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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 2.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

 2.1.1 วิสัยทัศน์ 
 2.1.2 หลักการ 
 2.1.3 จุดหมาย 
 2.1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเ้รียน 
 2.1.5 การวัดและการประเมินผล 

 2.2 เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2.1 ความสําคัญของภาษาไทย 
 2.2.2 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 2.2.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

 2.3 เอกสารที่เก่ียวกับการอ่าน 
  2.3.1 ความหมายของการอ่าน 
 2.3.2 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 2.3.3 ความสําคัญของการอ่าน 
 2.3.4 ทักษะการอ่าน 

 2.4 เอกสารที่เก่ียวกับเกม 
 2.4.1 ความหมายของเกม  
 2.4.2 จุดมุ่งหมายของเกม 
 2.4.3 ประเภทของเกม 
 2.4.4 ลักษณะของเกมประกอบการสอนภาษาไทย 
  2.4.5 วิธีสอนโดยใช้เกม 

 2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1 เอกสารท่ีเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ดังต่อไปน้ี 
 2.1.1 วิสัยทัศน ์
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ 
 2.1.2 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักการท่ีสําคัญ ดังน้ี 
   1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
  3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
  4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและ
การจัดการเรียนรู้ 
  5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   6) เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 2.1.3 จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
   1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2) มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทักษะชีวิต 
  3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
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  4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 2.1.4 สมรรถนะสาํคญัของผู้เรียน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี  
   1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเค้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
  2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 2.1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบผลสําเร็จน้ัน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้สะท้อนสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
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เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1) การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผู้สอนดําเนินการเป็นปกติและสม่ําเสมอในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้านการประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมินในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี
การสอนซ่อมเสริม 

  การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งน้ีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
  2) การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใดรวมท้ัง
สามารถนําผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 
การประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
  3) การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทํา และ
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ 
นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    4) การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน
ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ 
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เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
 
2.2 เอกสารท่ีเก่ียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 2.2.1 ความสาํคัญของภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้
ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 
  1) การอ่าน การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่างๆ 
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนําไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน 
  2) การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและ
รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียน
ตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
   3) การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  
   4) หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย  
   5) วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเห่ 
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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 2.2.2 ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
จุดมุ่งหมายสําคัญในการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา 
ซึ่งประกอบด้วย 
  1) การอ่าน การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่างๆ 
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนําไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน 
  2) การเขียน การเขียนสะกดตามอักขระวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและ
รูปแบบต่างๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียน
ตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  3) การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
  4) หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 
  5) วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเห่ 
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 2.2.3 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
  1) สาระที่ 1 การอ่าน 

    มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
  2) สาระที่ 2 การเขียน  
    มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ  
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ  

   3) สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
     มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
  4) สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
     มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
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     5) สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
    มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  2.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
  จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
  อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคําและข้อความที่อ่าน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ์ 
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเร่ืองที่อ่านได้ เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอและมีมารยาท
ในการอ่าน 
  1) มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน 
เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมมีารยาทในการเขียน 
  2) เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ต้ังคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดง
ความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนํา หรือพูดเชิญชวน
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
   3) สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าที่
ของคําในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคํา แต่งประโยคง่ายๆ 
แต่งคําคล้องจอง แต่งคําขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
  4) เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถ่ิน ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 
 
 2.3 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการอ่าน 
 
 2.3.1 ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ เพราะการอ่าน
ช่วยให้มนุษย์แสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินและติดต่อสื่อสารกันได้ ดังน้ันนักการศึกษาจึงให้ความสําคัญ
ต่อการอ่านและให้ความหมายของการอ่านไว้ดังน้ี 
  สนิท สัตโยภาส (2545, หน้า 92) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง
การมองดูตัวอักษรแล้วถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความคิด จากนั้นจึงนําความรู้ 
ความคิดหรือสิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เมื่อถึงเวลาอันควร 
  ไพรงาม โพธ์ิพุฒ และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 1) กล่าวว่า การอ่าน คือ ความเข้าใจในสัญลักษณ์ 
เคร่ืองหมาย รูปภาพ ตัวอักษร คํา และข้อความท่ีพิมพ์หรือเขียนขึ้นมา 
  ยุวรัตน์ คนหาญ (2549, หน้า 17) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่าการอ่านเป็นกระบวนการ
สื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยผู้อ่านต้องแปลความหมายทําความเข้าใจตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
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โดยใช้ความคิด ความรู้สึก ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านให้เข้าใจตรงกันกับผู้เขียน และผู้อ่าน
สามารถนําเอาความรู้น้ันๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ดารณี ศักด์ิศิริผล และคนอ่ืนๆ (2551, หน้า 1) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่าน
เป็นทักษะที่สําคัญย่ิงของการสื่อสารเพ่ือการสร้างความเข้าใจ การแสวงหาข้อมูล และที่สําคัญการอ่าน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 
การอ่านเป็นทักษะที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการฟัง การดู การพูด และการเขียน
อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องตามพัฒนาการและความพร้อมของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดี สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน สามารถ
จับใจความสําคัญ และตอบคําถามได้ สามารถรับและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากเรื่องราว
ที่ได้อ่าน รู้จักการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม รวมท้ังสามารถหาความเพลิดเพลิน และสร้างนิสัย
รักการอ่านได้ในที่สุด 
  ชดช้อย ยะวงค์ศรี (2553, หน้า 34) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง 
การสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสื่อสาร เป็นขั้นตอนของการรับสาร
โดยผู้อ่านใช้ประสาทสัมผัสทางตารับภาพ คือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดผ่านกระบวนการทางความคิด 
เพื่อทําความเข้าใจในเรื่องราวนั้น แล้วตีความหมายออกมา ทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง
อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน แล้วยังสามารถสรุปความหมาย แนวความคิด
ตามข้ันตอน โดยใช้สมรรถภาพของการอ่านตามลําดับจนสามารถนําความหมายมาประยุกต์ใช้วิจารณ์
หรือประเมินคุณค่างานเขียนได้ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน 
  อุไรวรรณ ฟองอ่อน (2553, หน้า 35) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร เป็นขั้นตอนของการรับสารโดยผู้อ่านใช้ประสาทสัมผัสทางตารับภาพ 
คือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นใดผ่านกระบวนการทางความคิด เพื่อทําความเข้าใจในเรื่องราวนั้น 
แล้วตีความหมายออกมา ทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงอย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์
ของผู้เขียน แล้วยังสามารถสรุปความหมาย แนวความคิดตามข้ันตอน โดยใช้สมรรถภาพของการอ่าน
ตามลําดับ 
  วราวรรณ โคตรแก้ว (2553, หน้า 33) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่าน หมายถึง 
การรับรู้ความหมายจากถ้อยคําที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียนได้ส่งอะไร 
มายังผู้อ่าน ทั้งในด้านความคิด ความรู้ ความหมายความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน ว่าผู้เขียนต้ังใจจะแสดงความ
อย่างไร มีความหมายว่ากระไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ลําดับขั้นตอนของการอ่านจะเริ่มต้นต้ังแต่การทํา
ความเข้าใจในถ้อยคําแต่ละคํา กลุ่มคําแต่ละกลุ่มและเรื่องราวแต่ละเร่ืองราวเรียงรายต่อเน่ืองกันอยู่ใน
ย่อหน้าหน่ึงหรือในตอนหน่ึง หรือในเร่ืองหน่ึง ซึ่งผู้อ่านต้องทําความเข้าใจไปทีละตอนเป็นลําดับ 
 จากความหมายของการอ่านที่กล่าวมาแล้ว จึงสรุปได้ว่า การอ่าน เป็นกระบวนการสื่อสาร
โดยผู้อ่านได้ใช้ประสาทสัมผัสทางสายตา รับรู้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ แล้วทําความเข้าใจ
ความหมายของตัวอักษร สัญลักษณ์นั้นๆ ในรูปแบบของความคิด ความรู้ ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน
ให้เข้าใจตรงกัน แล้วผู้อ่านสามารถนําความคิดน้ันไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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  2.3.2 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

