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ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549  จํานวน  6  คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบฝกการอานคําคลองจอง  
แบบทดสอบในการอานคํา  และแผนการสอน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาเฉลี่ย  
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  The  Wilcoxon  Macthed  Pairs  Signed - Ranks  Test  

  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  แบบฝกการอานคําคลองจอง  มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีประสิทธิภาพ  94.10 / 90.63 

2.  ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู  

ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง  หลังการทดลองอยูในระดับด ี

3.  ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู  

ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง  
มีความสามารถในการอานคาํกอนและหลงัการทดลอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05 
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The  porpose  of  this  study  was  three  fold:  to  investigate  basic  reading  ability 

of the  children with  learning disabilities using  rhyming  strategy, to  compare  the basic   

reading ability   of  the  children  with  learning disabilities before and after using the 

rhyming strategy and to examine the efflciency of the reading pedagogy using the rhyming  

strategy    at  the  80/80  level. 

The  sample  consisted  of  6  children with   reading  disabilities in Parathom 

Suksa  2-3 who possessed nomal  intelligenece and  without  emotional, behavioral  

problems. These children   were choosen from  Ban  Nhong  Krathoom  School  in the 2006, 
academic  year. 

The  instruments  for  this  study  included  rhyming  reading  basic reading test , 

and  lesson  plan. The  data were analyzised  using  the  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed 

– Ranks  Test.  

The  findings  were  as  follows 

1.  The  efficiency  of  the  rhyming  strategy  was established at  94.10/90.63 

2.  The basic reading ability  of  children  with  learning  disabilities after  using 

rhyming  strategy  was  at the good  level. 

3.  The basic reading ability  of  the children  with  learning  disabilities  using 

rhyming  strategy  were  higher than  the  pretest  scores,significant  at    .05  level. 

 

 

 

 
 



บทที่  1 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหรือ แอลดี  (Learning  Disabilities)  เปนเด็กกลุมที่ถูกจัด

ไวในความพกิารตามพระราชบัญญัติฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ พุทธศกัราช 2534 และมักพบเดก็ที่

มีปญหาทางการเรียนรู  ไดมากในระดับประถมศึกษา เด็กกลุมนี้เปนเด็กที่มีปญหาดานการอาน  การ
เขียน  การพดู การฟง การคิดหรือการคํานวณ  ถาหากครูผูสอนไมมีความเขาใจลักษณะและ
ธรรมชาติของเด็กเหลานี้แลว ก็จะสงผลกระทบตอการเรียน  ทําใหเกดิความไมสอดคลองกัน
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสติปญญาของเด็กทั้งๆ ที่เด็กมีสติปญญาที่ดี  ซ่ึงเปนผลทําให
เด็กขาดความเชื่อมั่นในการนับถือตนเอง มีปญหาในเรื่องการวางแผนการศึกษา  อาชีพ การใช
ชีวิตประจําวันตลอดจนความสัมพันธตอครอบครัว และความสัมพันธทางสังคมตางๆ  จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ครูจะตองเขาใจและแสวงหาวิธีในการจัด กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูใหสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข 

เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  สวนหนึ่งจะมีปญหาในดานการจํา  การจาํในสิ่งที่ไดยินและ  
จําจากสิ่งที่มองเห็น  ดังนั้นเด็กจึงมีปญหาในดานการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการสะกดคํา วาเลตต  
(Valett)  ไดจดัลําดับพัฒนาการของเด็กเปนขั้นตางๆ  ที่จะนําไปสูการเรียนรูในดานพัฒนาการของ

ภาษาสิ่งที่เดก็ควรจะมี คือความสามารถในการจําคําศัพทไดรูความหมายของคําสามารถเปลงเสียง
ได  ทั้งพยัญชนะตน  ตวัสะกด  และพยัญชนะควบกล้ํา  สามารถจําแนกเสียงพูดได   อานหนังสือได
และเขาใจสิ่งที่อาน ซ่ึงการที่เด็กจะอานหนังสือไดหรือไมนั้นตองอาศัยทักษะเบื้องตน ที่จําเปน  3  

ประการ  คือ  การจําคํา  ความเขาใจความหมายของคําศพัท  และความสามารถในการเขาใจสิ่งที่
อาน               (ผดุง  อารยะวญิู. 2542:122-133;  อางอิงจาก  Valett)  ในดานการรบัรูคํา  ถาเดก็

ไมรับรูคําหรือ  จําคําที่เคยเหน็มาแลวไมได  จะมีปญหาในการอานมาก  ทําใหไมเขาใจเรื่องที่อาน 
ความสามารถ          ในการรบัรูคํา   และการประมวลคําที่เรียนรูมาจากประสบการณตรง จะชวย
แกปญหาในการอานไดมากขึ้น  (อุทัย  ภิรมยร่ืน.  2535: 25) 

การอานเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการศึกษาและแสวงหาความรู  การเรียนรู  และใชวิธี
อานที่ถูกตอง จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนการอานอยางสม่ําเสมอ
จะชวยใหผูอานมีพื้นฐานในการอานที่ดี  ทัง้จะชวยใหเกดิความชํานาญและมีความรูกวางขวางมาก
ขึ้น  ดังนั้นการที่นักเรียนจะเปนผูอานที่ดีจงึขึ้นอยูกับความสนใจของผูอาน  เพื่อเปนแรงจูงใจทีจ่ะ
ชวยใหนกัเรียนไดอานอยางสม่ําเสมอ  (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย. 2542 : 2) 



การอานเปนปญหาสําคัญที่สุดของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  มีงานวจิัยจํานวนมากระบุ
วา  รอยละ  80  ของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู มีปญหาในการอาน  (ผดุง   อารยะวญิู.  2544: 

65)  ซ่ึงหลักการสอนเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูดานการอานตองใหเดก็เขาใจจุดมุงหมายสําคัญ

ของการอาน  โดยครูเปนผูสงเสริมแนะนาํใหเดก็เลือกอานตามความสนใจ  จดัใหเดก็ไดอานใน
ชวงเวลาสั้นๆ เปนประจําทกุวัน   มุงเนนความสําเร็จในการอานและครใูหการเสริมแรง
ประสานงานกบัผูปกครอง   โดยแจงใหทราบความสําเร็จความกาวหนาในการอาน  และเสนอแนะ
ใหผูปกครองจดักิจกรรมการอานที่บานในลักษณะเดยีวกนั   จัดหาหนังสือในการอานไวมากๆ 
เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสฝกทักษะในการอานและการเขยีน  เชน  จดัชุมนุม  การละคร  สโมสรกวี   
สโมสรนักอาน  หนังสือพิมพประจําหอง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2543: 20) 

วิธีการสอนอานสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานนั้นมหีลายวิธีดวยกนั 
แตกตางกันไปตามลักษณะความบกพรองและระดับความสามารถในการอาน   วิธีการสอนอานคํา
โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง ชวยในการสอนอานเด็กที่อานหนังสือไมออกโดยเนนการ
ทองจํา  เปนเสยีงสัมผัสคลองจองเด็กอาจจะอานไดโดยวธีิการจํา  และเมื่อเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูไดรับการชวยเหลือ ที่เหมาะสมกจ็ะทําใหเด็กเหลานี้เรียนรูไดอยางมีความรู   และสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 

บทรอยกรองคําคลองจอง  มีความสําคัญตอความรูสึกพืน้ฐานของเดก็ๆ  ทุกคน  นั่นคือ  
ความสนุก เมือ่ไดอานคําคลองจอง มีสัมผัสที่เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของวรรณกรรมไทย  
ทวงทํานองตามลักษณะบังคบัของคําประพันธที่สละสลวยคลองจองกนันั้น  โดยไมบังคับคํา  
นอกจากนี้ทําใหสามารถงายแกการทองจาํ จดจํา  (อรัญญา  เชื้อทอง. 2546: 2; อางอิงจากมหาวทิยาลัย

ศรีนครนิทรวิโรฒ  ภาควิชาภาษาไทย. 2525) และจากความสําคัญของภาษาไทย  ความสําคัญของ

การอาน  การสอนอาน  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน  และจากลักษณะแนวการสอน
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ตองเนน  การย้ํา   การทําซ้ํา  ทําบอย ๆ  

จากสภาพปญหาของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูที่มีปญหาของการอานของเด็กประเภทนี้
ดังกลาวมานัน้  ผูวิจัยจึงเหน็วาการสรางสื่อการสอนอานคํา  โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง  
เพื่อศึกษาการอานคําของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูทั้งกอนและหลังการสอนอานโดยใชแบบฝก
การอานคําคลองจอง  ซ่ึงคาดวาจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดอานคํา
ได   อันเปนพืน้ฐานของการอานในระดับสูงตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําคลองจองของเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูดานการอาน  ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 



2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน
หลังการใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง 

3. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูกอนและ
หลังการใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

