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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

       ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไว
โดยแบงเปนหมวดหมูและหัวขอเนื้อหาเสนอตามลําดับดังนี้ 
            2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 

         2.1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
         2.1.2  สาระหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
         2.1.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาไทย 
         2.1.4  เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
   2.1.5  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนและการอานสะกดคํา         
   2.1.6  เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
         2.1.7  เอกสารที่เกี่ยวของกบัการสอนซอมเสริม 
 2.2  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

   2.2.1  งานวิจยัในประเทศ 
   2.2.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 2.1.1  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 
    1)  เปนการศกึษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยคูกบัความเปน
สากล     

                           2)  เปนการศกึษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
       และเทาเทยีมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
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                   3)  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

                     4)  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 
           5)  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา 

มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ  จึงกําหนดจุดหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 
    1)  เห็นคณุคาของตนเอง   

  2)  มีวินยัในตนเอง  
3)   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพทุธศาสนา 

               หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนด
คุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ  สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียน  
              ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ   
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติให มีความเปนไทย  เปนเครื่องมือใชติดตอส่ือสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบธุรการงานและการดํารงชีวิตรวมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยอยางสันติสุข  และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  วิเคราะห  วิจารณ  และสรางสรรคใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชใน
การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  นอกจากนี้  ยังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ชีวทัศน  โลกทัศน  และสุนทรียภาพ  โดยบันทึกไวเปน
วรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา  ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาตอการเรียนรู  เพื่อ
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
              ภาษาไทยมีวิวัฒนาการตอเนื่องมานับพันป  และมีสวนสําคัญในการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาของชาติ  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐอักษรไทย  (ลายเสือไทย)   
ขึ้นในป พ.ศ. 1826  และอักษรไดเปล่ียนแปลงมาตามลําดับ  ตกทอดมาเปนอักษรไทยที่ใชปจจุบัน 
ทําใหคนไทยมีอักษรของชาติในการติดตอ  การบันทึกเรื่องราว  การเรียนรู  การใชชีวิตในสังคม
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญ  จําเปนที่คนไทยทุกคนจะตองศึกษาและฝกฝนจนเกิดทักษะเพื่อใชติดตอ
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ระหวางคนไทยหรือชนชาติอ่ืนที่รูภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและความสําคัญของภาษาไทยมี
ดังตอไปนี้ 

    1)  เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร  
    2)  เปนเครื่องมือในการเรียนรู 

                3)  เปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจอนัดีตอกัน 
    4)  เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ 

5)   เปนเครื่องมือชวยจรรโลงใจ 
  ภาษาไทยเปนเครื่องมือใช ส่ือสารเพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมาย 

ไมวาจะเปนการแสดงความคิด  ความตองการ  และความรูสึก  คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสียง 
รูปพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และความหมาย  สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของภาษา  
และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ  นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบา  มีระดับ
ของภาษา  ซ่ึงตองใชใหเหมาะแกกาลเวลาตามสภาพวัฒนธรรมของกลุมคน  ตามสภาพของสังคม
และเศรษฐกิจ  การใชภาษาเปนทักษะที่ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน  
การเขียน  การพูดการฟง  และการดูส่ือตางๆ รวมทั้งตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพื่อ
ส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลว  มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม  ภาษาไทยเปน
เครื่องมือของคนในชาติเพื่อการสื่อสารทําความเขาใจและใชภาษาในการประกอบกิจการงานทั้ง
สวนตน  ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ  เปนเครื่องมือการเรียนรู  การบันทึกเรื่องราว
จากอดีตถึงปจจุบัน และเปนวัฒนธรรมของชาติ  ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนรูเพื่อใหเกิด
ทักษะอยางถูกตอง เหมาะสมในการสื่อสาร  เปนเครื่องมือในการเรียนรู  แสวงหาความรูและ
ประสบการณเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษา  ใหเกิดความชื่นชม  ซาบซึ้ง  และภูมิใจใน
ภาษาไทย  โดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี  และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคไว 
เพื่อเปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิต 
                 การเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย  เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด 
การเรียนภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนคิดสรางสรรค  คิดวิพากษวิจารณ  คิดตัดสินใจ  แกปญหา 
และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล  ขณะเดียวกันการใชภาษาอยางมีเหตุผล  ใชในทางสรางสรรค  และใชภาษา
อยางสละสลวยงดงาม ยอมเสริมสราง บุคลิกภาพของผูใชภาษา ใหเกิดความเชื่อถือ และเชื่อภูมิดวย  
ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การอานและ
การฟงเปนทักษะของการรับรูเรื่องราว ความรูและประสบการณสวนการพูดและการเขียนเปนทักษะ
ของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น  ความรูและประสบการณ  การเรียนภาษาไทย  จึงตอง
เรียนเพื่อการศึกษาใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะหสามารถเลือกใชคํา
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เรียบเรียงความคิด  ความรู  และภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑ  ไดตรงความหมาย  และถูกตองตาม
กาลเทศะ  บุคคล  และมีประสิทธิภาพ 
               ภาษาไทยสวนที่เปนเนื้อหา  กฎเกณฑทางภาษา  ซ่ึงผูใชภาษาจะตองรูและใชภาษาใหถูกตอง  
นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม  ตลอดจนบทรองเลนของเด็ก  เพลงกลอมเด็กปริศนาคําทาย  
เพลงพื้นบาน วรรณกรรมพื้นบานเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ซ่ึงมีคุณคา การเรียนภาษาไทยจึงตอง
เรียนวรรณคดี  วรรณกรรม  ภูมิปญญาทางภาษาที่ถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาในบทประพันธทั้งรอยแกวและ
รอยกรองประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอด
มาจนถึงปจจุบัน  จากการเรียนภาษาไทยและชวยอนุรักษไวในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติผูเรียนจะตองมีพฤติกรรม  ดังนี้ 
                  1)  ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย  ใหผูเรียนเห็นคุณคาของภาษาไทย  โดย
ช้ีใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับการเรียนภาษาไทย 
                  2)  เห็นความงามของภาษาไทยโดยผูเรียนสัมผัสบทรอยแกวและรอยกรองที่มีคุณคา  
มีความไพเราะ  เพื่อใหผูเรียนเกิดความชื่นชอบและการชื่นชมในการเรียนภาษาไทย  และอนุรักษ
ภาษาไทยใหคงอยูตอไป 
                  3)  มีนสัิยรักการอาน  เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูและสรางนิสัยในอาน  แสวงหา
ความรู  มีความคิดกวางไกล  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการดํารงชีวิต  
               เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  หลักสูตรฉบับปรับปรุงระบุเปาหมาย
สําคัญที่จะใหเกิดกับนักเรียน  4  ดาน  คือ  กรมวิชาการ (2544, หนา 1-6) 
                   1)  ความรู  ไดแก  ควรรูหลักเกณฑของภาษา 
                   2)  ทักษะ  ไดแก  ทักษะการใชภาษาสื่อความในดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  
ทักษะกระบวนการคิดอยางมีระบบ  และความคิดเชิงสรางสรรค 
                   3)  คานิยม  เชน  การตระหนักในความสําคัญของภาษา  การมองเห็นความงาม  และ
ความซาบซึ้งในภาษา  การรักการอาน  การเห็นความสําคัญในการแสวงหาความรู 

       4)  การจัดการ  ไดแก  การนําความรูที่ไดจากการเริ่มเรียนภาษาไทย  ไปใชใหเกิด
ประโยชนเชน  การวางแผน  การปรบัปรุงงาน  การมุงผลงาน  การแสวงหาความรู  การใชภาษาไทย
ในการประกอบอาชีพ 
                 คุณภาพของผูเรียน  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  ผูเรียนตองมีความรู
ความสามารถ  และคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ดังนี้     
         1)  สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางด ี
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                          2)  สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                           3)  มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล และคิดเปนระบบ 
                           4)  มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาไทยในการพัฒนาตน  
และสรางสรรคงานอาชีพ 
   5)  ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทยภูมิใจ  และชื่นชมในวรรณคดี
และวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
                   6)  สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามสถานการณและบุคคล 

       7)  สามารถมีมนุษยสัมพนัธที่ดีและสรางความสามัคคีในความเปนชาตไิทย 
       8)  สามารถมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนทีก่วางไกลและลึกซึ้ง 

               เมื่อจบชวงชั้น  ผูเรียนตองมคีวามรูความสามารถและคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนี ้
ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3 
    1)  อานไดคลองและอานไดเร็ว 
    2)  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา กลุมคํา ประโยค และเขาใจของความที่อาน   
      3)  นําความรูที่ไดจากการอานมาคิด  คาดคะเนเรื่องราวหรือเหตุการณและกําหนด
แนวทางปฏิบัติ 
    4)  เลือกอานหนังสือที่เปนประโยชนทั้งความรูและความบันเทิง 
    5)  พูดและเขียนแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึก  ความตองการและจนิตนาการ 
    6)  จดบันทกึความรู  ประสบการณและเรื่องราวในชวีิตประจําวนั 
    7)  จับใจความสําคัญ  และหารายละเอียดของเรื่อง  ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  สนทนา
แสดงความคิดเห็น  เลาเรื่อง  ถายทอดความรู  ความคิด  ความรูสึก  และประสบการณจากเรื่องที่อาน 
    8)  เขาใจวาภาษาไทยมีทั้งภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น 
    9)  ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะ และนําไปใชในการพูดและเขียน 
                     10)  นําคําปริศนาคําทาย และบทรองเลนในทองถ่ินมาใชในการเรียนและเลน 
                      11)  ใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรูและใชไดเหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณ 
                      12)  นําความรูที่ไดจากการอานวรรณคดแีละวรรณกรรมไปใชในชวีิต 
                      13)  มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพดู 
                      14)  มีนิสัยรักการอานและ การเข ียน                                         
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 2.1.2  สาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  ลักษณะสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีดังนี ้