 การอ่านของแต่ละบุคคล ย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง 
จุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดังน้ี 
 ยุวรัตน์ คนหาญ (2549, หน้า 22) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน ดังน้ี 
     1) เพ่ือศึกษาหาความรู้ต่างๆ  
     2) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความคิด 
     3) เพ่ือความบันเทิง 
     4) เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ความสนใจของผู้อ่านที่จะนําไปใช้ประโยชน์ตามท่ีต้องการ 
  ดารณี ศักด์ิศิริผล และคนอ่ืนๆ (2551, หน้า 1) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ว่า 
  1) อ่านเพ่ือการพูดและการสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้อ่ืนได้ 
  2) อ่านเพ่ือเรียนรู้คําศัพท์ที่ยากขึ้น 
  3) อ่านเพ่ือศึกษาความหมาย เข้าใจไวยากรณ์ของภาษา 
  4) อ่านเพ่ือศึกษารูปแบบของประโยคที่สมบูรณ์ขึ้น 
  ชดช้อย ยะวงค์ศรี (2553, หน้า 38) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน เพื่อศึกษาหาความรู้
ในเรื่องต่างๆ โดยละเอียดหรือโดยย่อ เพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือความสงสัยเพ่ือต้องการ
ทราบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือต้องการศึกษาค้นคว้า เพ่ือเป็นที่ยอมรับในวงสังคมและสามารถปรับตัววางตัว
ให้เข้ากับคนอ่ืนได้ และเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 อุไรวรรณ ฟองอ่อน (2553, หน้า 39) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม เพ่ือความบันเทิง เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือหารายละเอียดของเรื่องเพ่ือวิเคราะห์
วิจารณ์จากข้อมูลที่ได เพ่ือหาประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จ ส่วนใดเป็นของจริงเพ่ือจับใจความสําคัญ
ของเร่ืองที่อ่าน เพ่ือปฏิบัติตาม และเพ่ือออกเสียงให้ถูกต้อง 

จากจุดมุ่งหมายของการอ่านที่กล่าวมา สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายสําคัญของการอ่าน เพ่ือศึกษา
หาความรู้ต่างๆ เพ่ิมพูนความรู้ความคิด เพ่ือความบันเทิง เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือให้มี
ความรู้ทันต่อเหตุการณ์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้อ่านที่จะ
นําไปใช้ประโยชน์ตามท่ีต้องการ 
 2.3.3 ความสําคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่งต่อชีวิตของคนเรา เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือ
ที่สําคัญในการแสวงหาความรู้ทั้งปวง นักการศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ ดังน้ี 
 สนิท สัตโยภาส (2545, หน้า 93-94) กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ ดังน้ี 
  1) การอ่านช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ มีความรอบรู้ไม่แคบเฉพาะเร่ือง 
  2) การอ่านช่วยพัฒนาความคิด และยกสติปัญญาให้สูงข้ึน 
  3) การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคัญทางการศึกษา 
  4) การอ่านช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
  5) การอ่านช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีได้ 
  6) การอ่านช่วยแก้ปัญหาในใจได้ 
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  7) การอ่านทําให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
ช่วยให้จิตใจได้รับการพักผ่อน 
  8) การอ่านช่วยให้เราใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า 
 กรมวิชาการ (2546, หน้า 188) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา
หาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดําเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษา
ทุกระดับและเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546, หน้า 7) กล่าวว่า การอ่านมีความสําคัญ ดังน้ี 
  1) การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน
จําเป็นต้องอ่านหนังสือ เพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ 
  2) การอ่านเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถ
นําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนและพัฒนางาน 
  3) การอ่านเป็นเคร่ืองมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป 
  4) การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์
ที่ได้จากการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพ่ิมพูนนานวันเข้า ก็จะทําให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญาเป็นคนฉลาด
รอบรู้ได้ 
  5) การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหน่ึงในการแสวงหา
ความสุขให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุด และได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 
  6) การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ และ
บุคลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  7) การอ่านเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และสังคม 
  8) การอ่านเป็นวิธีการหน่ึงในการพัฒนาระบบสื่อสาร และการใช้ เครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
 ไพพรรณ อินทนิล (2546, หน้า 7-8) กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ดังน้ี 
  1) การอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
  2) การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู้ 
  3) การอ่านเป็นสื่อสําคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม 
 ดารณี ศักด์ิศิริผล และคนอ่ืนๆ (2551, หน้า 1) ได้ให้ความสําคัญการอ่านไว้ว่า  
  1) การอ่านเป็นทักษะที่สําคัญย่ิงของการสื่อสารเพ่ือการสร้างความเข้าใจ การแสวงหา
ข้อมูล  
  2) การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3) การอ่านเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน  
  4) การอ่านเป็นทักษะที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการฟัง การดู การพูด 
และการเขียนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเน่ืองตามพัฒนาการและความพรอ้มของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
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 จากความสําคัญของการอ่าน ดังที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การอ่านมีความสําคัญ และจําเป็นอย่างย่ิง
สําหรับทุกๆ คน การอ่านช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ทั้งปวงเพ่ือนํามาซึ่งความสําเร็จ
ในการดํารงชีวิต 
 2.3.4 องค์ประกอบพื้นฐานของการอ่าน 
 ผู้อ่านจะประสบความสําเร็จมากหรือน้อยทางการอ่านขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปน้ี 
  1) วุฒิภาวะ หมายถึง กระบวนการเจริญเติบโตตามลําดับข้ันตอนการอ่านจะข้ึนอยู่กับ
วุฒิภาวะของผู้อ่าน วุฒิภาวะเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับการอ่าน และความรวดเร็ว
ในการอ่าน โดยทั่วไปแล้วมีวุฒิภาวะสูงย่อมอ่านได้ดีกว่าผู้มีวุฒิภาวะตํ่า 
  2) อายุ เด็กที่มีอายุมากขึ้นจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าและเร็วกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า
โดยทั่วไปแล้วความสามารถในการเรียนรู้จะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ตามวัยจนถึงอายุ 20-25 ปี 
  3) เพศ ความแตกต่างระหว่างเพศ เด็กหญิงจะอ่านได้ดีกว่าเด็กชายเป็นส่วนมาก 
  4) ประสบการณ์เดิม อิทธิพลของประสบการณ์เดิมที่มีต่อการอ่านอย่างหน่ึงอย่างใด
มีผลต่อการอ่านใหม่ ซึ่งมีการถ่ายโอนที่ทําให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ดีและรวดเร็วขึ้น 
  5) สมรรถวิสัย หมายถึง ขีดจํากัดสูงสุดของความสามารถซึ่งอาจวัดได้จากแบบทดสอบ
เชาว์ปัญญาและแบบทดสอบความถนัด เด็กที่มีสติปัญญาปกติ IQ อยู่ระหว่าง 90-109 ถ้ามีเด็ก 
IQ ต่ํากว่าน้ันจะเป็นพวกที่อ่านช้า เรียนช้า คือ IQ ประมาณ 75-90 
  6) ความบกพร่องทางร่างกาย อวัยวะ ได้แก่ สมอง ตา และอวัยวะที่ช่วยในการเปล่งเสียง
ส่วนมากเกี่ยวข้องกับการอ่านด้วย หากอวัยวะเหล่าน้ันบกพร่องไปย่อมมีผลต่อการอ่านด้วย 
  7) การจูงใจ เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมช่วยให้แสดงพฤติกรรมมีจุดมุ่งหมายแน่นอน 
การจูงใจ เช่น วัตถุที่ใช้ในการอ่าน ความสนุกสนานของสิ่งที่อ่าน แรงจูงใจใฝ่อ่านซึ่งหมายถึง ความสนใจ
และการทราบผลการอ่าน 
  8) ลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความเช่ือมั่น และ
ระดับความมุ่งหวัง 
 จะเห็นได้ว่าในเร่ืองการอ่านนั้นผู้อ่านจะประสบความสําเร็จมากหรือน้อยได้เพียงใดขึ้นอยู่กับ 
2 ด้าน คือ  
  1) ด้านของตัวผู้อ่านเอง มีความพร้อมในด้านวุฒิภาวะ อายุ สมรรถวิสัย ความบกพร่อง
ทางกายมากน้อยเพียงใด 
  2) ด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวผู้อ่านเอ้ือให้ผู้อ่านประสบความสําเร็จได้ 
  ยุวรัตน์ คนหาญ (2549 ,หน้า 24-25) กล่าวว่า การอ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านน้ัน
ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ทางในระบบการเขียน ความรู้ทางภาษา ความรู้รอบตัวและประสบการณ์เดิม
เข้ามาช่วย 

