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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและที่งานวิจัยทีเ่กี่ยวของเพื่อเปนแนวคิดในการสราง

แบบฝกดังหวัขอตอไปนี้ 
 

2.1    หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
2.2    เอกสารที่เกีย่วของกับการอาน 
2.3    เอกสารที่เกีย่วของกับแบบฝก 
2.4    งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

2.1  หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 ในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ 
ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มี
ศักยภาพ  พรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก   การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การ
สรางสรรค  ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทาง
สังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือ “หลักสูตรใหม” เปนการจัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 
ที่ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนหลักสูตรที่
มีการกระจายอํานาจทางวิชาการไปใหสถานศึกษา   สถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นมา
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เอง  โดยมีองคประกอบที่กําหนดจากหลักสูตรแกนกลางและของชุมชนและสังคมที่โรงเรียนตั้งอยูดวย  
ความเปนหลักสูตรสถานศึกษาจึงจะสมบูรณ 

   2.1.1 โครงสรางของหลักสูตร 
             โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรเปน   4   ชวงชั้น ตาม

ระดับพัฒนาการของผูเรียน คือ 
ชวงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 3 
ชวงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6 
ชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 – 3 
ชวงชั้นที่  4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 – 6 

    การกําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกอบดวย  8  กลุมสาระเรียนรู คือ กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย   คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ
พลศึกษา   ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาตางประเทศ 
    2.1.2  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ประกอบดวย   5    สาระ  และ  6  มาตรฐานการเรียนรู   คือ 
    สาระที่  1  :   การอาน 
  มาตรฐาน  ที่ 1.1 : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ  
แกปญหา และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 
    สาระที่  2   :   การเขียน 
  มาตรฐาน  ที่  2.1   :  ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
    สาระที่  3   :   การฟง    การดู   และการพูด 
  มาตรฐาน  ที่  3.1   :   สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู  
ความคิดความรูสึกในโอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
    สาระที่  4  :  หลักการใชภาษา 
  มาตรฐาน  ที่  4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา    ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาติ 
  มาตรฐาน ที่ 4.2  :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู   เสริมสรางลักษณะนิสัย  
บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน 
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    จะเห็นไดวาสาระที่  1  การอาน  มาตรฐาน ที่  1.1  ไดกําหนดความสามารถของผูเรียนเร่ือง
การอานไววา  ผูเรียนตองสามารถใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ
แกปญหา  สรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  (กรมวิชาการ, 2546, หนา 24 – 29 )     
     สาระที่  5  มาตรฐาน  ที่ 4.1  ไดใหความสําคัญในเรื่องความเขาใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทยสมบัติของชาติ  และไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนไววาผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานแลว ผูเรียนตองสามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางดีเปนอันดับแรกรวมทั้งสามารถอาน  เขียน  ฟง  
ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการอานคําควบกล้ําจึงเปนหลักการอานที่สําคัญในการรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
    ชวงชั้นที่ 1 และ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 และปที่ 4-6 การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรทีจัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรูทาง
สังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การติดตอส่ือสาร และ
พื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและ
วัฒนธรรม 

จากหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สรุปไดวา นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1  
จะตองเรียนรูเกี่ยวกับหลักการอานคําพื้นฐานประมาณ 600 คํา และ อานแจกรูปสะกดคําในมาตราใน
มาตราตัวสะกดไทย และการใชภาษาจะตอง  อานพยัญชนะ   สระ    วรรณยกุต     การประสมคํา  
รูความหมายของคํา และอานขอความสั้นๆ 
 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 
 

2.2.1  ความหมายของการอาน 
มีผูใหความหมายไวหลายแนวความคดิดวยกัน ผูวิจัยไดรวบรวมมาดังตอไปนี ้

บุช และฮิบเบอร (Bush and Huebner, 1970, p 4) ไดใหความหมายของการอานไวเปน
กระบวนการคดิ หัวใจสําคัญของการอาน คือ การที่ผูอานเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน ทั้งนี้ ผูอานได
ใหความหมายจากสัญลักษณที่อานไปสัมพนัธกับประสบการณเดิมของตน ซ่ึงทําใหเกิดมโนภาพขึน้ใน
ใจของผูอาน 

กอ สวัสดิ์พาณิชย (2509, หนา 81 อางถึงใน วรรณี โสมประยูร, 2537, หนา 120) 
ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน หมายถงึ การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเปน

ความคิด และนําความคิดนัน้ไปใชใหเกิดประโยชน ตัวอักษรที่ใชในการอานเปนเพียงเครื่องหมายแทน
คําพูด และคําพูดเปนเพียงเสียง ซ่ึงใชเปนเครื่องหมายแทนความคิดหรือของจริงอีกทีหนึ่ง 
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รัญจวน อินทรกําแหง  (2540, หนา 17)    ไดใหความหมายของการอานไววา  การอาน คือ การ
แปลสื่อความหมายจากตวัหนังสือหรือภาพ ใหเปนเรือ่งราวที่เปนแนวคิด โดยใหมีความเขาใจอยาง

แจมแจงและชดัเจน 
อัญชลี แจมเจริญ (2546, หนา 82) กลาววา  การอาน  หมายถึง   การแปลความหมายของตัว 

อักษรมาเปนความคิดอยางมเีหตุผลและเขาใจความหมาย ตลอดจนการพิจารณาเลือกความหมายที่ดไีป
ใชประโยชน 

ประเทิน มหาขันธ (2543, หนา 13) ไดใหความหมายของการอานวา   เปนกระบวนการในการ
แปลความหมายของตัวอักษร   หรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว การอานที่แทจริงผูอานจะตองเขาใจ
ความหมายของเรื่องที่อาน ซ่ึงจะตองอาศัยประสบการณเดิมเปนพื้นฐานดวย 

บันลือ พฤกษะวนั (2545, หนา 2) ไดใหความหมายของการอานไว ดังนี้ 
1) การอานเปนการแปลสัญลักษณออกมาเปนคําพูดโดยการผสมเสียง เพื่อใชในการ

ออกเสียงใหตรงกับคําพูด การอานแบบนี้มุงใหสะกดตัวผสมคําอานเปน คํา ๆ ไมสามารถใชส่ือ
ความหมายโดย การฟงไดทันที เปนการอานเพื่อการอานออก มุงใหอานหนังสือไดแตกฉานเทานั้น 

2) การอานเปนการใชความสามารถในการผสมของตัวอักษร    ออกเสียงเปนคําหรือ
ประโยคทําใหเขาใจความหมายในการสื่อความโดยการอาน หรือฟงผูอ่ืนอานแลวรูเร่ือง เราเรียกวา 
อานไดซ่ึงมุงใหผูอานอานแลวรูเร่ืองของสิ่งที่อาน 

3) การอานเปนสือ่ความหมายทีจ่ะถายโยงความคิด ความรูจากขอเขียน (ผูส่ือ)     ถึง
ผูอาน การอานลักษณะนีเ้รียกวา อานเปน ผูอานยอมเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดของผูเขียน โดยการอาน
แลวสามารถประเมินผลของสิ่งที่อานได 

4) การอานเปนการพัฒนาความคิด  โดยที่ผูอานตองใชความสามารถหลาย ๆ ดาน 
เชน ใชการสังเกตจํารูปคํา ใชสติปญญาและประสบการณเดิมในการแปลความ หรือถอดความใหเกิด
ความเขาใจเรื่องราวที่อานไดดี โดยวิธีการอานแบบนี้จะตองดําเนินการเปนขั้นตอนและตอเนื่อง 
(กระบวนการ) อาจตองใชความหมายของการอานจากขอ 1,2, และ 3  (หรือไมจําเปนตองครบทั้ง 3  
ความหมายก็ได) แลวสามารถเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน และนําผลของสิ่งที่ไดจากการอานมาเปน
แนวคิดปฏิบัติไดเราเรียกวา อานเปน 

เดนศิริ สินสืบผล (ม.ป.ป., หนา 64) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน หมายถึง 
กระบวนการตีความจากสัญลักษณหรืออักษร จนกอใหเกิดความเขาใจ เปนกระบวนการรวบรวม
ความคิด และสรางความเขาใจในสาระ ตลอดจนประเมินคาความคิดเหลานั้นหรืออาจจะกลาวไดวา 
การอานเปนกระบวนการคนหาความหมาย จับใจความ และถอดความจากภาษาเขียนมาเปนภาษาใน
ความคิดเปนกระบวนการคนหาความหมาย จับใจความ และถอดความจากภาษาเขียนมาเปนภาษาใน
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ความคิดเปนการรวมทักษะตาง ๆ เขาดวยกัน ไดแก ทักษะในการคิด ทักษะทางไวยากรณ คือ ดานเสียง 
ศัพท โครงสราง และความหมาย 

จากความหมายของการอานขางตนอาจสรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทําปฏิกิริยา
ระหวางการมองเห็นสัญลักษณดวยตัวอักษรกับองคประกอบในการแปลความหมาย  แลวถายทอด
ออกมาเปนถอยคําความคิดแลวนําไปสัมพันธกับประสบการณเดิม แลวรวบรวมเขาเปนหนวยความคิด
ใหมเกิดความรู ความเขาใจที่สามารถสื่อความหมายไดตรงกันระหวางผูอานและผูเขียน แลวสามารถ
นําความคิดนั้นไปใชใหเกิดประโยชนได 

2.2.2 ประเภทของการอาน 
การแบงประเภทของการอานชวยใหครูผูสอนตระหนกัถึงขอบขายการสอนไดเปน 

