
สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

1 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ ภาษาไทยจึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย คนไทย
จําเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย การพัฒนาการเรียนรู้ความคิดวิเคราะห์ตลอดจน
นําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาจึงจําเป็น 
ต้องมีการเรียนรู้ เพื่อการนําไปใช้และการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในเรื่องการอ่านซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดจุดหมายของหลักสูตร
ไว้ข้อหน่ึงว่า มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต
และกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย สาระที่ 1: การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน สร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต โดยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกําหนดให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเสียงคํา ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องจากการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่าเน้นให้ผู้เรียนรู้หลักการอ่านและ
การสะกดคํา ความหมายของคําและข้อความที่อ่าน การหาใจความสําคัญและรายละเอียดของ
เร่ืองที่อ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 9) 
 การอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัยได้ โดยกระทําซ้ําบ่อยๆ ซึ่งถ้าได้รับการฝึกฝน
ต้ังแต่อ่านออก อ่านได้ อ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายในเน้ือหาที่อ่าน และสามารถสรุปประเด็นสําคัญ
ของเน้ือหา และนําเอาไปใช้กับตนเองได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม (กรมวิชาการ, 
2546, หน้า 313) การอ่านเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ
ความบันเทิงใจให้กับตนเอง ก่อประโยชน์โดยตรงในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจําเป็น
จะต้องใช้การอ่านเป็นประจํา เพ่ือศึกษาหาความรู้จากหนังสือและจากตําราเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน
ผู้มีความสามารถในการอ่านออกจึงมีชีวิตที่ได้เปรียบและสมบูรณ์ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งเรื่องส่วนตัว
และส่วนรวมอย่างได้ผลดีกว่าผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก (กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2545, หน้า 80) 
การอ่านยังเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ทําให้เกิดความรู้
แล้วยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ให้แนวคิดในการดํารงชีวิต 
(กรมวิชาการ, 2546, หน้า 188) บุคคลที่มีความสามารถในการอ่านจะเป็นผู้ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จ
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ในชีวิตสูงกว่าบุคคลที่ไร้ความสามารถในการอ่าน ดังน้ันคนไทย ต้องทําความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์
ทางภาษา ตลอดจนฝึกฝนให้มีทักษะในด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน การสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ และความจรรโลงใจ เพ่ือเกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (เปลื้อง ณ นคร, 2545, หน้า 6) นอกจากนี้การอ่านยังเป็นทักษะ
ของการรับสารและเป็นทักษะสําคัญในการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ประถมศึกษา เป็นการเรียนการสอนที่ต้องวางรากฐานของการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านจึงต้องคํานึงถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าและ
ความสําคัญของการอ่าน สามารถอ่านได้ชัดเจนถูกต้องรวดเร็ว  
 ผลการสํารวจปัญหาในด้านการอ่านที่เกิดขึ้นกับเด็กส่วนใหญ่คือการอ่านไม่คล่อง ไม่กล้า
อ่านออกเสียงดัง อ่านไม่ได้ อ่านไม่ถูกวรรคตอน อ่านในใจไม่เป็น และอ่านแล้วจับใจความไม่ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินข้อมูลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2554 นั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขอให้ทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) สํารวจเด็กมีปัญหาอ่านไม่ออก ในระดับช่วงช้ันที่ 1 จากข้อมูลสํารวจเบ้ืองต้น เด็กช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 เป็นจํานวนมากที่อ่านไม่ออก พบว่ามี 4 สาเหตุ คือ ประการที่ 1 ความยากจน ประการที่ 2 