  โกเมน ศรีวงค์ษา (2552, หน้า 24-25) กล่าวว่า องค์ประกอบของการอ่านเกิดจาก
ประสบการณ์เดิมที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ ผสมผสานกับกระบวนการคิดของตนเองในการตีความ
และแก้ปัญหาในการจับใจความ แปลความ ตีความ ขยายความและความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ตน
มีประสบการณ์มาก่อน ผู้เขียนมีจุดประสงค์ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านในเรื่องใด ผู้อ่านจําเป็นต้องรู้
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ความหมายของภาษารอบตัวและนําประสบการณ์เดิมมาใช้กระบวนการทางความคิดย่อมจะเกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพในการจับใจความสําคัญ แปลความ ตีความ และขยายความในการอ่านได้ดี 

  ชดช้อย ยะวงค์ศรี (2553, หน้า 43) กล่าวว่า ผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญของการอ่าน คือ ภูมิหลัง ผู้ที่มีความรู้รอบตัวกว้างขวางจะช่วยให้ผู้อ่าน
มีความเข้าใจเร่ืองที่อ่านได้ดี ประสบการณ์ คือ การได้พบได้คุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่อ่าน
จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นและการรู้เชิงภาษา ผู้อ่านอาจมีอุปสรรคในเชิงการอ่านหนังสือ 
เนื่องจากมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอ เมื่ออ่านหนังสือที่มีถ้อยคําสํานวน คําพังเพย โวหาร และ
คําเปรียบเทียบที่คมคาย ก็อาจตีความไม่ได้ทําให้การอ่านหมดรสชาติไป 

  อุไรวรรณ ฟองอ่อน (2553, หน้า 43–45) กล่าวว่า องค์ประกอบของการอ่านเกิดจาก
ประสบการณ์เดิมที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ ผสมผสานกับกระบวนการคิดของตนเองในการตีความ
และแก้ปัญหาในการจับใจความ แปลความ ตีความ ขยายความและความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ตนมี
ประสบการณ์มาก่อน ผู้เขียนมีจุดประสงค์ต้องการสื่อสารกับผู้อ่านในเรื่องใด ผู้อ่านจําเป็นต้องรู้
ความหมายของภาษารอบตัวและนําประสบการณ์เดิมมาใช้กระบวนการทางความคิดย่อมจะเกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพในการจับใจความสําคัญ แปลความ ตีความ และขยายความในการอ่านได้ดี 
  วราวรรณ โคตรแก้ว (2553, หน้า 41–42) กล่าวว่า การอ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่านนั้น
ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ทางในระบบการเขียน ความรู้ทางภาษา ความรู้รอบตัวและประสบการณ์เดิม
เข้ามาช่วยกระบวนการทางความคิดย่อมจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในการจับใจความสําคัญ 
แปลความ ตีความ และขยายความในการอ่านได้ดี 

 2.3.5 ทักษะการอ่าน 
 การอ่านเป็นทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรู้ และการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรา 
เพราะทักษะการอ่านเป็นการฝึกอ่านคําพ้ืนฐานของภาษาไทยเพ่ือเช่ืองโยงไปหาการฝึกอ่านคําและ
กลุ่มคํา นักการศึกษาได้กล่าวถึงทักษะการอ่านไว้ ดังน้ี 
 อภิชญา สวัสดี (2546, หน้า 18) ได้กล่าวถึงทักษะการอ่านไว้ 3 อย่าง ดังน้ี 
  1) ฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงและอ่านในใจอย่างถูกต้อง 
  2) ฝึกให้เด็กอ่านได้รวดเร็ว จับใจความได้พร้อมทั้งนําสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์  
  3) ฝึกให้เด็กรู้จักแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลินโดยใช้การอ่านและมีนิสัย
รักการอ่าน 
 ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2549, คํานํา) ได้กล่าวถึงทักษะการอ่านไว้ว่าทักษะการอ่าน หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกการอ่านทางภาษาให้สอดคล้องกับสาระ และมาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมสาระ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดูรวมทั้ง
การบูรณาการสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ 
 วรรณี โสมประยูร (2550, หน้า 131) ได้กล่าวถึงวิธีการฝึกทักษะการอ่านไว้ ดังน้ี 
  1) ฝึกแบบแจกลูก เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักรูป และเสียงของตัวอักษรทุกตัว 
เพ่ือให้รู้จักการประสมคํา ซึ่งมีทั้งการแจกลูกพยัญชนะและสระ การผันวรรณยุกต์ มุ่งให้นักเรียน
อ่านออกเสียงได้เป็นส่วนใหญ่ 
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  2) ฝึกแบบสะกดคํา ควรฝึกทั้งทักษะการอ่านและทักษะการเขียนรวมอยู่ด้วยกัน 
ทําให้สัมพันธ์กันในแง่ของการใช้ทักษะทางภาษา 
  3) ฝึกแบบเป็นคําเป็นประโยค ช่วยให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ เรียนรู้และเข้าใจ
ความหมายของคําหรือประโยค และเรื่องราวที่อ่านได้ดี ทําให้นักเรียนอ่านได้เร็ว เพราะสามารถ
วาดสายตาไปได้ครั้งละ 2-3 คํา 
   4) ฝึกแบบใช้แผนภูมิประสบการณ์ แผนภูมิประสบการณ์มีหลายชนิด ซึ่งครูและ
นักเรียนสามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาได้ มีอุปกรณ์หรือสื่อการสอน ทําให้นักเรียนอ่านคําหรือประโยคได้เร็ว 
และมีความหมายมากขึ้น 
 แม้นมาส ชวลิต (2550, หน้า 232) ได้กล่าวถึงทักษะการอ่านไว้ว่า การฝึกทักษะการอ่านคือ
การใช้ศักยภาพของสมองเพื่อรับรู้ แปลความหมายและเข้าใจปรากฏการณ์ของข้อมูลข่าวสาร 
ซึ่งมีผู้แสดงออกโดยสัญลักษณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือสื่อสาร ทักษะการอ่าน
เป็นทักษะพ้ืนฐานซึ่งต้องเรียนเช่นเดียวกับทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
 ดารณี ศักด์ิศิริผล (2551, คํานํา) ได้กล่าวถึงทักษะการอ่านว่า การอ่าน เป็นทักษะที่สําคัญย่ิง
ของการสื่อสารเพ่ือการสร้างความเข้าใจ การแสวงหาข้อมูล และที่สําคัญการอ่าน เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน ทักษะการอ่าน
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างเป็นขั้นตอนและ
ต่อเนื่องตามพัฒนาการ และความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดี 
สามารถอ่านในใจ และอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถจับใจความสําคัญ และตอบคําถามได้ 
สามารถรับและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากเรื่องราวที่ได้อ่าน รู้จักการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
รวมท้ังสามารถหาความเพลิดเพลินและสร้างนิสัยรักการอ่านได้ดีในที่สุด 
 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2552, หน้า 2) ได้กล่าวถึงทักษะการอ่านไว้ว่า ทักษะการอ่านหมายถึง 
ความสามารถในการอ่านที่ได้รับการฝึกฝนอยู่เสมออย่างถูกต้องคล่องแคล่ว และชํานิชํานาญ ภาษาไทย
จัดเป็นวิชาทักษะ ถ้าเด็กได้รับการฝึกฝนอย่างพอเพียงก็ย่อมสามารถใช้ภาษาได้ดี ก่อนได้รับการฝึก
จะต้องทําให้เด็กเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาไทย และให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ เต็มใจแก้ไข
ข้อบกพร่องของตน และจะสามารถใช้ภาษาได้ดี ทักษะการอ่าน คือ อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
หรืออ่านในใจได้รวดเร็ว รู้จักจับใจความส่ิงที่อ่าน และนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ทักษะการอ่านที่กล่าวมา สรุปได้ว่าทักษะการอ่าน หมายถึง การฝึกให้นักเรียนแจกลูกสะกดคํา
ซึ่งเป็นคําพื้นฐานที่ฝึกจากง่ายไปหายาก จากคําเดี่ยวไปหากลุ่มคํา ก่อนฝึกให้นักเรียนรู้จักรูป และ
เสียงของพยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ และตัวสะกด ทุกตัว มุ่งให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
 