                       1)  กําหนดสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซ่ึงเปนแกน
ความรูทางภาษาที่ผูสอนตองนําไปขยายรายละเอียดและจัดใหเหมาะสมกับผูเรียน  และสภาพแวดลอม
ในทองถ่ิน  ประกอบดวย  การอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด  หลักการใชภาษา วรรณคดี
และวรรณกรรม 

                    2)  กําหนดมาตรฐานการเรียนรู  ประกอบดวย  มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา  และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นแตละสาระ  เพื่อระบุส่ิงที่ผูเรียนจะตองเรียนและสมรรถฐานที่ผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดอันเปนคุณภาพของผูเรียนที่ผูสอนจะยึดเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 
                  3)  กําหนดหลักสูตรเปนชวงชั้น  ท้ังมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น  โดยแบงเปน  4  ชวงชั้น  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่  1-3  ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6  ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1-3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6  มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเนื่อง 
                  4)  กําหนดเวลาตามความเหมาะสมในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1-3  กําหนดเวลาเรียนเปนรายป  สวนมัธยมศึกษาปที่  4-6  กําหนดเวลาเรียนเปนรายภาค  เปน
หนวยกิต 
             หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดเวลาเรียนชั้นประถมศึกษา  ปที่  1-3  จัดเวลาเรียน
เฉพาะภาษาไทยเวลาเรียนประมาณรอยละ  50  (เวลาเรียนตลอดป  800-1000  ช่ัวโมง)  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนหลักสูตรมาตรฐานและมีลักษณะเปนหลักสูตร
สมรรถฐาน  กลาวคือ  หลักสูตรจะมีสาระการเรียน  เปนกลุมเนื้อหาและทักษะที่จะสอน  แตละสาระ
การเรียนรูจะมีมาตรฐานการเรียนรู  เปนตัวกําหนดคุณภาพของการจัดการศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู
จะมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนพื้นฐานที่ผูเรียนเรียนจบการศึกษาแตละชวงชั้นจะตองมีความรู
ความสามารถในการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  มาตรฐานการเรียนรู
จึงเปนขอกําหนดคุณลักษณะ  และความสามารถของผูเรียนที่ครูจะจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
และความสามารถดังกลาว  สวนมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนมาตรฐาน
เนื้อหา   ซ่ึงสวนมากจะเขียนเปนความคิดรวบยอดกําหนดเนื้อหาการสอนและมาตรฐานการปฏิบัติ
กําหนดคุณสมบัติที่เปนความสามารถปฏิบัติงานและคุณธรรม   จริยธรรม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
จะกําหนดความรู  หลักการใหเกิดความคิดระดับสูง  มีทักษะและกระบวนการ และมีคุณธรรม  
จริยธรรม และคานิยม ซ่ึงครูจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูในหองเรียนสูชีวิตจริงและสูสังคมภายนอกและเปนแนวทาง
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ในการประเมินผลเพื่อพิจารณาความสําเร็จของผูเรียนซึ่งสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาไทย
มีดังนี้ 
 สาระที่ 1   การอาน 
   มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ  แกปญหา
และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชวีิต และมีนิสัยรักการอาน 
 สาระที่ 2   การเขียน 
   มาตรฐาน ท 2.1  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สาระที่ 3  การฟง การดู  และ การพูด  
   มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 
ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 สาระที่ 4  หลักการใชภาษา 
   มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
   มาตรฐาน ท 4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ 
และความสัมพันธ  ระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน 
 สาระที่ 5  วรรณคดี และวรรณกรรม 
   มาตรฐาน ท  5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  
 2.1.3  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนภาษาไทย 
                 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  กรมวิชาการ  (2546, หนา 127)  กลาววา  ครูระดับประถมศึกษาเปนบุคคลสําคัญ
ในชีวิตการเรียนของเด็กทุกคน  เร่ิมตนดวยการเรียนรูตัวอักษร  ซ่ึงใชเปนเครื่องมือในการศึกษาความรู  
ครูจงึตองสอนใหรูจักอักษรไทยที่ถูกตอง  อานใหถูกตองตั้งแตเริ่มตน  เพราะเมื่ออานถูกแตแรกแลว
จะไมตองตามไปแกไขภายหลัง  ระบบการเขียนของไทยเปนระบบตัวอักษรแทนเสียงที่ใชพยัญชนะ  
สระ  และวรรณยุกต  ประสมกันเขาเปนพยางคและคํา  มีหลักอักขรวิธี  เชน  การประสมอกัษรการผัน
วรรณยุกต  การใชอักษรควบ  อักษรนํา  ฯลฯ  ซ่ึงเมื่อเรียนรูแลวจะทําใหอานหนังสือไทยไดไมรูจบ  
การสอนอานในขั้นตนจึงตองสอนใหรูจักในลักษณะตางๆ ของอักขรวิธีไทย  ตองใหเด็กไดฝกอานมาก  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

13 

อานบอยๆ จนเกิดทักษะอานไดคลองและถูกตองในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปที่  1  ครูตอง
เอาใจใสในการออกเสียงของเด็กใหมาก  ในการเรียนการสอนควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
                       1)  ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ใหถูกตองคลองแคลว  โดยการฝกทักษะแตละ
อยางใหแมนยํา แลวจึงฝกทักษะทั้ง  4  ใหสัมพันธกัน  รวมทั้งสงเสริมความคิดควบคูกันไปดวย  
การกําหนดจุดประสงคในการสอน แมวาจะกําหนดจุดประสงคทักษะใดทักษะหนึ่งขึ้นมา  เชน  ฟงแลว
จับใจความสําคัญได  ในขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการอาน  คือ  มีคนอานใหฟง
และมีการพูดเพื่อตอบคําถามแสดงความเขาใจ นอกนั้นอาจมีการเขยีนตอบคําถาม  ดังนั้นจะเห็นวา 
ทักษะทางภาษาจะสัมพันธกันตามธรรมชาติ  การสอนภาษาไทยเชิงสัมพันธจึงเปนสิ่งที่ครูควรคํานึงถึง
เปนอยางมาก 
          2)  สอนใหถูกตองตามหลักการสอนภาษา การเรียนภาษา เปนการเลียนแบบอยางหนึง่  
ผูเรียนจะตองเรียนภาษาที่เปนตนแบบจากครูผูสอน จากนั้นผูเรียนจะรูจักปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
ใหเปนภาษาของตนเองจากการฝกทักษะทางภาษาบอยๆ และทายสุดผูเรียนจะพัฒนาการใชภาษา 
จากความคิดสรางสรรค  เพื่อใหไดรูปแบบการใชภาษาใหมๆ กระบวนการเรียนภาษาไทยโดยทั่วไป
อาจเริ่มตนจากการเรียนคําตอคํากอน  ผูเรียนจะตองฝกอานและเขาใจความหมายของคํา รูจักนําคํา
ไปใชแตงประโยคใหถูกตองไดใจความ  จากนั้นฝกการนําประโยคไปเรียงตอกันใหเปนเรื่องราวหรือ
เปนขอความตามลําดับ  การฝกทักษะการใชภาษาเนนการสื่อความหมายใหตรงกันตลอด  จนสงเสริม
ใหมีความคิดริเร่ิม  สรางสรรค  และมีวิจารณญาณในการใชภาษา 
         3)  ฝกใหผูเรียนรูจักหลักเกณฑทางภาษาควบคูไปกับการใชภาษาและใหรูวัฒนธรรม
ทางภาษา 
        4)  ฝกใหผูเรียนรูจักวิเคราะห วิพากษ วจิารณ และสังเคราะหส่ิงที่ไดฟงและอาน เพื่อ
ฝกความคิดการแกปญหาและใหมีวิจารณญาณในการใชภาษา 
        5)  สงเสริมใหผูเรียนนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนภาษาไทย ไปใชเปน
เครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจําวัน และใชเปนพื้นฐานในการเรียนกลุมประสบการณอ่ืนๆ 
                     6)  ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย โดยสอนใหเห็นคุณคาและตระหนกัใน
ความสําคัญของภาษาไทย ทั้งในสวนที่จําเปนตองใชเพื่อการศึกษาในดานการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ 
           7)  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในความงดงามของภาษา  เพื่อใหเกิดความ
จรรโลงใจ  โดยใชธรรมชาติ  บทรอยแกว  และรอยกรองที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นมาเปนสื่อ
การเรียนการสอน 
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         8)  สงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  และใฝหาความรูจากแหลงตาง  ๆเพื่อประโยชน
ในการดํารงชวีิต  
         9)  สอดแทรกคุณธรรมตางๆ เชน  ความเปนระเบียบวินัย  ความอดทน  ความขยัน 
ความรับผิดชอบ ฯลฯ เพื่อใหการเรียนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร 
        10)  ฝกใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต  จดจําและจดบันทึกสิ่งตางๆ เพื่อเสริมสราง
ประสบการณทางภาษา  ไดรับความรู  ความเพลิดเพลิน  และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
        11)  นําภาษาที่ใชในสังคมแวดลอมมาเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให
สัมพันธกับการเรียน และสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
        12)  ใหแบบอยางที่ดีแกนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการใชภาษาของครูในการสอน
และการสื่อความหมายในโรงเรียน 
         13)  เนนการพัฒนาการทางภาษาของผูเรียน ในการวัดผล ประเมินผลตองคํานึงถึง
วัยและระดับชั้น ผูเรียนในชั้นตนๆ จะฝกในเรื่องที่มีโครงสรางงายๆ พอช้ันสูงขึ้นไปจะยากขึ้นและ
ซับซอนยิ่งขึ้นไปตามลําดับ ดังนั้น ขั้นตอนความสามารถของผูเรียนจะเปนไปตามกระบวนการ
ที่ครูสอน เร่ืองบางอยางสามารถเรียนไดตั้งแตระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เชน 
การรายงาน การอภิปราย การโตวาที ฯลฯ จึงตองมีการวัดผลและประเมินผล โดยใชเกณฑที่ตางกัน 
โดยคํานึงถึงการพัฒนาการทางภาษาของผูเรียนเปนหลัก 
        14)  สงเสริมใหผูเรียนประเมินผลการเรียนภาษาของตนเองเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น
ตามลําดับ 
        15)  ศึกษา  ติดตาม  และแกไขขอบกพรองทางภาษาของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง  โดยใชวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อใหผูเรียนใชภาษาไดถูกตอง 
        16)  สอนซอมเสริม  เมื่อทราบวาผูเรียนขาดทักษะทางภาษาดานใดดานหนึ่ง  หรือ
หลายๆ ดาน เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จในการเรียนภาษาไทย 
                     17)  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนภาษาไทยดวยความสนใจและสนุกสนานโดยใช
เกม  เพลง  เปนสื่อชวย  เพื่อใหผูเรียนชอบเรียนภาษาไทย และรักภาษาไทย 
        18)  จัดทําหนังสือที่เหมาะสมมาใหผูเรียนอานมากๆ หรือสงเสริมการอานหนังสือ
ในหองสมุด  เพื่อใหผูเรียนอานคลองและมีความรูกวางขวาง 
 จะเห็นวาการสอนภาษาไทยในปจจุบัน  คํานึงถึงการเตรียมความพรอมเพื่อใหการเรียน
การสอนสัมพันธกัน  สงเสริมกระบวนการคิด มีการประเมินผลระหวางเรียนเพื่อหาขอบกพรอง  
และสอนซอมเสริมใหนักเรียน สามารถเรียนไดทันกัน  มุงการนําภาษาไทยไปใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตประจําวัน  และการแสวงหาความรูและเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ   
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               การสอนภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา 2544  เนนผลสัมฤทธิ์ของทักษะความเขาใจ
ภาษา  คือ  การฟง  การอาน  และทักษะการใชภาษา  คือ  การพูด  การเขียน  สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  การสอนอานมีจุดประสงค  ดังนี้ 