1. ทําใหไดแบบฝกการอานคําคลองจองของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. เปนแนวทางสาํหรับครูผูสอนและผูที่เกีย่วของในการสอนเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู  เร่ืองการอานคํา  ที่จะนําแบบฝกอานคําคลองจองไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 และ 3  

2. กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั  เปนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ระดับ
ประถมศึกษาปที่  2 และ 3 โรงเรียนบานหนองกระทุม อําเภอกงไกรลาศ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุโขทัย  เขต  1  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549  โดยการเลือกแบบเจาะจง  จํานวน 6 

คน ซ่ึงคัดแยกโดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนรู  และแบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะ
ดานของ                    ผดุง อารยะวิญู และแบบประเมินความสามารถทางเชาวปญญาของกรม
สุขภาพจิต   

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน  คอื   การสอนโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง 
ตัวแปรตาม  คอื  ความสามารถในการอานคํา 

3. นิยามศพัทเฉพาะ 

1. เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง  เดก็ที่มีความยุงยากในการอาน เชน อาน
ตะกุกตะกัก อานไมไดหรือไมเขาใจความหมายของคําทีอ่าน  มีระดับสติปญญาปกติ  ไมมีความ
พิการซ้ําซอน  ไมมีปญหาดานอารมณ  พฤติกรรม  และปญหาครอบครัว  



2. ความสามารถในการอานคํา หมายถึง ความสามารถในการอานออกเสียงคําและ
เขาใจความหมายของคํา  ซ่ึงเลือกมาจากคาํในบทเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1  และคําที่พบบอยใน

ชีวิตประจําวัน  มาตราตัวสะกดแมกบ   
3. แบบฝกการอานคําคลองจอง  หมายถึง  ชุดเอกสารที่ใชสําหรับฝกอานคําที่มีเสียง

สัมผัสกันคลองจองกัน  ซ่ึงเแตงดวยกลอนสี่มีความหมาย  โดยใชคํามาตราตัวสะกดแมกบ และคํา             
ที่พบบอยในชวีิตประจําวันทีน่ักเรียนอานไมได  และไมเขาใจความหมาย   เหมาะสมกับวยัของเด็ก         

ซ่ึงผูวิจัยเปนผูแตง 
4. เกณฑประสิทธิภาพ  80/80 หมายถึง เกณฑที่แสดงระดบัคุณภาพของแบบฝก               

การอานคําคลองจองที่ผูวิจัยแตงขึ้นเอง 
80  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  80  ของคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน การ

อานระหวางการทดลอง 
80  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละ  80  ของคะแนนทีไ่ดจากการทํา

แบบทดสอบความสามารถในการอานคําหลังการทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดไวดังนี ้
 

แนวคดิ/ทฤษฎี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําคลองจองหรือเสียงสัมผัส         
จะชวยใหเดก็จดจําคําไดงายกวา
ขอความที่เปนรอยแกว  เพราะ คํา
ที่มีเสียงสัมผัสคลองจองกันชวย
ใหงายแกการจดจําและ          จํา
ไดแมนยํา  และยังใหความ
เพลิดเพลิน                               (สุ

รางค โควตระกูล 2541: 253) 

กฎการเรียนรูของธอรนไดค 
- กฎแหงความพรอม 
- กฎแหงการฝกหัด 

- กฎแหงผล 

 
 

 

การสอนโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง 

ทฤษฎีการเสริมแรง

ของสกินเนอร 

- การเสริมแรง
ทางบวก 

- การเสริมแรง
ทางลบ 

 

ความสามารถในการอานคํา 



สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย 
 1.  แบบฝกการอานคําคลองจอง  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

 2.  ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูหลังการใชแบบฝกการอาน

คําคลองจองอยูในระดับด ี

 3.  ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูหลังการใชแบบฝกการอาน

คําคลองจองสูงขึ้น 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาในครั้งนี้  ผูวิจยัไดรวบรวมเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของตามหวัขอตอไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู 
1.1 ความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
1.2 ลักษณะของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู 
1.3 หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
1.4 การจัดการเรยีนการสอนสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
1.5 งานวิจยัที่เกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอาน 

2.1 ความหมายของการอาน 

2.2 ความสําคัญของการอาน 

2.3 จุดประสงคของการอาน 

2.4 ทฤษฎีการอาน 

2.5 ปญหาในการสอนอานและปญหาการอาน 

2.6 วิธีการสอนอานและขั้นตอนในการสอนอาน 

2.7 เทคนิคการชวยจํา 
2.8 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการอาน 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทรอยกรองและคําคลองจอง 
3.1 ความหมายของคําคลองจอง 
3.2 ลักษณะของคําคลองจอง 
3.3 นิยามและความเปนมาของบทอาขยาน 

3.4 วัตถุประสงคของบทอาขยาน 

3.5 ประเภทของบทอาขยาน 

3.6 ความหมายของบทรอยกรอง 
3.7 ความสําคัญและคุณคาของบทรอยกรอง     
3.8 หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในการสอนอานคํา       
3.9 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบทรอยกรองและคําคลองจอง 

 

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 



4.1 ความหมายและความสําคัญของแบบฝก 

4.2 ประโยชนของแบบฝก 

4.3 ลักษณะของแบบฝกที่ด ี

4.4 หลักในการฝกทักษะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 



1.1  ความหมายของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน  ไดใหคํานยิามของเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรู  ไวดังนี้ 
ศรียา  นิยมธรรม  (2537: 3)  ใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไววา  

เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  (Learning  Children)  หมายถึง  เด็กทีม่ีความผิดปกติอยางใดอยาง

หนึ่ง  หรือหลายอยางของขบวนการพืน้ฐานทางดานจิตวิทยาการเรียนรู เกี่ยวกับความเขาใจการใช
ภาษาพดูหรือภาษาเขยีน  ซ่ึงความผิดปกตนิี้อาจเหน็ไดไนลักษณะของการมีปญหาในการับฟง  การ
คิด  การพูด  การอาน  การเขียน  การสะกดคํา  หรือการคํานวณ ตลอดจน  การรับรูอันเปนผลจาก
ความผิดปกตทิางสมอง  แตไมรวมถึงเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอันเนื่องมาจากการมองไมเห็น 
ปญญาออน              การไมไดยิน  การเคลื่อนไหวไมปกติเนื่องจากรางกายพกิาร  มีอารมณ
แปรปรวน  หรือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา 
                   ผดุง  อารยะวญิู  (2539: 115)  ไดใหความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  

(Learning  Disabilities)  หมายถึง  เด็กทีม่ีความบกพรองในกระบวนการทางจิตวิทยา  ทําใหเด็กมี

ปญหาทางการใชภาษา  ทัง้ในการฟง  การอาน  การพูด  การเขียน และการสะกดคําหรือมีปญหาใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร   ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากความบกพรองทางรางกาย  แขนขา  
ลําตัว  สายตา  การไดยนิ อารมณ  และสภาพแวดลอมรอบตัวเดก็   

สมิท และคนอื่นๆ (Smith  and  Others. 1995: 101) ใหความหมายของเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรูวา  เกิดจากความบกพรองทางพันธุกรรม  ทําใหเดก็มีปญหายุงยากในการ
ดําเนินชวีิต ประจําวนั  การแสดงออกทางพฤติกรรม  การรับรูทางสังคม  และการมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่น  ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิด  และการเรียน 
คณิตศาสตร   ปญหาดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะของแตละคน และไมไดรวมถึงเด็กทีม่ีความ
บกพรองทางสติปญญา  ความบกพรองทางประสาทสัมผัส  ปญหาทางพฤติกรรมความแตกตางทาง
วัฒนธรรม  

เลอรเนอร  (Lerner. 1997: 4) เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง ความผิดปกติ  

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางในกระบวนการพืน้ฐานทางจิตวทิยาที่เขาไปเกีย่วของกับความ
เขาใจ การใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน  ซ่ึงอาจจะปรากฏความบกพรองทางการเรียนรูนี้ยังรวมถึง
สภาพ ความบกพรองในการรับรู  การบาดเจ็บทางสมอง  การทํางานของสมองสูญเสียไปเล็กนอย           
ความบกพรองในการอาน  (Dyslexia )  ความบกพรองทางดานการฟงและพูด  (Aphasia)           

ความบกพรองทางการเรียนรู  ไมรวมถึงเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ทางการมองเหน็การไดยินหรือการเคลื่อนไหว  ความบกพรองทางสติปญญา  ปญหาดานอารมณ
หรือเด็กดอยโอกาสเนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ           



จากความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา เด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู  หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองของขบวนการพืน้ฐานทางจิตวทิยาการเรียนรู  
ทําใหเด็กมีปญหาในดานการใชภาษา  ทัง้การฟง  การอาน  การพูด  การเขียน  และการสะกดคํา 
หรือการคํานวณ  ตลอดจนปญหาในเรื่องการเคลื่อนไหว  การรับรู  อารมณ  พฤติกรรม โดยไมได
เกิดจากความบกพรองทางสติปญญา  บกพรองทางประสาทสัมผัส ปญหาทางพฤติกรรม ความ
แตกตาง           ทางวัฒนธรรม  ซ่ึงปญหาเหลานี้จะสงผลตอการเรียนของเด็ก  ทําใหเด็กไมสามารถ
เรียนหนังสือโดยใชวิธีเดยีวกับเด็กปกติได  จําเปนตองใหบริการทางการศึกษาที่แตกตางไปจากเด็ก
ปกติหรือเรียก                 อีกอยางหนึ่งวา  การศึกษาพเิศษ              

1.2  ลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2538: 29-32) กลาวถึงลักษณะของเด็กที่

มีปญหาทางการเรียนรูไวดงันี้ 
1. ปญหาดานการอาน  เด็กที่มปีญหาดานการอานจะไมสามารถอานหนังสือได

เทากับระดับของเด็กในชั้นเรยีนเดยีวกัน  แมวาจะพยายามชวยเหลือในเรื่องความจําเปนพิเศษแลว  
ซ่ึงอาจเปนผลจากความบกพรองของการมองเห็นหรือการไดยิน  พฤติกรรมการอานที่ไมเหมาะสม
จึงปรากฏอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี้                      

1.1 การเคลื่อนไหวรางกายทีแ่สดงอาการเครียด  เชน  อารมณเสีย  หนางอ  
1.2 อานหลงบรรทัด  อานซ้ําคาํ            
1.3 อานตกหลน  อานเพิ่มคํา  หาคํามาแทนทีห่รืออานกลับคํา  
1.4 อานเรียงลําดับคําผิด สับสนตําแหนง  ประธาน  กริยา  กรรม  
1.5 อานสับสนระหวางอักษรหรอืคําที่คลายคลึงกัน             
1.6 อานชา และตะกุกตะกกั                    
1.7 อานดวยความลังเล  ไมแนใจ                 
1.8 อานเอาเรื่องไมได                 
1.9 บอกลําดับเรื่องราวไมได                  
1.10 จําประเดน็สําคัญของเรื่องราวไมได  (อานไดแตอธิบายไมได)  
1.11 แยกสระเสียงสั้น-ยาวไมได              

2.  ปญหาดานการเขียน  เดก็ทีม่ีปญหาดานการเขียนอาจมสีาเหตุมาจากความ
บกพรอง  ใน 3 ลักษณะ คือ                    

2.1 การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ  และสายตาไมดี  จึงทําใหเดก็
ลอกตัวอักษร  และตัวเลขไมถูก                    

2.2 ความบกพรองของการจําสิ่งที่มองเห็น  จึงทําใหเด็กจําคําที่เห็นไมได                    



2.3 ความบกพรองในการทาความเขาใจกฎเกณฑ  และความสัมพันธระหวาง 
ถอยคําในประโยค   จึงทําใหเด็กมีปญหาในการรวบรวมหรือจัดระบบความคิดเพื่อส่ือสารออกมา 
โดยการเขยีนไมได             

เด็กที่มีปญหาในการเขยีนจะมีพฤติกรรมปรากฏอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางดังนี ้

1. เขียนตวัอักษรผิดทิศทางกลับซาย-ขวา  หนา-หลัง   บน-ลาง 

2. เวนระยะตัวอักษรหรือคําไมถูกตอง                     
3. เขยีนหนังสือไมเปนตัว                     
4. เขียนหนังสือรูปรางไมสม่ําเสมอ                     
5. เขียนหนังสือแบบที่ปรากฏในกระจกเงา                     
6. เขียนตวัอักษรหลายแบบปะปนกัน                     
7. จําทักษะพื้นฐานการเขียนไมได  

3.  ปญหาดานการสะกดคํา เดก็ที่มีปญหาดานการสะกดคํามกัมีพฤติกรรมปรากฏ  
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังนี ้

3.1 เรียงตัวอักษรในคําผิด 

3.2 สลับตัวอักษรและคํา 
3.3 มีปญหาในการเชื่อมโยงเสียงที่ถูกตองกับตัวอักษร 

3.4 สะกดขามตวัอักษรหลายตวั 

3.5 สรางการสะกดคําแบบใหมของตัวเอง 
4. ปญหาดานคณติศาสตร  เด็กที่มีปญหาดานคณิตศาสตรจะมีปญหาดานการ                

กะระยะการคดิที่เปนเชิงปรมิาณหรือภาษาสัญลักษณ  ทาํใหผลสัมฤทธิ์ดานนี้ต่ํา  ซ่ึงเด็กที่มีปญหา
ดานคณิตศาสตรมักจะมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังนี ้

ศรียา  นิยมธรรม (2541: 41-42) กลาวถึงลักษณะของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูวา

เมื่อจัดกลุมลักษณะรวมๆ  ของปญหาทางการเรียนรู  อาจมองไดใน  4  ดานใหญๆ ดงันี้ 

1. ดานพุทธิพิสัย  หรือการรูคิด  (Cognitive)  เชน  การคิดและการแกปญหา 

2. ดานภาษา  (Language)  ไดแก  การพูด  การฟง  การอาน  การเขียน 

3. ดานกลไกการเคลื่อนไหว  (Motor)  เชน  การประสานงานกันของอวยัวะ

ตางๆ  ในรางกาย 

4. ดานสังคม  (Social)  เชน  ความสัมพันธกบัเพื่อนๆ 

สรุปไดวา  เดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูสวนใหญจะมีปญหาในดานการอาน   การคิด
คํานวณหรือมคีวามสับสนยุงยากดานภาษา  ทําใหเด็กมปีญหาในเรื่องการอาน  การเขียน  การพดู  
เด็กที่มีปญหาดังกลาวมาแลวไมจําเปนตองเปนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูเสมอไป   แตถาปญหา



นั้นยังรบกวนขัดขวางการเรยีนรูเร่ืองสําคัญๆ  ของเด็กในการเรียนหนงัสือในชั้นเรียน ก็อาจเปน
เพราะวา  เด็กเหลานั้นมีปญหาเกีย่วเนื่องกบัปญหาการเรยีนรูที่ไดรับการแกไข  และชวยเหลือโดย
เรงดวน 

1.3  หลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
          ผดุง  อารยะวิญู (2533: 119-120)  กลาวถึงหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูวาควรมุงขจัดความบกพรอง และในขณะเดียวกนักม็ุงใหเด็กมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในระดับชั้น
ประถมศึกษา  จึงเนนใหเด็กมีพัฒนาการเตม็ที่  ขจัดความบกพรองของเด็ก  ซ่ึงหลักสตูรควร
ครอบคลุมเนื้อหาในดานตอไปนี้ คือ 

            1.  การพัฒนาการับรูและการเคลื่อนไหว  ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาให

เด็กมีพัฒนาการในดานการใชกลามเนื้อมัดใหญ  กลามเนือ้มัดเล็ก  การประสานกันระหวาง
กลามเนื้อกับสายตา  การรับรูทางสายตา  การรับรูทางการฟง  และความเขาใจเกี่ยวกับสวนตางๆ
ของรางกาย 

2. ภาษา เด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูมีปญหาทางภาษา ดงันัน้หลักสูตรจึงควรเนน
ภาษาเพื่อขจัดความบกพรองดานนี้ของเดก็ ขอบขายเนื้อหา ดานภาษาควรครอบคลุมไปถึงการพูด  
การอาน  การสะกดคํา  และการเขียน 

3. วิชาพื้นฐาน  ไดแก  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา 
4. การงานและพืน้ฐานอาชพี  พื้นฐานในดานนี้จะชวยเตรยีมเดก็ใหมีความพรอม            

ในการฝกอาชพีตอไป 

5. ทักษะทางสังคม  เปนการฝกทักษะเบื้องตนที่จําเปนทีจ่ะชวยใหเด็กมีสัมพันธที่ดี        
ตอคนอื่น  และสามารถทํางานรวมกับคนอื่นไดในที่สุด 

     สรุปไดวา  หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูนี้  ควรมุงขจัดความ
บกพรองเพื่อพัฒนาเดก็ใหมีศักยภาพสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได  โดยหลักสูตรครอบคลุม
เนื้อหา  การพฒันาการรับรู  และการเคลื่อนไหว  ภาษา  วิชาพื้นฐาน  การงานพื้นฐานอาชีพ  และ
ทักษะทางสังคม 

 

1.4  การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2538: 83-86)  กลาววา ปญหาทาง                 

การเรียนรูมีขอบขายกวางขวาง  ทั้งพฤติกรรมการเรียนวชิาการและพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิง
รบกวนชัน้เรียน  จึงไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู
ในชั้นเรยีนปกติ  ดังนี ้



1. สอนโดยเนนความสามารถเดนของเดก็  เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณของ        
ความสําเร็จ  เชน  ถาพบวาเด็กใชสายตาในการเรียนรูไดดีที่สุด  ครูควรใหเด็กมองดูวัตถุตางๆ 
แทนที่จะพูดใหเด็กฟงเทานัน้ 

