ - นอ – เรือน 
บ้าน บาน - โท - บ้าน 

กรมวิชาการ (2546: 133) ได้ให้ความหมายของการอ่านสะกดค าไว้ว่า หมายถึง การอ่านโดย
น าเสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน การอ่านสะกดค า จะต้องให้
ผู้เรียนสังเกตรูปค าพร้อมๆ กับการอ่านและสอนอ่านสะกดค าพร้อมกับการเขียน ครูจะต้องให้อ่าน
สะกดค าแล้วเขียนค าพร้อมๆ กับการสอนสะกดค า จะน าค าที่มีความหมายมาสอน เมื่อสะกดค าจนจ า
ค าได้แล้ว ต่อไปจะต้อง ไม่ใช้วิธีการสะกดค าเพราะการสะกดค าจะเป็นเครื่องมือการอ่านค าใหม่ จึงให้
อ่านเป็นค าโดยไม่สะกดค า มิฉะนั้นผู้เรียนจะอ่านจับใจความไม่ได้และอ่านได้ช้า 

สรุปได้ว่า การอ่านสะกดค า หมายถึง การออกเสียงโดยน าเสียงพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ 
และตัวสะกด มาประสมกันเป็นค าอ่าน เพ่ือจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง 

 

4.1.2 ความส าคัญของการอ่านสะกดค า 
การสะกดค า เป็นพืน้ฐานของการอ่านที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนอ่าน

ให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ซ่ึงจะต้องเริ่มฝึกทักษะตั้งแต่ เริ่มเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ช่วยให้อ่านได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและในชีวิตประจ าวัน ซ่ึง
นักวิชาการ นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านสะกดค า  ไว้ดังนี้ 

วรรณี โสมประยูร (2539: 156-159) ได้กล่าวไว้ว่า การสะกดค า เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของการเรียนรู้
อย่างหนึ่ง เพราะผู้เรียนต้องรู้จักสะกดค าได้ถูกต้องก่อน จึงจะสามารถเขียนเป็นประโยคและเรื่องราว
ได้ ถ้าผู้เรียนเขียนสะกดค าไม่ได้ ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวจากผู้อื่นและ แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ความคิดของตนเองไม่ได้ กล่าวคือ สื่อสารกันไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นการสะกดค าให้ถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการอ่านเขียน ควรสะกดค าให้ถูกต้องเสียแต่เริ่มเรียนค า เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักค าต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และช่วยให้ผู้เรียนใช้ค าต่างๆ ได้ถูกต้อง 

เนาวรัตน์ ชื่นมณี (2540: 18) กล่าวว่า การสะกดค า มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
และความเป็นอยู่ของบุคคลในปัจจุบัน เพราะการสะกดค าที่ถูกจะช่วยให้อ่านและเขียนหนังสือได้
ถูกต้อง สื่อความหมายได้แจ่มชัด นอกจากนีย้ังอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษาของบุคคลนั้น 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 133–144) กล่าวว่า การสอนแจกลูกสะกดค าเป็น
เรื่องจ าเป็นมากส าหรับผู้เริ่มเรียน หากครูไม่ได้สอนแจกลูกสะกดค าแก่ผู้เรียนในระยะเริ่มเรียนการอ่าน
ผู้เรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมค า ท าให้เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้นจะสับสน อ่านหนังสือ ไม่ออก
เขียนหนังสือผิด ซ่ึงเป็นปัญหามากของเด็กผู้เรียนไทยในปัจจุบัน ผลจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาอ่ืนๆ ด้วย เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญของการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การสอนอ่านแจกลูก ครูควรเริ่มเมื่อผู้เรียนอ่านเป็นค าไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งใน
ระยะเริ่มแรกนี้อาจอยู่ในช่วงปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา เด็กเรียนการอ่านโดย   การจ ารูปค าท่ีเป็น
ค าพ้ืนฐาน กล่าวคือ เป็นค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นค าใกล้ตัวเด็ก แต่เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวนค าที่ต้องเรียนเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ผู้เรียนไม่สามารถจ ารูปค าได้  ทั้งหมดการอ่านแบบแจกลูก
สะกดค าจะช่วยให้ผู้เรียนประสมค าอ่าน และสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง การสอนอ่านแจกลูก
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สะกดค าควรสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–3 หากผู้เรียนอ่านได้แล้วการแจกลูกสะกดค าก็ไม่
จ าเป็นอีกต่อไป ครูจึงสังเกตการอ่านของผู้เรียนด้วยว่าควรสอนแจกลูกสะกดค ามากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับความสามารถในการอ่านของผู้เรียนแต่ละคนเป็นประการส าคัญ 

จากความส าคัญของการอ่านสะกดค าดังกล่าว สรุปได้ว่าการอ่านสะกดค ามีความส าคัญต่อการเรียนรู้
และเป็นเรื่องจ าเป็นมากส าหรับผู้เริ่มเรียน เพราะการอ่านสะกดค าที่ถูกจะช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ
ได้ถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน ผู้เรียนรู้จักค าต่างๆ ทีจ่ าเป็นในชีวิตประจ าวันและช่วยให้ผู้เรียนใช้
ค าต่างๆ ไดถู้กต้อง 

4.1.3 ปัญหาการอ่านภาษาไทย 
ปัญหาการอ่านหนังสือของเด็กไทยนับว่าเป็นโจทย์ข้อส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะเด็ก

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเกือบจะทุกโรงเรียนในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัด และในทุกภาคของประเทศไทย คงมีเด็กผู้เรียนจ านวนไม่น้อยที่ยังอ่านหนังสือ
ภาษาไทยไม่คล่อง เด็กผู้เรียนที่อ่านสะกดค าไม่ได้และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง จนน่าเป็นห่วง เพราะ
การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตและการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ ทัง้ยังส่งผลต่อการพัฒนาชาติ เพราะประเทศ
ที่จะพัฒนาได้ต้องอาศัยประชาชนในชาติที่มีความสามารถในการอ่านเลือกน าความรู้และความคิดมา
พัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองในทุกด้าน หากเด็กอ่านไม่ออก
ก็จะเป็นปัญหาในการพัฒนาทุกด้าน มีนักวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงปัญหาการอ่านไว้ดังนี้ 

ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 24) ได้กล่าวถึงปัญหาในการสอนอ่านว่า ในการสอนอ่านนั้นม ี
2 แบบ คือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การอ่านออกเสียง ส่วนใน
การอ่านในใจเท่าที่พบมักจะได้แก่ อ่านช้ามาก อ่านข้าม อ่านเก็บความไม่ครบ อ่านแล้วจับใจความ
ไม่ได้ เวลาอ่านท าปากขมุบขมิบ และเวลาอ่านต้องใช้นิ้วชี้ทุกคนที่ อ่านปัญหาการอ่านออกเสียงมี
หลายประการ ได้แก่ 

1. อ่านไม่ออก ส่วนมากมักจะ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-2  ที่ยังจ าหลักเกณฑ์ใน
การอ่านสะกดค าต่างๆ ไม่ได ้เช่น 

1.1 อ่านค าทีใ่ช้อักษรต่ าและอักษรสูงที่มีวรรณยุกต ์เช่น ฝ้า ฟ้า น่า ท่า ฯลฯ 
1.2 ค าท่ีประสมกับสระประสม เช่น เปลือก เปลี่ยน เหมือน ฯลฯ 
1.3 ค าท่ีใช้ตัวสะกดไม่ตรงตามตัวสะกด เช่น พืช เมฆ บริเวณ สมบัติ ฯลฯ 

2. อ่านค าผิด ลักษณะทีอ่่านผิดส่วนมากมีดังนี้ 
2.1 อ่านค าท่ีมีอักษรน าผิด เช่น ผลิต (ผะ-หลิต) อ่าน ผลิด ปรัมปรา (ปะ-ร า-ปะ-รา) 

อ่านปรัมปรา ขมุกขมัว (ขะ-หมุก-ขะ-มัว) อ่าน ขะมุกขะมัว ฯลฯ 
2.2 ค าพ้องรูป เช่น เพลา-เพลา (เพ-ลา) อ่านว่า เพลา แหน-แหน (แหน) อ่านออกเสียง น 

สะกด ทัง้สองค า พลี-พลี (พะ-ลี) อ่านออกเสียง พลี อ่านเป็น ล ควบทั้ง 2 ค า 
2.3 อ่านค าหรือข้อความที่มีเครื่องหมายประกอบผิด เช่น ค าที่มีเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) 

เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปรดเกล้า ไปยาลน้อย การอ่านที่ถูกคือ โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ในห้องเรียนมีกระดานด า พัดลม ชั้น ฯลฯ อ่านผิดว่า ในห้องเรียนมีกระดานด า พัดลม ชั้น 
ไปยาลใหญ่ ทีถู่กต้องอ่านว่า ในห้องเรียนม ีกระดานด า พัดลม ชั้น ละ 