อยางดีนกัการศึกษา ไดแบงประเภทของการอานไว ดังนี ้
  วาสนา  เกตุภาค  (2541,  หนา  1-2)  ไดแยกประเภทของการอานออกเปน 2  ประเภท 
คือ 
  1)  การอานออกเสียง คือ  การวาตามตวัหนังสือเพื่อใหผูอ่ืนฟง ผูอานจะตองอานได
ชัดเจนตามหลกัภาษาและความนิยม 
  2)  การอานในใจ คือ  การทําความเขาใจกับตัวอักษรเปนการอานเพื่อตัวผูอานเอง ซ่ึง
จะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถของผูอานแตละคน 
  วิจิตรา   แสงพลสิทธิ์  (2542,  หนา 15)  ไดแบงประเภทของการอานออกเสียงเปน 2 
ประเภท  คือ  

1)   อานในใจ เปนการอานเพื่อขวนขวายหาความรูและความเพลิดเพลินใหแกตนเอง 
การอานประเภทนี้ฝกใหอานออกและสามารถสรุปความ แปลความ ขยายความ วิเคราะหคํา
หรือวิเคราะหความหมายของเนื้อหาที่อานได 

  2)  การอานออกเสียงไดแก   
   (1)  อานออกเสียงแบบรอยแกว เพื่อส่ือสารใหผูอานรูเร่ืองและเขาใจ 
   (2)  การอานออกเสียงรอยกรองประเภทตางๆ  เพื่อความไพเราะใหผูฟงเกิด
ความซาบซึ้ง 
  จากขอความดังกลาวขางตน  ประเภทของการอาน มีสองประเภทคือ การอานออก
เสียงและในใจการอานออกเสียงเนนการที่ผูอานจะตองออกเสียงใหถูกตองและชัดเจนเพื่อใหผูฟง ฟง
เขาใจ  สวนการอานในใจผูอานจะตองทําความเขาใจในสิ่งที่อานจึงจะทําใหการเกิดอานนั้นเกิด
ประโยชน สามารถนําความรู ที่ไดจากการอานไปใชในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม และนําไปใชในการ
ดํารงชีวิตได 
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2.2.3 กระบวนการอาน 
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงกระบวนการอานไว ดังนี ้

  ถนอมวงค  ลํ้ายอดมรรคผล ( 2539, หนา 5 – 8 ) ที่ไดกลาววา กระบวนการอานมี
ระบบและขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก การรูจักคํา การเขาใจความหมาย การมีปฏิกิริยาตอสาร
และการรวบรวมความคิด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1  การรูจักคํา เปนกระบวนการอานขั้นแรกที่เกิดขึ้นเมื่อผูอานรูจักคําและการ
รับรูความหมายของคํานั้น  หากเปนการอานออกเสียงผูอานจะสามารถแปลรหัสตัวอักษรออกมาเปน
เสียงไดถูกตอง  โดยทั่วไปการอานขอความ คนเราจะอานเปนกลุมคํา วลี ประโยค ขอความหรือ
เร่ืองราวการรูจักคําเปนจํานวนมากก็จะทําใหอานเขาใจเรื่องไดมากขึ้นเชนกันแมจะมีบางคําที่ไมรู

ความหมายมากอนคําอื่น ๆ ที่แวดลอมคํานั้นจะชวยใหเขาใจความหมายของคํานั้นไดเปนการรูจักคํา
โดยอาศัยเนื้อความของคําที่แวดลอมคําใหมเรียกวา การอานโดยอาศัยบริบท 
  ขั้นที่ 2  การเขาใจความหมายของสารเปนกระบวนการรับสารที่มีความหมายอยูใน
ถอยคํา วลี ประโยค ขอความหรือเร่ืองราวแตละคนอาจจะเขาใจสารไมตรงกันขึ้นอยูกับการตีตลอดจน
พื้นฐานความรูและประสบการณการอานของแตละคน 
  ขั้นที่ 3 การมีปฏิกิริยาตอสารเปนกระบวนการรับสารที่เกิดขึ้นเมื่ออานแลว “ คิด” 
คลอยตามหรือขัดแยงหรือแยกแยะขอมูลและเปรียบเทียบความคิดวาสวนใดเหมาะสมหรือตรงกับ

ความหมายที่แทจริงของเรื่องที่อาน การคิดในลักษณะเชนนี้ คือ การมีปฏิกิริยาตอสารซึ่งมาทางดาน
อารมณและความคิดผูอานจะใชวิจารณญาณตัดสินสารที่รับมาไดอาศัยความรูและประสบการณทั้งใน

ชีวิตจากการอาน ผูอานที่สามารถอานเขาใจและมีการมีปฏิกิริยาตอสารจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้น 
  ขั้นที่ 4 การรวบรวมความคิด เปนขั้นตอนของการตัดสินหรือประเมินวาผูอานอาน
แลวเขาใจเพียงใด สามารถจะสรุปรวบรวมความรูและความคิดจากเรื่องที่อานนํามาผสมผสานกับ
ความรู ความคิด และประสบการณเดิมของผูอานที่ไดสะสมไวนอกจากนี้ยังเปนขั้นตอนการอานที่ทํา
ใหผูอานไดเปรียบเทียบสิ่งใหมกับสิ่งเกาแลวเลือกรับหรือจดจําสิ่งที่ตองการ ความรู ความคิด ที่
ผสมผสานกันนี้จะทําใหเกิดความเขาใจใหม ๆ ความรู ความคิด ที่ขัดแยง ไดรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มพูนมากขึ้นเปนความสนใจหรือทัศนคติใหมที่เกิดขึ้นในกระบวนการอานขั้นสุดทาย 
  กัลยา  ยวนมาลัย (2543,  หนา 12) กลาวถึง กระบวนการที่เปนขั้นตอนของการอาน
ดังนี้  
  ขั้นที่ 1  การมองเห็นตัวอักษรอยางชัดเจน 
  ขั้นที่ 2  การแปลหรือเขาใจความหมายของตัวอักษรที่เห็นนั้น 
  ขั้นที่ 3  การรูจักตีความหมายที่ถูกตองตรงกับผูแตง 
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  ขั้นที่ 4  การนําประโยชนที่ไดจากการอานไปใช 
  ปรียา  หิรัญประดิษฐ  (2545,  หนา 60-61)  กลาววา การอานเปนกระบวนการรับสาร 
นับตั้งแตรับรูขอความที่อาน  แลวแปลขอความนั้นเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษร  กระบวนการอานมี 
4  ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1  การรับรูคํา  หมายถึง  การรูจักและจํารปูคําได  อานออกเสียงได 
  ขั้นที่ 2  เขาใจประโยคหรือสารที่อาน ซ่ึงอาศัยการแปล  การตีความหมายประกอบกับ
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับคํา  หรือประโยคนั้น ๆ 
  ขั้นที่ 3 การตอบสนองตอสาร เมื่อเขาใจสารนั้นแลว ผูอานมีปฏิกิริยาตอสาร นั้น เชน 
ความรูสึกคัดคาน ไมเห็นดวยหรือความรูจักความรูสึกเพลิดตอส่ิงที่ไดอาน 
  ขั้นที่ 4  การบูรณาการคิด เมื่อผูอานผานกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนแลว ในขั้นสุดทาย 
ผูอานจะสามารถสรุปความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อานได ซ่ึงอาจจะเปนการเพิ่มพูนความรูหรือเปล่ียนแปลง
ประสบการณเดิมก็ได 
  จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา  กระบวนการอานจะเปนไปตามขั้นตอน 
ตามลําดับ ตั้งแต การรูจักตัวอักษร สามารถอานเปนคํา ซ่ึงอยูในระดับของการอานออกเสียง ตอจากนั้น
จะเปนการอานใหเขาใจ เพื่อไดความหมาย และตีความในการเขาใจความหมายนั้น ผูอานจะใช
ประสบการณเดิมผสมผสานกับความคิดใหม ที่ไดจากขอความ ทําใหเกิดความรู ความเขาใจใหม หรือ
อาจมีปฏิกริิยาตอส่ิงที่อาน ซ่ึงจะนําไปใชประโยชนไดตอไป 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการอานในระดับตน คือ การอานออกเสียง หรือในระดับ
ของการอานเปนคํา 
            2.2.4      ความหมายของการอานแจกลูก 

การอานในระดับเริ่มเรียนผูเรียนจะอานโดยใชการแจกลูกเปนพื้นฐาน 2 นัย ดังนี้ 
นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม ก กา กง กน กม เกย เกอว กก กด และแมกบ การ
แจกลูกจะเริ่มตนจากการสอนใหจําและออกเสียงพยัญชนะและสระใหไดกอน จากนั่นจะเริ่มแจกลูกใน
มาตราแม ก กา ไมมีเสียงสะกด จะใชการสะกดคําไปทีละคําไลไปตามลําดับของสระ แลวจึงอานโดย
ไมสะกดคํา จึงเรียกวา แจกลูกคําสะกดคํา นักเรียนจะตองอานในมาตราตัวสะกดใหคลองตามลําดับ  
แมกง แมกนจนถึงแมกก แมกด และแมกบ จากนั้นจะอานเปนเรื่อง เพื่อประยุกตหลักการอานนําไปสู
การอานคําที่เปนเรื่อง นักเรียนอานบอยอานมากก็จะอานไดเกง 
 นัยที่สอง หมายถึง การเทียบเสียง เปนการแจกลูกวิธีหนึ่ง เมื่อนักเรียนอานคําไปแลว ใหนํารูป
คํามาแจกลูกโดยการเปลี่ยนพยัญชนะตนหรือพยัญชนะทาย เชน บาน สูตร ของคํา หรือ –าน ใหหา
พยัญชนะตนมาอานแทน เชน  จาน บาน คาน สาน  ปาน กาน ปาน ราน ลาน คาน เปนตน  
หลักการเทยีบเสียงวิธีนี้มหีลักการดังนี้ คือ 
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1) ใหอานสระเสยีงยาวกอนสระเสียงส้ัน เชน สอนอานสระ  -า   -  ี  -  ู 
2) นําคําที่มีความหมายมาสอน ไดแก คําที่นักเรียนรูจักไดยนิ เชน บาน ปู  
3) เปล่ียนพยัญชนะที่เปนพยัญชนะตนและพยัญชนะเสยีงทาย 
4) นําคําที่อานมาจัดทําแผนภูมกิารอาน เชน 