1)  อานไดชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว 
2)  จับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
3)  มีวิจารณญาณ วิเคราะหเรื่องที่อานได 
4)  ใหมนีิสัยรักการอาน และใชการอานใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิต 
5)  สามารถเลือกหนังสือใหเหมาะสม 

              ในการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาถาหากมองในดานความสามารถแลวมุงให
ผูเรียนมีความสามารถใน  6  สมรรถภาพ  คือ 
                         1)  ความรูความเขาใจในหลกัเกณฑทางภาษา 
                         2)  ความสามารถในการฟง 
                         3)  ความสามารถในการพูด 
                         4)  ความสามารถในการอานออกเสียง 
                         5)  ความสามารถในการอานในใจ 
                         6)  ความสามารถในการเขียน 
 2.1.4  เอกสารที่เก่ียวของกับการอาน 
           การอานเปนทักษะทางภาษาที่สําคัญและจําเปนมากในการดํารงชีวิตของมนุษย  ใน
ชีวิตประจําวันตองอาศัยการอานจึงจะสามารถเขาใจและสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                  1)  ความหมายของการอาน 
                    ราชบัณฑิตยสถาน  (2539, หนา 941)  ไดใหความหมายของการอานไววา   
อานหมายถึงวาตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเขาใจความจากตัวหนังสือ สังเกต
หรือพิจารณาดูใหเขาใจ 
                       นพดล  จันทรเพ็ญ  (2535, หนา 73)  ไดใหความหมายของการอานวา  การอาน
คือ การแปลความหมายของตัวอักษร เครื่องหมายสัญลักษณ เครื่องสื่อความหมายตางๆ ที่ปรากฏแกตา
ออกมา เปนความคิด ความเขาใจเชิงส่ือสารแลวผูอานสามารถนําความคิดความเขาใจนั้นไปใชให
เกิดประโยชนไดตอไป 
                       วรรณี  โสมประยูร  (2542, หนา 121)  ไดใหความหมายของการอานวา  การอาน
เปนกระบวนการทางสมองที่ตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษรหรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ รับรูและเขาใจความหมาย
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ของคําหรือสัญลักษณโดยแปลออกเปนความหมายที่ใชส่ือความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับ
ผูอานใหเขาใจตรงกันและผูอานสามารถนําความหมายนั้นๆ ไปใชประโยชนได  
                       จากความหมายขางตนสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการทางสมองที่ตองใช
สายตาสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพอื่นๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณและ
เครื่องสื่อความหมายตางๆ ที่ปรากฏแกสายตา โดยแปลออกเปนความหมายที่ใชส่ือความคิด  
ความรู  ความเขาใจตรงกันและผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้นๆไปใชประโยชนได 
                  2)  ความสําคญัของการอาน 
                       โดยทั่วไปการอานหนังสือมีผลตอผูอาน 2 ประการ คือ ประการแรกอานแลวได 
“อรรถ”  ประการที่สองอานแลวได  “รส”  ถาผูอานสํานึกอยูตลอดเวลาถึงผลสําคัญของสองประการนี้ 
ยอมจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่ จากหนังสือตรงตามเจตนารมณของผูเขียนการอานมีความสําคัญ
ตอทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
                           (1)  การอานเปนเครือ่งมือทีสํ่าคัญยิ่งในการศึกษาเลาเรยีนทุกระดับผูเรียนจําเปน 
ตองอาศัยทักษะการอานทําความเขาใจเนื้อหาสาระของวิชาการตางๆเพื่อใหตนเองไดรับความรูและ
ประสบการณตามที่ตองการ 
       (2)  ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป คนเราตองอาศัยการอานติดตอส่ือสาร เพื่อทํา
ความเขาใจกับบุคคลอื่นรวมไปกับทักษะการฟง การพูด  การเขียน ทั้งในดานภารกิจสวนตัวและ
การประกอบอาชีพการงานตางๆ ในสังคม 
                          (3)  การอานสามารถชวยใหบุคคลสามารถนําความรูและประสบการณจากสิ่ง
ที่อานไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตัวเองกระทําใหเจริญกาวหนาและประสบ
ความสําเร็จไดในที่สุด 
                           (4)  การอานสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลในดานตางๆ ไดเปนอยางดี 
เชน  ชวยใหความมั่นคงปลอดภัย  ชวยใหไดรับประสบการณใหม  ชวยใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
ชวยใหมีเกียรติยศชื่อเสียง 
                         (5)  การอานทั้งหลายจะสงเสริมใหบุคคลไดขยายความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น
อยางลึกซึ้งและกวางขวางทําใหเปนผูรอบรูเกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัยการบรรยาย  หรืออภิปราย
ปญหาตางๆ นับวาเปนการเพิ่มบุคลิกภาพและความนาเชื่อถือใหแกตัวเอง 
                        (6)  การอานหนังสือหรือสิ่งพิมพหลายชนิดนับวาเปนกิจกรรมนันทนาการที่
นาสนใจมาก เชน อานหนังสือพิมพ  นิตยสาร วารสาร  นวนิยาย  การตูน  เปนการชวยใหบุคคล
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  ไดเปนอยางดี 
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                        (7)  การอานเร่ืองราวตางๆ ในอดีต  เชน  ศิลาจารึก  ประวัติศาสตร  เอกสารสําคัญ  
วรรณคดี  จะชวยใหอนุชนรุนหลังรูจักอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไวและสามารถ
พัฒนาให เจริญรุงเรืองตอไปได  
                  3)  องคประกอบในการอานของเด็ก อาจจะโดยสรุปดังนี้ 
                         (1)  องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  สายตา ปาก  หู 
                         (2)  องคประกอบทางดานจติใจ  ไดแกความตองการ  ความสนใจ ความศรัทธา  
                         (3)  องคประกอบทางดานสติปญญา  ไดแก  ความสามารถในการรับรู  ความสามารถ
ในการนําประสบการณเดิมไปใช  ความสามารถในการใชภาษาใหถูกตอง  ความสามารถในการเรียน 
                         (4)  องคประกอบทางประสบการณพื้นฐาน 
                         (5)  องคประกอบทางวุฒภิาวะ  อารมณ  แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ 
                         (6)  องคประกอบทางสิ่งแวดลอม 
                 4)  ประเภทการอาน 
                          การแบงประเภทของการอานจะชวยใหครูผูสอนตระหนักถึงขอบขายการสอน
อานไดเปนอยางด ี ซ่ึงพอจะแบงประเภทการอานตามหลักตางๆ ดังนี้ 

      (1)  การแบงประเภทของการอานโดยคํานึงถึงเสียงเปนหลัก จะแยกได คือ 
  ก.  การอานออกเสียง  (Oral Reading)   