2.4 อ่านแยกค าหรืออ่านแบ่งวรรคตอนผิด ลักษณะ ดังนี้ 
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2.4.1 แยกค าผิด เช่น โฉนด (ฉะ-โหนด) อ่านผิดเป็น โฉ-นด 
2.4.2 แยกพยางค์ผิด เช่น เพลงเขมรอกโครง (ขะ-เหมน-อก-โครง) อ่านผิด 

เป็น เพลง-เขม-รอก-โครง 
2.4.3 อ่านแยกค าหรืออ่านแบ่งวรรคตอนผิด เช่น ข้อความทีอ่ยู่ในวงเล็บ 

คือข้อความขยายหรือรายละเอียดซึ่งตัดออกแล้ว ไม่ท าให้เสียใจความเดิมจะเหลือข้อความดังนี้  ทีถู่ก 
ควรอ่านว่าข้อความที่ยู่ในวงเล็บ คือ ข้อความที่ขยายหรือรายละเอียดซึ่งตัดออกแล้วไม่ท าให้เสีย
ใจความเดิม 
     2.5 การอ่านออกเสียงผิด มีลักษณะดังนี้ 

2.5.1 อ่านตู่ตัว ออกเสียงพยัญชนะตัวหนึ่งเป็นพยัญชนะอีกตัวหนึ่ง เช่นเรา
ไปเที่ยวภูเขาสนุกมาก อ่านว่า เราไปเที่ยวถูเขาสนุกมาก มองเห็นอาหารเป็นค าๆ อยู่ในจาน อ่านว่า
มองเห็นอาหารเป็นด า ๆ อยู่ในจาน 

2.5.2 ออกเสียงค าที่ใช้ ร เป็น ล เช่น โรงเรียน เป็น โลงเลียน เรียบร้อย 
เป็นเลียบล้อย   รื่นเริง เป็น ลื่นเลิง ฯลฯ 

2.5.3 ออกเสียงค าควบกล้ าผิด เช่น ปรับปรุง อ่าน ปับปุง คลาน อ่านว่า
คานแกว่งไกว อ่านว่า แฝ่งไฟ หรือ แก่งไก 

2.5.4 ออกเสียงค าผิดตามลักษณะของภาษาถิ่นเช่นเดียวกับค าพูด เช่น 
ผู้เรียนที่พูดภาษาถิ่นอีสาน อ่านข้อความ เขียนหนังสือ ว่า เฉียนหนังสือ ผู้เรียนที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ อ่าน 
ข้อความ ตาพบงูใหญ่ ว่า ตาพบงูใหญ๊ ผู้เรียนที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ อ่านข้อความ เขาเดินไปพบช้าง 
ว่า เขาเดินไปพบจ๊าง เป็นต้น 

2.5.5 ออกเสียงค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศผิด เช่น อ่านค า คอมพิวเตอร์  
ตามรูปค าท่ีสะกด คือ คอม-พิว-เตอ  ทีถู่กต้องอ่านว่า คอม-พิว-เต้อ 

2.5.6 ใช้น้ าเสียงไม่เหมาะกับเนื้อหาที่อ่าน เช่น ฉันจะซื้อลูกม้าสักตัวหนึ่ง
ผู้เรียนจะอ่านออกเสียงตามรูปค าที่มองเห็น ที่ถูกต้องจะอ่านออกเสียงว่า ฉันจะซื้อลูกม้าซักตัวนึงขโมย
ดอกไม้อีกละซี ต้องอ่านออกเสียงว่า ขโมยดอกไม้อีกละซี่ เธอมาถึงเมื่อไร ต้องอ่านออกเสียงว่า เธอ
มาถึงเมือ่ไหร่ เป็นต้น 

2.5.7 อ่านลากเสียง ยานคาง โดยมากเน้นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี ที ่1 
จะอ่านออกเสียงในลักษณะเช่นนี้ เมื่อให้อ่านพร้อม ๆ กัน คือ จะลากเสียงยาว หลังจากอ่านค าแต่ละ
ค า ม้า-แก่-ตัว-หนึ่ง เป็นต้น การอ่านลากเสียงหรือยานคาง ท าให้เกิดผลเสียหายหลายประการ เช่น 
ท าให้เกิดคิดช้า ความคิดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่ต่อเนื่องกัน ถ้าไม่แก้ไขจะติดเป็นนิสัยท าให้เสียบุคลิกภาพใน
การอ่าน และท าให้เป็นคนเฉื่อยชา อ่านช้า ทั้งอ่านในใจและอ่านออกเสียงใช้เวลาในการอ่านข้อความ
แต่ละบรรทัดมากเกินไป โดยเฉพาะในการอ่านในใจ ซ่ึงจะต้องอ่านได้เร็วกว่า  การอ่านออกเสียง การอ่าน
หนังสือช้ามีผลเสียท าให้คิดช้า ท าให้รู้เรื่องช้าไม่ทันคนอ่ืน ถ้าท าจนติดเป็นนิสัยจะท าให้เสียโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง ในระดับประถมศึกษาผู้เรียนควรจะสามารถอ่านได้ประมาณ 120-150 ค าต่อนาท ี

ฟาฏินา วงศ์เลขา (2553) กล่าวว่า ปัญหาการอ่านไม่ออกของผู้เรียน มีดังนี ้
1. ครูไม่สอนแบบแจกลูก-สะกดค า-ผันเสียงผู้เรียนจึงอ่านไม่ได้ 
2. นโยบายไม่มีการซ้ าชั้นปล่อยให้เด็กทีอ่่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลื่อนชั้นขึน้มา 
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3. หนังสือเรียนยุคนี้ไม่ดีพอขาดประสิทธิภาพในล าดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากและขาด
ระบบในการน าฝึกท่ีดี 

4. ผู้บริหารวางตัวครูผู้สอนชั้น ม.1  ทีม่ีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไม่เข้าใจวิถีภาษาไทย 
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2551: 47-49) ได้กล่าวถึง เด็กจ านวนไม่น้อยในปัจจุบันมีปัญหาการอ่าน

มากขึ้นเพราะเด็กมีสื่อส าเร็จรูปมากมายหลายรูปแบบทั้ งคอมพิวเตอร์ และที่ส าคัญคือโทรทัศน์ 
สาเหตุของการเสียนิสัย เรื่องการอ่านของเด็กๆ ดังนี้ 

1. ขาดการกระตุ้นให้รักการอ่านตั้งแต่ยังเยาว์ 
2. ถูกเร่งรัดให้จดจ าในสิ่งทีผ่ิด เช่น ให้อ่าน ก ข ค ผสม สระ อะ อา ฯลฯ เป็นต้น 
3. อ่านในสิ่งทีไ่ม่มีความหมาย หรือเป็นสิ่งทีเ่ขาไม่ชอบ 
4. สอนให้อ่านแบบขาดเทคนิค ไม่จูงใจ หรือชอบลงโทษเด็ก 
5. ถูกบังคับให้อ่านโดยขาดความพร้อม 
6. เด็กใช้เวลากับสิ่งอ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ ฯลฯ มากเกินไป 
กล่าวโดยสรุป ปัญหาการอ่านภาษาไทย มีหลายประการ ได้แก่ การอ่านไม่ออก การอ่าน

ค าผิดโดยเฉพาะการสะกดค าที่มีสระประสม ขาดการกระตุ้น สอนให้อ่านแบบขาดเทคนิคถูกบังคับ 
และผู้เรียนใช้เวลาไปกับสิ่งอ่ืนมากเกินไป ท าให้ผู้เรียนที่อ่านสะกดค าไม่ได้และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง 
มีจ านวนมากจนน่าเป็นห่วงเพราะการอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตและการเรียนรู้ในวิชาอ่ืน ๆ 

4.1.4 การสอนอ่านสะกดค า 
การสอนแจกลูกสะกดค าเป็นเรื่องจ าเป็นมากส าหรับผู้เริ่ มเรียน การสะกดค าท าให้อ่าน

หนังสือออก เป็นเครื่องมือส าคัญของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสอนอ่านสะกดค าให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์นั้น จะต้องศึกษาการสอนอ่านสะกดค าให้เข้าใจ มีนักการศึกษากล่าวไว้ดังนี้ 

ประเทิน มหาขันธ์ (2533: 169) กล่าวถึงการเรียนรู้การอ่านสะกดค าและค าศัพท์ว่าควรต้องทราบ
ความหมายของค าเสียก่อน ความหมายของค าแบ่งไว้  3  อย่างคือ 

1. ความหมายที่แทนรูปเป็นความหมายของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น วัตถุสิ่งของ คน สัตว์ฯลฯ 
ซ่ึงมีตัวตนและเห็นได้ 