การขาดเรียนบ่อย ประการที่ 3 เด็กที่ไม่พูดภาษาไทยที่บ้าน ซึ่งมีปัญหากับการเรียนรู้ ประมาณร้อยละ 
5-6 บางโรงเรียนอาจมีมากกว่าน้ี ประการที่ 4 เด็กในโรงเรียนที่มีครูไม่พอหรือขาดแคลนครู (ณิชวรรณ 
จันอ้น, 2551, หน้า 1) 
 การแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทย หรือปัญหาการอ่านไม่ออกในขณะนี้นับเป็นปัญหาเร่งด่วน 
ที่ครูผู้สอนทุกคนไม่เฉพาะแต่ครูภาษาไทยเท่าน้ัน ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขเพ่ือให้เยาวชนผู้เป็นอนาคต
ของชาติมีการพัฒนาหรือได้รับการแก้ไขปัญหาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดให้
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งจัดให้ทุกโรงเรียนมีการสอนซ่อมเสริมให้เด็กที่อ่าน
ไม่ออกมีจํานวนลดลงจากเดิม 2% และมีผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนจากเดิม 4% ด้วยสาเหตุที่ว่าหากเยาวชน
ของเราอ่านไม่ออก การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างยากลําบาก เพราะการอ่าน เป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ และต้องใช้ในชีวิตประจําวัน (อัจฉรา ชีวพันธ์, 2553, หน้า 4) การเล่น
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความจําเป็นต่อการฝึกทักษะ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ การเล่นที่เป็นเกม
เป็นสื่อการเรียนชนิดหน่ึงที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คือ นักเรียนเรียนรู้ได้จากการเล่น อาจทําให้
เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกมช่วยให้เกิดความสนุกสนาน 
เกิดการเรียนรู้และมีทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของเพียเจต์ (อ้างใน อภิชญา สวัสดี, 2546, 
หน้า 2) ซึ่งกล่าวว่า เกมเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาทางสติปัญญา เกมยังเป็นการกระทําที่ทําให้เกิด
การเรียนรู้จากประสาทสัมผัสเมื่อฝึกหัดนานๆ จะเกิดทักษะและก้าวไปสู่การพัฒนา (นิภาพร ปวนสุรินทร์, 
2542, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการสะกดคําภาษาไทยของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการอ่าน จากการสอนโดยใช้เกมพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสะกดคํา
ภาษาไทยหลังจากการเรียนโดยใช้เกมสูงขึ้นนอกจากน้ี (วิภา ตัณฑุลพงษ์, 2549, หน้า 19) ให้ความเห็น
เก่ียวกับข้อดีของเกม ว่าการสอนแบบใช้เกมมีข้อดีคือ ช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับ
ความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่น เกิดการประจักษ์ด้วยตนเอง ทําให้การเรียนรู้อยู่คงทน 
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และการเล่นเกมช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ ซึ่งเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีที่นักเรียนเล่นอย่างมีความสุข
(พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์, 2539, หน้า 4) 
 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียน
ที่เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อ่านวิชาภาษาไทยไม่คล่องเป็นจํานวน 
3 ใน 4 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ติดต่อมาหลายปี (วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล) การอ่านวิชา
ภาษาไทยไม่ได้ ทําให้เกิดปัญหาในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ด้วย จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรม
การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านใช้ระยะเวลาในภาคเรียนที่ 1 จนนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการอ่าน สามารถอ่านวิชาภาษาไทยได้คล่องขึ้น  
 จากสภาพปัญหาและความสําคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจในการนํากิจกรรมเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยให้แก่นักเรียน เนื่องจากเกมถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจในการเรียนและ
สร้างความสนใจให้กับนักเรียน เพราะนักเรียนได้ลงมือกระทําด้วยตนเองจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 
เกิดความสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายในการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทําสําเร็จด้วยตนเอง 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น ทําให้การเรียน
การสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ผลสมัฤทธ์ิการอ่าน ดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศัพท์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
   