2.4 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเกม 
 
 2.4.1 ความหมายของเกม 
 สุวิทย์ มูลคํา (2545, หน้า 90) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ว่า เกม คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เล่นเกมที่มี กฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
ทําให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาส
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แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยมีการนําเนื้อหา ข้อมูลของเกม 
พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ 
 วันชาติ เหมือนสน (2546, หน้า 5) ได้กล่าวถึงความหมายของเกมว่า เกมคือกิจกรรมพลศึกษา
แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกฎกติกาเล็กน้อย ไม่สลับซับซ้อน ทําให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีความเป็นกันเองของหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะพื้นฐานของ
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย หรือนําไปสู่การเล่นกีฬาใหญ่ 
 วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2549, หน้า 1) ได้กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้เกมว่า เกมเป็นกิจกรรม มีกฎเกณฑ์
กติกา วิธีการเล่นที่สนุกสนาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดความสนใจต่อการอ่าน 
เกิดเจตคติที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน และทักษะการคิด จนในที่สุดให้เกิดความรักในการอ่าน 
อันเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญในการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอีกด้านหน่ึงด้วย 
 ปัญญา สังข์ภิรมย์ (2550, หน้า 149) ได้กล่าวถึงวิธีสอนโดยใช้เกมว่า วิธีสอนโดยใช้เกม
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการเล่นเกมที่มีกฎกติกา เง่ือนไข และ
ข้อตกลงร่วมกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ร่าเริง เพ่ือเป็นการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
การเล่นเกมจะเล่นคนเดียวหรือเล่นมากกว่า 2 คนข้ึนไปก็ได้ ตามความเหมาะสม 
 ฆนัท ธาตุทอง (2551, หน้า 30) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้เกม คือ การเรียนรู้แบบเกม
หมายถึงการให้ผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เง่ือนไข ข้อตกลงร่วมกัน ทําให้เกิด
ความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการออกกําลังกาย พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้อ่ืน มีการนําเน้ือหา ข้อมูลและพฤติกรรมจากเกมมาสรุปเป็นผลการเรียนรู้ 
 อุทัย สงวนพงศ์ (2553, หน้า 1) ได้กล่าวถึงความหมายของเกมไว้ว่า เกมเป็นกิจกรรม
การเล่นชนิดหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาการเป็นผู้นํา ผู้ตาม การทํางานร่วมกัน มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกจิตสํานึกให้เคารพในกฎกติกา เล่นด้วยความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ทําให้ผู้เล่น
เกิดความสนุกสนาน ได้ออกกําลังกาย ไม่เน้นเร่ืองการชนะหรือแพ้ แต่ต้องการให้ผู้เล่นได้แสดงออกถึง
ทักษะและศักยภาพของตนเองเต็มความสามารถ 
 โคเซป เอเม อัลลูเอ (2550, หน้า 1) ได้กล่าวถึงความหมายของเกมไว้ว่า เกม คือการเล่นคือ
กิจกรรมหลักในช่วงวัยเด็ก และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงได้ตลอดชีวิต ขณะที่เล่นเกม 
เรากําลังเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย พัฒนาเชาวน์อารมณ์และสติปัญญา ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ด้วยประโยชน์เหล่าน้ี การเล่นเกมจึงเป็นกิจกรรม
ยามว่างที่คนทั่วโลกสนใจ  
 จากความหมายของเกมท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า เกม หมายถึง กิจกรรมที่มีกฎกติกาที่กําหนด
แน่นอน ช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในส่วนที่เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถจูงใจ เร้าความสนใจ เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยพัฒนา
ทักษะต่างๆ พัฒนาความคิด ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ผู้เล่นอาจมี 2 คน หรือ
เป็นทีมก็ได้ 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