2. ความหมายที่แทนนามธรรม เป็นความหมายที่แทนนามธรรม ความรู้สึก ความคิด ซ่ึงไม่
เกีย่วกับรูปธรรม 

3. ความหมายของค าที่มีบริบทหรือต าแหน่งเป็นตัวบังคับค าประเภทนี้อยู่ค าเดียวโดดๆ จะ
บอกความหมายไม่ได้จนกว่าจะน าเข้าประโยคจึงจะทราบความที่แท้จริง 

ในการเรียนรู้ค าที่มีความแตกต่างตามระดับความยากง่ายของค า ค าที่เข้าใจง่าย ทั้งในด้านการ
เขียน ตลอดจนความหมายย่อมเรียนรู้ได้ง่ายกว่าค าที่ เขียนยาก มีความซับซ้อนทั้งยังมีความหมายที่
ลึกซึ้งค าต่างๆทีผู่้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายนั้นเป็นค าทีผู่้เรียนคุ้นเคยมีประสบการณ์กับค านั้น ๆ 

กรมวิชาการ (2546: 134) กล่าวว่า การสะกดค า หมายถึง การอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น 
สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด มาประสมเป็นค าอ่าน การอ่านสะกดค าจะต้องให้ผู้เรียนสังเกตรูปค า
พร้อมๆ กับการสอนสะกดค าจะน าค าที่มีความหมายมาสอน เมื่อสะกดค าจนจ าค าได้แล้ว ต่อไป
จะต้องไม่ใช้วิธีสะกดค าเพราะการสะกดค าจะเป็นเครื่องมือการอ่านค าใหม่ จึงให้อ่านเป็นค า โดยไม่
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สะกดค า มิฉะนั้นผู้เรียน จะอ่านจับใจความไม่ได้และอ่านได้ช้า การสะกดค า มีวิธีการสะกดค าหลายวิธี ถ้า
สะกดค า เพ่ืออ่านจะสะกดค า ตามเสียงถ้าสะกดค า เมือ่เขียนจะสะกดค าตามรูป ดังนี้ 

1. วิธีการสะกดค าตามรูปค า เช่น กา สะกดว่า กอ - อา - กา 
2. วิธีสะกดค าโดยสะกดแม่ ก กา ก่อนแล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เช่น คาง สะกดคอ - อา - 

คา - คา - งอ - คาง 
3. วิธีสะกดค าโดยสะกดแม่ ก กา ก่อนแล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกดตัวสะกดจะเป็นค า 

ทีม่าจากภาษาต่างประเทศ เช่น ค าท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ภาษาอังกฤษ มีวิธีการสอน 
อ่านและเขียนดังนี้ 

3.1 เห็นรูปค า และอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง 
3.2 จ ารูปค าและรู้ความหมายของค า 
3.3 รู้หลักการสะกดค า เช่น แม่กง ใช้ ง สะกด แม่กน ใช้ น ร ล ฬ ญ ณ แม่กบ ใช้ บ ภ พ ป เป็นต้น 
4. วิธีการสะกดค าอักษรควบ มีวิธีการสะกดค า 2 วิธี คือ สะกดค าเพ่ืออ่านจะมุ่งที่เสียงของ

ค าด้วยการอ่านอักษรควบก่อน เช่น กร ออกเสียง กรอ ปล ออกเสียง ปลอ แล้วน าเสียง กรอ ปลอ 
สะกดค า กรอ - ออ - งอ - กรอง ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงกล้ าก่อน วิธีนี้ผู้เรียนจะออกเสียง
กล้ าชัดเจน อีกวิธีหนึ่งเป็นการสะกดค าแบบเรียงพยัญชนะต้น วิธีนี้ จะใช้ในการสะกดค าเพ่ือเขียน 
เช่น กอ - รอ - อา - บอ - กราบ ถ้าสะกดค าแบบเรียงพยัญชนะต้นผู้ เรียนจะออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตัวแรกและทิ้งเสียงพยัญชนะตัวที่สอง ท าให้ออกเสียงควบไม่ชัด 

5. วิธีการสะกดค าอักษรน า มีวิธีการสะกดค าดังนี้ 
5.1 ห น า ย ร ล ว ให้ออกเสียงพยัญชนะน าก่อน หน ออกเสียง หนอ หย ออกเสียงหยอ เป็น

ต้น แล้วจึงสะกดค า เช่น หยา สะกดค าว่า หยอ - อา - หยา หนู สะกดว่า หนอ - อู – หนู  ให้เห็นว่าอักษร
ตัวแรกมีอิทธิพลต่ออักษรตัวที่สอง บางคนจะให้อ่านเทียบเสียง เช่น ลา - หลา มา -หมา ลาด - ตลาด 
เพ่ือสังเกตเสียงอ่าน ส่วนสะกดค าเพ่ือมุ่งเขียนสะกดค าถูกต้อง จะสะกดแบบเรียงพยัญชนะก็ได้ มุ่ง
การจ ารูปค า เช่น หอ - ยอ - อา - หยา หอ - นอ - อู - หน ูก็ได้ 

5.2 อ น า ย ให้ออกเสียง อย เป็นเสียง ย แล้วสะกดค า อย่า สะกดว่า ยอ - อา - ยา -ยา - เอก - 
อย่า ออกเสียง อย่า เพราะอิทธิพลของเสียง อ ที่เป็นอักษรน า ออ - ยอ - อา - ยา -ไม้เอก -อย่า อีก
วิธีหนึ่งไม่สะกดค าให้จ ารูปค าท้ัง 4 ค า คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก 

5.3 การสะกดค าที่อักษรสูงน าอักษรต่ าเด่ียว หรืออักษรกลางน า อักษรต่ าเดี่ยวเช่น สง สน 
สม ผล กล ถง ตล เป็นต้น ให้ออกเสียงน าก่อน เช่น สน ออก เสียง สะ - หนอ สม ออกเสียง สะหมอ 
ผล ออกเสียง ผะหลอ ตล ออกเสียง ตะลอ แล้วจึงสะกดค าเพ่ือ ออกเสียงให้ถูกต้องเช่น เสมอ สะกด
ว่า สะหมอ - เออ - สะ - เหมอ หรือจะสะกดค าแบบ เรียงตัวพยัญชนะก็ได้ เช่นสนอง สะกดว่า สอ - 
นอ - ออ - งอ - สะหนอง การสอนอ่านอักษรน าควรให้ผู้เรียนทราบว่าค าใดเป็นอักษรน า เสียงจะตามตัวหน้า 

6. วิธีการสะกดค าที่สระเปลี่ยนรูปและลดรูป มีสระบางสระเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค า 
เช่น สระโอะ มีตัวสะกด จะลดรูปลด สะกดว่า ลอ -โอะ - ดอ - ลด สระอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป
เป็นไม้หันอากาศ วัน สะกดว่า วอ - อะ - นอ - วัน สระเอะ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปโดยใช้ไม้ไต่คู้ 
เป็ด สะกดว่า ปอ - เอะ - ดอ - เป็ดสระเออ มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูป เดิน สะกดว่า ดอ - เออ - นอ - 
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เดิน สระแอะ มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูป แข็ง สะกดว่า ขอ - แอะ - งอ - แข็ง สระอัว มีตัวสะกด จะ
เปลี่ยนรูป ลวด สะกดว่า ลอ - อัว – ดอ - ลวด 

7. วิธีสะกดค าที่มีตัวการันต์เป็นค าที่มาจากภาษาอ่ืน ค าที่มาจากภาษาอ่ืน เช่น ภาษาบาลี  
ภาษาสันสกฤต จะมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรตัวสะกด การสะกดค าที่มีตัวการันต์ จะให้อ่าน เป็นค า
แล้วสังเกตรูปค า แล้วรู้กฎเกณฑ์ตามหลักภาษา ค าที่มีตัวการันต์ พยัญชนะการันต์ จะไม่ออกเสียง 
การสะกดค าจึงมีความหมายว่า การเรียงหรือการออกเสียงตามพยัญชนะ สระและ วรรณยุกต์ที่
ประสมกันเป็นค าสรุปได้ว่า การสอนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญมากในการเรียนภาษาไทยการสะกดค า
เป็นการอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น สระวรรณยุกต์และตัวสะกด มาประสมเป็นค าอ่าน การอ่าน
สะกดค าจะต้องให้ผู้เรียนสังเกตรูปค าพร้อม ๆ กับการสอนสะกดค า การสอนสะกดค ามีหลายวิธี  
ผู้สอนภาษาไทยทุกคนควรได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ฝึกแจกลูกสะกดค าให้ถูกต้อง ฝึกบ่อยๆ จนเกิดทักษะ 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ 
 

4.2 การเขียนสะกดค า 
     4.2.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 

มีผู้ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าไว้ดังนี้ 
พจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster : 1981: 2190) กล่าวว่า การเขียนสะกดค า หมายถึงศิลปะ หรือ