กา          มา               พา              ยา              ลา 
คา            มา              ชา              ลา              นา 
บาน         กาน           ปาน           ราน            คาน 
คาง          คาน            คาย           คาว            คาด 

 วิธีการอานจะไมสะกดคําใหอานเปนคําตามสูตรของคํา เชน  อาน กา สูตรของคําคือ –า นํา
พยัญชนะมาเตมิและอานเปนคํา เชน มา นา ยา ทา (กรมวิชาการ, 2544, หนา 9) 

2.2.5   การสอนสะกดคํา 
 การอานสะกดคํา หมายถึง การอานโดยนําเสียงพยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และ
ตัวสะกดมาประสมเปนคําอาน การอานสะกดคําจะตองใหนักเรียนสังเกตรูปคําพรอม กับการอานและ
สอนสะกดคําพรอมกับการเขียน ครูจะตองใหอานสะกดคําแลวเขียนคําพรอม ๆ กัน การสอนสะกดคํา
จะนําคําที่มีความหมายมาสอน เมื่อสะกดคําจะจําคําไดแลว ตอไปจะตองไมใชวิธีการสะกดคํา เพราะ
การสะกดคําจะเปนเรื่องการอานคําใหม จึงใหอานเปนคําโดยไมสะกดคํา มิฉะนั้นนักเรียนจะอานจับ
ใจความไมไดและอานไดชา 
 การสะกดคํามีวิธีการสะกดคําหลายวิธี ถาสะกดคําเพื่ออานจะสะกดคําตามเสียงถาสะกดคํา
เพื่อเขียนจะสะกดคําตามรูป และการสะกดคําเฉพาะคําที่เปนคําไทย ตัวสะกดตรงตามรูปคําคือ แมกง 
ใช ง สะกด แมกนใช น สะกด มีวิธีการสะกดคําดังนี้ 

1) วิธีการสะกดคําตามรูปคํา 
กา  สะกดวา   กอ – อา – กา 
ขา  สะกดวา              ขอ – อา – ขา 
คาง  สะกดวา  คอ  - อา – งอ – คาง 
คาง  สะกดวา  คอ – อา – งอ –คาง – ไมโท – คาง 

2) วิธีการสะกดคําโดยสะกดแม ก กา กอน แลวจึงสะกดมาตราตัวสะกด 
คาง  สะกดวา  คอ  - อา – คา – คา- งอ - คาง 
คาง  สะกดวา  คอ – อา – คา –คา – งอ – คาง -โท – คาง 

3) วิธีสะกดคําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด  คําที่สะกดไมตรงตามมาตรา 
ตัวสะกดเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศ เชน คําที่มาจากภาษาบาลี สันสฤต เขมร ภาษาอังกฤษ เปน
ตน วิธีการสอนอานและเขียนมีวิธีการดังนี้ 
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(1)  เห็นรูปคํา และอานออกเสียงใหถูกตอง 
(2)  จํารูปคํา และรูความหมายของคํา 
(3)  รูหลักการสะกดคํา เชน 

แมกง ใช ง สะกด 
แมกน ใช น ร ล ฬ ญ ณ 
แมกบ  ใช บ ภ พ ป ฟ 

 คําที่สะกดคําไมตรงตามมาตราตัวสะกดไมสะกดคํา แตใชหลักการสังเกตรูปคําจําใหไดโดย
อานและเขียนคํานั้นอยูเสมอ รูความหมายของคําและรูหลักการสะกดคํา เชน เหตุ ใหรูวา ตุ ออกเสียง ด 
เปนเสียงทาย 
 4) วิธีการสะกดคําอักษรควบ มีวิธีการสะกดคํา 2 วิธี คือ สะกดคําเพื่ออานมุงเสียงของคําดวย
การอานอักษรควบกอน เชน กร ออกเสียง กรฺอ ปล ออกเสียง  ปล ฺอ แลววิธีนี้นักเรียนจะออกเสียงกล้ํา
ชัดเจน อีกวิธีหนึ่งเปนการสะกดคําแบบเรียงพยัญชนะตน วิธีนี้จะใชการสะกดคําเพื่อเขียน เชน กอ- รอ 
– อา – บอ- กราบ ถาสะกดคําแบบเรียงพยัญชนะตนนักเรียนจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรก และ
ทิ้งพยัญชนะตัวที่สอง ทําใหออกเสียงควบไมชัด 
 5)   วิธีสะกดคาํที่สระเปลี่ยนรูและลดรูป มีสระบางสระเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปคํา เชน 
      สระโอ      มีตัวสะกด  จะลดรูป 
           ลด สะกดวา  ลอ – โอะ – ดอ – ลด 
      สระอะ      มีตัวสะกด จะเปลี่ยนรูปเปนไมหันอากาศ 
           วัน              สะกดวา    วอ – อะ – นอ – วัน 
      สระเอะ     มีตัวสะกด  จะเปลี่ยนรูปโดยใชไมไตคู 
                                    เปด             สะกดวา ปอ- เอะ – ดอ- เปด 
                  สระเออ    มีตัวสะกด  จะเปลีย่นรูป 
                                     เดิน             สะกดวา ดอ – เออ- นอ – เดิน 
                   สระแอะ มีตวัสะกด  จะเปลีย่นรูป 
                                     แข็ง             สะกดวา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง 
      สระอัว   มตีัวสะกด  จะเปลี่ยนรูป 
                                     ลวด             สะกดวา ลอ – อัว – ดอ – ลวด 
 การสอนคําที่สระเปลี่ยนรูปใหนักเรียนสังเกตรูปคําและเขาใจวาใชสระใดเปนสระประสมคํา 
และรูความหมายของคํา รูปคํามีวิธีอยางไร การอานและเขียนอยูเสมอจะทําใหนักเรียนจําไดดี 
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 6) วิธีสะกดคําที่มีตัวการันตเปนคําที่มาจากภาษาอื่น คําที่มาจากภาษาอื่น เชน ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤต จะมีตัวสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด การสะกดคําที่มีตัวการันตจะใหอานเปนคําแลว
สังเกตรูปคํา แลวรูกฎเกณฑตามหลักภาษา คําที่มีตัวการันต พยัญชนะ การันตจะไมออกเสียง 

2.2.6   วิธีสอนอาน 
  การสอนอานมีหลายวิธีการ  ซ่ึงไมสามารถระบุไดวาวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุด  ทั้งนี้
ยอมขึ้นอยูกับสภาพของผูเรียน  ผูสอน  ระยะเวลา และขอจํากัดอื่นๆ  มีทฤษฎีการอานหลายทฤษฎีที่แต
ละประเทศนํามาดัดแปลง  ใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาของตนกับผูเรียนและสภาพแวดลอม
อ่ืนๆ 
 บันลือ  พฤกษะวัน (2545  , หนา   14)  ไดศึกษาถึงมิติในการสอนอาน  เชน  ธรรมชาติที่มา
ของตัวอักษร  ที่มาของวิธีสอนและวิธีเรียนอานของเด็ก  ซ่ึงถือวาเปนส่ิงสําคัญที่มีผลตอการเรียนและ
การสอน  แลวนํามาวิเคราะหความสัมพันธ  สรุปเปนวิธีสอนหลัก ๆ  ได  3  วิธี  ดังนี้ 

1)  วิธีสอนอานแบบสะกดตัวผสมคํา (Synthetic method) เปนวิธีสอนอานแบบดั้งเดิม  ซ่ึงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาถือวาเปนวิธีที่ลาสมัย  เพราะรากภาษาของภาษาอังกฤษ  ออกเสียงไมคงที่  ใชวิธี
สอนแบบนี้จะไมไดผล  แตในลักษณะเฉพาะของภาษาไทยเปนภาษาที่มีสัญลักษณออกเสียงคงที่ 
(Phonic  language) การสอนแบบนี้ยังมีความจําเปนอยูมาก  เพื่อใหเด็กผูเรียนสามารถใชหลักเกณฑใน
การไลสะกดอานคําใหมไดดี และเพื่อใหสัมพันธกับการสอนเขียนคืออานสะกดคําแลวเขียนตามที่
สะกดไปไดนั่นเอง 