2. พยายามลดกิจกรรมที่ตองใชทักษะหรือความสามารถที่เปนจุดบกพรองของเด็ก  
เชน ถาพบวาเด็กมีปญหาการเขียน ก็ไมควรใหงานที่เด็กตองเขียนมากแตอาจใหเดก็ตอบปากเปลา
หรือตอบใสเทปบันทึกเสียงแทนการเขยีน 

3. พยายามพัฒนาจุดบกพรองของเด็กหลังจากที่เด็กประสบความสําเร็จจากการใช
ความสามารถเดนไดแลว 

4. กําหนดความคิดรวบยอดทีจ่ะใหเดก็เรียนใหชัดเจน  ถาจะสอนความคิดรวบยอด
ใหม  ครูตองนาํความคิดรวบยอดใหมไปสมัพันธกับสิ่งที่เด็กเคยเรียนรูมาแลว  และสรุปความคิด
รวบยอด        ใหชัดเจน  เพราะเด็กจะไมสามารถสรุปใจความสําคัญไดเอง 

5. ชวยใหเด็กตระหนกัถึงเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยช้ีใหเด็กเหน็วา          
เมื่อวานนีเ้ด็กทําอะไรไดบาง  วันนีเ้ด็กทําอะไรสําเร็จ  และเด็กจะทําอะไรไดในวันพรุงนี้บาง 

6. ตั้งเปาหมายระยะสั้นอยางชัดเจนที่เดก็สามารถทําได  โดยจัดลําดับของงานใหมี
ความยากงายตางๆ กันไป  โดยใหเดก็ทํางานในอันดับแรกๆ ตามความสามารถของเขาเขาจากนัน้ 
คอยๆ  จํากดัเวลา  พรอมทั้งบันทึกความกาวหนาของเดก็  เมื่อเดก็ทํางานกาวแรกไดเสร็จตาม
กําหนดเวลา  จึงคอยใหงานที่ยากขึ้น  โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบเดยีวกนั 

7. ใหขอมูลยอนกลับทันทีที่เดก็ทํางานไดสําเร็จ  ถาเด็กทําผิดบอกใหทราบทันที  
อธิบายใหมและใหเด็กแกไขใหมทันที  แตตองใชวิธีทางบวก  ถาเดก็ทาํไดสําเร็จตองรีบใหคําชม
และบอกเหตุผลที่เด็กไดรับคาํชมโดยเนนความพยายามในการทํางานเปนหลัก  ไมชมเชยเฉพาะงาน
ที่ครูพอใจ 

8. ใหหยุดกจิกรรมนั้นชั่วคราว  รอเวลาอีกระยะหนึ่ง  ถาครูไดพยายามใชวธีิการ
ใหมๆ หรือกิจกรรมใหมๆ เพื่อชวยเหลือเด็กแลวแตเด็กยังไมสามารถพัฒนาได 

9. อยาพยายามสอนสิ่งที่เด็กไมสามารถเรียนรูและไมอาจเรียนรูได 
10. เนื้อหา  บทเรยีน  และเทคนคิวิธีการเรียนการสอนที่จะนํามาใชสอนนั้นควรเริ่ม

สอนเนื้อหา  หรือบทเรียนที่ต่ํากวาระดับชั้นของเด็ก 1 ป  เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณของ

ความสําเร็จ 

11. จัดกิจกรรมในทักษะเดยีวกันใหหลากหลาย  เพื่อวาเด็กจะไดเลือกงานทีท่ําได
และใหเดก็ทํางานตามแนวทางของเขาเอง  เชน  ใชปากกาสีแดง  เลือกมุมที่จะนั่งทํางานเองใช
อุปกรณชวยประเภทเครื่องเลนเทป  หรือคอมพิวเตอร  เปนตน 

12. ใชอุปกรณการสอนที่เปนรูปธรรมมากที่สุด 



13. ใชเกมหรือกิจกรรมที่ใหเดก็ไดมีโอกาสเคลื่อนไหว  ไดสัมผัส  ไดมองเห็น  
และไดยิน  ไดฟง  เพราะทําใหเด็กสนกุในการเรียนรู  และเรียนรูไดเร็ว 

14. สอนซ้ําและทบทวนบอยๆ เพราะตามปกตเิด็กมีปญหาทางการเรียนรูตองการ
ประสบการณและบอยมากกวาเดก็ปกต ิ

15. จัดทําปายกระดาษแข็งหรือธงสีแดง ซ่ึงสีความหมายวาตองการความชวยเหลือ  
ซ่ึงขางหนึ่งของปายอาจเขยีนวา  “พยายามทาํงานตอไป”  และอีกขางหนึ่งเขียนวา  “หนูมีปญหา”  

ใหเดก็ยกขึ้นตัง้หันออกนอกตัวเมื่อตองการความชวยเหลือจากครู  วิธีนี้จะชวยลดความคับของใจ
ใหแกเดก็ไดบาง  และปายหรือธงก็จะชวยลดความวุนวายไปได  โดยทีเ่ด็กไมตองลุกจากที่นั่งหรือ
ยกมือหรือเรียกรองขอความชวยเหลือจากครูบอยๆ และนอกจากนี้ปายดังกลาวยังทําหนาที่เตือนเดก็
ใหทํางานตอไปอีก 

จากขอความทีก่ลาวมา สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสาํหรับเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู  ควรมุงพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็ก   ชวยเหลือใหเดก็ไดเรียนรูตาม
เปาหมาย   โดยจัดลําดับของงานใหมีความยากงายตางๆ  กันไป  และกจิกรรมที่จัดขึน้ควรมีความ
หลากหลายเพือ่ใหเดก็ไดสามารถเลือกงานที่ทําได  รูปแบบของกิจกรรมหรือเกมที่จัดขึ้นควรใหเด็ก
ไดมีโอกาสเคลื่อนไหว  ไดสัมผัส  ไดมองเห็น  ไดยนิและฟง  เพราะจะทําใหเด็กไดรับความ
สนุกสนานในการเรียนรูไดรวดเรว็  และใชอุปกรณการสอนที่เปนรูปธรรม  ฝกทบทวนและฝกซ้ําๆ  
เนื้อหาบทเรยีนควรเริ่มที่ต่ํากวาระดับชั้นของเด็ก 1 ป เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณของ

ความสําเร็จ  และควรใช             แรงเสริมทันทีเมื่อเดก็ทาํผลงานไดดี           
1.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับเด็กที่มปีญหาทางการเรยีนรู   มีวจิัยทั้งในประเทศ  และ         
ตางประเทศ  ดังนี ้

ศรียา  นิยมธรรม  (2537: 43-44)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การสรางแบบคัดแยกเดก็ที่มี

ปญหาทางการเรียนรู   โดยศกึษาเดก็อายุ  4-6½ ป  จํานวน  1,500  คน  จากทั่วประเทศ  ทําการ

ทดสอบ  เมื่อคัดแยกและพจิารณาวาเด็กอยูในภาวะ  “เสี่ยง”  หรือไมมปีญหาทางการเรียนรูโดย  

ดัดแปลงเครื่องมือคัดแยกของแมคคารบี้  (McCarthy Screening Test)  ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล

และมีเนื้อหาในการทดสอบ  6  หมวด  คือ  ซาย-ขวา   การจําคํา  การวาดรูปทรง  การจําตัวเลข       

การจัดหมวดหมู  และการใชขา  ผลการวิจัยทําใหไดแบบคัดแยกเดก็ทีม่ีปญหาทางการเรียนรู  
สําหรับคัดแยกเด็กปฐมวยัทีม่ีอายุอยูในชวง  4-6½  ป   เครื่องมือนี้มีความเชื่อมั่น  65-85  มีความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  เชิงโครงสราง  จําแนก  และความเที่ยงตรง  ตามเกณฑสัมพันธ 
ผดุง  อารยะวญิู.  (2542: 43-44)  ไดสรางเครื่องมือคัดแยกเด็กที่มีปญหา        

ทางการเรียนรู  เปนแบบสํารวจโดยใชมาตราสวนประเมนิคา  5  ระดับ  มีคําถาม 50  ขอ  ครูผูสอน  



เปนผูประเมินเด็กแตละคน  ครูจะตองรูจักเด็กและคุนเคยกับเด็กเปนอยางดี  โดยไดสังเกตเดก็
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  3  เดือน  เครื่องมือนี้มีคาความเชื่อมั่นของแบบสํารวจทั้งชุดเทากับ  -

99  มีคาความเที่ยงตรงดี  วเิคราะหหาความเที่ยงตรง  โดยใช  Know  Group  Technique  แบบ

สํารวจใชกับเด็กที่มีอายุ  6-12  ป  ซ่ึงเปนเด็กอยูในระดบัประถมศึกษา  สํารวจปญหาของเด็กใน  5  

ดานใหญๆ และ 25  ดานยอย คือ คําศัพท  การฟงคําสั่ง  การอาน  การเขียน  การนับปากเปลา  การ