เทคนิคการสร้างค าโดยจัดเรียงพยัญชนะ สระ ตามที่สังคมยอมรับฮันนา และคณะ (Hanna and 
others 1971: 15) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการเขียนสะกดค าว่า การเขียนสะกดค า คือ การถ่ายทอด
ภาษา เมื่อใดก็ตามที่ต้องการจะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกเป็นภาษาเขียน จะต้องเกี่ยวข้องกับ
การเขียนสะกดค าโดยเขียนเป็นตัวอักษรลงบนวัสดุให้ผู้อ่ืนมองเห็นและเข้าใจได้ 

บันลือ พฤกษะวัน (2522: 29) กล่าวว่า การเขียนสะกดค า หมายถึง การสอนให้เด็กรู้จัก
กฎเกณฑ์ของการเรียงล าดับอักษรภายในค าหนึ่ง ๆ เพ่ือให้ออกเสียงได้ชัดเจน 

กรมวิชาการ (2536 ข : 13) กล่าวถึงการเขียนสะกดค าว่า การเขียนสะกดค าเป็นการเขียน
โดยน าพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค า การเขียนค าจะต้องให้ผู้เรียนอ่าน
สะกดค าและเขียนค าพร้อมๆ กัน เพ่ือการเขียนค าได้ถูกต้อง 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนค าโดยเรียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และตามหลัก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สามารถเขียนสะกดค าและสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง 
     4.2.2 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 

ในการเขียนนอกจากจะต้องค านึงถึงเนื้อความตามจุดประสงค์ ส านวนสละสลวยถูกต้องตาม
หลักภาษาแล้ว ยังต้องค านึงถึงการเขียนสะกดค าด้วย เพราะการเขียนสะกดค าได้ถูกต้องจะช่วยให้
ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อความที่เขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทัง้จะช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่อ่านข้อความ
ทีเ่ขียนนั้นด้วย (สุภาพ ดวงเพ็ชร 2533: 2 ) นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้เขียนเกิดความมั่น ใจในตนเอง การเขียน
สะกดค าได้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนทุกวิชาและเป็นทักษะที่จ าเป็นในการวางพ้ืนฐานของ
การเขียนด้านอ่ืนๆ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเขียนสะกดค าผิด จะก่อให้เกิดผลเสียในด้านการใช้ภาษา 
คือ ผู้อ่ืนตีความหมายผิด ไม่เข้าใจข้อความที่เขียน ท าให้งานเขียนขาดประสิทธิภาพ และยังท าลาย
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บุคลิกภาพของผู้เขียน คือจะท าให้ผู้อ่านมองความสามารถหรือคุณค่าของผู้เขียนต่ าลง (สาลินี ภูติกนิษฐ์, 
2530: 2) ดังนั้น การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องจึงมีความส าคัญในการสื่อความหมายด้วยภาษาเขียน ซ่ึง
มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าไว้ดังนี้ 

วรรณี โสมประยูร (2526: 503) กล่าวว่า การเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของการ
เรียนอย่างหนึ่ง เพราะผู้เรียนต้องรู้จักสะกดค าได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและเรื่องราวได้ 
ถ้าผู้เรียนเขียนสะกดค าผิดเสมอ จะไม่สามารถแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนเอง ดังนั้นการเขียน
สะกดค าให้ถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการเขียนอย่างยิ่ง ผู้เรียนควรเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเสียแต่
เมื่อเริ่มเรียนค า เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักค าต่างๆ ทีจ่ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้ผู้เรียนใช้ค าต่างๆ ได้ถูกต้อง 
กว้างขวาง ครูจึงต้องฝึกฝนผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอทุกระดับชั้น 

บันลือ พฤกษะวัน (2527: 65 ) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญของการเขียน 
หากเขียนผิดจะสื่อความหมายกันไม่ได้ บางครั้งพอเดาความได้แต่ก็แสดงความไม่รู้ของผู้เขียน อันเป็น
สิ่งทีจ่ะลดความศรัทธาของผู้อ่านทีม่ีต่อผู้เขียน 

สรุปได้ว่าการเขียนสะกดค ามีความส าคัญมากเพราะการเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ของการเรียนผู้เรียนต้องรู้จักสะกดค าให้ได้ถูกต้องก่อน จึงสามารถเขียนประโยคและสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ได้ 
อีกท้ังการเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในการเรียนวิชาอ่ืน ครูจึงต้องฝึกฝนผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4.2.3 ปัญหาการเขียนสะกดค า 
การเขียนสะกดค าผิด เป็นสิ่งส าคัญของผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะการเขียนสะกดค ามีความส าคัญ 

ในการสื่อสาร แสดงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในความคิดของตนเอง ในปัจจุบันการเขียนสะกดค าเป็นปัญหา
ส าคัญของผู้เรียนและครูสอนภาษาไทย จากการศึกษาพบว่า การเขียนสะกดค าผิดเกิดจากปัญหา
หลายประการดังนี้ 

ยุพดี พุลเวชประชาสุข (2525: 1) ได้กล่าวถึง การเขียนสะกดค าผิด คือ “ธรรมชาติของภาษาไทย 
มีพยัญชนะถึง 44 ตัว แต่มีเพียง 21 เสียงท าให้ภาษาไทยมีค าซ้ ากันมากและมีความหมายต่างกัน ซ่ึง
หากสังเกตหลักเกณฑ์ในการจดจ าแล้วก็มีโอกาสเขียนสะกดค าผิดมาก” 

ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2525: 160-161) ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การเขียนสะกดค า โดยค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งได้เสนอแนะการฝึกสะกดค า 
โดยพิจารณาจากสาเหตุการเขียนสะกดค าของผู้เรียน ดังนี้ สะกดผิดเพราะความเลินเล่อผู้เรียนที่เขียน
เลินเล่อและอ่านไม่เก่ง ครูควรฝึกด้านการอ่านให้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกหัดเขียน โดยให้สัมพันธ์กับเรื่องที่
อ่าน เลินเล่อแต่อ่านเก่งครูต้องให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการสื่อความคิดจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความถูกต้องในการเขียนและการสะกดค าด้วย สะกดค าผิดเพราะไม่ชอบอ่าน ผู้เรียนที่ไม่ชอบอ่าน
มักจะขาดความสังเกต ขาดประสบการณ์ ควรแก้ไขด้วยการหาหนังสือดี ๆ ทีน่อกเหนือจากต าราเรียน
มาอ่านหรือฝึกใช้พจนานุกรมเมื่อสงสัยในตัวสะกดตัวใด สะกดผิด เพราะแยกเสียงไม่ดี อาจมีภาวะ
บกพร่องทางด้านการฟัง ควรแก้ไขด้วยการเน้นทักษะการ ฟัง สะกดผิดเพราะสายตาไม่ดี เนื่องมาจาก
เป็นค าที่คล้ายคลึงกัน เช่น การ กานต์ เป็นต้น ควรแก้ไขด้วยการฝึกจ าแนกค า ฝึกสังเกตตัวสะกด
อย่างละเอียด หากมีการอ่านไม่ดีขึ้นอาจใช้วิธีใช้นิ้วมือลากหรือสัมผัสไปตามอักษร จนกระทั้งจ า
ตัวสะกดได้และให้เขียนสะกดค าในรูปประโยคหรือเล่าเรื่องเมื่อคล่องขึ้นก็ตัดอันแรกออกไป เขียน
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สะกดค าโดยไม่ต้องใช้การสัมผัสแต่ใช้มองด้วยสายตา สะกดผิดเพราะขาดหลักเกณฑ์ แก้ไขด้วยการให้
เข้าใจหลักเกณฑ์นั้นๆ เช่น หลักการใช้สระไอไม้ม้วน “ ใ ” เป็นต้น 

ดุษฎีพร ช านิโรคศาสนต์ (2527: 2 ) ได้เสนอความคิดว่า “ ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาอาจ
เกิดจากการใช้ค าผิดความหมาย ซ่ึงอาจเกิดจากการที่มีค าที่มีรูปและเสียงหรือความใกล้เคียงกัน หรือ
อาจเกิดจากการทีผู่้ใช้ภาษา ไม่รู้ความหมายหรือความหมายแฝงของค าจึงท าให้เขียนสะกดค า” 

กรรณิการ์ พวงเกษม (2532: 2) กล่าวถึง ปัญหาของการเขียนสะกดค าผิด มีดังนี้เขียนพยัญชนะผิด
ทีต่ัดและเติมสระ สระเปลี่ยนรูป การเขียนสระผิด เขียนตามความเคยชิน ปัญหาการเขียนสะกดค าผิด
มีหลายอย่าง 