2)  วิธีสอนอานแบบอานเปนคําเปนประโยค (basic readers’ approach)   วิธีสอนอานแบบนี้  
มุงใหอานเฉพาะคําหรือเร่ืองราวที่มีความหมาย  โดยมีภาพเปนสื่อ  ภาพชวยในการอาน เปนแนว  ชวย
บอกเรื่องเปนที่สนใจใหเด็กอยากอาน  การอานเปนการอานแบบเปนคํา  เปนประโยค  ซ่ึงสอดคลอง
กับจิตวิทยาในการสอนอานตามทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt Theory)  ที่วาการเรียนรูเปนสวนรวม คือ  อาน
เปนคํา ๆ เปนประโยค  แลวจึงแยก สะกดตัวผสมคํา   ฝกอานภายหลัง  เปนการสนองความตองการ  
ความสนใจ และทันใจของเด็กผูเรียนลักษณะของการสอนอานแบบเปนคํา  เปนประโยค  คือ  บทเรียน
อาน มีภาพชวยเปนเครื่องลอใจใหอยากอานลักษณะของบทอานเปนเรื่องราว  นาสนใจ  สําหรับเด็ก
ผูเรียนคําที่เด็กอานควรเปนคําที่เด็กคุนเคย หรือมีประสบการณในการพูดของเด็กมากอน  เมื่อเด็กอาน 
คําเหลานั้นเขาจะเขาใจไดดี เพราะเคยใชพูดจากันแตละบทอานใชคํานอยคํา  มีการซ้ําคํา  ชวยใหจํา
แมน  ใชเปนตัวนําในการแจกลูกไดดีการดําเนินเรื่องรวดเร็ว  สอดคลองกับชวงความสนใจของผูเรียน  
ทําใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะอาน  ไมตองใชเวลานาน 
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3)  วิธีสอนอานแบบใชแผนภูมิประสบการณ (experience approach)  การสอนอานแบบนี้   
คือการนําเอาประสบการณที่เด็กเลามาเรียบเรียงเปนเรื่องราวโดยการจัดรูป  ประโยค  จังหวะ  ลีลา  ให
นาอาน เหมาะกับชวงความสนใจในการอาน แลวมีบทหรือประโยคสรุปใหไดความ  กะทัดรัด  เปน
การหลอมรวมประสบการณของผูเรียนไปสูขอสรุปที่เปนคําศัพทรวมหรือคําศัพทที่มีการสรุปเปน 
มโนทัศน (Concept  formation)  ไดดีอีกดวย 

จากวิธีการสอนอานหลักๆ  3  วิธีขางตน  สรุปไดวา  การสอนอานแบบสะกดตัวผสมคําใช  
สอนใหอานออก  อานเปนประโยค  มุงใหอานแลวรูเร่ือง  การเรียนการสอนอานจงึไดผลสมบูรณและ
มีประสิทธิภาพ  ถาการสอนอานขาดวิธีใดวิธีหนึ่งจะเกิดผลเสียดังนี ้

1) ถาไมสอนวิธีสะกดตวัผสมคํา 
(1)   เด็กไมไดรับการสงเสริมการอาน 
(2)  ไมไดหลักเกณฑการอาน  ไลสะกดตวัผสมคําอานไดเฉพาะคําเทานั้น 
(3)   อานหนังสือไมแตกฉาน 
(4)  ขยายประสบการณในการอานคําใหมไมได 
(5)  ไมไดใชการถายโยงการเรียนรูที่ด ี
(6)  ขาดหัวใจในการสรางเสริมการเรียนรูที่ดี 

2) ถาไมสอนอานเปนคําเปนประโยค 
(1)  เด็กไมมภีาพชวยในการอาน  หรืออานทางตา 
(2)  การอานเปนของยาก  ทอใจ   ทรมานเด็ก 
(3)  ขาดเครื่องลอใจใหอยากอาน  คือภาพ 
(4)  การอานไมเขาใจความหมายอานแลวยังนึกภาพที่จะเก็บเปนประสบการณไมได 
(5)  ไมสงเสริมจุดประสงคการอานเบื้องตน 

3) ถาไมใชแผนภมูิประสบการณมาสอนอาน 
(1) เด็กไมไดรับการสงเสริมในการจํารูปคํา  ไมไดรับการสงเสริมการเรียนการอานทาง

สมอง 
(2)  เด็กเรียนอานที่ไกลจากประสบการณเดมิ 
(3)  อานอยางไรความหมาย  เพราะไมไดใชประสบการณของเด็กเองเลย 
(4)  อานบทอานแลวยังไมสามารถสรุปเรื่องได  เพราะไมไดฝกมากอน 
(5)  การจํารูปคําเปนหวัใจของการอานไดเร็ว  ทําใหขาดทักษะการอานเร็ว 
(6)  ประสบการณในการคิด  การระลึกภาพแหงประสบการณไมเกิดสมองเพียงใชในการ

จําอยางเดียว  แปลภาพ  ระลึกภาพไมเปน  เปนการเรียนที่ขาดสวนสําคัญของมนุษย  อาจกอใหเกิด
ทุพพลภาพทางสมอง เพราะสมองไมไดรับการกระตุนใหเกิด  เพราะสมองไมไดรับการกระตุนใหคิด 
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(7)  ใชภาษาไมเปน  เชน  ขาดประสบการณในการเลา  การทายภาพ  ขาดการใชความ 
เขาใจในการอานไปเรียนรูส่ิงอื่นๆ 

กรมวิชาการ (2535, หนา   ก – ฐ) ไดกลาวถึง การสอนภาษาไทยมีพัฒนาการแนวการ 
สอนหลายวิธีดวยกัน   เพื่อใหนักเรียนอานออกเขียนไดอยางรวดเร็ว  โดยคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนการ
สอนทางภาษาและวัยของเด็ก  การสอนบางวิธีก็ใชการสอนอานเปนคํา  เปนประโยคเพื่อเนนความ
เขาใจการอาน  บางวิธีก็เปนการสอนอานโดยการสะกดคําและแจกลูก  เพื่อใหนําหลักการสะกดคําไป
อานคําใหมไดถูกตอง  สําหรับการสอนอานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  และ  2  มีวิธีการสอนสรุป
ไดดังนี้  

1)  การสอนอานโดยใชประสบการณทางภาษา  การสอนวิธีนี้เปนลักษณะของการ 
จัดกิจกรรมการเรียนโดยสรางประสบการณทางภาษาใหแกเด็ก  ใหเด็ก  ไดคิด  ฟง  พูด  อาน  และ
เขียนเปนหลัก  ขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 

ขั้นที่  1  สรางประสบการณรวม  ครูอาจใชรูปภาพใหนกัเรียนดู สนทนาเกีย่วกับ 
ภาพหรือเลาเรือ่งใหนกัเรียนฟง 

ขั้นที่  2  กระตุนใหคิด  หลังจากนกัเรียนฟงเรื่องราว  ดูรูปภาพแลวครูซักถามโดย 
ใชคําถามนําใหนักเรยีนคิด 

ขั้นที่  3  บันทกึขอความ  เมือ่นักเรียนมีความเขาใจและคดิเรื่องราวที่ฟงตรงกัน 
แลว ใหนักเรียนเลาเรื่องที่ฟง ครูบันทึกขอความที่นักเรียนพูด 

ขั้นที่  4  อานขอความที่บันทกึ  ครูใหนกัเรยีนฝกอานขอความที่บันทึกเปน 
รายบุคคลและเปนกลุม  จนอานคลอง จําคําและขอความได 

ขั้นที่  5  จัดกจิกรรมสงเสริมการอานและเขียน  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  เชน   
อานหนังสือเพิ่มเติม  สะกดคําจากคําในแผนภูมิ  ฝกอานบัตรคําหรือแถบประโยค  เปนตน 

2)  การสอนอานโดยใชหนังสือเรียน เปนการสอนโดยยึดหนังสือเรียนเปนหลัก  ซ่ึง 
ไดจัดลําดับเนื้อหาตามความยากงายของบทเรียนไวแลว  บทเรียนแตละบทเนนการอาน  การสะกดคํา 
และการใชภาษา  คําที่อยูในเนื้อหาเปนคําคุนตา  ที่เด็กรูจักและเปนคําพื้นฐานที่เด็กจําเปนตองใชใน
ชีวิตประจําวัน การสอนจะใหเด็กอานเปนคําและเปนประโยค  ดูภาพประกอบเพื่อใหรูความหมายและ
จําคําได  จากนั้นจึงสอนสะกดคําเพื่อใหเปนกุญแจไขไปสูการอานคําใหมไดดวยตนเองและสอน
เนื้อหาทางหลักภาษาเพื่อใหใชภาษาไดถูกตอง  ขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 

ขั้นที่ 1   นําเขาสูบทเรียน  โดยสรางความสนใจในการเรียนใหแกนักเรียน 
และทบทวนประสบการณพืน้ฐาน  เพื่อเชือ่มโยงประสบการณเกาและใหมในบทเรยีน 
  ขั้นที่ 2  สอนคําใหมทบทวนคําเกา 
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 ขั้นที่ 3  บอกจุดประสงคการอานใหนกัเรยีนทราบ  เชน  อานเพื่อตอบคําถาม  อาน
เพื่ออภิปรายเรือ่ง  อานเพื่อเขยีนเลาเรื่อง  เปนตน 
 ขั้นที่ 4  อานในใจและอานออกเสียง  โดยครูจะแนะนําวิธีการอานแกนักเรียนตาม
จุดประสงคที่กําหนดไว  ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนใหถูกตองในการอานหลังจากการอานในใจแลว  ครูจัด
กิจกรรมใหตอบคําถาม  อภิปราย  ตามจุดประสงคที่กําหนดไวในบทเรียน  จากนั้นครูจะใหนักเรียนฝก
การอานออกเสียงเปนกลุมและรายบุคคล  แกไขขอบกพรองการอาน 
 ขั้นที่ 5  จัดกจิกรรมฝกฝนทักษะทางภาษา  เชน  เกมทางภาษา  ทําแบบฝกหัด 