                                     ข.  การอานในใจ  (Silent  Reading) 
                          (2)  การแบงประเภทการอานโดยยึดสื่อที่นํามาใชอาน จะแยกได  คอื     
                                   ก.  อานนิทาน  นวนิยาย  เพื่อความเพลิดเพลิน 
                                   ข.  อานสารคดี  เพื่อศึกษาหาความรู 
                                   ค.  อานวิธีการ  เพื่อเขาใจการปฏิบัติหรือกระบวนการ 
                          (3)  การแบงประเภทการอานโดยพจิารณาวิธีการอานเปนหลักจะแยกได  คือ 
                                   ก.  การอานคนหาความรูและคําตอบ 
                                   ข.  การอานแบบจับใจความสําคัญ 
                                   ค.  การอานแบบหารายละเอียดตามลําดับเหตุผล 
                                  ง.  การอานแบบหารายละเอียดทุกๆ คําปฏิบัติ 
                                   จ.  การอานแบบวิเคราะหวจิารณ 
                                   ฉ.  การอานแบบใชวิจารณญาณ 
                          (4)  การแบงประเภทการอานโดยเนนที่ความมุงหมายในการอาน จะแยกได
เปน  10  ประเภท  คือ 
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                               ก.  การอานเพือ่ศึกษาหาความรู 
                               ข.  การอานเพือ่คนหาคําตอบ 
                               ค.  การอานเพือ่จับใจความสําคัญ 
                               ง.  การอานเพือ่ลําดับเหตุการณ 
                               จ.  การอานเพือ่สรุปความหรือยอความ 
                               ฉ.  การอานเพือ่หารายละเอยีดของเรื่อง 
                               ช.   การอานเพื่อจัดทํารายงาน 
                               ซ.   การอานเพื่อวิเคราะหขอมูลขาวสาร 
                               ฌ.  การอานเพือ่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง 
                               ญ.  การอานเพือ่ธุรกิจหรือการพาณิชย 
      2.1.5  เอกสารที่เก่ียวของกับการเขียนและการอานสะกดคํา 
               การอานเปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูด  โดยการผสมเสียงเปนการใชความสามารถ
ในการผสมผสานของตัวอักษรออกเสียงเปนคํา  การอานและการเขียนมีความสัมพันธกันเปนทักษะ
ที่ตองเรียนไปดวยกัน  ดังมีผูใหความหมายดังนี้ 

1)  ความหมายของการเขียนและการอานสะกดคํา 
                             ปยนุช  คนฉลาด  (2535, หนา 33-40)  กลาววา  การอานสะกดคํา  คือ  การออกเสียง  
พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตเปนไปตามลําดับ  ทักษะการสะกดคํานั้นจะนําไปสูการเขียนที่
ถูกตอง 
                             สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2529, หนา 60)  กลาววาความสามารถในการเขียนและ
การอานสะกดคําไดถูกตองนั้นโดยทั่วไป  หมายถึง  ความสามารถในการเรียงพยัญชนะ  สระ ได
ถูกตอง  การเขียนคําตางๆ ในพจนานุกรมของแตละภาษา  แตภาษาไทยเปนภาษาที่มีวรรณยุกตและ
ตัวการันตจึงมีลักษณะแตกตางไปจากภาษาอื่นๆ ทําใหเกิดปญหาในการเขียน 

       อมรรัตน  กงสมบูรณ  (2536, หนา 12)  กลาววาการเขียนและการอานสะกดคํา
หมายถึงเขียนเรียงลําดับใหเปนคําไดถูกตอง  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พทุธศักราช 
2525    

       อัญชลี  แจมเจริญ  (2526, หนา 82)  กลาววา  การอานหมายถึงการแปลความหมาย
ของตัวอักษรออกมาเปนความคิดอยางมีเหตุผลและเขาใจความหมาย 

       ชวาล  แพรัตกุล  (2520, หนา 228-240)  กลาววา  การอาน  คือ  การทําใหเกิด
ความเขาใจซึ่งเปนพื้นฐานของปญหา  และของคุณภาพสมองที่พิสดารชั้นอื่นๆ เหนือข้ึนไป 
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       จากความหมายของการเขียนและอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดตามที่กลาวมา 
พอสรุปไดวา  การเขียนและอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกด  หมายถึง  การเรียงพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต  ตัวสะกด  และตัวการันต  ไดอยางถูกตองและมีความหมายตรงตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  และสามารถนําคําที่เขียนไดไปใชประโยชนและสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได       

    2)  ความสําคญัของการเขียนและอานสะกดคํา 
       การเขียนและการอานสะกดคําเปนการฝกทักษะทางภาษาใหถูกตอง  รวดเร็ว และ

เปนสิ่งจําเปนในการเรียนภาษา  เพราะสามารถใชส่ือความหมายอื่นๆ เขาใจกันได 
       จากเอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนและการอานสะกดคํา จะเห็นไดวาการเขียน

และการอานสะกดคํามีความสําคัญที่สุดในการสื่อความหมาย  และเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู   
การเขียนผิด  อานผิด  ความหมายของคําก็เปลี่ยนไป  การเขียนคําสะกดคําที่ถูกตองจะทําใหผูอาน
เขาใจขอความที่เขียนไดถูกตองและจะทําใหผูเขียนมั่นใจในการเขียนของตนมากขึ้น  และใน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพของการเขียนก็เพิ่มมากขึ้นดวย  การสะกดคําหมายถึงการอานโดยนํา
เสียงพยัญชนะตน  สระ  วรรณยุกตและตัวสะกดมาประสมเปนคําอาน  ครูใหอานสะกดคําแลว
เขียนคําพรอมๆ กันกับการสอนสะกดคําจะนําคําที่มีความหมายมาสอน  เมื่อสะกดคําจนจําคําได
แลวจึงใหอานเปนคํา 

    3)  จุดมุงหมายของการเขียนและการอานสะกดคํา 
       บุญปก  ออนเผา  (2526, หนา 11-12)  ไดสรุปจุดหมายในการสอนเขียนและ

อานสะกดคําไวดังนี้ 
                               (1)  มุงใหเด็กรูจักรูปคําการเขียนและการอานสะกดคําที่ดีครูจะตองใหเด็กมี
ทักษะในการใชคําครูตองมี วิธีเราใหเด็กเกิดความสนใจในการเขียนและการอานสะกดคํา  ชวยให
เด็กคุนเคยกับรูปคํา และเสียงของคําเพื่อใหเด็กรูจักคํากวางขึ้น   
                 (2)  มีความสามารถในการเขียนถูกตองเด็กจะตองเรียนรูคํา ฝกออกเสียงเรียนรู
ความสัมพันธของตัวอักษรกับเสียงสามารถจัดรูปของคํา  จัดลําดับตัวอักษรไดจึงจะสามารถเขียน
สะกดคําไดถูกตอง 
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     รองรัตน  อิศรภักดี  และ เทือกกุสุมา  ณ  อยุธยา  (2526, หนา 12) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การสอนสะกดคําไววาการสอนสะกดคําเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการวางรากฐานของการเรียนการสอน
สะกดคําในชั้นประถมศึกษา  มีจุดมุงหมายดังนี้ 

  1)  ชวยใหเด็กรูจักสะกดคําตางๆ ไดถูกตอง 
  2)  ชวยใหเด็กรูจักใชคําตางๆ ไดกวางขึน้ 
  3)  ชวยใหเด็กคนควาและคดิหาคําใหมๆ ตามที่เด็กตองการ 
  4)  ชวยแกปญหาในการเขียนและการอานสะกดคํา 