สรุปได้ว่าปัญหาการเขียนสะกดค าผิด เกิดจากนักเรียนมีพ้ืนฐานไม่แม่นย า ขาดการสังเกต 
ขาดความเอาใจใส่ ขาดการฝึกฝน ขาดหลักการที่ถูกต้อง สะกดผิดเพราะเลินเล่อ สะกดผิดเพราะไม่
ชอบอ่าน และสะกดผิดเพราะสายตาไม่ดี ควรแก้ไขด้วยการให้นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์การเขียน
สะกดค า ฝึกจ าแนกค าและฝึกสังเกตตัวสะกดอย่างละเอียด 

4.2.4 การสอนเขียนสะกดค า 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการเขียนสะกดค าไว้ดังนี้ คิง (King 1973 : 15 ) ได้เสนอการสอนเขียน
สะกดค าไว้ 6 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบ (Examine) ได้แก ่การตรวจสอบค าทีจ่ะให้ผู้เรียนเขียนสะกดค าอย่างระมัดระวัง เช่น 
ค าท่ีมีอุปสรรค (Prefix) และค าทีม่ีปัจจัย (Suffix) แล้วบันทึกไว้ 

2. ออกเสียง (Pronounce) ได้แก่การออกเสียงค าท่ีจะเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง 
3. สะกดค า (Spell) ได้แก่ การฝึกหัดสะกดค าที่จะเขียนด้วยปากเปล่า โดยออกเสียงดังๆท า

เช่นนี้หลายๆ ครัง้ 
4. เขียน (Write) ได้แก่ การฝึกเขียนสะกดค านั้นๆ 5–10 ครัง้ แล้วตรวจ 
5. ใช้ (Use) น าค าทีเ่ขียนสะกดค ามาแต่งเป็นประโยค 
6. ทบทวน (Review) ททวนค าทีเ่ขียนสะกดค าแต่ละค าในโอกาสต่อไป 
รองรัตน์ อิศรภักดี และ เทือก กุสุมา ณ อยุธยา (2541 : 102) ได้เสนอวิธีสอนเขียนสะกดค าไว้ว่า 
1. สอนค าท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้เรียนและสิ่งทีไ่ด้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
2. สอนค าท่ีผู้เรียนสนใจ และเข้าใจความหมาย 
3. ทุกครัง้ทีส่อนค าใหม่เพ่ิมเติม จะต้องทบทวนค าเก่าที่เคยเรียนมาแล้ว 
4. ช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนเป็นพิเศษ โดยให้รู้จักสระ พยัญชนะก่อน พร้อมกันนั้นเมื่อพบ

ค าเหล่านั้นในวิชาอ่ืน ต้องทบทวนให้ผู้เรียนได้นึกถึงค าที่เคยเรียนมาแล้ว 
5. การทดสอบต้องท าสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสะกดค ามาก

น้อยเพียงใด 
6. บันทึกผลงานผู้เรียนแต่ละคนว่า ตั้งแต่เริ่มเรียนมีพัฒนาการไปมากน้อยเพียงใดจะได้

ช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนแต่ละคนได้ถูกต้อง 
7. ด าเนินวิธีสอนอย่างถูกต้องให้แก่ผู้เรียน โดยช่วยเหลือผู้เรียนเป็นขั้นๆ ดังนี้ 

7.1 ให้ผู้เรียนได้ยินค าท่ีสะกดนี้อย่างชัดเจน 
7.2 ให้ผู้เรียนเขียนสะกดค าอย่างระมัดระวัง 
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7.3 ให้ผู้เรียนอ่านค าสั่งต่างๆ นั้นได ้
7.4 ทบทวนค าที่สะกดนัน้ว่าถูกต้องเพียงใด 

8. ถ้าครูเขียนค าใหม่บนกระดานด าแล้ว ให้ผู้เรียนลอกตาม ครูต้องเขียนให้ชัดเจน และอ่านง่าย 
9. ครูต้องตรวจสมุดงานที่ผู้เรียนจดค าใหม่ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
10. เมื่อสอนสะกดค าไปแล้ว ถ้าผู้เรียนคนใดสะกดผิด ครูต้องแก้บนกระดานด าให้ชัดเจน 

หรือแก้ไขเป็นรายบุคคล 
ประทิน มหาขันธ์ (2526:26) ได้เสนอแนะว่าการสอนสะกดค ามี 5 ขัน้ ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายและการออกเสียง ครูต้องให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของค ามองดูค า ๆ นั้น

และสามารถพูดออกมาให้เป็นประโยคโดยใช้ค านั้น 
2. การมองเห็นรูปค า ในขั้นนี้ครูต้องให้ผู้เรียนเห็นรูปค าที่สะกด ให้ผู้เรียนแยกค านั้นออกเป็น

พยางค์ๆ ออกเสียงแต่ละพยางค์แล้วสะกดเป็นค าอีกครั้งหนึ่ง การมองเห็นรูปค าจะช่วยให้การสะกด
ค าได้มาก เมื่อผู้เรียนได้เห็นค าในข้อความจะเป็นพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์  ควรให้ผู้เรียนเห็น
ทั้งหมดเสียก่อนแล้วจึงแยกเป็นส่วนย่อย 

3. การร าลึกถึงค า ให้มองดูทั้งค า แล้วเขียนสะกดโดยไม่ต้องมองค า ๆ นั้น เสร็จแล้วตรวจดู
ว่าการสะกดของตนถูกต้องหรือไม่ หาดสะกดผิดก็ให้กลับไปท าข้ัน 1 -3 

4. การเขียนสะกดค าในขั้นนี้ผู้เรียนจะฝึกหัดเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง ตรวจสอบการเขียนและ
การสะกดค าทุกตัวให้ถูกต้องเรียบร้อย 

5. การทบทวน ให้ผู้เรียนเขียนสะกดค าโดยไม่ต้องดูแบบ หากเขียนแบบถูกถึง 3 ครั้งก็แสดง
ว่าผู้เรียนรู้ค านั้นแล้ว ในขั้นนี้ถ้าจะให้ผู้เรียนจดจ ามากยิ่งขึ้น ก็ควรให้ผู้เรียนลองน าไปใช้  เช่น ใช้ใน
การเขียนประโยค เขียนเรียงความ และเขียนจดหมาย เป็นต้น 

สนิท ต้ังทวี (2528: 32-33) ได้เสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนสะกดค าไว้ดังนี้ 
1. ครูจัดหาเรียงความซึ่งอาจจะเป็นข่าวหรือบทความมาแจกให้นัดเรียนอ่านในเวลาที่ก าหนด

แล้วให้ผู้เรียนลอกข้อความท่ีเห็นว่า น่าจะมีประโยชน์และข้อคิดที่เห็นว่าดีมาส่งครูโดยที่ครูจะต้องเน้น
ในเรื่องความถูกต้องของการเขียนสะกดค า รวมทัง้ความประณีตสวยงามของตัวหนังสือ 

2. ครูมอบให้ผู้เรียนไปอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ หรือจากวารสารต่างๆ แล้วให้ผู้เรียน
คัดลอกข้อความทีน่่าสนใจลงไปในบัตรรายการ โดยบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นให้ชัดเจน 

3. แบ่งกลุ่มให้ไปหาค ายากจากหนังสือเรียน หรือหนังสืออ่ืนๆ แล้วบอกให้เขียน 
4. รวบรวมค าศัพท์ต่าง ๆ โดยเขียนเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น อาจจะเรียงตัวตาม อักษรหรือ

รียงตามความหมาย 
5. ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนสะกดค าศัพท์ลงในบัตรค า แล้วใช้ค าเหล่านั้นเขียน เป็นข้อความ

ลงบนแถบประโยค 
6. แข่งขันสะกดค าบนกระดานหน้าชั้น 
7. ให้ผู้เรียนเขียนประกาศ โฆษณา บัตรเชิญ หรือบัตรอวยพร โดยครูเน้นถึงความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สวยงามและประณีต 
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8. ครูท าบัญชีค ายาก แล้วน าค ามาให้ผู้เรียนเขียนสะกดเป็นค า ๆ โดยเน้นความถูกต้อง
ชัดเจน ครูอาจให้ผู้เรียนผลัดกันตรวจแล้วให้คะแนนแต่ละคนให้ผู้เรียนบันทึกผลการสะกดค ายากของ
ตนไว้ เพ่ือดูพัฒนาการของตน 

9. ครูให้ผู้เรียนแต่งประโยคโดยการก าหนดค าที่มักเขียนสะกดผิดให้ เช่น กังสดาล ขโมย 
ครหา ชนวน ประติมากรรม นัยน์ตา เวทมนต ์ฯลฯ 

10. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นหมู่ ๆ ให้แข่งขันเขียนสะกดค าที่มักเขียนผิด 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534: 49-50) ได้เสนอแนะการสอนเขียนไว้ว่าการเขียน