3)  การสอนอานประโยคโดยใชวิธีการทางหลักภาษา   เปนการสอนสะกดคําแจกลูก  ผัน
อักษร โดยจะเริ่มจากการใหเด็กรูจักเสียงของพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ  สระใหไดเสียกอน  
จึงจะนํามาสะกดคําและแจกลูก 
 4)  การสอนอานโดยอานหนังสือเปนรายบุคคล  การสอนวิธีนี้จะชวยใหนักเรียนรักการอาน
หนังสือ  มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  เลือกหนังสือ  ใหนักเรียนเลอืกหนังสืออานตามความสนใจและความสามารถ
ของแตละคน 
 ขั้นที่ 2  ตั้งจุดหมายและวางแผนงานใหนกัเรียนตั้งจุดมุงหมายในการอาน 
 ขั้นที่  3  ปฏิบัติ  นักเรียนแตละคนทํางานตามที่วางแผนไวและเสนอผลการอานกับครู
ทุกๆ  2  วัน  คร้ังละ  5  นาที  โดยจัดกลุมมาพบครูทุกคนเสนอผลการอานใหครูฟง 

ขั้นที่   4  ทํากิจกรรมหลังการอาน  เชน  เขียนเรื่องยอ  เขียนขอคิด จากเรื่องที่อาน   
วาดภาพ  วพิากษวจิารณเร่ืองที่อาน  เปนตน 

ขั้นที่  5  เสนอผลงานและประเมินผลงาน 
  5)  การสอนอานแบบประสมประสาน    คือการนําวิธีการสอนทั้ง   4  วิธีที่กลาว 
มาแลวมาประสมประสานกัน  โดยการสอนในหนังสือเรียนตามหลักสูตร ประถมศึกษา  ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2533  ไดเสนอแนวทางการสอนนี้จะจัดขึ้นตอนการสอนเปน  7  ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่  1  การสอนโดยใชประสบการณทางภาษาจากหนังสือเรียน 
 ขั้นที่  2  การสอนอานในใจจากหนังสือเรียน 
 ขั้นที่  3  การสอนสะกดคําจากแบบฝกในหนังสอืเรียน 
 ขั้นที่  4  การสอนอานออกเสยีงจากหนังสือเรียน 
 ขั้นที่  5  การฝกการใชภาษา 
 ขั้นที่  6  การจดักิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา  และการอานรายบุคคล 
 ขั้นที่  7  การสอนซอมเสริม 
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 จากขอมูลเกี่ยวกับการสอนอานที่กลาวมาทั้งหมดนั้น  พอสรุปไดวาครูจะเลือกสอน
วิธีการใดจึงจะดีที่สุด  อาจจะขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆ  นอกเหนือจากวิธีสอนวิธีใด วิธีหนึ่ง  ดัง
ความคิดเห็นของ  สุเจตน  อิงคะสุวณิชย (2530  , หนา   31)  ที่กลาววา  วิธีที่ดีที่สุดคงหาไมได  เพราะ
ขึ้นอยูกับเหตุผล  และองคประกอบหลายประการ  เกี่ยวพันกันทั้งตัวครู  ผูบริหาร ผูปกครอง  อาคาร
เรียน  จํานวนนักเรียน  สภาพแวดลอม  อุปกรณ  ตัวผูเรียน  ฯลฯ  วิธีนี้อาจจะเหมาะสําหรับครูคนนี้
เหมาะสําหรับทองถ่ินนี้  แตอาจจะไมเหมาะสําหรับผูอ่ืน  ถ่ินอื่น ฯลฯ  หาขอจํากัดไมไดเปรียบเทียบ
กันไมได  ส่ิงที่ครูควรทําก็คือสอนใหเต็มเวลา  เต็มความสามารถเต็มหลักสูตรและเต็มใจที่จะศึกษาหา
ความรูใหมๆอยูเสมอ 
 

2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
 
 แบบฝกเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่องที่ตองการ

ใหเกิดทักษะ การทําแบบฝกเปนสิ่งที่นักเรยีนตองฝกปฏบิัติดวยตนเอง จะทําใหมีความสนใจใน
บทเรียนมากขึน้ และมีความกระตือรือรนในการอานมากขึ้นดวย 
 2.3.1  ความสําคัญของแบบฝกตอการเรียนวิชาภาษาไทย 
     วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะ ซ่ึงหมายถึง ผูที่จะสามารถเรียนภาษาไทยหรือใชภาษาไทยไดดี
นั้นจะตองผานการฝกฝนมาเปนอยางดีจนเกิดความชํานาญ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาชั้นพื้นฐาน ครูเปนบุคคลสําคัญในการถายทอดวิชาตาง ๆ  ใหกับนักเรียนใหเปนผูมี
ความรูความสามารถอยางไดมาตรฐาน หากครูปลอยปละละเลยมองไมเห็นความสําคัญของการฝกฝน
เสียแลวก็จะทําใหทักษะกระบวนการฟง พูด อาน และเขียนผิดพลาดไดเสมอจึงมีความจะเปนอยางยิ่งที่
จะตองแกไขโดยการฝกอาน  ฝกพูดใหถูกตอง และจริงจังในวัยเด็กซึ่งลักษณะของเด็กในวัย

ประถมศึกษานี้ สุรางค โควตระกูล (2545, หนา 84) ไดอธิบายวา พัฒนาการดานภาษาและการใชใน
การอาน อยางมีเหตุผลและเขาใจความหมายของบทเรียนทางภาษาและการอานมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสามารถอธิบายไดเพื่อเปนการวางรากฐานการใชภาษาที่ถูกตองตอไป 
 สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป แบบฝกการอานหนังสือเพียงอยางเดียวยังไมเปนการ
เพียงพอที่กอใหเกิดสภาพการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได ครูจึงมีความจําเปนตองจัดเตรียมแผนการ
เรียนรู และสรางแบบฝกเพิ่มเติมไวอยางเหมาะสมเพื่อเปนการทบทวนความเขาใจและฝกฝนสิ่งยัง
บกพรองอยู นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยที่ศึกษาการสรางแบบฝกไดให ความหมายของแบบฝก ดังนี้ 
 แบบฝก หมายถึง เครื่องมือหรือส่ือการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่สรางขึ้นใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อฝกทักษะเพิ่มเติมหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาจากบทเรียนไปแลว โดย
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มีลักษณะเปนแบบฝกที่มีกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติและสามารถนําประสบการณจากแบบฝกไปได

อยางถูกตอง คลองแคลว ตลอดจนเปนการวัดผลการเรียนรูในการสอนแตละเร่ืองดวย ถานักเรียนไดมี
โอกาสฝกหัดจนเกิดความเขาใจ  (ขวัญเรือน วุฒิกมลชัย,  2541, หนา 48)  
 แบบฝกเปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มี
ความหลากหลาย  และปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ  กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระการ
เรียนรู รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองได(ถวัลย มาศจรัส,  
2546, หนา 18) 
 จากขอความดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาแบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนตอ
การเรียนวิชาภาษาไทย เพราะครูจะตองฝกทักษะใหกับนักเรียนหลังจากที่เรียนเนื้อหาจากบทเรียน
มาแลว การสรางแบบฝกตามขั้นตอนจะกอใหเกิดการเรียนรูอยางครอบคลุม เนื้อหาของบทเรียน แบบ
ฝกนั้นก็จะเปนสื่อที่สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูกอใหเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาสาระของ

บทเรียนนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3.2 ลักษณะของแบบฝก 
 แบบฝกเปนสื่อที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ ลักษณะของแบบ
ฝกที่ดีควรเปนแบบฝกที่มีเนื้อหาและตัวอยางที่ชัดเจน ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซ่ึงมีผูใหทัศนะ
เกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังนี้ 
 ริเวอร (Rive,  1970, pp. 103 – 104)  ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไดดังนี้ 
 1)  ตองมีการฝกนักเรียนมากพอในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนจะมีการฝกเรื่องอ่ืน ๆ ตอไปทั้งนี้ทําขึ้น
เพื่อการสอนไมใชเพื่อการสอบ 
 2)  แตละบทควรฝกโดยใชหนึ่งแบบเทานั้น 
 3)  ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
 4)  ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ 
 5)  ประโยคและคําศัพท ควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว 
 6)  เปนแบบฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 
 7)  ควรมีแบบฝกหลาย ๆ แบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
 8)  ควรฝกใหนักเรียนสามารถใชส่ิงที่เรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวัน 
 กรมวิชาการ  (2545, หนา 37) ไดกลาววาลักษณะแบบฝก จะตองเปนสื่อการเรียนรูที่ครูควร
เปนผูจัดทําขึ้นเอง เพราะครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงยอมจะทราบดีวาสาระสวนใด
ควรจะมีแบบฝกที่จะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน และลักษณะของแบบฝกมีดังนี้ 
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 1)  ตองมีจุดประสงคที่ชัดเจน  สอดคลองกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 
 2)  เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชา  ใชภาษาไดอยางเหมาะสมมีคําอธิบายและคําสั่งที่ชัดเจนงายตอ
การปฏิบัติตาม 
 3)  สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู  นําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญ
ของกลุมสาระการเรียนรู 
 4)  เปนไปตามลําดับขั้นตอนการเรยีนรู  สอดคลองกับวิธีการเรียนรูและความแตกตางระหวาง
บุคคล 
 5)  มีคําถามและกิจกรรมที่ทาทาย  สงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูของธรรมชาติวิชา 
 6) มีกลยุทธการนําเสนอและตั้งคาถามที่ชัดเจน นาสนใจปฏิบัติได สามารถใหขอมูลยอนกลับ
เพื่อปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ไดอยางตอเนื่อง 
 จากขอความดังกลาวขางตน แบบฝกที่ดีตองเปนแบบฝกสั้น ๆ มีหลายรูปแบบ มีรูปภาพ
ประกอบ เรียงลําดับจากงายไปหายาก มีคําอธิบายชัดเจน กิจกรรมสนุกสนาน เราใจความสนใจของเด็ก 
เวลาฝกพอเหมาะไมนานเกินไป เปนการฝกเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะอยาง ใชไดทั้งเด็กเกงและเด็กออน 
เนื้อหาที่นํามาใชควรเหมาะกับความสามารถของเด็กในเด็กแตละชั้นเรียน คําศัพทที่ใชฝกสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได การฝกตองใหผูปฏิบัติกิจกรรมซ้ํา ๆ เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจที่
ถูกตอง 