บริก
าร

ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

21 

 2.4.2 จุดมุ่งหมายของเกม 
 สุวิทย์ มูลคํา (2545, หน้า 90) กล่าวถึงเกมไว้ว่า เกมจัดเป็นสื่อการเรียนที่เร้าให้นักเรียน
เกิดความสนุกสนานและมีจุดมุ่งหมายในการใช้ซึ่ง สุวิทย์ มูลคํา ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการใช้เกม 
ดังน้ี 
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน และท้าทายความสามารถ 
โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง 
  2) เป็นวิธีการที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนฝึกทักษะและเทคนิคต่างๆ การมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
 สมใจ ศรีสินรุ่งเรือง (2545, หน้า 88) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนโดยใช้เกม ดังน้ี 
  1) เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง สนิทสนมคุ้นเคย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2) เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการด้านทักษะเบ้ืองต้น ในการเคล่ือนไหวและรู้จักใช้อวัยวะต่างๆ 
ของร่างกายให้สัมพันธ์กัน 
  3) เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี รักและชอบออกกําลังกายด้วยการทํากิจกรรม
ประเภทต่างๆ ในยามว่างได้ 
  4) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมประเภทต่างๆ 
  5) เพ่ือใช้เกมการเล่น เป็นเคร่ืองช่วยสร้างเสริมคุณธรรมด้านจิตใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 ถานันดร สุวรรณรัตน์ (2546, หน้า 40) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายในการสอนโดยใช้เกมมี 5 ประการ 
คือ 
  1) ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ร่าเริง สนิทสนมคุ้นเคยและรู้สึกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2) เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนไหว และรู้จักใช้
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้สัมพันธ์กัน 
  3) เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีรักและชอบออกกําลังกายด้วยการทํากิจกรรมประเภทต่างๆ 
ในยามว่างได้ 
  4) เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม
ประเภทต่างๆ 
  5) เพ่ือใช้เกมการเล่น เป็นเคร่ืองช่วยสร้างเสริมคุณธรรมด้านจิตใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2549, หน้า 1) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการใช้เกมว่า 
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านและมีทักษะในการคิด 
  2) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป 
  4) เพ่ือมุ่งให้ผู้เล่นเกมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  5) เพ่ือเป็นกิจกรรมในการตรวจสอบและประเมินผลความสามารถในการอ่าน  
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 ทินกร นําบุญจิตต์ (2550, หน้า 95) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการเล่นเกม ดังน้ี 
  1) เพ่ือสร้างความสนุกสนานและความพอใจให้กับผู้เข้าร่วมเล่น 
  2) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 
  3) เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งอารมณ์และจิตใจ 
  4) เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในระหว่างผู้ร่วมเล่น 
  5) เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกําลังกาย 
  6) เพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะไปเล่นในกีฬาอ่ืนๆ ต่อไป  
 อุทัย สงวนพงศ์ (2553, หน้า 1) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่ใช้เกมในการสอน ดังน้ี 
  1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กรักการเล่นและการเรียนกิจกรรมสาระน้ันๆ 
  2) เพ่ือปลูกฝังให้เด็กรักการออกกําลังกาย มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
  3) เพ่ือประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ อย่างสง่าผ่าเผย และนิ่มนวล 
  4) เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 

5) เพ่ือเป็นการฝึกให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มและเพ่ือนๆ 
6) เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองต้นต่างๆ 
7) เพื่อจัดประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความน่าเชื่อถือ 

เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง มีความเมตตาบุคคลอ่ืนและรักการศึกษาเล่าเรียน 
8) เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะการเล่นที่ยุติธรรม มีความเข้าใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของตน 
9) เพ่ือจัดบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ให้สัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมเกม 

 โคเซป เอเม อัลลูเอ (2550, หน้า 1) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการใช้เกมเพ่ือสอนภาษาว่า  
  1) เป็นกิจกรรมที่พัฒนาร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเสริมสร้างความต่ืนเต้น 
มีบรรยากาศทีแ่ตกต่างไปจากการฝึกภาษาตามปกติ 
  2) ช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียนทางภาษาและเกมท่ีเล่นในห้องเรียน นักเรียน
อาจจะนําไปเล่นนอกห้องเรียนได้อีกด้วย 
  3) เป็นเทคนิคการสอนไวยากรณ์ระบบเสียงภาษาได้ดี 
  4) เกม ทุกเกมสามารถเปลี่ยนแปลงกฎกติกาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 จุดมุ่งหมายในการสอนโดยการใช้เกมที่กล่าวไปแล้ว สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของเกม คือ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เกิดความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนา
ทางด้านความคิด ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา เสริมสร้างคุณธรรมด้านจิตใจให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
ยึดกฎกติกา และครูซึ่งได้นําเกมมาประกอบการสอนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การสอนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละรายวิชา 
   2.4.3 ประเภทของเกม 
 สุวิทย์ มูลคํา (2545, หน้า 91) ได้กล่าวถึงประเภทของเกมว่า เกมสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ มากมายหลายประเภทตามลักษณะการเล่นอุปกรณ์ วิธีการเล่น หรือรูปแบบการเล่น เช่น 
  1) เกมเบ็ดเตล็ด เป็นลักษณะเกมง่ายๆ ที่สามารถจัดเล่นได้ในสถานที่ต่างๆ 
ในระยะเวลาสั้นๆ เป็นการเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวเบ้ืองต้น ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ให้เกิดความชํานาญและคล่องตัว 
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  2) เกมเล่นเป็นนิยาย เป็นลักษณะของกิจกรรมการแสดงออกซึ่งท่าทางต่างๆ 
โดยการกําหนดบทบาทสมมุติ ดําเนินเรื่องไปตามเนื้อหาที่จะเล่น 
  3) เกมประเภทสร้างสรรค์ ลักษณะของกิจกรรมการเล่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการเคลื่อนไหว การใช้ภาษาสมองคิดเพ่ือโต้ตอบหรือกิจกรรมการเล่นอย่างสนุกสนาน 
  4) เกมประเภทชิงที่หมายไลจ่ับ ได้แก่ 
   (1) เกมประเภทชิงที่หมาย เป็นเกมที่ต้องอาศัยความแข็งแรง รวดเร็ว คล่องตัว
ไหวพริบการหลอกล่อ ชิงที่ให้เร็วที่สุด 
   (2) เกมประเภทไล่จับ เป็นเกมที่ใช้ความคล่องตัวในการหลบหลีกไม่ให้ถูกจับ
ต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 
  5) เกมประเภทรายบุคคล เป็นเกมแข่งขันที่ใช้ความสามารถ ใครสามารถทําได้ดี และ
ถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ วัดความสามารถ เป็นลักษณะเกมการต่อสู้หรือเลียนแบบก็ได้ 
  6) เกมแบบหมู่หรือผลัด เป็นเกมที่มีลักษณะในการแข่งขันระหว่างกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ทุกคนจะทําดีที่สุดและถูกต้อง 
  7) เกมพ้ืนบ้าน เป็นเกมที่เด็กๆ เล่นกันในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของถิ่น 
  8) เกมนําไปสู่กีฬาใหญ่ เป็นเกมการเล่นทั้งประเภทชุดและบุคคล ใช้ทักษะสูงขึ้น 
เพ่ือเป็นการนําไปสู่การเล่นกีฬาใหญ่แล้วดัดแปลงให้มีกฎกติกาน้อยลง เล่นง่ายขึ้น เหมาะสําหรับเด็ก 
  9) เกมละลายพฤติกรรม เป็นเกมที่ใช้สื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่เคยรู้จักกัน ให้ทุกคนรู้จักกัน 
และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
  10) เกมสันทนาการ เป็นเกมการเล่นที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในการรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์ต่างๆ 
  11) เกมเพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นเกมที่ใช้ประกอบการเรียนรู้โดยกําหนด
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการดําเนินการไว้ชัดเจน ทุกคนช่วยกันคิดและเล่นเกม แล้วนําข้อมูลการเล่น
มาอภิปรายเพ่ือสรุปให้แนวคิดเช่ือมโยงกับเน้ือหาวิชาหรือบทเรียน นําไปสู่การเรียนรู้ 
 วันชาติ เหมือนสน (2546, หน้า 72) ได้จัดแบ่งประเภทของเกมไว้ ดังน้ี  
  1) เกมเบ็ดเตล็ด 
  2) เกมนําไปสู่กีฬาใหญ่ 
  3) เกมการเล่นเข้าจังหวะ หรือประกอบเพลง 
  4) เกมการเล่นทดสอบสมรรถภาพตนเอง 
  5) เกมการเล่นพ้ืนเมือง 
  6) เกมการเล่นนันทนาการ 
 วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2549, หน้า 14) ได้แบ่งประเภทของเกมประกอบการสอนเป็น 8 ประเภท 
ดังน้ี 
  1) เกมฝึกการกระทํา  
  2) เกมการศึกษา  
  3) เกมฝึกทักษะทางร่างกาย  
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  4) เกมทักษะทางภาษา  
  5) เกมทายบัตร  