นับที่เขาใจความหมายของจาํนวน  การจําตัวเลข  สัญลักษณ  การคดิคํานวณ  เวลา  ขนาด  การ
จัดลําดับ  ทิศทาง  การเดิน/วิ่ง  การกระโดด  การทรงตวั  การใชนิ้วมอื การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ  

การรวมมือความสนใจ  ความเปนระเบยีบ  การปรับตัว  การยอมรับ และความรับผิดชอบ 

มารี่ และเบริ์ดเทรม  (Mary and Berttram. 1997: 174-178) ไดศึกษากลวิธีการ

อานและเขยีนสําหรับเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู  จากครกูารศึกษาพเิศษและนกัการศึกษาทัว่ไป  
ศึกษาเดก็เกรด  2  และเกรด  5  วาใชวิธีสอนแบบใดบาง  ผลการสํารวจพบวา  กลุมครผููสอนเด็ก ที่

มีปญหาทางการเรียนรู  ใชวธีิอานแลวเติมคําตอบ  (Guided  Reading)  90%  การอานเปน

รายบุคคล  (Individualized  Reading)  87%  การแลกเปลี่ยนหนังสือกัน  (Tradebooks)  81.5%  

และการเปลี่ยนกันอาน  Round-Robin  Reading) 74% เปน 4 วิธีในระดับแรก และยังมีอีก 17 วิธี  

ที่ใชสอนเด็กปกติและเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรู 
 

2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอาน 
2.1 ความหมายของการอาน 

การอานเปนกระบวนการทีซั่บซอน มีหลายคุณลักษณะ มีองคประกอบทางจิตวิทยา  
สภาพรางกาย  และสภาพทางสังคมรวมอยูดวย  นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทางดานการอาน  ได
ใหความหมายของการอานไวหลายทัศนะ  ดังนี ้

กัลยา  ยวนมาลัย (2539: 8)  ไดใหความหมายของการอานวา หมายถึง การเขาใจ

ความหมายของคํา สัญลักษณหรือเร่ืองราวตางๆ  สามารถรับรูแลวแปลความหมายออกมาได ฉะนัน้
หัวใจของการอานคือการเขาใจและสามารถแปลถอยคําที่อานไดถูกตอง 

นภดล  จนัทรเพ็ญ  (2539 : 73)  กลาววา  การอานเปนกระบวนการในการแปล

ความหมายตัวอักษร  หรือสัญลักษณออกมาเปนถอยคํา  หรือความคิดของตนเองแลวผูอานก็นํา
ความคิดความเขาใจที่ไดจากการอานนั้นไปใหเกิดประโยชน 

ศศิธร  วงศชาลี  (2542: 12)  กลาววา  การอานเปนกระบวนการแปลความหมาย

ของสัญลักษณ  โดยผานกระบวนการทางความคิดไปสูความเขาใจในสิง่ที่อาน  ซ่ึงตองอาศัยทักษะ
การวิเคราะหคาํ  ถอดความ  ตีความ  ขยายความ  และประสบการณเดิมของผูอาน 



สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย.  (2542: 2)  กลาววา   “การอาน”  ถาพิจารณาการอานใน

ลักษณะของกระบวนการทีซั่บซอนแลวกจ็ะเกี่ยวของกบัองคประกอบหลายอยาง  ไดแก   จิตวิทยา
พัฒนาการ  ภาษาศาสตร  จิตวิทยาการศึกษา  และวิชาการศึกษา  สวนที่เกี่ยวของกับจิตวิทยา
พัฒนาการนัน้  หมายความวา  ครูสอนอานจะตองเขาใจหลักจิตวิทยาพฒันาการของเด็กแตละวยั 

จัดสื่อการสอนอานไดสอดคลองกับความตองและความสนใจของเดก็  สวนที่เกีย่วของกับ         
ภาษาศาสตร  หมายความวา  ครูสอนอานจะตองเขาใจเสียง  ฐานที่เกิดเสียงของพยัญชนะ  สระ  
วรรณยกุต  เขาใจหลักภาษาและการใชภาษา  เพื่อนําหลักการเหลานัน้มาสอนใหนกัเรียนอาน และ
เขาใจความหมายไดถูกตอง  สวนที่เกีย่วของกับจิตวิทยา  การศึกษา  คอื  การนําหลักจิตวิทยามาใช
ทางการศึกษา  เชน  ความพรอมของการอาน  ความสนใจ  แรงจูงใน  การเสรมิแรงและทฤษฎีที่
เกี่ยวของหลักการเหลานี้ใชเปนพื้นฐานในการพิจารณาการจัดกิจกรรมการอาน สวนองคประกอบ
สุดทาย  การอานเกีย่วของกบัวิชาการศึกษา  หมายความวา  ครูตองรูจักเลือกใชวิธีสอนอานที่
เหมาะสมกับวยั  และระดับความสามารถในการอานของนักเรียน  ทั้งนีใ้หเปนไปตามขั้นพัฒนาการ  
เพื่อใหนักเรยีนประสบความสําเร็จในการอานถาพิจารณาการอานในดานจิตวิทยาจะเกี่ยวของกับ  
“การจํา”  และ  “การลมื”   มีผูใหความหมายในลักษณะนีไ้ววา  การอาน  คือ  การที่ผูอานสามารถจํา

เร่ืองไดและเกบ็ไวในสมอง  ถามีโอกาสเลาใหผูอ่ืนฟงก็สามารถเลาไดถูกตอง  แตการที่ผูอานจะจํา
ขอความที่อานไดก็จะตองเขาใจความหมายของคํา  รูหนาที่ของคํา อีกทั้งสามารถแยกพยัญชนะ 
สระ  ตัวสะกด  และวรรณยุกตออกจากคําได  อีกประการหนึ่ง  ผูอานจะจําเรื่องไดมากหรือนอยยัง
ขึ้นอยูกับความสนใจเรื่องนัน้ดวย 

เตือนใจ  กรุบกระโทก  (2543: 15)  กลาววาการ อานเปนกระบวนการแปล

ความหมายของตัวอักษรเปนความคิดโดยอาศัยประสบการณเดิม   แลวนําความคิดไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 

ไพรงาม  โพธ์ิพุฒ  และคณะ  (2547)  การอาน  คือ  ความเขาใจในสัญลักษณ  

เครื่องหมาย  รูปภาพ  ตวัอักษร  คํา  และขอความที่พิมพหรือเขียนขึ้นมา 
แฮริส  และสมิธ  (1976: 14)  ไดใหความหมายเกี่ยวกบัการอานไววา  การอาน  เปน

รูปแบบของการสื่อความหมาย  แลกเปลีย่นความคิด  ขาวสารความรูระหวางผูอานกบัผูเขียนนั่นคอื  
ผูเขียนจะแสดงความคิดเหน็ของตนบนกระดาษไปตามภาษาของแตละคน  และผูอานก็พยายามอาน
ใหไดความหมายที่ผูเขียนเขยีนไว 

ฟราย  (Fry. 1977: 4)  ไดใหคําจํากดัความของการอานวาเปนกระบวนการเก็บ

ความหมายของภาษาเขยีน  ฟรายเหน็วาคาํจํากัดความเชนนี้ จะชวยใหครูพนจากการลุมหลง แตจะ
ฝกใหเดก็อานออกเสียงใหทองศัพทเปนคํา  หรือฝกใหอานเร็ว  จริงอยูที่ทักษะเหลานี้จําเปนตอง
ฝกฝนบาง  แตจะตองไมเนนมากนัก  จนนอกจุดประสงคของการอาน  นั่นคือ  การเกบ็ความหมาย 



จากขอความทีก่ลาวมา สรุปไดวา  การอานเปนการแปลความหมายของตัวอักษรมา
เปนถอยคํา  โดยใชการสังเกต  จํารูปคํา  ใชสติปญญา  และประสบการณเดิมในการแปลความ  และ
เกิดความเขาใจในคําหรือขอความที่อาน  อีกทั้งการอานเปนกระบวนการที่ซับซอน  เพราะการที่
ผูอานจะจําขอความที่อานไดตองเขาใจความหมายของคํา  รูหนาที่ของคํา  และสามารถแยก
พยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  และวรรณยุกต  ออกจากคํานัน้ได 

2.2  ความสําคัญของการอาน 

กระทรวงศกึษาธิการ  (2539: 27)  ไดกลาวไววา  การอานเปนเครื่องมอืพื้นฐานที่

นักเรียนใชสําหรับเรียนเรื่องราวตางๆ  รอบตัว  ผลการเรียนวิชาตางๆ  ยอมขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการอาน  เพราะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู  จะมีความสามารถในการอานภาษาไทย
ดีกวานักเรยีน         ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  และความสามารถในการอานมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิในวิชาอื่นๆ ดวย 

กานตมณี  ศักดิ์เจริญ  (2546: 39)  ไดกลาวไววา  การอานเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการ

ดําเนินชวีิตเพราะการอานมกัมีโอกาสเจรญิกาวหนาในอาชีพ  และชีวติมากกวาคนที่อานหนังสือ                
ไดนอย  และอานชา  โลกปจจุบันเรียกไดวาเปนโลกของการอาน  เพราะการอานแทรกอยูใน
กิจกรรม              ทุกประเภททุกแหง  ทั้งนี้เพราะในการสื่อสารซึ่งกันและกนั  ในชีวิตประจําวัน
ตองอาศัย การอาน             เพื่อความเขาใจ  การอานจึงมบีทบาทสําคัญในชีวิตของเรา ส่ิงที่เรา
จะตองอานในชีวิตประจําวันจึงมีมากมาย  เราจะตองรูจักเลือกอาน  จับใจความใหไดในเวลา
รวดเร็ว  จึงประหยัดเวลา  และมีบางคนกลาววาอาหารหลอเล้ียงรางกาย  การอานหลอเล้ียงสมอง 
ถาตองการใหสมองเจริญเติบโตก็ตองอานมาก 

คูเปอร  และคนอื่นๆ  (Cooper  and  others.  1988: 13)  กลาววา  การอาน  คือ

กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อหา  เพื่อจดัรูปแบบของความหมาย  โดยอาศัยพืน้ฐาน
จากประสบการณเดิมของผูอาน  เปนกระบวนการในการสรางความหมายจากเนื้อหานั้น 

นอกเหนือจากที่กลาวไววา  การอานเปนหวัใจของการพฒันาทักษะทางภาษาแลวการ
อานยังมีความสําคัญและจําเปนแหงชวีิตอกีนานัปการ  เชน 

1. การอาน  เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  หากอานไมได  การเรียนการสอนยอม
พบอุปสรรคใหญหลวง  พฤติกรรมในการเรียนของเดก็จะเปลี่ยนไป  หงอยเหงา  เก็บกด  หรือ
มิฉะนั้น                 จะแสดงออกตางๆ  ในลักษณะทดแทนปมดอยเหลานั้นก็มี  ครูจําเปนตองเอาใจ
ใส ชวยเหลือ  แกไข  (ซอมเสริม)  ตั้งแตเร่ิมอานบทเรียนแรกทันท ี

2. เด็กที่อานไดยอมไดรับการยอมรับ  สามารถรวมเรียน  รวมเลนกับเพื่อนๆ ไดดี  
ตรงกันขาม  การที่เด็กมีอุปสรรคในการอาน  ยอมขาดความอบอุน  ขาดความมั่นใจในตนเอง 

3. การอานได  อานเปน  เปนสิ่งที่สงเสรมิใหเด็กไดรับความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม  
ทั้งนี้เพราะไมวาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดในโลก  ก็ไมอาจจดัประสบการณใหผูเรียนได



อยางสมบูรณที่สุด การอานจึงเปนเครื่องมอืสําคัญที่เด็กจะคนควาเพิ่มเติมไดอยางจุใจหรือตามความ
จําเปนของเดก็เหลานั้นไดด ี

4. การอานเปนเครื่องมือสําคัญในการประกอบธุรกิจ  การปรับปรุงอาชีพเมื่อพนวยั
ประถมศึกษา  อาจเรียนรูจากกิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียนไดอีกทางหนึ่ง 

5. การอานมีความจําเปนตอการเปนพลเมืองดีที่จะรูขาวสาร  เหตุการณของบานเมือง  
การปกครองที่พลเมืองดีจะตองใหความรวมมือแกทางราชการไดด ี

6. การอานเปนจะเปนเครื่องมอือยางสําคัญในการพินจิ  เลือกตัดสินใจทีจ่ะเลือก
ตัวแทนในดานการเมือง  การปกครอง  อันเปนรากฐานสาํคัญของระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

7. การอานยอมเปนกิจกรรมสําคัญที่จะชวยใหเด็กวยัประถมศึกษา  หรือพนวยั
ประถมศึกษาก็ตาม สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยใชการอานทั้งยังจะไดรับความ
เพลิดเพลินชวยพัฒนาจิตใจ และอื่นๆ  ไดอีกดวย 

8. การอานจะทวคีวามสําคัญมากขึ้น  โดยลําดบัที่จะชวยใหรอบรูถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  การสื่อสาร  การพยากรณอากาศ  เพื่อปรับตน  ปรับปรุงอาชีพยิ่งสังคม
เจริญขึ้นมากเพียงใด  การอานก็จะทวีความสําคัญมากขึ้นเพียงนั้น  (บันลือ  พฤษะวนั.  2532: 11-

12) 

จากขอความขางตน  สรุปไดวา  การอานเปนปจจยัสําคัญในการเรยีนรู  การพัฒนา          
การพูด  การฟง  และการเขยีน  ถามีนิสัยรักการอานยอมสรางพื้นฐานประสบการณ  มีความรู
กวางขวางเปนที่ยอมรับ  สามารถรวมเรียน  รวมเลนกับเพื่อนๆ ไดดี จนสามารถประกอบอาชีพ  
เปนพลเมืองดี  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  นําความรูความสามารถไปใชใหเกิดประโยชนแก
ชาติบานเมืองตอไป 

 

 

2.3 จุดประสงคของการอาน 

ทัศนีย  ศภุเมธี  (2534: 9)  ไดกลาวจดุประสงคในการอานโดยทัว่ไปสาํหรับระดับ              

ช้ันประถมศึกษา  ไดวา 
1. ใหมีความสามารถในการอานออกเสียงไดถูกตอง รวดเรว็ และเขาใจเนือ้ความที่

อาน 

2. ใหมีความสามารถในการอานในใจ  เพื่อเกบ็ขอความและเรื่องราวตางๆ  ที่อาน
นั้นไดอยางถูกตอง 

3. ใหเขาใจความหมายของเรื่องที่อานไดถูกตองและเก็บใจความได 



4. ใหเดก็มีทัศนคติที่ดีตอการอาน  เชน  เดก็ทราบวาการอานนั้นใหประโยชนทั้งใน
ดานความรู  ความเพลิดเพลิน  เด็กเต็มใจอาน  โดยไมฝนใจอาน 

5. เพื่อสงเสริมใหเด็กรักการอาน 

6. ใหเดก็รูจักคําตางๆ  ที่ไดพบและสามารถนําไปใชประโยชนในการเรยีนได 
7. สงเสริมใหเดก็มีความรูกวางขวาง  เพราะการอาน  ยอมนําใหเด็กไดรูเร่ืองราว

ตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบนั 

8. สงเสริมใหเดก็รูจักเลือกหนงัสืออานตามใจชอบ 

ไขสิริ  ปราโมช  ณ  อยุธยาและคนอื่นๆ (2535: 48-50)  ไดกลาววา  ในการอาน

หนังสือผูอานมักมีจุดประสงคในการอานแตกตางกันไป  ซ่ึงสามารถแบงออกเปน  3  ประการ  คือ 

1. อานเพื่อความรู  ความรูที่ไดมักปรากฏในหนังสือหลายลักษณะ  เชน  ความรู
เกี่ยวกับศาสตรแขนงใดแขนงหนึ่งโดยตรง  เชน  วิทยาศาสตร  ประวัติศาสตร  ศาสนาศาสตร  
ภาษาศาสตร  ฯลฯ  ความรูลักษณะนี้มีมากในหนังสือประเภทตาํรา  การอานหนังสือเหลานี้ผูอาน
จะเลือกอานหนังสือหลายๆ  เลม  เพื่อทดสอบความถูกตองและแมนยํา  การอานหนังสือประเภทนี้
นับเปนความจาํเปนอยางยิ่งสําหรับผูรักความกาวหนา  นอกจากนีย้ังมีหนังสือบางเรื่องที่ใหความรู
ประเภทเสริมใหคนรอบรูชวยใหการประกอบอาชีพสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น  ชวยใหเขาใจผูอ่ืนและงาน
ของผูอ่ืนดีขึ้น  ชวยใหสะดวกในการวางตวัและรูจกัตนเองดีขึ้นการอานหนังสือประเภทนีจ้ึงเปน
เครื่องสงเสริมใหผูอานมีความรอบรูในเรื่องตางๆ ที่ตนสนใจ 

2. อานเพื่อความคิด ความคิดของคนจะเจริญงอกงามไดโดยอาศัยการกระตุน
เตือนใหใฝคิด  การที่ไดมองเห็นอะไรรอบดาน  จะชวยใหทรรศนะของเรากวางขวางขึ้น  ชวยให
การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจมีความบกพรองนอยลง  ดังนั้น การที่ไดอานความคิดเห็นของ
คนหลายๆ คนที่พูดในเรื่องเดียวกนั  แตมปีระสบการณตางกัน  จะสรางแนวความคดิใหแกผูอานได
กวางขวางและถูกตอง  หนังสือประเภททีแ่สดงความคิด  ไดแก บทความ  บทวิจารณ  บทสรุปของ
บทวิจยัหรือบางครั้งแสดงออกในแงเชิงศลิปะ  เชน  แสดงออกมาเปนโครงเรื่องในรูป  นวนยิาย  
เร่ืองสั้น  บทละคร ฯลฯ   การอาน  ความคิดเห็นที่ปรากฏในรูปแอบแฝงเชนนี้  ตองอาศัยวิธีทายใจ
ผูแตง  ซ่ึงอาจผิดพลาดไดงาย  จําเปนตองศึกษาใหละเอยีดและรอบคอบ  ดังนั้น  จะตองจําไววา  
ความคิดที่ดีตองมีเหตุผลและความรูเปนพืน้ฐาน 