           ในการเขียนภาษานั้นจะตองมีความสัมพันธกันทั้ง  4  ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน 
และการเขียน  ทักษะการเขียนเปนทักษะที่สําคัญ เพราะเปนการถายทอดความรู  ความคิดตลอดจน
ทัศนคติตางๆ ถาหากผูเขียน  เขียนผิดก็จะทําใหผูอานเขาใจความหมายผิดไปดวย การเขียนและการอาน
สะกดคําใหถูกตองนั้นเปนทักษะที่จะตองอาศัยความสามารถและการฝกหัดอยูเปนประจํา   
            การสะกดคํามีวิธีการสะกดคําหลายวิธี  ถาสะกดคําเพื่ออานจะสะกดคําตามเสียง  ถาสะกด
คําเพื่อเขียนจะสะกดคําตามรูป  และการสะกดคําจะสะกดคําเฉพาะคําที่เปนคําไทย  ตัวสะกดตรงตาม
รูปคําคือ  แมกง  ใช  ง  สะกด  แมกน  ใช  น  สะกด   
               กรรณิการ  พวงเกษม  (2532, หนา 2)  ไดกลาวถึงปญหาและขอบกพรองจากการเขียน
สะกดผิดวามีรูปแบบในการเขียนสะกดผิดดังนี้ 
    1)  เขียนสะกดผิดที่พยัญชนะ 
    2)  การคัดและเติมสระ สระเปลี่ยนรูป  การเขียนสะกดคําผิด  การเขียนเสียงส้ัน
ยาวสลับกัน  เขียนคาํที่ประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย สระประสมเขียนผิด  
    3)  ใชวรรณยกุตไมถูกตอง 
    4)  ใชตัวสะกดผิดที่ เขียนคํามาจากภาษาอื่นผิด เขียนผิดโดยแทนเสียงส้ันลงหรือ           
ยืดเสียงใหยาวออก  เขียนคําที่ใช  ร  ล  ว  ควบกล้ําผิด เขียนผิดที่สระ  ไอ  ใอ  และอัย เขียนผิดที่
อักษรนําผิด 
               กรมวิชาการ  (2535, หนา 23)  กลาวถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหสะกดผิด  คือการละเลยไม
ตระหนัก ในความสําคัญของการเขียนสะกดคําใหถูกตองขาดการสังเกตจนทําใหใชแนวเทียบผิด   
การอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไมถูกตอง   ซ่ึงการสังเกตจะชวยใหสรุปหลักเกณฑในการ
สะกดคําใหถูกตองได 
              ปญหาการสะกดคําผิดนี้ไดมีผูศึกษาปญหาและสาเหตุไวมาก  สวนมากมาจากตัวผูเขียน
และผูอานสะกดไมถูกตอง  ซ่ึงมีสาเหตุแตกตางกันออกไป  เชนใชแนวเทียบผิด  มีประสบการณใน
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ดานการเขียนผิด  ไมรูหลักภาษาเปนตน  นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจาก สิ่งแวดลอมภายนอก  เชน
การโฆษณาสินคา  ส่ือมวลชน ปายโฆษณาสินคาตางๆ 
  2.1.6  เอกสารที่เก่ียวของกับแบบฝก 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537, หนา 490)  ใหความหมายของแบบฝกปฏิบัติวา 
หมายถึง คูมือนักเรียน ที่นักเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอนจากชุดการสอน เปนสวนที่
นักเรียนบันทึกสาระสําคัญและทําแบบฝกหัดดวย มีลักษณะคลายกับ “แบบฝกหัด”  แตครอบคลุม
กิจกรรมที่ผูเรียนพึงกระทํามากกวาแบบฝกหัด อาจกําหนดแยกเปน แตละหนวยเรียกวา “Worksheet” 
หรือ  “กระดาษคําตอบ”  ซ่ึงผูเรียนตองถือติดตัวเวลา ประกอบกิจกรรมตางๆ หรืออาจรวมเปนเลม 
เรียกวา “Workbook”  โดยเย็บรวมเรียงตามลําดับ ตั้งแตหนวยที่ 1 ขึ้นไป แบบฝกปฏิบัติเปนสมบัติ
สวนตัวของผูเรียน แตตองเก็บไวที่ชุดการสอน เปนตัวอยาง 1 ชุด 
                      1)  ความสําคญัของแบบฝก 
                         ในการฝกทักษะการอานภาษาไทย  จําเปนตองอาศัยแบบฝก เพื่อทบทวนความ
เขาใจในเรื่องที่นักเรียนไดเรียนมาแลว ครูผูสอนสวนใหญใชแบบฝกหัดที่มีอยูในหนังสือแบบเรียน
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหลังจากที่เรียนหลังจบบทๆ นั้น แลว  แตเนื่องจากหนังสือบางเลมไมมี
แบบฝกหัดหรือมีแตเพียงเล็กนอย ครูผูสอนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางหรือจัดทํา  แบบฝกให
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่สอนไป  เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะและเกิดความรูความเขาใจมากขึ้น  โดย
อาศัยเนื้อหาในแบบเรียนเปนหลัก  จะเห็นไดวาแบบฝกหัดมีความสัมพันธกับหนังสือแบบเรียน
โดยตรง  เนื่องจากนักเรียนแตละคน  แตละกลุม  มีพื้นฐานความรูความสนใจที่แตกตางกัน 
ครูผูสอนควรคํานึงถึงวิธีสอน  การเตรียมบทเรียน  การเลือกแบบฝกหัดประกอบ  นอกเหนือจากทีม่ี
ในบทเรียนแลว เพื่อใหการสอนประสบผลสําเร็จ 
                          ประทีป  แสงเปยมสุข  (2538, หนา 53)  กลาววา  แบบฝกมีประโยชนตอการเรียน
ของเด็กดังนี้ 

(1)  เปนอุปกรณชวยภาระของครู 
                                      (2)  ชวยใหนกัเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาไดดีขึน้ 
                                      (3)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ
ในทางจิตใจมาก  ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน 

(4)  ชวยใหเดก็สามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
(5)  ชวยใหครูมองเห็นปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจน 
(6)  ชวยใหนกัเรียนฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียน 
(7)  ชวยใหผูเรียนเหน็ความกาวหนาของตนเอง 
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(8)  ชวยใหผูเรียนมีทัศนคตทิี่ตอการเรียน 
                          ดังที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  แบบฝกมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการใช
เปนสื่อและอุปกรณประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม  เพื่อที่จะไดมาซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงทางการเรียน 
                      2)  หลักจิตวิทยาเกีย่วของกบัการสรางแบบฝก 
                             การนําจิตวิทยามาใชในการสรางแบบฝกจะทําใหไดแบบฝกที่มีความสมบูรณ
เหมาะสมที่จะนําไปใชกับนักเรียน และนักเรียนมีโอกาสโตตอบสนองสิ่งเราดวยการแสดงออกทาง
ความสามารถ  ความเขาใจในการฝกที่สอดคลองกับวัยความสามารถและความสนใจของนักเรียน  
หลักจิตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกมีหลายประการ  ดังที่  สุจริต  เพียรชอบ  และ  
สายใจ  อินทรัมพรรย  (2523, หนา 52-62)  ไดแนะนําหลักจติวิทยาที่ควรนํามาใชในแบบฝก  สรุปได
ดังนี้ 
                          (1)  กฎการเรียนรูของ ธอรนไดด  (Thorndike)  ในการจัดการเรียนการสอน
มีดังนี้ 
                                ก.  กฎแหงการฝกฝน  (Law of Exercise)  คือการใหผูเรียนทําแบบฝกหดั
มากๆ 
                                ข.  กฎแหงความพรอม  (Law  of  Readiness)  การใหผูเรียนมีความพรอม
ในการเรียนจะทําใหเกิดความพอใจในการเรียน   
                                 ค.  กฎแหงผล (Law  of Effect)  คือ  แบบฝกตองมีเนื้อเร่ืองเปนที่สนใจ
ของผูเรียน  ความยากงายใหเหมาะสมกับวัยและสติปญญา  มีส่ิงกระตุนใหผูเรียนพอใจใน การเรียน 
ประเมินผลควรกระทําอยางรวดเร็ว หลังจากที่นักเรียนทําสําเร็จแลว   
                          (2)  ความแตกตางระหวางบุคคล  ครูควรคํานึงถึงนักเรียนแตละคน  มีความรู  
ความถนัด  ความสามารถและความสนใจที่แตกตางกัน  ดังนั้น  การสรางแบบฝกจึงควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสม  ไมยากและไมงายเกินไป  ควรมีคละกนัหลายแบบ 
              (3)  การจูงใจผูเรียน  สามารถทําไดโดยการจัดแบบฝกจากงายไปยาก  เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  เปนการกระตุนใหติดตามตอไป และทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการทําแบบฝกหัด  แบบฝกควรสั้นๆ จะชวยใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 

       (4)  การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิตและการเรียนรูมาใหนักเรียนไดลองทํา
ภาษาที่ใชพูดใชเขียนในชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตัว จะทําให
จําไดแมนยํา นักเรียนยังสามารถนําหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย 
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      พรรณี   ชูทัย  (2522, หนา 192-195)  ไดเสนอการนําหลักจิตวิทยาการศึกษามา
ใชในการสรางแบบฝก สรุปได ดังนี้ 
                          (1)  การสาธิตและการอธิบายแนะนํา เร่ิมแรกควรบอกใหนักเรียนทราบวา
จะทําอยางไร ชี้แจงใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเรียนนั้น เพื่อเราใหเด็กเกิดความสนใจ 
              (2)  ใหเด็กมีโอกาสฝกทันทีหลังจากการสาธิต และสิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือ
การทําซ้ําและการเสริมแรง ควรใหโอกาสเด็กไดฝกซ้ําๆ และควรใหไดรับการเสริมแรงอยางทั่วถึง 
              (3)  ในขณะที่ฝกหัดควรมีการใหคําแนะนําเพื่อใหเด็กฝกทักษะนั้นๆ ไดดวย
ตนเอง 
              (4)  ใหคําแนะนําที่อยูในบรรยากาศที่สบาย  ๆครูผูสอนตองใจเย็น ไมดุ บรรยากาศ
ไมตึงเครียด จะยั่วยุใหเด็กเกิดความพยายามที่จะฝก 
                         ส่ิงที่จะทําใหผูเรียนพบปญหายุงยากใหการฝกทักษะใหม คือ การที่ทักษะเกาของ
ผูเรียนจะมารบกวนการเรียนทักษะใหม ซ่ึงควรแกไขดวยการอธิบายใหผูเรียนเขาใจวาทักษะใหมที่
จะฝกฝนจะมีวิธีการของมันเอง ซ่ึงตางไปจากวิธีการของทักษะเกา และพยายามกระตุนนักเรียนให
ระลึกเสมอวาเขากําลังเรียนทักษะใหม 
             การจํามีความเกี่ยวของกับการเรียนรูของคนเรา การจําและการเรียนรูเปนส่ิงที่
แยกกันไมออก การที่เราเกิดการเรียนรู หมายความวา เกิดความจําขึ้นดวย เราจําสิ่งที่เราเรียนรูได ไมวา
จะเปนความรู ทักษะ หรือความพึงพอใจ ตลอดจนความเขาใจ ส่ิงนี้ปรากฏอยูในความจํา หากไมมี
ส่ิงที่คางอยูดวยความจํา การเรียนรูยอมไมเกิดขึ้นจึงกลาวไดวาการจํา  กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528, 
หนา 238)  หมายถึง  ความสามารถสะสมประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนรูทั้งทางตรงและ
ทางออม และสามารถถายทอดออกมาในรูปของการระลึกไดหรือการจําไว 

    กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528, หนา 239-242)  กลาววา  ในการจํามกัตองมรีะบบ 
ตางๆ เพื่อชวยในการจําได ระบบความจําแบงออกไดเปน 3  ระบบ  คือ 
       (1)  ระบบการรูสึกสัมผัส  ( Sensory  Memory )  หมายถึง  ความคงอยูของ
ความรูสึกสัมผัส  ดวยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 ไดแก หู ตา จมูก ล้ิน และผิวหนัง หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง  
หลังจากที่เสนอสิ่งเราสิ้นสุด 
       (2)  ระบบความจําระยะสั้น  (Short-Term  Memory  เขียนยอวา  STM) หมายถึง 
ความจําชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นหลังจากเกิดการรับรูแลวเทานั้น  เมื่อเราไมใสใจแลวความจํานั้นจะเลือน
หายไปไดโดยงาย 
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       (3)  ระบบความจําระยะยาว (Long-Term  Memory เขียนยอวา LTM ) หมายถึง 
ความจําที่มีความคงทนถาวรกวาความจําระยะสั้น ไมวาจะทิ้งระยะไวเนิ่นนานเพียงใด เมื่อตองการ
ร้ือฟนความจํานั้นๆ จะระลึกออกมาไดทันทีและถูกตอง 
         3)  หลักการสรางชุดฝกหรือแบบฝกปฏิบัติ 
       การสรางชุดฝกหรือแบบฝกสําหรับวิชาตางๆ ยอมไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ
ระดับชั้นและเนื้อหา  อยางไรก็ตามการสรางชุดฝกหรือแบบฝกมีวิธีการ  ดังนี้ 
               วรรณ  แกวแพรก (2526, หนา 87)  ไดกลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกไววา  
        (1)  มีความมุงหมายในการจัดแนนอน 
        (2)  ตองจัดจากงายไปหายากและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
        (3)  ตองจัดหลังจากสอนบทเรียนหรือเนื้อหานั้นๆ แลว  
        (4)  ตองจัดทําแบบฝกหัดเสริมทักษะไวลวงหนา โดยทําไวเปนรายเนื้อหา 
หรือทําเปนบทๆ ตามบทเรียน พรอมทําเฉลยไวดวย 
             นอกจากนี้  วิชัย  เพ็ชรเรือง  (2531, หนา 77)  ยังไดกลาวถึงหลักในการจัดทํา
แบบฝกวาควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
       (1)  แบบฝกตองมีเอกภาพและสมบูรณในตัว 
       (2)  เกิดจากความตองการของผูเรียนและชุมชน 
       (3)  ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา  โดยบูรณาการใหเขากับการอาน 
       (4)  ใชแนวคิดใหมในการจดักิจกรรม 

   (5)  สนองความสนใจใครรู  และความสามารถของผูเรียน  และสงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนเต็มที่ 
        (6)  คํานึงถึงพัฒนาการ และวุฒิภาวะของผูเรียน 
       (7)  เนนการแกปญหา 
       (8)  ครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนรวมมือ 
       (9)  แบบฝกควรเปนสิ่งที่นาสนใจ คือ เปนสิ่งที่มีความแปลกใหมพอสมควร 
เปนสิ่งซึ่งสามารถปรับและรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของเด็กได 
                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537, หนา 490)  ไดกลาวถึงการสรางชุดหรือ
แบบฝกมีวิธีการ  สรุปไดดังนี้ 
                            (1)  ควรมีคําชี้แจงการใช ที่มีการกําหนดทิศทางไวเดนชัด เชน เมื่อใหผูเรียน
อานขอความใดขอความหนึง่แลว กจ็ะเขยีนวา “โปรดอานเรื่อง……หนา…..” หรือ “โปรดพลิกไป
หนา…….เร่ือง……” 
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       (2)  ควรมีตารางการปฏิบัติ  เพื่อใหนักเรียนวางแผนไดเอง  ซ่ึงเรียกวา “ใบ
แนะทาง”  หรือ  “Guidesheet” 
       (3)  ไมวาจะเปนแบบแผนหรือแบบเลม ควรมี "แผนการสอน" โดยสังเขป
ไวดวย โดยเฉพาะมโนมติ  วัตถุประสงค  กิจกรรมการเรียน  ส่ือการสอน  และประเมินผล  เพื่อให
ผูเรียนไดทราบทิศทาง  เปาหมาย  และบทบาทของตนเอง 
       (4)  ในกรณีที่มีกิจกรรมใหนักเรียนตอบ เติมคํา เขียนภาพ ฯลฯ ก็ตองเตรียม
เนื้อหาที่ไวในแบบฝกใหตรงกัน โดยใชหมายเลข และรหัสไวเดนชัดพอที่ผูเรียนจะตอบไดตรงตามที่
ครูกําหนดไว และควรมี "บัตรเฉลย" ไวใหแตไมเดนชัดชัดจนเกินไป เพื่อปองกันการดูเฉลยกอนทํา
กิจกรรม การมีเฉลยไวจะชวยแบงเบาภาระของครู  เพราะนักเรียนจะชวยกันตรวจเอง  และสงเสริม
การเรียนรายบุคคลไดดวย “บัตรเฉลย” อาจอยูในแบบฝกปฏิบัติหรือแยกตางหาก 
       (5)  ควรออกแบบใหสะดุดตา  นาอาน  ใชภาษาที่เปนกันเอง  และมีการตูน
ประกอบเนื้อหาใหนาสนใจ 
       (6)  เนื้อหาในชุดฝกปฏิบัติ  ในสวนที่เกี่ยวกับหัวเรื่องตางๆ ควรใหตรงกับ
เนื้อหา  หรือประสบการณอ่ืนใด  ที่ครูกําหนด 
       แบบฝกปฏิบัติไมมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเขียน หากเปน       
“กระดาษคําตอบ”  ก็ไมมีอะไรสลับซับซอนและอาจไมตองมีแผนการสอนไว ถาผูเรียนอยูระดับ
ต่ําเกินไป เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 4  
        4)  ขั้นตอนการการสรางแบบฝกหัด 
       สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2537, หนา 145-146)  กลาวถึง
ขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะไว ดงันี้ 
       (1)  ศึกษาปญหาและความตองการ  โดยศึกษาจากการผานจุดประสงค
การเรียนรู  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหา  ในทุกๆ 
ระดับชั้น 
       (2)  วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆ 
เพื่อใชในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด 
       (3)  พิจารณาวัตถุประสงค  รูปแบบ  และขั้นตอนการใชแบบฝก  เชน  จะ
นําแบบฝกไปใชอยางไรในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง 
       (4)  สรางแบบทดสอบ  ซ่ึงอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ  แบบทดสอบเพื่อ
วินิจฉัยขอบกพรอง แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอน แบบทดสอบที่สรางจะตอง
สอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวใน  ตอนที่  2  
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       (5)  สรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ ในแตละบัตร
จะมีคําถามใหนักเรียนตอบ  การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร  พิจารณาความเหมาะสม 
       (6)  สรางบัตรอางอิง เพื่อใชอธิบายคําตอบ หรือแนวทางในการตอบแตละ
เร่ือง การสรางบัตรอางอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว 
       (7)  สรางแบบบันทึกความกาวหนา เพื่อใชบันทึกผลการทดสอบ หรือผล
การเรียน โดยจัดทําเปนตอน เปนเรื่อง เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะๆ สอดคลองกบัแบบทดสอบ
ความกาวหนา 
       (8)  นําแบบฝกไปทดลองใช เพื่อหาขอบกพรอง  คุณภาพของแบบฝก  และ
คุณภาพของแบบทดสอบ 
       (9)  ปรับปรุงแกไข 
       (10)  รวบรวมเปนชุดจดัทําคาํชี้แจง คูมือการใชสารบัญเพื่อใชประโยชน
ตอไป 
       จากขอเสนอแนะแนวทางในการสรางแบบฝกดังกลาว  จะเห็นไดวาแบบฝก
สามารถที่จะชวยแกปญหาการเรียนของเด็กและชวยใหเด็กมีทักษะทางภาษาไดดีขึ้น 
         5)  ลักษณะและรูปแบบของแบบฝก 
       การจัดทําแบบฝกเพื่อฝกทักษะทางภาษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น  ตอง
อาศัยและรูปแบบของแบบฝกที่มีหลายรูปแบบ  ซ่ึงแบบฝกนั้นจะตอง เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทักษะที่จะฝกดวย  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของแบบฝกที่ดี  มีดังนี้ 

       ปรานี  ศิริคะรินทร  (2542, หนา 12)  กลาวถึง  ลักษณะของแบบฝกที่ดีวา  “แบบฝก
ตองมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของผูฝก  ผูสรางตองคํานึงถึงความแตกตางและความสนใจของ
ผูฝก  ตองมีจุดมุงหมายในการสรางเพื่อใหผูฝกเกิดทักษะและพัฒนาการทางการเรียนการสอนดานตางๆ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดี  สรุปไดวา 

   (1)  แบบฝกทีด่ีควรมีหลายๆ แบบ  และเปนแบบฝกที่ใหนักเรียนไดรูจกัคิด 
   (2)  มีความหมายตอผูเรียน  มีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวธีิทํา   

       (3)  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับวยั  และพืน้ฐานของผูเรียน 
   (4)  เวลาในการฝกเหมาะสม 