ต้องควบคู่ไปกับการอ่านและกระบวนการสอนเขียนสะกดค า ควรเป็นดังนี้ 
1. ให้ผู้เรียนออกเสียงค าท่ีชัดเจน 
2. ให้ผู้เรียนฝึกหัดออกเสียงค านั้นอย่างชัดเจนและถูกต้อง 
3. ให้ผู้เรียนรู้ความหมายของค านั้น 
4. ให้ผู้เรียนสะกดค าให้ได้ 
สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539: 25) ได้สรุปหลักการสอนเขียนค าสะกดไว้ว่า การสอนให้ผู้เรียน

สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้องแม่นย า ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าและ
หลักการสอนเขียนสะกดค า ซ่ึงพอจะสรุปวิธีการสอนเขียนสะกดค าภาษาไทยได้ดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนได้มองเห็นรูปค าว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วย พยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ 
และตัวสะกดอะไรบ้าง 

2. ฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงค านั้นๆ ให้ชัดเจนเป็นค าๆ 
3. ฝึกให้ผู้เรียนสะกดค าปากเปล่า โดยวิธีแจกลูกสะกดค าโดยออกเสียงดังๆอย่างชัดเจน 
4. สอนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของค านั้น  ๆและยกตัวอย่างการใช้ค านั้น  ๆในสถานการณ์ต่างๆ  
5. ฝึกให้ลงมือเขียนสะกดค านัน้ๆ หลายๆ ครัง้ 
6. ให้ผู้เรียนระลึกค าท่ีเขียนแล้วเขียนสะกดค าโดยไม่ต้องดูแบบ 
7. ตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปดูค านั้นใหม ่
8. ใช้ค าทีเ่ขียนนั้น มาแต่งประโยค โดยอาจแต่งด้วยปากเปล่าก็ได้ 
9. ทบทวนการเขียนสะกดค าอีกครั้งหนึ่ง โดยท าแบบฝึกทักษะ 
สรุปได้ว่า วิธีการสอนเขียนสะกดค ามีมากมายหลายวิธี เช่น การสอนควบคู่ไปกับการอ่าน 

การสอนเป็นขั้นตอน การสอนโดยฝึกตามประเภทของค า การสอนแบบย้ าทวน เป็นวิธีการสอนเขียน
สะกดค าที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
ความสนใจ สนุกสนานและประสบความส าเร็จในการเขียนสะกดค า 

 
5. แบบฝึกเสริมทักษะ 

5.1 ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ 
แบบฝึก หรือแบบฝึกทักษะ หรือแบบฝึกเสริมทักษะ หรือแบบฝึกปฏิบัติเป็นสื่อการเรียน

ประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริม ส าหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัด อยู่ท้ายบทเรียน ในบางวิชาแบบฝึกหัดจะมี
ลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้ผู้เรียนได้ท าแบบ
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ฝึกมาก ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น คือแบบฝึก เพราะ
ผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้ที่เรียนมาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2544 : 130) ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึก ดังนี้ 

สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (2549: 54) กล่าวสรุปว่า แบบฝึก หมายถึงแบบฝึกหัดหรือแบบ
ฝึกเสริมทักษะที่ครูผู้สอนจัดหาหรือจัดท าขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ฝึกฝนท าให้เกิดทักษะในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งจนช านาญ รวมทั้งใช้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ในเรียนรู้ 

วิวัฒน์ ประสานสุข (2541: 10) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง เอกสารที่เป็นสื่อการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อจะได้ความรู้ความสามารถจนเกิดทักษะสูงยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 490) ให้ความหมายของแบบฝึกปฏิบัติว่า คู่มือ
ผู้เรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเป็นส่วนที่ผู้เรียนบันทึก สาระส าคัญและท าแบบฝึกหัดด้วย 
มีลักษณะคล้ายกับ “แบบฝึกหัด” แต่ครอบคลุมกิจกรรมที่ผู้เรียนพึงกระท ามากกว่าแบบฝึกหัด อาจ
ก าหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย เรียกว่า “Worksheet” หรือ “กระดาษค าตอบ”โดยเย็บรวมเรียง
ตามล าดับ ตั้งแต่หน่วยที่ 1 ขึ้นไป แบบฝึกปฏิบัติเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้เรียน แต่ต้องเก็บไว้ที่ชุด  
การสอนเป็นตัวอย่าง 1 ชุดเสมอ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 490) ให้ความหมายแบบฝึกปฏิบัติว่าแบบฝึกปฏิบัติ หมายถึงสิ่งที่
ผู้เรียนต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกท่ี ครอบคลุมกิจกรรมที่ผู้เรียนพึงกระท า จะ
แยกเป็นแต่ละหน่วยหรือรวมเป็นเล่มก็ได้ 

ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2539: 130) ให้ความหมายของแบบฝึกปฏิบัติไว้ว่า แบบฝึก
ปฏิบัติ คือ หนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ไป 

มะลิ อาจวิชัย (2540:17) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญของแบบฝึกทักษะที่
มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดีแบบฝึกทักษะ
เปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ส าคัญของครู ท าให้ครูลดภาระการสอนลงได้ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มที ่และเพ่ิมความม่ันใจในการเรียนไดเ้ป็นอย่างดี 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 147) ได้สรุปความหมายของแบบฝึกหรือ
แบบฝึกหัด หรือแบบฝึกทักษะ ไว้ว่า เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่หนังสือเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียนในบาง
วิชาแบบฝึกหัด จะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ 

สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ควบคู่ไปกับ
การเรียน ครอบคลุมกิจกรรมที่ผู้เรียนพึงกระท า จะแยกเป็นแต่ละหน่วยหรือรวมเป็นเล่มก็ได้ส าหรับ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ เพ่ิมข้ึน 

 
5.2 หลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 
แบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อที่จัดเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามจุดประสงค์      

การเรียนรู้ของบทเรียนนั้นๆ ต้องมีหลักในการสร้างแบบฝึก ได้มีผู้กล่าวถึงไว้ดังนี้ 
ประสิทธิ์ เดชครอง (2539 : 19) อธิบายถึงหลักการสร้างแบบฝึกว่าแบบฝึกต้องใช้ภาษาให้

เหมาะสมกับผู้เรียน และควรสร้างโดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
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1. สร้างแบบฝึกหลาย ๆ ชนิด เพ่ือเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
2. แบบฝึกนั้นต้องให้ผู้เรียนแยกมาพิจารณาได้ว่า แต่ละข้อต้องให้ท าอะไร 
3. ให้ผู้เรียนได้ฝึกการตอบแบบฝึกหัดแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบว่ามีวิธีการตอบอย่างไร 
4. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตอบสนองสิ่งเร้าดังกล่าว ด้วยการแสดงออกทางความสามารถและ

เขา้ใจลงในแบบฝึก 
5. ผู้เรียนน าสิ่งทีเ่รียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงเป้าหมายที่สุด 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 145-146) ได้สรุปขั้นตอนการสร้างแบบฝึก

เสริมทักษะ ดังนี้ 
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยการศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปัญหาในทุกระดับชั้น 
2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหา ออกเป็นเนื้อหาหรือทักษะย่อยๆ เพ่ือใช้ในการสร้าง

แบบทดสอบและบัตรฝึกหัด 
3. พิจารณาวัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนการใช้แบบฝึก เช่นจะน าแบบฝึกไปใช้อย่างไร 

แต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. สร้างแบบทดสอบเชิงส ารวจ แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่องแบบทดสอบความก้าวหน้า

เฉพาะเรื่ออง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สร้างจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะห์ไว้ใน
ขัน้ตอนที ่2 

5. สร้างแบบฝึกหัด เพ่ือใช้พัฒนาทักษะย่อยแต่ละทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีค าถามให้ผู้เรียน
ตอบ การก าหนดรูปแบบ ขนาดของบัตร พิจารณาตาม ความเหมาะสม 

6. สร้างบัตรอ้างอิง เพ่ือใช้อธิบายค าตอบ หรือแนวทางการตอบแต่ละเรื่องการสร้างบัตร
อ้างอิงนี้อาจท าเพ่ิมเติมเม่ือได้น าบัตรฝึกหัดไปทดลองแล้ว 

7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า เพ่ือใช้บันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนโดยท าเป็นตอน 
เป็นเรื่อง เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบความก้าวหน้า 

8. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ เพ่ือหาข้อบกพร่องคุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพ
แบบทดสอบ 

9. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อบกพร่อง 
10. รวบรวมเป็นชุด จัดท าค าชี้แจง คู่มือการใช้ สารบัญ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
มะลิ อาจวิชัย. (2540: 64; อ้างถึงใน มุทิตา  แก้วค าแสน, 2553: 5) เห็นว่าการสร้างแบบฝึก

ต้องใช้ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ มาเป็นหลักในการสร้างซึ่งสรุปได ้ดังนี้ 
1. กฎแห่งการพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้กล่าวถึงสภาพความพร้อมของผู้ เรียน