2.3.3 ประโยชนของแบบฝก 
การเรียนภาษาไทย ตองอาศัยการฝกฝนอยูเปนประจํา แบบฝกจึงเปนสื่อที่อํานวยประโยชนตอ

การเรียนภาษาไทย ดังนั้นแบบฝกจึงมีประโยชนดังตอไปนี้ 
 รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2547,  หนา 15)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกหดัทางภาษาไววา 

1) ทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเปนเครื่องมือในการทบทวนความรู 
2) ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน 
3) ฝกใหเด็กมีความเชื่อมั่นและประเมินงานของตนเองได 
4) ฝกใหเด็กทํางานตามลําพังโดยมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

เพ็ตตี้  (Petty. 1963, pp  469 – 472 , อางถึงใน เกศรนิ อ่ิมเล็ก 2545, หนา 35) แสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกบัประโยชนของแบบฝกไวดังนี ้
  1)  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทกัษะ  เปนอุปกรณการสอนที่
ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นเปนระบบระเบียบ 

2) ชวยเสริมทักษะการใชภาษา  แบบฝกเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใช
ภาษาใหดีขึ้นแตตองอาศัยการสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 
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  3) ชวยในเรือ่งความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถจะชวยให

ประสบความสําเร็จทางดานจิตใจมากขึ้น 
  4)  แบบฝกชวยใหทกัษะทางภาษาคงทน โดยกระทําดังนี ้
       ก. ฝกทันทหีลังจากเดก็ไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ 
       ข. ฝกซ้ําหลายครั้ง 
                                ค. เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก 
  5)  แบบฝกที่จะเปนเครื่องมอืวัดผลการเรียนหลังจากเรยีนในแตละครั้ง 

6) แบบฝกที่จัดขึ้นเปนรูปเลมที่เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวน
ดวยตนเองไดตอไป 

7) แบบฝกชวยใหครูมองเหน็จุดเดนหรือปญหาตางๆ ของเด็กไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะ
ชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงท ี

จากแนวคิดดังกลาว  สรุปไดวา การเรียนรูวิชากลุมทักษะทางภาษาเหมาะสมที่จะใชแบบฝก
เปนอยางมาก เพราะแบบฝกจะชวยใหเกิดกระบวนการคิด  ความชํานาญและชวยลดภาระของครูดวย 

2.3.4 ขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
  ขั้นตอนการสรางแบบฝก จะคลายกับการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทอื่น ๆ 
ไดมีผูใหความเห็นในการสรางแบบฝกไวดังนี้ 
  ถวัลย  มาศจรัส (2546,  หนา 20)  ไดเสนอขั้นตอนในการสรางแบบฝก ดังนี้ 

   1)  ศึกษาเนื้อหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝก 
2)  วิเคราะหเนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อกําหนดจุดประสงคในการทํา 
3)  ออกแบบการจัดทําแบบฝกตามจุดประสงค 
4)  สรางแบบฝกและสวนประกอบอื่น ๆ เชน แบบทดสอบกอนฝก บัตรคําสั่งขั้น 

กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ และทดสอบหลังฝก 
5) นําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6)  ปรับปรุง พัฒนาใหสมบูรณ 

กรมวิชาการ  (2545, หนา 37 – 38)  ไดอธิบายขั้นตอนการสรางแบบฝกไวดังนี้ 
1) ศึกษาปญหา ความตองการจากจุดประสงคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหาเพื่อใชสรางแบบฝก 
3) พิจารณาวัตถุประสงค รูปแบบและขั้นตอนการใชแบบฝก 
4) สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและทักษะ 
5) ทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝก 
6) รวบรวมแบบฝกเปนชุดโดยจัดทําคําชี้แจงการใช 
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จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ขั้นตอนในการสรางแบบฝกจะเปนไปตามลําดับตั้งแต
ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบเพื่อใชสรางแบบฝกใหสอดคลองกับวัยและ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  2.3.5  การหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
 หลังจากที่สรางแบบฝกเสร็จแลว ตองนําแบบฝกไปหาประสทิธิภาพกอนนําไปใชจริง เพื่อเปน
การศึกษาปญหาหรือส่ิงที่ตองปรับปรุงพัฒนาหรือดูคุณภาพของแบบฝกวามีแนวโนมไดผลหรือไม 
ดังนั้นแบบฝกที่ใชพัฒนาการเรียนรู ควรมีความถูกตองดานเนื้อหา ความเที่ยงตรงและครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรู  กรมวิชาการ (2545, หนา 82)  ไดเสนอแนะวิธีการหาประสิทธิภาพของแบบฝก 
ดังนี้ 

1) ตรวจสอบดานเนื้อหาและรูปแบบของแบบฝก โดยผูเชี่ยวชาญ โดยการนําแบบฝกให 
ผูเชี่ยวชาญอยางนอย 3 คน ตรวจสอบ ถามีความเห็นสอดคลองกัน 2 หรือ 3 คนแสดงวาเนื้อหาและ
รูปแบบมีความถูกตองเที่ยงตรง และครอบคลุม 

2) การหาเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกโดยการวิเคราะหคะแนน การกําหนดเกณฑที่ 
ยอมรับวาส่ือหรือนวัฒกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ คือ ดานความรู ความจํา E1/E2 มี 80/80 ขี้นไป 
ดานทักษะปฏิบัติ E1/E2 มีคา 70/70 ขึ้นไป โดยที่คา E1/E2 ตองไมแตกตางกันเกินกวารอยละ 5 

3) การหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู โดยการวิเคราะหคะแนน  
สําหรับเกณฑที่ยอมรับวาสื่อหรือนวัฒกรรมมีประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูได

จริง คือ มีคาตั้งแต 0.05 ขึ้นไป 
 ชูศรี วงศรัตนะ (2545, หนา 74) ไดเสนอแนะการหาประสิทธิภาพของแบบฝกกอนนําไปใช
จริง มีวิธีงาย ๆ ไมตองใชตัวเลข ไปจนถึงการพิสูจนดวยตัวเลขแตก็ไมซับซอนจนเกินไป ซ่ึงสามารถ
เลือกใชไดตามความเหมาะสม อาจจะทําเพียงวิธีใดหรือ 2 - 3 วิธี พรอมกันก็ได คือ 

1) การใหผูเชี่ยวชาญ เชน ศึกษานิเทศก ครูวิชาการ หรือครูตนแบบ ครูชํานาญการ ที่มี 
ความชํานาญในการสอนที่ยอมรับโดยทั่วไป ชวยอานและตรวจสอบดานเนื้อหาความเหมาะสมกับ
ปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา และกลุมนักเรียนมากนอยเพรียงใด หรือควรปรับปรุงแกไขอยางไร 
เพื่อที่จะไดนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวมาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชจริง

ตอไป 
2)  การบรรยายคุณภาพหรือสภาพที่เปนอยูกอนการใชแบบฝกเปรียบเทียบกับคุณภาพ 

หรือสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากการใชแบบฝก โดยทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็กประมาณ 1 – 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพนวัฒกรรมดานความชัดเจนของภาษา การลําดับขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม
ความนาสนใจของเนื้อหา 
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3) การคํานวณคารอยละของนักเรียน (P1) ที่สอบผานแบบทดสอบอิงเกณฑที่กําหนดจุด 
ผานไวรอยละ (P2) ของคะแนนเต็ม 
  ตัวอยางวิธีการหา 
   P1 : P2 = 80 : 75 

 หมายถึง การกําหนดจุดผานรอยละ 75 มีนักเรียนสอบผานรอยละ 80 
วิธีการนี้เหมาะกับการนําไปใชกับกลุมนักเรียนคอนขางใหญ (ประมาณ 5 – 10 คนขึ้นไป) 
4)   การหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยใชสูตร E1/ E2 สามารถคํานวณไดดังนี้ 

100×
⎟
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⎜
⎝

⎛∑

A
N

x

 

E2 = 100×
⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝

⎛∑

B
N

F

 
 

  เมื่อ  E1   คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัด 
                             คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 

A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝกทุกเรือ่งรวมกัน 
B  คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
N  คือ จํานวนผูเรียน 

 
วิธีการนี้เหมาะกับการนําไปทดลองใชกลุมนักเรียนคอนขางใหญ 
ชัยยงค  พรหมวงศ (2544, หนา 494) ไดกลาวถึงการเลือกตัวแทนของนักเรียนที่เราจะนําแบบ