         วรรณ  แกวแพรก  (2526, หนา 33-88)  ไดกลาววาแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
        (1)  เนื้อหาที่จะนํามา  ตองเปนเนื้อหาที่มีอยูในบทเรียน หรือสอดคลอง
สัมพันธกับแบบเรียน  ทั้งที่เปนคํา  ประโยค  ขอความ  และเนื้อเรื่อง  และมีเนื้อหาตาหลักสูตร
กําหนด 
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       (2)  มีหลายแบบ หลายลักษณะ เพื่อไมใหเบือ่และเปนการทาทายใหอยากทํา 
       (3)  ตองชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคํา 3 ประการ คือ รู
คําเพิ่มขึ้น เขาใจความหมายของคําดีขึ้น และมีความสามารถในการใชคําสูงขึ้นตามระดับชั้นของ
นักเรียน  
       (4)  ตองสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคดิ  โดยอาศัยความรู  และความเขาใจ
เดิมเปนพื้นฐาน 
       (5)  ตองไมมีลักษณะอยางขอสอบทั่วๆ ไปที่มุงวัดความรูความเขาใจ
อยางเดียว แตตองมีลักษณะที่จะเราความสนใจ  ยั่วยุ  จูงใจใหนักเรียนไดคิด  ไดพิจารณา  และได
ศึกษาคนควา  จนเกดิความรูความเขาใจทักษะ  และความสามารถในการใชคําสูงขึ้น 

       วิชัย  เพ็ชรเรือง  (2531, หนา 73)  ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของ
แบบฝกไววา 
       (1)  แบบฝกแตละแบบควรใชจิตวิทยาเขาชวย  เชน  มีการสรางแรงจูงใจให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น และกระตือรือรนที่จะอยากทํากิจกรรมนั้นๆ และเมื่อจบการฝกแตละครั้ง 
ควรมีการเสริมแรงใหเด็กทุกครั้ง เพื่อที่เด็กจะไดอยากทํากิจกรรมตอๆ ไป เมื่อตนเองประสบผลสําเร็จ 
       (2)  การสรางแบบฝกแตละครั้ง ควรใหนักเรียนมีสวนรวมดวย เพื่อเด็กจะ
เกิดความรูสึกภูมิใจที่เปนเจาของกิจกรรมและเต็มใจที่จะกระทํากิจกรรมนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมาย 
                             (3)  สํานวนภาษาไมควรใชคํายากเกินไป เพราะเด็กจะเกิดความทอถอย 
และไมงายจนเด็กเกิดความเบื่อหนาย 
       (4)  แบบฝกควรฝกในสิ่งที่เกี่ยวของใกลชิดกับตัวเด็ก มีความหมายตอ
ผูฝก เพื่อเด็กจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวันได และเด็กจะสามารถปรับเขาสูโครงสรางทางความคิด
ของเด็กไดงายขึ้น 
       (5)  คําส่ัง  หรือ  ตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะทาํใหเด็กเขาใจยาก 
ทั้งนี้เพื่อนักเรียนจะไดศึกษาดวยตนเองไดตามตองการ 
       พธู  ทั่งแดง  (2534, หนา 17)  ไดกลาวถึงของลักษณะของแบบฝก สรุปไดวา  
       (1)  การสรางแบบฝกจะตองใชภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน  วัย  และ
ความสามารถ 
       (2)  คํานึงถึงหลักจิตวิทยา 

   (3)  เกี่ยวของกับบทเรียนทีเ่รียนมาแลว 
   (4)  สงเสริมความคิด สามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได 
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                    ขันธชัย  มหาโพธิ์  (2535, หนา 20)  กลาววา  ลักษณะของแบบฝกที่ดีควร
ประกอบดวย 
                             (1)  มีเนื้อหาทีต่รงกับวัตถุประสงค 

   (2)  กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัย หรือความสามารถของนักเรียน 
   (3)  มีภาพประกอบ มีการวางฟอรมที่ดี 
   (4)  มีที่วางเหมาะสําหรับฝกเขียน 
   (5)  ใชเวลาที่เหมาะสม 
   (6)  ทาทายความสามารถของผูเรียน และสามารถนําไปฝกดวยตนเองได                         

                    ประทีป  แสงเปยมสุข  (2538, หนา 55-56) ไดเสนอลักษณะของแบบฝก ดังนี ้
   (1)  ประเภทเลือกตอบ 
   ก.  เลือกระบายสีคําพวกเดียวกัน 
   ข.  เลือกคําที่มีความหมายตรงกับขอความ 
   ค.  เลือกตัวพยญัชนะใสในกลุมคํา 
   ง.  เลือกคําที่สะกดการันตไดถูกตอง 
             จ. เลือกคําพวกเดยีวกัน 
   ฉ.  ขีดเสนใตคําพวกเดียวกนั 
   (2)  ประเภทเติมคํา 
   ก.  เติมพยัญชนะในคําที่กําหนดให 
   ข.  เติมคําลงในขอความที่กาํหนดให 
   ค.  เติมสวนประกอบของคําใหเปนคําที่มีความหมาย 
   ง.  เติมคําใหมคีวามหมายตรงกับภาพ 
            จ.  เติมอักษรในชองวางใหเปนคํา ซ่ึงตรงกับคําอานที่กําหนดให 
   (3)  ประเภทจบัคู 
   ก.  จับคูพยางคของคําที่อานตรงกัน 
   ข.  จับคูคํากับขอความที่มีความหมายตรงกัน 
   ค.  จับคูคําพวกเดยีวกัน 
   (4)  ประเภทสรางคํา 
   ก.  สรางคําจากภาพ 
    ข.  สรางคําจากภาพ และความหมายทีก่ําหนดให 
    ค.  สรางคําโดยเรียงตวัอักษรที่กําหนดให 
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    ง.  สรางคําโดยกําหนดสวนประกอบของคําบางสวนให 
    จ.  นําคํามาประสมใหเกิดคําใหม 
    ฉ.  สรางคําจากตัวอักษรที่สลับกันอยู 
   (5)  ประเภทสรางประโยค 
    ก.  สรางประโยคจากคําทกีําหนดให 
    ข.  เลือกคําเติมลงในประโยคใหไดใจความ 
    ค.  สรางประโยคจากภาพที่กาํหนดให                                       
   (6)  ประเภทของคํา 
    ก.  เขียนคําอานจากคําที่กําหนดให 
    ข.  เขียนคําจากคําอานและความหมายที่กําหนดให 
    ค.  แกคําที่เขียนสะกดผิด 
   (7)  ประเภทแยกสวนประกอบคํา 
   (8)  ประเภทหาความหมายของคํา                                  

                       มนทิรา  ภักดีณรงค  (2540, หนา 99-100)  กลาววาการสรางแบบฝกที่จะทําให  
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูไดดี ตองมีองคประกอบ ตอไปนี้ 
       (1)  นักเรียนตองไดฝกกระทาํบอยๆ  
       (2)  นักเรียนไดลงมือฝกกระทําเอง 
       (3)  เกิดความสนุกสนานในการทําแบบฝกหัด 
         ริเวอร  (River, 1986, p. 97-100)  ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกไว  ดงันี้ 
       (1)  ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่งๆ กอนที่จะฝกฝนเรื่องอื่นๆ  
       (2)  แตละแบบฝกควรฝกแบบประโยคเพยีง 1 แบบเทานั้น 
       (3)  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
       (4)  ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ 
       (5)  ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียน
รูจักดี 

       สรุปไดวาลักษณะและรูปแบบของแบบฝกที่ดีนั้นจะตองคํานึงถึงองคประกอบ
หลายๆ ดาน ตรงตามเนื้อหาเหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถ ความสนใจ และสภาพปญหาของ
ผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียนใหมากที่สุด 
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                   6)  หลักในการฝกทักษะ 
       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2537, หนา 167)  ไดกลาวถึง

หลักในการฝกทักษะไว ดังนี้ 
         (1)  กอนการฝกควรสอนใหผูเรียนเขาใจเสียกอน เพราะจะชวยใหผูเรียน
เขาใจและทราบเหตุผลที่จะตองฝก การฝกอยางไมเขาใจความหมาย อาจไมทําใหเกิดทักษะ 
         (2)  การฝกควรใหผูเรียนไดรับการฝกตามขั้นตอนที่ถูกตอง ภายใตการแนะนํา
ที่ดี ถาฝกทักษะผิดๆ จะทําใหเสียเวลาเปนอยางมากในการแกไข 
         (3)  ชวงเวลาการฝกสั้นๆ บอยๆ ดวยแบบฝกที่คัดเลือกแลวเปนอยางดี  
จะมีประสิทธิภาพกวาการฝกชวงยาวๆ ซ่ึงผูเรียนจะเบื่อหนาย ไมสนใจ 
         (4)  กิจกรรมการฝกควรจะหลากหลาย นอกจากแบบฝกหัดตางๆ อาจใช
เกมปญหา หรือกิจกรรมอื่นๆ บาง 
         (5)  การฝกอยางมีความมุงหมาย จะเกิดประโยชนมาก ถาผูเรียนเห็นคุณคา
และความจําเปนของสิ่งที่เรียนหรือฝก โดยอาจใชการทดสอบหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อช้ีใหเห็นผลที่
เกิดขึ้นภายหลังการฝก 
         (6)  การฝกควรสัมพันธกับความมีเหตุผล ขณะฝกควรใหผูเรียนใชความคิด
หาเหตุผลควบคูไปดวย 