  6) เกมพิเศษ  
  7) เกมฝึกหัด 
  8) เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2550, หน้า 150) ได้แบ่งเกมที่นํามาใช้ประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลายประเภทตามลักษณะการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
  1) เกมประเภทเบ็ดเตล็ด 
  2) เกมประเภทสร้างสรรค์ 
  3) เกมประเภทสร้างประสบการณ์ 
 ฆนัท ธาตุทอง (2551, หน้า 162) ได้แบ่งประเภทของเกมไว้ 10 ประเภท ดังน้ี 
  1) เกมเบ็ดเตล็ดง่ายๆ สู่จุดหมายระยะสั้น เสริมสร้างทักษะเบ้ืองต้น 
  2) เกมเล่นเป็นนิยาย แสดงออก ท่าทาง บทบาทสมมุติ การแสดงละคร 
  3) เกมสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้สมอง 
  4) เกมชิงที่หมาย อาศัยความแข็งแรง รวดเร็ว ไหวพริบ หลอกล่อ กลวิธี 
  5) เกมนํา เล่นทั้งกลุ่มหรือบุคคล โดยนํากจิกรรมหลักมาย่อย ดัดแปลง มีกติกาน้อยลง
เล่นง่าย เหมาะสําหรับเด็ก นําไปสู่การเล่นในระดับสูงข้ึน 
  6) เกมละลายพฤติกรรม ใช้สื่อ กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย 
กล้าแสดงออก เปิดใจ สัมพันธภาพที่ดี 
   7) เกมสันทนาการ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย เล่นได้ทุกวัย 
   8) เกมรายบุคคล ใครทําได้ดี ถูกต้อง เป็นผู้ชนะ วัดความสามารถเฉพาะบุคคล 
  9) เกมหมู่หรือผลัดในกลุ่มช่วยกันทําให้ดีที่สุด อาศัยทักษะความสามารถของสมาชิก
ในกลุ่ม 
  10) เกมพ้ืนบ้าน เล่นกันในท้องถิ่น เอกลักษณ์เฉพาะ วัฒนธรรม ประเพณี  
 ประเภทของเกมที่ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สรุปได้ว่า เกมมีลักษณะหลายประเภท 
หลายรูปแบบต่างๆ กัน มีทั้งเกมที่เล่นอยู่กับที่และเกมที่ต้องมีการเคลื่อนไหว บางเกมใช้สื่อ ซึ่งแต่ละเกม
ต่างฝึกทักษะ ไหวพริบ ความคิด ความสามารถ ความคล่องตัว และฝึกความเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี 
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านอารมณ์และสังคมไปด้วย  
 2.4.4 ลักษณะของเกมประกอบการสอนภาษาไทย 
 วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2549, หน้า 18) ได้กล่าวถงึลักษณะของเกมประกอบการสอนภาษาไทยไว้ว่า 
  1) พัฒนาความคิดในการแก้ปัญหา 
  2) ฝึกทักษะทางภาษา และทบทวนเน้ือหา 
  3) ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การดู วรรณคดี
และวรรณกรรม 
  4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถที่มีอยู่ 
  5) ใช้ประเมินผลการเรียนการสอน 
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  6) ให้ความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียน 
  7) ใช้จูงใจและเร้าความสนใจในการเรียน 
  8) ฝึกความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
  9) ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  10) ใช้นําเข้าสู่บทเรียน ใช้สอน ใช้สรุปและใช้ฝึกทบทวนบทเรียน 
  11) ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 ทินกร นําบุญจิตต์ (2550, หน้า 95) ได้กล่าวถึงลักษณะของเกมไว้ ดังน้ี 
  1) เป็นกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการที่มุ่งให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน และ
พึงพอใจ 
  2) กติกาการเล่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
  3) เวลาการเล่นไม่มากนัก 
  4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นหาง่ายและราคาไม่แพง 
  5) เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องอาศัยทักษะการเล่นที่ยาก 
  6) มีคุณค่าทางด้านการเสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 
 ลักษณะของเกมประกอบการสอนภาษาไทย ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การนําเกมมาใช้ในการเรียน
การสอน เกมท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี คือ มีจุดมุ่งหมายเหมาะกับความต้องการ และความสนใจของนักเรียน 
มีประโยชน์ ใช้วัสดุหาง่ายมีกติกาสั้นเข้าใจง่ายใช้เวลาในการเล่นไม่นาน ไม่ซับซ้อน เปิดโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วม เร้าความสนใจให้ความสนุกสนาน ท้าทายสติปัญญา และใช้หลักจิตวิทยา ประยุกต์ทฤษฎี 
และหลักการให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ พัฒนาการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 
 2.4.5 การสอนโดยใชเ้กม 
 สุวิทย์ มูลคํา (2545, หน้า 93) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมี ดังน้ี 
  1) ขั้นเลือกเกม 
   เกมที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า “เกมการศึกษา”
คือ เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยมุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้สอน
จะต้องเลือกเกมเพ่ือนํามาใช้จัดการเรียนรู้ดังน้ี 
   (1) ผู้สอนสร้างเกมข้ึนมาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการสร้าง และจะต้องทดลองใช้เกมที่สร้างหลายๆ คร้ังจนกระทั่งมั่นใจว่า
สามารถใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ 
   (2) ผู้สอนเลือกเกมท่ีมีผู้สร้างขึ้นไว้แล้วมาดัดแปลงให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
ของการสอนของตนก็ได้แต่ต้องศึกษาเกมน้ันให้เข้าใจ แล้วจึงดัดแปลงหรือทดลองใช้ก่อน เพ่ือจะได้เห็น
ประเด็นหรือข้อขัดข้องต่างๆ  
  2) ขั้นช้ีแจงการเล่นและกติกา ผู้สอนควรดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) บอกช่ือเกมแก่ผู้เล่น 
   (2) ช้ีแจงกติกา โดยผู้สอนควรจัดลําดับขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจนพร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้ 
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   (3) สาธิตการเล่น เกมทีม่ีวิธีการเล่นที่ซับซอ้นบางครั้งอาจต้องมีการสาธิตก่อน 
   (4) ซ้อมก่อนเล่นจริง เกมที่มีวิธีการเล่นที่ซับซ้อน นอกจากสาธิตแล้วยังอาจจําเป็น
ที่จะให้ผู้เล่นลองซ้อมเล่นก่อน เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน 
  3) ขั้นเล่นเกม 
   (1) จัดสถานที่สําหรับการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการเล่น 
   (2) ใหผู้้เรียนเลน่เกมและผูส้อนควบคุมการเลน่ให้เป็นไปตามข้ันตอน และในบางกรณี
ต้องมีการควบคุมเวลาในการเล่นด้วย 
   (3) ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และ
ควรบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพื่อนําไปอภิปรายหลังการสอน หรือ
ผู้สอนอาจมอบหมายผู้เรียนบางคนสังเกตการเล่น บันทึกพฤติกรรมและควบคุมเวลาการเล่นก็ได้ 
  4) ขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผล 
   ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากสําหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เพราะจุดเน้น
ของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและ
โยงเข้าประเด็นการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการดําเนินการอภิปรายหลังการเล่นเกม
ควรดําเนินการ ดังน้ี 
   (1) ผู้สอนควรต้ังประเด็นคําถามเพ่ือนําไปสู่การอภิปราย เช่น 