ทางด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้วได้กระท าย่อมเกิดความพึงพอใจแต่ถ้าที่ยัง
ไม่พร้อมทีจ่ะท าแล้วถูกบังคับให้กระท าจะท าให้เกิด ความไม่พึงพอใจ 

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎนี้กล่าวถึงการสร้าง ความมั่นคงของการเชื่อม
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องโดยการฝึกหัดกระท าซ้ าบ่อย ๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนนาน
คงทนถาวร 
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3. กฎแห่งผลที่พอใจ (Law of Effect) กฎนี้กล่าวถึงผลที่จะได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมเรียนรู้
แล้วว่าถ้าได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้อีกต่อไป แต่ถ้าไม่ได้รับผลที่พึงใจก็จะไม่เรียนรู้หรือ
เกิดความเบื่อหน่าย 

สรุปได้ว่าหลักการสร้างแบบฝึกต้องค าถึงจิตวิทยา ภาษา รูปแบบ เพราะจะช่วยให้แบบฝึกมี
ความน่าสนใจ เร้าใจ เหมาะสมกับวัยและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
5.3 ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดี 
ลักษณะของแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีได้มีนักการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 145) มะลิ อาจวิชัย (2540: 62 ; อ้างถึงใน Rivers, 

1968: 97–105) วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 131) สรุปถึงลักษณะแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีควรมี ดังนี้ 
1. เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว ฝึกโครงสร้างใหม่กับสิ่งทีเ่รียนรู้แล้ว 
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของผู้เรียน 
3. มีค าชี้แจงสั้นๆ ทีช่่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ วิธีท าง่าย 
4. ใช้เวลาที่เหมาะสม 
5. มีสิ่งทีน่่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 
6. ควรมีข้อแนะน าในการใช้ 
7. มีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจ ากัดและตอบอย่างเสรี 
8. ถ้าเป็นแบบฝึกที่ต้องการให้ผู้ท าศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบและให้

ความหมายแก่ผู้ฝึกท าด้วย 
9. ควรใช้ส านวน ภาษาง่ายๆ ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุก 
10. ปลุกความสนใจและใช้จิตวิทยา มีหลายๆ แบบ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย 
11. มีการฝึกผู้เรียนมากพอสมควรในเรื่องสั้นๆ ก่อนจะฝึกในเรือ่งต่อ ๆ ไป 
12. แต่ละบทที่ใช้ฝึก ควรใช้แบบประโยคเพียงหนึ่งแบบเท่านั้น 
13. ประโยคและค าศัพท์ ควรเป็นค าทีพู่ดและใช้กันในชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียนรู้จักดี 
14. เป็นแบบฝึกท่ีผู้เรียนใช้ความคิดด้วย 
15. ควรฝึกให้ผู้เรียนสามารถใช้สิ่งทีเ่รียนไปแล้วในชีวิตประจ าวัน 
16. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกท้ังแบบตอบอย่างจ ากัดและตอบอย่างเสรี 
17. สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 
สรุปได้ว่าลักษณะของแบบฝึกที่ดี จะต้องสร้างขึ้นตามหลักจิตวิทยา มีการใช้ภาษาที่ชัดเจน

ถูกต้อง และง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้เรียน การบรรจุเนื้อหาใน กิจกรรมต้องมีความเหมาะสม
กับวัยและระดับความสามารถของผู้เรียน นอกจากนี้ กิจกรรมการฝึกมีความเร้าความสนใจและ     
ท้าทายความรู้ ความสามารถของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
5.4 ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะ 
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ได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537: 146) กล่าวถึง ประโยชน์ของ

แบบฝึกทีดี่ ไว้ดังนี้ 
1. เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือ 
2. ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู้สอน 
3. ช่วยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการที่ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของเขาจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ 
4. แบบฝึกช่วยเสริมทักษะให้คงทน 
5. การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกช่วยท าให้ครูมองเห็นจุดเด่นจุดบกพร่องของผู้เรียนได้ชัดเจน ซ่ึง

ช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที 
6. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการสร้างแบบฝึกผู้เรียน  

ไม่ต้องเสียเวลาออกแบบฝึก ท าให้มีเวลาและฝึกฝนมากขึ้น 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 : 69) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ดังนี้ 
1. ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน 
2. ท าให้ครูทราบความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน 
3. ครูได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนได้ดีที่สุดความสามารถ

ของผู้เรียน 
4. ฝึกให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ 
5. ฝึกให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยตนเอง 
6. ฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องาน 
7. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของตนเองโดย

ไม่ค านึงเวลาหรือความกดดันอื่น 
8. แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝึกจะช่วยให้เกิดผลดังกล่าว ได้แก่ 

ฝึกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา ฝึกซ้ า ๆ ในเรื่องทีเ่รียน 
มยุรี เหมือนพันธ์ ( 2535 : 58 ; อ้างถึงใน Petty, 1963 : 469 – 472) ได้กล่าวถึงประโยชน์ 

ของแบบฝึกว่า 
1. แบบฝึกเป็นส่วนเพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วย

ลดภาระของครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งทีจ่ัดท าขึน้อย่างเป็นระบบระเบียบ 
2. ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กฝึกทักษะการใช้ภาษาดีขึ้นแต่ต้อง

อาศัยการส่งเสริมและเอาใจใส่จากผู้สอน 
3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันการให้

เด็กท าแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จด้านจิตใจให้
มากๆ ขึน้ 

4. แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะภาษาคงทน โดยกระท า ดังนี้ 
4.1 ฝึกทันทีหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องนั้นแล้ว 
4.2 ฝึกซ้ าหลายๆ ครั้ง 
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4.3 เน้นเฉพาะเรื่องท่ีต้องการฝึก 
5. แบบฝึกทีเ่ป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 
6. แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปเล่ม ผู้เรียนสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพ่ือทบทวนด้วย

ตนเองได้ต่อไป 
7. การให้ผู้เรียนท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ชัดเจน 

ซ่ึงจะช่วยให้ครูได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงที 
8. แบบฝึกทีท่ าข้ึนนอกเหนือจากท่ีอยู่ในหนังสือเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเต็มที่ 
9. แบบฝึกที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว จะช่วยให้ครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลา ผู้เรียนก็ไม่ต้อง

เสียเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียน ท าให้มีโอกาสฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มทีม่ากขึน้ 
10. แบบฝึกช่วยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการจัดพิมพ์ขึน้เป็นรูปเล่มทีแ่น่นอน 

ยอมลงทุนต่ ากว่าที่จะพิมพ์ในกระดาษไขทุกครั้ง และผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้า
ของตนเองได ้
 
 5.5 รูปแบบของการสร้างแบบฝึกทักษะ 

การสร้างแบบฝึกรูปแบบก็เป็นสิ่งส าคัญ ในการที่จะจูงใจให้ผู้ เรียนได้ทดลองปฏิบัติ
แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ จึงควรมีรูปแบบที่หลากหลายมิใช่ใช้แบบเดียวจะเกิดความจ าเจ น่าเบื่อหน่ายไม่
ท้าทายให้อยากรู้อยากลอง จึงขอเสนอรูปแบบของแบบฝึกที่เป็นหลักใหญ่ไว้ก่อนส่วนผู้สร้างจะน าไป
ประยุกต์ใช้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอ่ืน ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน ซึ่งเรียงล าดับจากง่ายไปหายากดังนี้  

1.แบบถูกผิด เป็นแบบฝึกที่เป็นประโยคบอกเล่า ให้ผู้เรียนอ่านแล้วเลือกใส่เครื่องหมายถูก
หรือผิดตามดุลยพินิจของผู้เรียน 

2. แบบจับคู่ เป็นแบบฝึกที่ประกอบด้วยค าถามหรือตัวปัญหา ซึ่งเป็นตัวไว้ไนสดมภ์ซ้ายมือ
โดยมีที่ว่างไว้หน้าข้อ เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกหาค าตอบที่ก าหนดไว้ในสดมภ์ขวามือ มาจับคู่กับค าถามให้
สอดคล้องกัน โดยใช้หมายเลขหรือรหัส ค าตอบไปวางไว้ที่ว่าหน้าข้อค าถาม หรือจะใช้การโยงเส้นก็ได้  

3. แบบเดิมค าหรือเติมข้อความ เป็นแบบฝึกที่มีข้อความไว้ให้ แต่จะเว้นช่องว่างไว้ให้ผู้เรียน
เติมค าหรือข้อความที่ขาดหายไป ซึ่งค าหรือข้อความที่น ามาเติมอาจเติมอย่างอิสระหรือก าหนด
ตัวเลือกให้เติมก็ได้  