       พรรณี  ชูทัย  (2522, หนา 39)  กลาววา  การสรางแบบฝกทีด่ ี นอกจากจะคาํนงึถึง
หลักในการสรางและหลักในการฝกแลว จะตองอาศัยหลักสําคัญตามทฤษฎีการเรียน การเรียน
ประกอบดวย ดังนี้ 
       (1)  ความใกลชิด คือ ถาใชส่ิงเราและการตอบสนองเกิดขึ้นในเวลาใกลเคยีงกนั 
จะสรางความพอใจใหแกนักเรียน 
       (2)  การฝกหัด คือ การใหผูเรียนไดทําซ้ําๆ กัน เพื่อชวยสรางความรูความ
เขาใจที่แมนยํา 
       (3)  กฎแหงผล คือ การที่ผูเรียนไดทราบผลการทํางานของตนดวยการเฉลย
คําตอบให จะชวยใหผูเรียนทราบขอบกพรอง เพื่อปรับปรุงแกไข และเปนการสรางความพอใจ
ใหแกผูเรียน 
       (4)  การจงูใจ คือ การจัดแบบฝกหัดเรียงลําดับ จากงายและสั้น ไปสูเร่ือง
ที่ยากและยาวขึ้น ควรมีภาพประกอบและมีหลายรส หลายรูปแบบ 
       7)  ประโยชนของการฝกทักษะ 
              ยุพา  ยิ้มพงษ (2522, หนา 15) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไว  ดังนี้ 
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        (1)  เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเขียนทักษะ 
         (2)  ชวยเสริมการใชทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น  แตทั้งนี้จะตองอาศัย
การสงเสริมและความชวยเหลือจากครูผูสอนดวย 
         (3)  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เพราะการใหนักเรียนทําแบบ
ฝกทักษะ  ที่เหมาะกับความสามารถของเขา  จะชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จทางจิตใจมากขึ้น 
         (4)  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  ลักษณะการฝกที่ดีจะชวย
ใหเกิดผลดังกลาว คือ 
          ก.  ฝกทันทีหลังจากที่นักเรยีนไดเรียนรูในเรื่องนั้น 
          ข.  ฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง 
          ค.  เนนเฉพาะในเรื่องที่ฝก                                                            
                            การใหนักเรียนทําแบบฝก  ชวยใหครูไดมองเห็นจุดเดน   หรือ
จุดบกพรองของนักเรียนไดชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที 
         (5)  แบบฝกที่จัดพิมพเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลา
ในการที่จะเตรียมสรางแบบฝก  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกหัด  ทําใหมีเวลา
และโอกาสไดฝกทักษะดานอื่นๆ มากขึ้น                                          
                       สรุปไดวา  แบบฝกมีความสําคัญและจาํเปนตอการเรียนทักษะทางภาษามากเพราะ
จะชวยใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น  สามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพทตางๆ ได
คงทน  ทําใหเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทราบความกาวหนาของตนเอง  สามารถนําแบบฝก
มาทบทวนเนื้อหาเดิมดวยตนเองได  นํามาวัดผลการเรียนหลังจากที่เรียนแลว  ตลอดจนสามารถทราบ
ขอบกพรองของนักเรยีน  และนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  ซ่ึงจะมีผลทําใหครูผูสอนประหยัดเวลา  
คาใชจายและลดภาระไดมาก  นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไปใชส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1.7  เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนซอมเสริม 
               ความหมายของการสอนซอมเสริม  การสอนซอมเสริม  หมายถึง  การจดัการเรียนการสอน   
เพื่อใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีขอบกพรองในดานทักษะตางๆ ทางภาษาไทยทั้งทางดานการฟง
พูด  อาน  และเขียนรวมถึงการใหความชวยเหลือแกนักเรียน  ที่สามารถทําความเขาใจในบทเรียน
ไดคอนขางชา  ติดตามบทเรียนไดไมทันกลุมเพื่อนๆ ใหสามารถเรียนไดทันเพื่อนหรือมีการเรียนรู
เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงถาครูไมใหความชวยเหลือโดยการจัดดําเนินการใหมีการเรียนการสอนซอมเสริมให
แลวก็จะทําใหนักเรียนที่เรียนชาประสบปญหากลายเปนเด็กที่มีปมดอย  และเกิดปญหาอื่นๆ  ตามมา  
(ประเทือง  ภิรมยรักษ, 2533, หนา 39-43)          
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               ประเภทของการสอนซอมเสริม  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา
ครูผูสอนจะตองทําใหผูเรียนไดบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไว  แตเนื่องจากนกัเรยีนมคีวามแตกตางกนั
จึงทําใหมีผลการเรียนตางกัน  จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองซอมเสริมเพื่อที่จะใหนักเรียน
สามารถอานได  กระทรวงศึกษาธิการ  (2535, หนา 32)  ไดแบงประเภทของการสอนซอมเสริม
ออกเปน  2  ประเภท  คือ 
                     1)  การสอนซอมเสริมสําหรับเด็กที่เรียนออนไมทันเพื่อน  เพื่อใหนักเรียนไดทัน
เพื่อนในระดับชั้นเดียวกัน  หรือทันตามโครงการที่กําหนดไว 
                     2)  การสอนซอมเสริมสําหรับเด็กฉลาดใหใชความสามารถที่มีอยูใหเต็มที่และ
เปนไปในแนวทางที่ถูกที่ควรและมีประโยชน 

 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.2.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ศรีปญญา  อยูสอน  (2527, หนา 40-41)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่เรียนโดยใชและไมใชแบบฝก  โรงเรียนวัดอมรินทราราม  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  68  คน  ใชแบบฝก  10  แบบฝก  ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของคะแนน
สอบหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  แสดงวาการใชแบบฝกการอานจะชวยใหการอานของนักเรียนดีขึ้น 

 วีระศักดิ์  ปตตาลาโพธิ์  (2540, หนา 58-74)  ไดศึกษาความยากงายในการเขียนสะกดคํา
พื้นฐานในแบบเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา  คํางายมาก
มี  166  คํา  คํางายมี  448  คํา  คํายากมี  177  คํา  คํายากมากมี  9  คํา 

 วชิระ  จันทาโทออน  (2538)  ไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อสรางความเขาใจ
ในการอาน  การเขียน  สะกดคํา  และความคงทนในการจําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  
พบวา  ในดานความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 มนทิรา  ภักดีณรงค  (2540, หนา 82)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบบฝกหัดกิจกรรม  
ขั้นตอนที่  5  ที่มีประสิทธิภาพและความคงทนในการเรียนรูเร่ืองยังไมสายเกินไปวิชาภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปที่  2  โดยการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา  ผลการศึกษาพบวาแบบฝกที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  และคะแนนทดสอบหลังเรียนมากกวา  
คะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 กัลยา  ชมสะอาด  (2542, หนา 84-85)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานที่มีตัวสะกดตรง
ตามมาตราตัวสะกดไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน  อําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  จํานวน  30  คน  โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง  พบวา  แบบฝกมีประสิทธิภาพ  87.40/86.66  
ซ่ึงสูงกวา  80/80  ที่กําหนดไว  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  (P <  .05)  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 เกศริน  อ่ิมเล็ก  (2545, หนา 60-65)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกพัฒนาทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี  จังหวัดชลบุรี  จํานวน  
64  คน  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  โดยการสรางแบบฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ  จํานวน  3  หนวย  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ  
จํานวน  30  ขอ  ผลการวิจัยปรากฏวาแบบฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว  คือ  85.55/83.33 
             2.2.2  งานวิจัยตางประเทศ 
            ลอเรย  (Lowrey, 1978, p. 817-A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกกับนักเรียนระดับ 1  
ถึงระดับ  3  จํานวน  87  คน  พบวา  นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกมีคะแนนการทดสอบ
หลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนการทดสอบกอนทําแบบฝก 
             ฟราล่ิง  (Fraling, 1981, p. 4377-A)  ไดศึกษาการอานเพิ่มทักษะความเขาใจในการอาน  
โดยการยึดการเรียนที่มีการเตรียมการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่  The  Union  for  
Experimenting  Colleges  and  University  ในสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ยึดการเรียน
โดยมีการเตรียมการอานประสบความสําเร็จในการเพิ่มทักษะความเขาใจในการอานโดยมีความแตกตาง
กับกลุมที่ไมไดยึดการเรียนที่มีการเตรียมการอาน 
        แวนและแจน  (Van & Jan, 1998, p. 43-66)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอานเพื่อ
ความเขาใจ  การอานคํา  ความพึงพอใจในการอานและการฝกอานบอยๆ โดยทดลองกับนักเรียน
ประถมศึกษา  จํานวน  363  โรงเรียน  พบวาการอานเพื่อความเขาใจ  การอานคํา  ความพึงพอใจใน
การอานและการฝกอานบอยๆ มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
        จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานสะกดคําตามมาตราตัวสะกดไทย  8  มาตรา  สรุป
ไดวาการพัฒนาการอานสะกดคําโดยใชแบบฝกการอานคําและฝกอานตามขั้นตอนตามแบบฝกการอาน
สามารถทําใหนักเรียนพัฒนาการอานขึ้น  อานสะกดคําไดถูกตอง  ทําใหอานหนังสือไดคลอง  แบบฝก
ที่สรางในลักษณะตางๆ ก็เปนอีกวิธีหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติปรากฏวา การเรียน
โดยใชแบบฝกทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความกาวหนาขึ้น  ดังนั้นแบบฝกจงึมีสวน
ชวยใหพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน 
 