ฝกนั้นไปใชในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝก โดยมีขั้นตอนการทดลอง 
1) การทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดลอง ครู 1 คน ตอเด็ก 1 คน ใหทดลองกับเด็กออน

เสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และเด็กเกง แตหากเวลาไมอํานวย และ
สถานการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออนหรือปานกลาง 

2) การทดลองแบบกลุม (1:10)  เปนการทดลอง ครู 1 คน ตอเด็ก 6-12 คน โดยคละกันทั้งเด็ก
เกง ปานกลาง และออน หามทดลองกับเด็กออนลวนหรือเด็กเกงลวน เวลาทดลองจะตองจับเวลาดวย
วากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาไร 
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3) การทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:100)  เปนการทดลอง ครู 1 คน กับนักเรียนทั้งชั้น 
30 - 40 คน (หรือ 100 คน สําหรับรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลองจะตองมีนักเรียนคละกันทั้งเกงและ
ออน ไมควรเลือกหองที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน 
 

2.3.6 แนวคิดเก่ียวกับการสรางแบบฝก 
               ศิริพรรณ เขียวชะอุม (2538, หนา 28) ใหความเห็นวา แบบฝกมีความจําเปนตอการเรียนภาษา
อยางยิ่งเพราะชวยพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการอานและการเขียน ซ่ึงครูเปนผูใกลชิดกับเด็ก
และรับรูปญหาในการเรียนของเด็ก ดังนั้นครูสามารถผลิตแบบฝกขึ้นมาใชไดเอง 
     โรจนา แสงรุงรวี (2531, หนา 20) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพ
วา “ ครูตองคํานึงถึงตัวนักเรียนเปนสําคัญ” โดยดูความพรอม ระดับสติปญญา ความสามารถ ความ
เหมาะสม ในการใชสํานวนภาษาตลอดจนเนื้อหาระยะเวลาในการทําแบบฝก ซ่ึงจะทําใหนักเรียน
สนใจที่จะนําเอาแบบฝกที่ครูสรางขึ้นนี้มาแกไขขอบกพรอง หรือสงเสริมทักษะทางภาษาใหดียิ่งขึ้น 
 ประภาพรรณ ทองเลศิ (2538, หนา  29 – 35) ใหความเห็นวา แบบฝกเปนสื่อการเรียนที่ใชฝก
ทักษะหรือสรางความคิดรวบยอดใหแกนักเรียนหรือจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และรวดเร็ว
แตตองไดรับการฝกหลายๆ คร้ัง หลายรูปแบบเมื่อผูเรียนไดรับการฝกแลวอยางนอยก็สามารถพัฒนา
ตนเองไดดีขึ้นอยางแนนอน 
 สํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ (2531, หนา 62) กลาวถึงลักษณะแบบฝกที่ดี ควรมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

1) มีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวธีิการ 
2) มีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก 
3) ภาษาทีใ่ชเหมาะสมกับวยัพืน้ฐานของผูเรียน 
4) กิจกรรมหลายรูปแบบแตไมควรยาวเกินไป 
5) เปดโอกาสใหผูเรียนไดศกึษาดวยตัวเอง 
6) ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
7) สามารถสรางความสนใจใหเด็กได 
8) สามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงามของผูเรียนได 

ปราณี   ศิริคะรินทร (2542, หนา 12)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีวา  “แบบฝกตองมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผูฝก” ผูสรางตองคํานึงความแตกตางและความสนใจของผูฝกตองมี
จุดมุงหมายในการสรางเพื่อใหผูฝกเกิดทักษะและพัฒนาการทางการเรียนการสอนดานตางๆ 
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 จากแนวคิดตางๆ  เกี่ยวกับการสรางแบบฝกนั้น สรุปไดวา การสรางแบบฝกนั้นเปนสิ่งจําเปน
ฝกทักษะทางภาษา นอกจากนั้นแบบฝกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

1)  แบบฝกที่ดคีวรมีหลายๆ แบบและเปนแบบฝกที่ใหนกัเรียนไดรูจักใชความคิด 
2)  มีความหมายตอผูเรียน มคีวามชัดเจน ทั้งคําสั่งและวธีิทําตรงตามจุดมุงหมายของ

การฝก 
3)  ภาษาทีใ่ชเหมาะสมกับวยัและพืน้ฐานของผูเรียน 

                         4)  สามารถประเมินผลและจําแนกความเจริญงอกงามของผูเรียนได 
                         5)  เวลาในการฝกเหมาะสม 

2.3.7  จิตวิทยาท่ีเก่ียวกับการสรางแบบฝก 
 หลักจิตวิทยาการเรียนรูเรียนรูเกี่ยวกับการสรางแบบฝกมีดังนี ้
1) ความพรอม  ความพรอมเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนแตละคน   

นักเรียนจะเกิดความพรอมไดนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ  สุณีย  ธีดากร (2525, หนา  5)    
กลาวถึงลักษณะของความพรอมและองคประกอบที่ทําใหนักเรียนเกิดความพรอมวา “ความพรอม   คือ  
สภาพการเจริญเติบโตทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญาของนักเรียน    รวมทั้งความสนใจ
และความรูพื้นฐาน  องคประกอบที่ทําใหนักเรียนเกิดความพรอม  ไดแก วุฒิภาวะ  ซ่ึงเปนความ
เจริญเติบโตโดยธรรมชาติของรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม”  และพรรณี   ช.เจนจิต (2528,  
หนา  32)  กลาววา  “ความพรอมเปนสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางบังเกิดผล  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะ  การไดรับการฝกฝน  การเตรียมตัว  ความสนใจและแรงจูงใจ” 

ดังนั้นความพรอมจังเปนสภาวะของบุคคลที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญ  คือ  วุฒิภาวะ  ความสนใจ  ความรู  การฝกฝน  แรงจูงใจ  และ
ประสบการณตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคม 
 2) แรงจูงใจ แรงจูงใจเปนส่ิงสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนทักษะทางภาษา  ครู
จะตองรูจักใชแรงจูงใจใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  สมถวิล  วิเศษสมบัติ (2528, หนา  140 – 
243)  กลาวถึงประโยชนของแรงจูงใจในการสอนวิชาภาษาไทยวา ครูควรใชแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก  เชน  การสรางบรรยากาศ  การจัดกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ  นอกจากนี้  สถิต  วงศ
สวรรค (2525 , หนา  138)  กลาวถึงประโยชนของแรงจูงใจที่สงผลตอการเรียนรูและแนวทางการใช
แรงจูงใจวา  การใชแรงจูงใจเพื่อจัดการเรียนการสอนจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน  
ทั้งชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน  กอใหเกิดพลังและความพรอมในการเรียน  ทั้งชวย
กระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน  กอใหเกิดพลังและความพรอมในการเรียน  ครูจะตองรูจักใช
แรงจูงใจใหเหมาะสม  กลาวคือ  ครูตองเลือกใชแรงจูงใจใหเหมาะสมกับเหตุการณ  โดยคํานึงถึง  วุฒิ
ภาวะ  เพศ  วัย และพัฒนาการของนักเรียนและพรรณี  ช.เจนจิต (2525, หนา  260 – 264)  กลาวถึงการ
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นําทฤษฎีการตื่นตัวมาใชเปนแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการเรียนรูวา  การนําทฤษฎีการตื่นตัวมาใชเปน
แรงจูงใจเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้นเปนสิ่งที่ทําไดโดยงาย  คือ  การสอนบทเรียนใดๆ  ส่ิงสําคัญที่ครู
จะตองคํานึงถึง  คือ การใชอุปกรณการสอนซึ่งถือเปนสิ่งเราที่มีผลตอความสนใจและความตั้งใจเรียน
ของนักเรียนอกจากนี้  พงษพันธ  พงษโสภา (2542, หนา  149)  กลาวถึง แรงจูงใจวาเปนสิ่งสําคัญใน
การเรียนรู  การสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนนับวาเปนเรื่องสําคัญและเปนส่ิงจําเปนสําหรับครู  
ครูจะตองพยายามหาทางจูงใจใหนักเรียนมีความตองการที่จะเรียนครูจะตองกระตุนใหนักเรียนตื่นตัว

และพยายามทํางานในหนาที่ใหประสบความสําเร็จ   
3) วิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอนครูควรศึกษาความตองการของเด็ก 

แตละวัยและจัดเนื้อหาวิชาใหสนองความตองการของเด็ก  เนื้อหาที่สอนควรเกี่ยวของกับชวีติจรงิและมี
ความหมายสําหรับเด็กโดยกอนเริ่มบทเรียนครูควรมีวิธีในการนําเขาส่ีบทเรียนเพื่อดึงความสนใจและ

บอกใหเด็กทราบถึงจุดมุงหมายของบทเรียนและครูควรแนะนําใหเด็กเริ่มหัดวางเปาหมายในการเรียน