     ก. ผู้ชนะมีวิธีการเล่นอย่างไร 
     ข. ผู้ชนะหรือผู้แพ้มีความรู้สึกอย่างไร 
     ค. ผู้ชนะเล่นเกมชนะเพราะเหตุใด 
     ง. ผู้แพ้เล่นเกมแพ้เพราะเหตุใด 
   (2) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับ 
   (3) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเน้ือหาสาระต่างๆ ที่ได้รับ 
 วันชาติ เหมือนสน (2546, หน้า 27) ได้กล่าวถึงการสอนโดยใช้เกมไว้ว่า ในการสอนเกมน้ัน 
ต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะเบื้องต้นและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
เกมน้ันๆ ดังน้ันวิธีการสอนเกม จึงควรดําเนินวิธีการสอน ดังน้ี 
  1) การจัดช้ันเรียน 
  2) การอธิบายวิธีเล่น 
  3) การสาธิตการเล่น 
  4) การปฏิบัติ 
  5) การติดตามผล 
 วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2549, หน้า 19) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา นําเนื้อหาและข้อมูลของเกม 
พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ 
อย่างสนุกสนานและฝึกทักษะภาษาหรือทําความเข้าใจบทเรียนไปพร้อมๆ กันนอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
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ให้ผู้เรียนรู้จักคิดตัดสินใจ แสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เป็นการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ 
โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 
 ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ (2550, หน้า 98) ได้กล่าวถึงการสอนโดยใช้เกมไว้ ดังน้ี 
  1) เตรียมตัวและทําความเข้าใจในเกมที่เตรียมไว้ 
  2) กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วอยู่เสมอ เพราะผู้เล่นเกมจะรับรู้ความรู้สึก
ของผู้นําเกมได้ไว้และจะปฏิบัติสนองตอบเช่นเดียวกับผู้นําเกมโดยมิได้ต้ังใจทั้งทางดีและไม่ดี 
  3) หยุดเล่นทันทีที่ความสนุกถึงขีดสูงสุด อย่าเล่นจนสมาชิกเริ่มเบ่ือ 
  4) เตรียมเกมสํารองไว้หากจะเล่นเกมต่อไป ควรเล่นให้เร็วเพราะผู้เล่นกําลังมีความพร้อม 
  5) ผู้นําเกมต้องมีความเช่ือมั่นว่าเกมที่นํามาให้เล่นน้ันมีความสนุกสนาน 
  6) ย้ิมอยู่เสมอ มีอารมณ์ขัน และเตรียมมุขตลกไว้บ้าง 
  7) ไมจ่ําเป็นต้องอธิบายเสมอไป ถ้าสามารถสาธิตได้ 
  8) ระลึกไว้เสมอว่า เกมยึดหยุ่นได้เสมอ 
  9) ประเมินผลการเล่นตลอดเวลา 
  10) หลังจากได้ดําเนินการจนจบแล้วอาจร่วมเล่นเกมกับสมาชิกบ้าง 
  11) การฝึกหัดและมีประสบการณ์บ่อยๆ จะทําให้ผู้นําเกมมีความสามารถ และ
สร้างความเช่ือมั่น 
 ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2550, หน้า 151) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอน
โดยใช้เกมไว้ ดังน้ี  
  1) ขั้นเลือกเกม 
  2) ขั้นช้ีแจงและกติกาการเล่นเกม 
  3) ขั้นเล่นเกม 
  4) ขั้นอภิปรายหลังการเล่นเกม 
  5) ขั้นประเมินผล 
 จริญญา สอนสุด (2550, หน้า 80) กล่าวว่า การนําเกมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติจนสามารถจําและนําไปใช้กับทักษะอ่ืนๆ ได้ 
จึงควรนําเกมแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
และเหมาะสมตามวัย เกมประกอบการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ สนุกสนาน และเป็นการชักจูง
ให้เกิดความสนใจในบทเรียน เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น และได้ฝึกทักษะทางภาษา นอกจากนี้ นักเรียน
จะรักและสนุกกับการเรียนอีกด้วย  
 ฆนัท ธาตุทอง (2551, หน้า 3) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้เกมไว้ ดังน้ี  
  1) ขั้นเลือกเกม 
  2) ขั้นช้ีแจงการเล่นและกติกา 
  3) ขั้นเล่นเกม  
  4) ขั้นอภิปรายหลังการเล่น และสรุป 
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 วุฒิศักด์ิ บุญแน่น (2552, หน้า 30) กล่าวว่าเกม คือ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนําเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรม
การเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้  
  1) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เร่ืองต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ  
  2) ทําให้เกิดประสบการณ์ตรง 
  3) เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสงู 
 อุทัย สงวนพงศ์ (2553, หน้า 4) ได้กล่าวถึงการสอนโดยใช้เกมไว้ว่า เตรียมบทเรียน หรือ
เน้ือหาสาระของกิจกรรมต่างๆ ให้สมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร และควรเตรียมการต่างๆ ดังน้ี 
  1) จัดแบ่งเวลาที่สอน ควรเตรียมการสอนที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยปรับกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับเวลาด้วย 
  2) ควรเตรียมกิจกรรมทีส่ามารถเรียนได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
  3) ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศชาย หรือเพศหญิง หรือสามารถเล่นได้ทั้งชาย
และหญิง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับว่าในช้ันเรียนน้ันมีนักเรียนเพศใด 
  4) ควรเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างหลากหลาย 
  5) ครูต้องกระตุ้นให้เด็กอยากเล่น อยากเรียน อยากเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เพียงแต่อยู่ใน
โรงเรียนเท่าน้ัน แต่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ทิศนา แขมมณี (2553, หน้า 365) ได้กล่าวว่าวิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองทําให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง การที่เด็กได้แสดงออกทั้งทักษะการฟัง 
การพูดรวมทั้งสาระอ่ืนๆ 
 พิมพ์พร ฟองหล่ํา (2554, หน้า 91) กล่าวว่าวิธีสอนโดยใช้เกม คือกระบวนการที่ผู้สอน
ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และ
นําเน้ือหา และข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกม มาใช้ในการอภิปราย
เพ่ือสรุปการเรียนรู้  
 ข้อดี ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จาก
การเล่น เกิดการเรียนรู้โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ทําให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย และ
อยู่คงทน ผู้สอนไม่เหน่ือยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ  
 ข้อจํากัด เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก มีค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากผู้เรียนทุกคนต้องมีวัสดุอุปกรณ์
ในการเล่นเฉพาะตน ผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจศึกษาและทดลองใช้จนเข้าใจ ต้องมีทักษะ
ในการทําการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้
ตามวัตถุประสงค์ 
 แฮดฟิลด์ (Hadfeild, 1999, pp. 4-5) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมที่มีกฎและเป้าหมาย
ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน การใช้เกมที่มีความหลากหลายเป็นเทคนิคที่สําคัญในการสอนภาษาไทย
โดยแต่ละเกมจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งประเภทของเกมท่ีนิยมใช้กันมีดังต่อไปนี้ 