3. อานเพื่อความบันเทิง  การอานดวยจดุประสงคขอนี้  คอนขางไดรับ ความ
นิยมจากผูอาน  เพราะเปนการอานเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน  หนังสือบางประเภท  เชน  หนังสือ
ประเภทรอยกรอง  นวนยิาย  เร่ืองสั้น  ฯลฯ  มีคุณคาตอการพัฒนาความรู  พฒันาอารมณ  ตลอดจน             
ความสะเทือนใจในระดับตางๆ   หนังสือประเภทนี้นอกจากทําใหเกิดรสความบันเทิงแลว  บางครั้ง
ยัง ใหสารประโยชนแกผูอาน  ดังนั้น  ผูอานจึงไมควรอานเพียงแตเอารสเทานั้น  ควรอานอยาง



ใครครวญ  พิจารณาหาแกนสารสาระที่ปรากฏอยูในเรื่องบาง  ซ่ึงถาผูอานสามารถอานไดแลว  
ไดรับความรูความคิดความบนัเทิงควบคูกนัไป  จึงถือไดวา  “อานเปน” 

จากจุดประสงคในการสอนอานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา  ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  มุงหวังใหนักเรียนได

อานคําใหมและ            คํายากที่มีอักษรนํา  อักษรควบ  ตวัการนัต  และการฝนวรรณยกุต  อานและ
เขาใจความหมายของคํา  ประโยค  และ ขอความ  การอานคลองและอานเร็ว  แตสําหรับเด็กที่มี
ปญหาในการเรียนรู  จะมีความสามารถในการเรียนรูดานการอานชากวาเด็กปกติ  ประมาณ  2 ป 

เมื่อเทียบกับเดก็ปกติที่เรียนอยูในระดับเดียวกัน 

ผอบ  โปษะกฤษณะ  (2538: 109)  ไดกลาวจุดประสงคของการอานวา  แบงไดเปน

ประเภทใหญๆ   ได  2  ประเภท  คอื 

1. เพื่อใหรูการอานไมวาเรื่องเล็กเรื่องนอย  หรือเร่ืองใหญๆ  จุดประสงคที่มากอน 
ก็คือเพื่อใหรู เชน การอานสลากยา  เพื่อใหรูจะไดกินยาถูก  อานประกาศ  อานตํารา  อานขาว ฯลฯ 

2. เพื่อใหเกิดความบันเทิง  การอานเปนยาอายุวัฒนะอยางหนึ่งเปนอาหารใจ ทํา
ใหเกิดความเพลิดเพลิน  หนงัสือสามารถสรางจินตนาการและเราอารมณผูอานใหคลอยตามเกดิ                 
ความสนุกสนานราวกับไปอยูอีกโลกหนึ่งได  สามารถทําใหผูอานไดพบอยูในสมัยตางๆ  ในถ่ินที่
ตางๆ อยางที่ผูอานนึกไมถึง 

สนิท  ตั้งทวี  (2538: 4)  ไดกลาวถึง  จุดประสงคของการอานไดวา  

1. อานเพื่อศึกษาหาความรูในเรือ่งราวตางๆ  โดยละเอยีดหรือโดยยอ 

2. อานเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น 

3. อานเพื่อตองการทราบขาวสารขอเท็จจริง 
4. อานเพื่อศึกษาคนควา 
5. อานเพื่อตองการใหเปนทีย่อมรับในวงสังคม 

6. อานเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

กระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดสาระการเรยีนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาชวงชัน้

ที่ 1 (ป.1-3)  ดานการอาน  ออกเปนประเด็นสําคัญ  3  ประเด็น  ดังนี ้ กระทรวงศกึษาธิการ  

(2544: 28) 

1. ดานทักษะการอาน  แบงออกเปน 

1.1 การอานออกเสียง 
1.1.1 การอานรอยแกวและรอยกรอง 

1.1.2 การอานทาํนองเสนาะ 

1.1.3 การทองบทอาขยานและนําไปใชอางอิง 



1.2 การอานในใจ 

1.2.1 การอานโวหารและการบรรยาย  การพรรณนา  การ

เปรียบเทียบ  การจับใจความ  แยกขอเทจ็จริง  ขอคิดเหน็  วิเคราะหความ  สรุปความ 

1.2.2 การใชบริบทในการอานและเขาใจความหมายของคํา  

ประโยค  ขอความ 

2. ดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม 

2.1 มารยาทและนสัิยรักการอาน 

2.2 การเลือกอานหนังสือและสือ่อิเล็กทรอนิกส 
3. ดานหลักการอาน 

3.1 การอานคําที่มีตัวการันต  อักษรควบ  อักษรนํา 

3.2 การผันวรรณยกุต 
3.3 การอานอักษรยอ  เครื่องหมายวรรคตอน 

กานตมณี  ศักดิ์เจริญ  (2546: 90-92)  ไดกลาววา  การอานควรมีจุดประสงคใน             

การอาน  เพราะจะทาํใหอานไดเร็ว  และตรงกับความตองการ  จุดประสงคในการอาน  คือ 

1. อานเพื่อความรู  คนเราตองการใหความรูของตนเองขยายขอบเขตออกไปจาก
ที่มีอยูเดิม  ตองการรูในสิ่งที่เปนปจจยั  เปนปญหาไมเขาใจตางๆ  การอานจําเปนใหความรูเกี่ยวกับ

วิทยาการแขนงตางๆ  โดยไมจําเปนตองเปนนักปราชญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพื่อเขาใจผูอ่ืน  

เขาใจตนเองดขีึ้น เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมความเปนอยูของตน  และเพื่อทราบขาวความ

เคลื่อนไหวของสังคมที่ตนอยู 

2. อานเพื่อใหเกดิความคิด  การอานวัสดุส่ิงพิมพที่แสดงทรรศนะ บทความ                  
บทวิจารณ   วจิัยตางๆ  จะชวยใหทรรศนะของการอานกวางขวางขึ้น  การอานในลักษณะนี้เปน              
การอานเพื่อความเขาใจแนวคิดที่สําคัญการจัดลําดับขั้นแนวความคิดของผูเขียนเปนการปลูกฝง
นิสัยการรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนอีกดวย 

3. อานเพื่อความบันเทิง  สภาวะแวดลอมมีอิทธิพลตอจิตใจ  อารมณ  และ 
รางกายของมนุษยเปนอันมาก  บางครั้งกอใหเกดิความเบื่อหนาย  การอานหนังสือที่เนื้อหาสาระไม
เปนวิชาการนกั  เชน  นวนยิาย  เร่ืองสั้น  นิตยสารบันเทงิอ่ืนๆ  จะชวยใหเกิดความบนัเทิงควบคูกบั
ความรู  ความคิดไดอยางมีความสุข  ไดหวัเราะ ไดสนกุ  เปนการผอนคลายอารมณตึงเครียด  นับได
วาการอานความบันเทิงเปนการพักผอนอยางหนึ่ง 

4. การอานเพื่อสนองความตองการอื่น ๆ  มนษุยเรามีความตองการตาม
ธรรมชาติ  คือ  ตองการความมั่นคงในชวีติ  ตองการการยอมรับเขากบักลุมเพื่อนฝูง การมีหนามตีา  



ไดรับความนบัถือในสังคม  ตองการความสําเร็จในชีวติ  ซ่ึงในชีวิตจริงทุกคนจะสมปรารถนาไมทุก
ประการ  การอานจะชวยชดเชยใหได  การอาศัยหนังสือเพื่อวัตถุประสงค  เปนประโยชนดกีวาไป
หาวิธีการชดเชยวิธีอ่ืน  ผูอานมักใชหนังสอืเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาของตน  เพื่อสราง  
บุคลิกภาพ  ขยายขอบเขตของความสนใจในสิ่งใหม  หางานอดิเรกใหม  เตรียมตัวหาเหตุผล
สนับสนุนแนวคิดหรือขอเสนอแนะของตนหรือหาขอโตแยงที่มีเหตุผลที่มีน้ําหนัก  เพื่อแสดงความ
คิดเห็น  คัดคาน  อยางมีเหตผุลบางครั้งก็อยากรูเร่ืองใหม  แนวทางใหม  เพื่อเขาใจตนเอง  และ
ปรับตัวใหเขากับวิธีการดํารงชีวิต 