สําหรับตนเอง  เพราะคนที่เรียนหรือทํางานอยางมีเปาหมายจะกระทําดวยความตั้งใจในบรรยากาศของ
การเรียน การสอน  ควรมีการไตถาม  มีการอภิปรายและทํางานรวมกันเปนกลุมยอย เพื่อใหเด็กเกิด
ความกระตือรือรน  มีการรับฟงและทําความเขาใจตลอดถึงมีการยอมรับซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ยัง
ตองใชวิธีการเสริมแรง (Reinforcement) ตามความเหมาะสมและตามความจําเปน  เพื่อใหเด็กมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาและบางครั้งอาจลบพฤติกรรมที่ไมประสงค  ทั้งนี้เพราะรางวัล  คําชมเชย การ
ยิ้ม  การพยักหนา   การใหความเอาใจใส  นับวาเปนตัวเริมแรงที่มีอิทธิพลตอเด็กเปนอยางมาก  การใช
การทดสอบ (Test) การทดสอบจะเปนเครื่องกระตุนใหเด็กเอาใจใสตอบทเรียนและมีความตื่นตัวใน
การเรียนอยูตลอดเวลา  โดยใหทราบผลการสอบอยางทันทวงที  การใหเด็กทราบผลการสอบอยาง
ทันทวงทีวาสิ่งที่ตนไดเรียนรูไปน้ันมีความเขาใจถองแทเพียงใด  มีส่ิงใดที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข  
ซ่ึงวิธีการนี้จะทําใหเด็กตองเอาใจใสติดตามเนื้อหาวิชาอยูตลอดเวลา  การพานักเรียนออกไปทัศนศกึษา
หรือ  การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จะเปนแนวทางหนึ่งที่กระตุนความสนใจของเด็กไดอยางดี
อีกทางหนึ่ง  สวนการสอนหรือการมอบหมายกิจกรรมใหเด็กปฏิบัติ  และติดตามผลจนเด็กทํางานนั้น 
สําเร็จนับวาสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอนของครูเพราะความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับเด็กในครั้งหนึ่งจะ

เปนแรงกระตุนใหเด็กเกิดกําลังใจที่เรียนรูในคราวตอไป 
สรุปไดวา  ครูตองใชแรงจูงใจในการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียนรู

ส่ิงตางๆ  โดยคํานึงถึง  เพศ  วัย  วุฒิภาวะ และพัฒนาการของนักเรียน 
พงษพันธ  พงษโสภา (2542,  หนา  104 – 105 )  กลาวถึงกฎการเรียนรูของธอรนไดค  3  กฎ  

เรียกวา  กฎการเรียนรูที่สําคัญของธอรนไดค (Thorndike)  ไวดังนี ้
1) กฎแหงความพึงพอใจหรือกฎแหงผล (Law of  Effect)  ธอรนไดค  ไดสรุปการทดลองของ

เขาไววาอินทรียจะทําใหส่ิงที่กอใหเกิดความพึงพอใจและจะหลีกเลี่ยงส่ิงท่ีทําใหเขาไมพึงพอใจ   



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

 29 

ธอรนไดค  ไดเนนถึงการใชเทคนิคที่จะสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียน  เชน  การชม  การใหรางวัล  
เปนตน 

2) กฎแหงความพรอม (Law of  Readiness)  การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อผูเรียน
อยูในสภาพพรอมที่จะเรียนหรือพรอมที่จะทํากิจกรรม ความพรอมในที่นี้รวมถึงความพรอมทางดาน
รางกาย  สติปญญา  สังคม และอารมณ  สําหรับความพรอมในการเรียนรูพอสรุปไดดังนี้ 

ก. คนเราเมื่อพรอมที่จะทําอะไร  แลวลงมือคํา  จึงจะเกิดผลด ี
ข. คนเราเมื่อพรอมที่จะทําอะไร  แตไมไดทํา  จะเกิดความรําคาญใจ 
ค. คนเราเมื่อไมพรอมที่จะทําอะไร  แตถูกบงัคับใหทําจะเกิดความไมพอใจ 

3)  กฎแหงการฝกหัด (Law of exercise)  กลาวถึง การสรางแบบฝกความมั่นคงของการ 
เช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง โดยการฝกหัดกระทําซํ้าบอยๆ ยอมทําใหเกิด การ
เรียนรูไดนาน และคงทนถาวร 

จากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสรางแบบฝกการอาน ครูผูสอนควรนํามา
ประยุกตใชโดยการใหนักเรียนไดฝกฝนบอยๆ เนนการกระทําซ้ําๆ จัดหาเรื่องที่ตรงกับความสนใจของ
นักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอานที่มีความหมายตอตัวนักเรียน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการอานเพิ่มมากขึ้น และทําใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สมศรี เพชรยิ้ม  (2541, หนา 22) ไดสรางแบบฝกวิชาภาษาไทยเรื่องตัวสะกด มาตราแม
กดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ จํานวน 
135 คน ผลการวิจัยปรากฏวา  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนทําแบบฝกอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มเติม  
  จรัส  สุขเกษม  (2542, หนา 208) ไดสรางแบบฝกการสอนซอมเสริมการอานออก
เสียงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา จํานวน 15 แบบฝก นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ผลการทดลองพบวา 
การออกเสยีงภาษาไทยที่เปนปญหาของกลุมทดลอง หลังการใชแบบฝก นักเรียนสามารถอานออกเสียง
ไดถูกตองกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา   หลังการฝกนักเรียน
สามารถออกเสียงภาษาไทยที่เปนปญหาไดถูกตองสูงขึ้น 
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              กัลยา ชมสะอาด  (2543 , หนา 84 – 88)   ไดสรางแบบฝกการอานที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนผูเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 30 คน เปนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง ผลปรากฏวา 
ผูเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกหัดทบทวนทายแบบฝกแตละชุดผานเกณฑที่กําหนดไว คิดเปนรอยละ 
87.40 และผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกผานเกณฑที่
กําหนดไวคิดเปนรอยละ 86.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80 

วชิระ จันทรโทออน (2545,  หนา 98) ไดพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อสรางความ
เขาใจในการอาน การเขียน สะกดคํา และความคงทนในการจําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
พบวา ในดานความเขาใจในการอาน กลุมทดลองมีความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อารีย มนทิราลัย (2545, หนา 61)   ไดสรางแบบฝกการอานสะกดคําที่มีสะกดตรงตาม 
มาตราตัวสะกดไทยวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 
(หอมศีลวิทยาคาร)  อําเภอบางประกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  25  คน  ผลการวิจัยปรากฏวา
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทําแบบฝกอยางมี

นัยสําคญัที่ระดับ .01  
ศิริพรรณ เขียวชะอุม (2547, หนา 45) ไดสรางแบฝกเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกด สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางไดแก นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ของโรงเรียนพุทธโสธร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน ผล
การทดลอง พบวา แบบฝกการเขียนสะกดคําทีไ่มตรงตามมาตราตัวสะกดที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
84.19/87.73 
  

2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 แคลนตัน (Clanton. 1977, pp. 90 – 91 -A) ไดศึกษาผลวิธีการตัดอักษรตามวิธีการสอน

สะกดคํา โดยใหนักเรียนทําแบบฝกชนิดที่ลบอักษรออกมาจากคํา แลวใหนักเรียนเติมตัวอักษรที่
หายไป สัปดาหละ 4 แบบฝก รวม 3 สัปดาห กับนักเรียนระดับ 6 – 7  จํานวน 194 คน ผลปรากฏวา 
คะแนนจากการทดสอบสะกดคําของกลุมทดลอง ไมสูงไปกวากลุมควบคุม กลุมทดลองไมมีคะแนน
สูงกวากลุมควบคุมในการทดสอบหลังการทดสอบทําแบบฝก แตละคะแนนของกลุมทดลองหลังการ
ทําแบบฝกสูงกวาคะแนนกอนทําแบบฝกและนักเรียนระดับ 6 ที่จัดระบบการสอนที่ดีไดคะแนนสูงกวา
นักเรียนระดับ 7 ที่เปนกลุมทดลอง 
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เบส (Best. 1969,   อางถึงใน สมพร หลิมตระกูล, 2541,  หนา  16) ไดศึกษาความสามารถ
ทางการอานโดยใชโปรแกรมการฝก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 2 – 6  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรียนโดยโปรแกรมการฝกมีผลสัมฤทธิ์ในการอานสูงจะเห็นวาผลดังกลาวขึ้นอยูกับโปรแกรมการฝก

ความเขาใจในรายละเอียดการใชโปรแกรมการฝกและความเอาใจใสของครูดวย 
ลอเรย (Lowrey, 1977, p. 17-A) ไดศึกษาผลในการใชแบบฝกหัดทักษะกับนักเรียนในระดับ 1   

ถึงระดับ  3  จํานวน  87  คน  ผลปรากฏวา  แบบฝกหัดเปนเครื่องมือชวยทําแบบฝกหัดมากกวาคะแนน
กอนทําแบบฝกหัด และแบบฝกหัดชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมี
ความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การนําแบบฝกมาใชจึงเปนการชวยใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนเพิ่มขึ้น 
 ฮอรน (Horn, 1977, อางถึงใน ประยงค งามจิตร, 2533, หนา 63) ไดจัดโปรแกรมการอาน
พิเศษสําหรับนักเรียนระดับ 2 – 3  ที่มีขอบกพรองในการอานโดยจัดสอนเปนกลุมยอยและรายบุคคล
ซ่ึงใชเทคนิคการสอนหลายๆ อยางผลการวิเคราะหคะแนนกอนสอนและหลังสอนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่สถิติ คือมีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจและมีความกาวหนาในดานคําศัพท
เพิ่มขึ้น 
 จากงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ แสดงใหเห็นวาการอานมีความสําคัญสําหรับผูเรียนที่
จะใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงสรางแบบฝกการอานสะกดคําตรงตามตัวสะกด 
เพื่ออนาคตจะไดอานหนังสือเปนและสามารถเรียนในวิชาอ่ืนๆ ไดดีขึ้น 
 

  
 
 
 
 