 1) เกมเติมข้อมูลในช่องว่าง โดยสามารถใช้ได้ทั้งเป็นแบบรายบุคคล คู ่หรือกลุ่ม 
 2) เกมทาย โดยผู้เล่นฝ่ายหน่ึงจะมีข้อมูลอยู่แล้วให้อีกฝ่ายคาดเดา 
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 3) เกมค้นหา โดยผู้เล่นจะต้องพยายามเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากมีข้อมูลมาก
ก็จะสามารถแก้ปัญหาหรือตอบคําถามได้ 

 4) เกมจับคู่ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูล เป็นการสืบหาคู่ที่มีข้อมูล
ที่สอดคล้องกัน 

 5) เกมการแลกเปล่ียน โดยผู้เล่นแต่ละคนจะมขี้อมูลหรือสิ่งของที่ต้องการท่ีจะแลกเปลี่ยน
กับคนอ่ืนๆ เป้าหมายของเกมน้ีคือการเจรจาแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่าย 

 6) เกมบทบาทสมมุติ โดยผู้ เล่นจะได้รับ ช่ือหรือลักษณะของตัวละครสมมุติ 
ซึ่งการสวมบทบาทในการเล่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นอาจเป็นแบบปลายเปิด โดยอาจพัฒนา
รูปแบบในการเล่นได้ในหลายวิธี 
 หยิน ยอง เหมย (Yin Yong Mei, 2000, Abstract) กล่าวว่าในการเลือกเกมที่จะนํามาใช้
ในการเรียนภาษานั้นควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

 1) เกม จะต้องให้มากกว่าความสนุกสนาน กล่าวคือ ต้องมีการสอดแทรกเนื้อหาหรือ
ความรู้ทางภาษาเข้าในเกมน้ันๆ 

 2) ในการใช้เกมควรเลือกเกมท่ีเน้นความร่วมมือ ไม่เน้นการแข่งขันจนเกินไป 
 3) เกมควรส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาที่สองมากกว่าภาษาแม่ 
 4) ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนทั้งหมดควรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
 5) เกมควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และการแสดง

ความคิดเห็นในเน้ือหาของภาษา 
 เจนดา (Janda, 2008, Abstract) กล่าวว่าเกมภาษาคือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษา
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนภาษาในทางที่ผ่อนคลายส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านภาษาและทักษะ
ด้านความคิด ซึ่งในเกมภาษานี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดหรือแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนและสามารถ
สร้างโอกาสในการใช้ภาษาอย่างมีความหมาย ดังนั้นเกมภาษาจึงเป็นเทคนิคการสอนภาษาที่มี
ประสิทธิภาพมาก ช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่สามารถทําให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนได้ 
 แอน หลุยส์ เดอวิท (Ann Louis Devitt, 2012, Abstract) กล่าวว่า เกมถูกใช้เป็นวิธีหรือ
เทคนิคที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเลือกและการออกแบบเกมท่ีดีควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษา ประโยชน์ของเกมมีต้ังแต่ด้านความรู้ความเข้าใจของการเรียนรู้
ภาษา การทํางานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วยเนื่องจากเกม
มีความสนุกสนานและในเวลาเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายจึงสามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติในทุกทักษะของ
ภาษา 
  การสอนโดยใช้เกม สรุปได้ว่า การสอนเกมต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียน 
รู้อะไร เกิดความเข้าใจเรื่องอะไร ทําอะไรได้บ้างตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ นอกจากเกิดทักษะเบ้ืองต้น
และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมน้ันๆ ผู้สอนจึงต้องคัดเลือกเกม ชี้แจงขั้นตอนการเล่น 
บอกกฎกติกาให้ผู้เล่นเข้าใจตามขั้นที่ 1 นําเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักคิดตัดสินใจ แสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ และหลังการเล่นผู้เรียน
สามารถอภิปราย สรุปผลได้ก็คือขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและผู้เรียนสามารถประเมินผลได้ในขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึก
ทักษะการอ่านคําศัพท์ ดังต่อไปนี้ 
 วรรณา จันทรวงศ์ (2548, หน้า 72) การใช้เกมบัตรคําเพ่ือพัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิเมื่อผู้วิจัยทําการจัดทํากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยเกมบัตรคํา หลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียน 
 กัญญชลา ศิริชัย (2549, หน้า 69) ผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 นภาพร พรมจันทร์ (2550, หน้า 81) ผลการใช้เกมการศึกษาที่คัดสรรต่อการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่คัดสรรทําให้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 สายวาริน ทาหาร (2553, หน้า 76) การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดท้ายคํา โดยใช้เกมของนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียน
สะกดท้ายคํา โดยใช้เกมดีกว่าคะแนนก่อนเรียน 
 พิชญ์สินี โชติชะวงค์ (2554, หน้า 74) การใช้เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะ
การคิดดีขึ้น หลังจากการใช้เกมการศึกษา เมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียน
มีคะแนนรวมอยู่ในระดับดีทุกคน และเมื่อพิจารณาคะแนนจากการทําใบงานของนักเรียนแต่ละด้าน 
พบว่า นักเรียนทําใบงานได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ด้านการเปรียบเทียบ นักเรียนทุกคนได้คะแนน
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านการสังเกต คิดเป็นร้อยละ 88.46 ด้านการเรียงลําดับ 
คิดเป็นร้อยละ 84.62 ด้านการจับคู่ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ด้านการจําแนก คิดเป็นร้อยละ 61.54 
 กาญจนา โพธิลักษณ์ (2554, หน้า 64) การใช้เกมเสริมทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 58.12 คะแนนหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 88.26 คะแนนผลต่างรวมเท่ากับ 208 คิดเป็นร้อยละ 30.14 สรุปได้ว่าคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 วอลลิ่ง (Walling, 1977, pp. 6147-A) ได้ศึกษาผลของการเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อทุกขั้นตอน
กับการสอนวิชาอ่ืน เช่น การบรรยาย-การอธิบาย กับนักศึกษาปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยอิลลินนอยส์ 
จํานวน 180 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มที่ใช้เกมเป็นสื่อการสอนทุกขั้นตอนมีผลสัมฤทธ์ิ และ
ความคงทนทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน 
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 ทรอลลินเจอร์ (Trollinger, 1978, pp. 1232-A) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างการสอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบบรรยายที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายระดับเกรด 10-11 ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการสอน
แบบใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกับการบรรยาย ไม่แตกต่างกันแต่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน
แบบใช้เกม 
 มาติน แอฟเนอร์ และแอลเดีย โฮลซิงเกอร์ (Martin Ebner & Andreas Holzinger, 2007, 
pp. 873-890) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติของผู้ใช้ โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้
ในระดับสูง ผลการทดลองพบว่าการเล่นเกมช่วยให้มีประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึ้น นักเรียน
สนุกกับการเรียนรู้ กับ e-learning ประเภทเกม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ กี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้านการใช้กิจกรรมเกมมาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้กับเด็ก ซึ่งงานวิจัยมีความหลากหลาย
ทั้งระดับการศึกษา ระดับความสามารถทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ความหลากหลายของวิธีสอน
และกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่างานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีผลสอดคล้องกัน
กล่าวคือ กิจกรรมเกมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ ทักษะ
พ้ืนฐานทางภาษา การเรียนการสอนสนุกสนาน โดยเฉพาะสําหรับเด็กประถมศึกษาเป็นวัยที่เหมาะแก่
การใช้เกมในการสอน เพราะธรรมชาติของเด็กวัยนี้ชอบเล่น ชอบสนุกสนาน ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าการสอนปกติ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการใช้เกมมาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้ตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ มีวิธีการเล่นเรียบๆ ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความเจริญงอกงามของเด็ก
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย 
 
 