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 1.4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 โรงเรียน
ในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 126 คน  
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  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มี 1 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
  1) ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝกึทักษะการอ่านคําศัพท์ 
  2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย  
 1.4.3 เน้ือหา ได้แก่ คําและกลุ่มคําที่นํามาใช้ในการสร้างเกมประกอบการพัฒนาการอ่าน
ภาษาไทยเป็นคําที่ผู้วิจัยรวบรวมมาจากแบบเรียนภาษาไทยสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในหน่วยการเรียนรู้ของภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2555 
 1.4.4 ระยะเวลาที่ใช้ทดลองผู้วิจัยดําเนินการโดยให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมเกม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านไม่คล่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
จํานวน 12 ช่ัวโมง ใช้แผนการสอน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังน้ี 
 1.6.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการทดลอง โดยยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมเกม
และแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนได้แก่   

การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับ
แบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
     1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
     2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 
     3) ขั้นสรุป 
     4) ขั้นประเมินผล 

ผลสมัฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์    
ภาษาไทย 
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  ขั้นที่ 1 นําเข้าสู่บทเรียน โดยใช้เพลงที่เกี่ยวข้องกับเกมนั้น หรือปลุกเร้าความสนใจ
ด้วยสื่อซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ประกอบในเกมน้ัน และหรือครูใช้คําถามเพ่ือปลุกเร้าความสนใจของผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของเกม ครูอธิบาย
วิธีการเล่น นักเรียนแบ่งกลุ่ม และดําเนินการกิจกรรมตามเกมน้ัน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เมื่อจัดกิจกรรมเกมแล้วนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลหรือนําเสนอ 
และครูเพ่ิมเติมความรู้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล นักเรียนอ่านคําจากแบบฝึกทักษะ ในหน่ึงแบบฝึกมี 10 คํา 
ครูสังเกตและบันทึกผลการอ่าน อ่านผิดหน่ึงคําเท่ากับ 0 อ่านถูกหน่ึงคําเท่ากับ 1 โดยการอ่านทีละคน 

1.6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย หมายถึง เครื่องมือ
วัดผลการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์เรียนรู้ในการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยที่เรียนมาแล้วว่า
เกิดการเรียนรู้เท่าใด มีความสามารถในการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยโดยวัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นแบบทดสอบประเภทปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้อที่ผ่านการตรวจจากผู้เช่ียวชาญ ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
 1.6.3 ทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในด้านการอ่านออกเสียง
คําศัพท์ภาษาไทยในแบบฝึกโดยใช้กระบวนการอ่านที่ถูกต้องทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด 
และสามารถบอกความหมายของคําที่อ่านได้ สามารถตอบโต้และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ซึ่งวัดโดยการใช้
แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 1.6.4 เกม หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านภาษาไทย เกมเป็นกิจกรรมมีกฎเกณฑ์
กติกา วิธีการเล่นที่สนุกสนาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดความสนใจต่อการอ่าน 
เกิดเจตคติที่ดี อันเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญในการพัฒนาการอ่าน ซึ่งเกมแต่ละเกมจะบรรจุลงใน
แผนการสอนที่ใช้เวลาเรียนตามปกติ แต่ละแผนการสอนจะมีหน่ึงเกม ประกอบด้วย 12 กิจกรรมเกม 
ในแต่ละกิจกรรมเกมจะมีคําอธิบาย วิธีเล่นและวิธีอ่าน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้แก่ 
  1) เกมรวมคํา  
  2) เกมลูกไก่หาแม ่
  3) เกมค้นหาตัวสะกด  
  4) เกมนักค้าน  
  5) เกมอักษรซอ่นคํา  
  6) เกมดอกไม้ดนตรี  
  7) เกมสร้างคํานําสนุก  
  8) เกมเซียมซีเสี่ยงคํา  
  9) เกมสลับจับวาง  
  10) เกมรวมพลังสร้างคํา 
  11) เกมค้นหามหาสมบัติ  
    12) เกมต่อบัตรจัดแถว  
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 1.6.5 นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  
 การวิจัยคร้ังนี้ มีประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ดังน้ี 
 1.7.1 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 1.7.2 เป็นแนวทางในการวางแผน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
ของครูผู้สอนภาษาไทย 
 1.7.3 เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยให้เหมาะสมและเป็นแนวทางแก่ครู
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอนนักเรียนที่มีปัญหาเร่ืองการอ่าน 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 

 