4. แบบหลายตัวเลือก เป็นแบบฝึกเชิงทดสอบ โดยจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นค าถามซึ่ง
จะต้องเป็นประโยค าถามที่สมบูรณ์ ชัดเจนไม่คลุมเครือ ส่วนที่ 2 เป็นตัวเลือก ค าตอบซึ่งอาจมี 3-5 ตัวเลือก
ก็ได้ ตัวเลือกทั้งหมดจะมีตัวเลือกท่ีถูกต้องที่สุดเพียงตัวเดียว ส่วนที่เหลือเป็นตัวลวง  

5. แบบอัตนัย คือ ความเรียงเป็นแบบฝึกที่มีตัวค าถาม ผู้เรียนต้องเขียนบรรยายตอบอย่าง
เสรี ตามความรู้ความสามารถ โดยไม่จ ากัดค าตอบ แต่จ ากัดเรื่องเวลาอาจใช้รูปของค าถามทั่วๆ  ไป
หรอืเป็นค าสั่งให้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ก็ได้ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544: 17)  

สรุปว่าแบบฝึกหัด/แบบฝีกทักษะ มีหลากหลายวิธีการที่จะสามารถน ามาพัฒนาและจัด
กิจกรรมการเรียน ซึ่งแต่ละวิธีมีแบ่งระดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ าเป็นที่
จะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนเพราะนักเรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ หากจ าเป็นต้องใช้วิธีที่ยากก็ต้องมีการน าวิธีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้ก่อประโยชน์มาก
ที่สุด 

สรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นสิ่งจ าเป็นในการสอนภาษา แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะทาง
ภาษาคงทน เพราะฝึกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา ฝึกซ้ า ๆ ในเรื่องทีเ่รียน แบบฝึกท่ีเป็นเครื่องมือวัดผล
การเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้
ชัดเจน จึงเป็นภาระหน้าที่ของครูที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและสร้างแบบฝึกทักษะเพ่ือน ามาแก้ปัญหา
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
6. แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 6.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับพึงพอใจ ซึ่ง
เป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น 
 โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง
ความรู้ประสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพอใจมีมุมมองที่
แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน 

โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 
 ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จหรือ
ได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดเป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ 

อรรถพร  ค าคม (2546, 29) สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่
ตอบสนองต่อกิจรรมต่างๆ และสามารถแสดงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของ
การรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นได้ 

วฤทธิ์  สารฤทธิคาม (2548, 29 อ้างใน รัตนศักดิ์  ยี่สารพัฒน์, 2551, 6) ซึ่งกล่าวว่า ความ
พึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นแสดงผลออกมาลักษณะผลลัพธ์การประเมิน 

สุทธิชาติ  อ ามาตย์หิน (2543, 11) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ สามารถสรุปได้โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 นัยว่า 

1. ความพึงพอใจเป็นที่เกิดจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์หนึ่ง 
2. ความพึงพอใจ เป็นภาวะที่แสดงออกถึงความรู้สึกเชิงบวกท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินเปรียบ 

ประสบการณ์ ได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและในทางตรงข้ามความไม่พึงพอใจ เป็น
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ที่ได้รับบริการที่ต่ า
กว่าความคาดหวัง 
 
 6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  1. ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslows general theory of human motivation) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ตามความต้องการขั้นพ้ืนฐานมนุษย์ ดังนี้ 
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   1) ความต้องการพ้ืนฐานทางสรีระ (Physical needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอด  

   2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ได้แก่ 
ความต้องการความมั่นคงความเท่าเทียม ความเสมอภาค รวมถึงความปลอดภัยจากทางธรรมชาติ  

   3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and belonging) คือการ
ต้องการความรัก ความใกล้ชิด และความเป็นเจ้าของ  

   4) ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem needs) ต้องการการยอมจากผู้อ่ืน การ
ตระหนักในคุณค่าและความสามารถของตน  

   5) ความต้องการที่บรรลุความสมหวังในชีวิต (Self actualization) คือ ความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงความส าเร็จที่คาดหวังไว้  

2. ทฤษฎีความพึงพอใจในงานหรือทฤษฎีสองปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน 
(Herzberg Two factors Theory) กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานที่เกิดจากสองปัจจัย ประกอบด้วย
ปัจจัยค้ าจุน (ปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และปัจจัยที่เกิดความรู้สึกภายในบุคคล 

   Maynard W.Shelly ได้กล่าวทฤษฎีความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย์ ได้แก่ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ  โดยความรู้สึกทางบวกเกิดขึ้นเมื่อท าให้เกิด
ความสุขเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับหนึ่งซึ่งความพึงพอใจของบุคคลจะมีความ
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีซับซ้อนและมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ  

3. ทฤษฎีความพึงพอใจของเมอร์ เรย์  (Murrey’s Manifest needs Theory) 
ประกอบด้วยความต้องการ 4 ประการ ได้แก่ ความส าเร็จ  ความสัมพันธ์  ความเป็นอิสระ และ
อ านาจ  ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยบางด้านสูงบางด้านต่ า และไม่เรียงล าดับกัน
ก็อาจเป็นไปได ้

จากทฤษฎีที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ในปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติจะเกิดความ
พึงพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ การสร้างสิ่งจูงใจ  แรงกระตุ้น ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นในการเรียนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จผู้เรียนจ าเป็นต้องเกิดความ
พึงพอใจในการเรียนนั้น ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งผู้สอนอาจต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับ
ผู้เรียนเพ่ือส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน 

 
7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 
ภักดี พลศักดิ์ (2553) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรงตาม

มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ าค า อ าเภอกันทรารมย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ค าสะกดที่ไม่ตรงตามาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มี
ประสิทธิภาพ 84.47/80.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งเอาไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและ
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การเขียนค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เรวดี หงส์สุดตา (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ค าประกอบภาพที่เน้นเทคนิคการวิเคราะห์งาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับเรียนได้ จ านวน 3 คนที่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง ในระยะที่ 1 ทดสอบการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย จ านวน 3 ครั้ง มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 30.67 และ 28.33 ใน
ระยะที่ 2 ทดสอบจ านวน 4 ครั้ง มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 78 และในระยะท่ี 3 เพ่ือดูพัฒนาการ
หลังการสอน จ านวน 4 ครั้ง ผลปรากฏว่า เด็กท่ีมีคะแนนเฉลี่ย คนที่ 1-3 คิดเป็นร้อยละ 70.42 และ 
70.17  2) นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ที่เรียนโดยใช้สื่อ ชุดฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนค าประกอบภาพที่เน้นเทคนิควิเคราะห์งานมีคะแนนเฉลี่ยการอ่านและการเขียนภาษาไทย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ
เรียนได้โดยใช้ชุดฝึกการอ่านและการเขียนค าประกอบภาพที่เน้นเทคนิคการวิเคราะห์งาน สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับพอใช้ มีสมาธิในการเรียนนานขึ้น สนุกสนานในการท ากิจกรรม สนใจในการอ่านและการเขียน
มากขึ้น มีความรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการท างาน สามารถท างานตามที่ก าหนดได้ส าเร็จ เกิด
ความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออกมากข้ึนกว่าเดิม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย เช่น 
การเหม่อลอย เบื่อหน่ายในการเรียน ไม่ยอมเขียนหนังสือ สนใจท าสิ่งอ่ืน หยอกล้อคุยกัน  หรือ
เรียกร้องความสนใจอ่ืนๆ ก็สามารถปรับลดลงได้เมื่อถูกกระตุ้นบ่อยๆ ด้วยวาจา 

ศิริรัตน์ เกิดแก้ว (2553) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทย
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านสะกดค าตามาตราตัวสะกดไทยของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียน ก่อนและหลังใช้วิธีการสอน
แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียน หลังการใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

พจมาน ช านาญกิจ (2555) ได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยเน้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.97/80.35 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยโดยเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ
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การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

ไพศาล วรค า (2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค า
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีปัญหาการอ่าน
สะกดค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด มีความยากในการจ ารูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะในการเรียนหนังสือ การรับรู้ทางภาษามีความยากล าบากในการ
แยกแยะเสียง ป บ พ มีความยากในการจ ารูปสระและการอ่านสระ การออกเสียงค าที่ไม่ชัดเจน 
หรือไม่ออกเสียงบางเสียง บางครั้งออกเสียงรวบค า ไม่สามารถอ่านค าได้ถูกต้อง 2) ชุดฝึกทักษะการ
อ่านสะกดค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 3 ชุด 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่า
เท่ากับ 0.54 แสดงว่าชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดค าภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลที่ท าให้นักเรียน
มีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 54 และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวมทุกด้าน 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 

จากงานวิจัยดังกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค าในการเรียนการสอน
เรื่องการสะกดค านั้น ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค าได้ถูกต้องมากขึ้น 
 
 