กระทรวงศกึษาธิการ   (2546: 42-43) ไดกําหนดจุดประสงคการอานตามหลักสูตร              

ขั้นพื้นฐาน สาระภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 ไวดงันี้ 

1. การอานคําใหมและคํายากทีม่ีอักษรนํา  อักษรควบตวัการันต  และการผนั
วรรณยกุต 

2. การอานอักษรยอ  เครื่องหมายวรรคตอน 

3. การอานและเขาใจความหมายของคํา  ประโยค  และขอความ  การอานคลอง  
และการอานเรว็ 

4. การอานสํานวน  โวหาร  การบรรยาย  การพรรณนา และการเปรียบเทยีบ  
โดยเขาใจความหมาย 

5. การใชบริบทชวยความเขาใจถอยคํา  สํานวน  และเนื้อเร่ืองที่อาน 

6. การอานหนังสือจากมุมหนงัสือ  หองสมุด  และแหลงการเรียนรูตางๆ   
7. การอานในใจ  การจับใจวามของเรื่องที่อานโดยหาคําสําคัญ  ใชคําถามใช

แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคดิ 

8. การแยกขอเทจ็จริงและขอคดิเห็นเรื่องที่อานการวิเคราะหความสรุปความ 

9. การใชความรู  ความคิดที่ใชจากการอานไปใชคิดแกปญหา  ตัดสินใจ       
คาดการณ  และพัฒนาตน 

10. การอานและตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม 

11. การอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองไดคลอง  และถูกตองตามลักษณะ           
คําประพันธ  และการอานทาํนองเสนอ 

12. การทองจํา  การอธิบายความหมาย  และคณุคาของบทอาขยาน บทรอยแกว  
และบทรอยกรองที่ไพเราะ  มีความงดงามทางภาษา  มีคณุคาทางความคิด และการนาํไปใชอางอิง 

13. การเลือกอานหนังสือและสือ่สารสนเทศ  ทั้งสื่อส่ิงพิมพ  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตรงตามจุดประสงค 

14.  สุขลักษณะในการอานหนงัสือ  มารยาทการอาน  การปลูกฝงนิสัยรักการ
อาน  และการแนะนําหนังสือ 



เกรลเล็ท  (Grellet. 1994 : 4)  กลาวถึงจดุมุงหมายของการอาน  ดังนี ้

1. การอานเพื่อความเพลิดเพลิน 

2. การอานเพื่อหาความรูจากขอมูลตาง ๆ  
จากจุดประสงคของการอาน สรุปไดวา  การอานของแตละคนมีจดุประสงคเพื่อ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อไดความยอมรับในสังคม เพือ่ความบันเทิง เพื่อสนองความตองการของ
ตนเองเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและเพื่อใหมีความรูทันตอเหตกุารณและการดํารงชีวิตใน
ประจําวนั 

2.4  ทฤษฎีการอาน 

ทฤษฎีการอานมีนักการศึกษาไดนําเสนอไวหลายแนวคดิเพื่อนํามาเปนพื้นฐาน
กําหนดแนวทางการสรางรูปแบบและวิธีสอนใหเหมาะสม สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย (2543 : 56-58) 

ไดนําเสนอทฤษฎีการอานของนักการศึกษาไวดังนี ้
   1.  ทฤษฎีของ  Trabasso  ไดกลาววาการอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ  และมี

ความสัมพันธกัน  2 ประการ คือ  ผูรับสารตอจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบโดยอาศยัประสบการณ

เดิม  ทฤษฎีนี้ไดเนนวาระดับของผูอานจะไมคงที่ในขณะที่อานขอความผูอาน  จะควบคุมเพียง
โครงสราง   ผิวเผิน จนกวาสารที่รับรูจะไดรับการเปรียบเทียบ ดังนัน้ลําดับขั้นตอนของการอาน
ตามพื้นฐานทฤษฎีนี้แบงเปน 3 ขั้นตอนคือ 

ก. การรับสารโดยใชสายตา 

ข .การใชประสบการณเดิม  ความจริงและภาพ  ทําการเปรียบเทียบกบัสารที่

ไดรับวาแตกตางไปจากประสบการณเดิมหรือไม  ถาเปนเรื่องที่ไมรูจกัผูอานจะอานทบทวน  2-3 

คร้ัง จนกวาจะตัดสินใจวาอะไรคือคําตอบที่แทจริง 
ค. คําตอบที่ไดจากการเปรียบเทียบกับประสบการณเดิม หรือโดยอาศยัความรู

จากแหลงอื่นมาชวยตดัสินนั้น  ถือวาเปนความรูใหมทีไ่ดจากการอาน 

   2. ทฤษฎีของ  Chase  และ Ciark  เปนทฤษฎีที่เนนถึงความสัมพันธของใจความ

อานกับประสบการณเดิม โดยมีขั้นตอนของการอานดังนี้ คือ 

ก. ผูอานรับสารแลวทําการเปรียบเทียบกบัประสบการณของจริงและภาพ  ถา

ไมตรงกับขอมูลดังกลาวหรือยังไมมีความแนใจ  ก็จะใชการอานซ้ําขอความนั้น 

ข. สารที่ใหความรูสึกในทางลบจะเวลาในการรับรูไวและนาน หมายความวา       

เมื่อรับรูแลวจะเก็บไวนานกวาสารใหความรูสึกทางบวก  ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บจะสั้นกวา หรือ     
อาจลืมไดเร็วกวาสารที่ใหความรูสึกทางลบ 

ค. ความเขาใจเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และความหมายของคําจะไดรับการ

บันทึกไวในสมอง 



   3. ทฤษฎีของ  Rumeihart  ไดกลาวถึงการอานวาเปนกระบวนการทีท่ํางานคลาย

กับเครื่องคอมพิวเตอร  มีความซับซอน  แตละขั้นตอนจะมีความสัมพนัธกัน  ถาขาดอยางใดอยาง
หนึ่ง            กจ็ะทําใหการอานไมสมบูรณ 
       ผูอานจะเริม่ตนดวยการอานสารโดยพิจารณารูปรางของคําที่จักเพื่อทําความ
เขาใจความหมาย  ตอจากนัน้จึงทําการเปรียบเทียบความหมายของคํากับความรูเดิมที่มีอยู  เพื่อเปน
การพิสูจนหาขอเท็จจรงิ  โดยผูอานจะตองมีความรูเกีย่วกับหนาที่ของคํา  ความหมายการสะกดคํา  
และชนิดของคํา  องคประกอบเหลานี้จะชวยใหผูอานสามารถแปลความของสารไดหลักสําคัญของ
ทฤษฎี มีอยู 4 ประการคือ 

ก. การที่ผูอานจะรับรูวาคํานัน้เปนคาํชนิดใดตองสังเกตหนาที่ของคําทีอ่ยู

ใกลเคียงในประโยคเดียวกนั หรือในขอความใกลเคียงกันวาคํานั้นทาํหนาที่อยาไร 

ข.  การที่ผูอานจะรบัรูความหมายของคํา ขึ้นอยูกับความเขาใจความหมายของ

คําใกลเคียง อาจเปนคําที่มากอนหรือมาหลังก็ได จะเปนแนวทางชีแ้นะใหผูอานเขาใจความหมาย
ของคําใหมไดเร็วขึ้น 

ค. การที่ผูอานจะรับรูหนาทีข่องคํานั้น ขึ้นอยูกับความเขาใจของผูอานเกี่ยวกับ

หนาที่ของคําอื่นที่มากอนหลังคําใหม จะเปนแนวทางชวยช้ีแนะหนาที่ของคําใหมใหผูอานเขาใจ 

ง.  การที่ผูอานจะแปลความหมายของคําขึ้นอยูกับการชี้แนะของคําบางคาํ  
            จากทฤษฎีการอาน สรุปไดวา ความสัมพนัธของคําประโยคและขอความ ผูอานจะตอง

รูจักความหมายของคํา  ชนดิ  หนาที่  รูปราง  และสะกดไดจะชวยใหเขาใจความหมายของ

เร่ืองราวทั้งหมด  นกัการศึกษาไดชี้ใหเห็นการทาํงานของกระบวนการอาน ซึ่งคลายกับระบบการ

ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  แทจริงเปนการแยกใหเห็นวา  สมองจะตองมีความรูในเรื่อง

อะไรบาง  เปนการชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางสารกบัสมองของผูอานนั่นเอง 

 2.5 ปญหาในการสอนอานและปญหาการอาน 

ศรีวิไล  พลมณี  (2528: 143)  ไดกลาวถึงปญหาในการสอนอานไวดงันี้  

ปญหาในการสอนอานจึงประกอบดวยหลายๆ เร่ือง  คือ 

1. ทําอยางไรเราถึงจะรูจักนกัเรียนในลกัษณะที่คอนขางจะเปนปญหารายบุคคล
หรือกลุมเล็กๆ  ที่จัดตามพื้นฐานที่จําเปนตอการอาน 

2. ทําอยางไรจึงจะเลือกหรือจดัใหมวีัสดุการอานที่สนองตอบผูเรียนทั้งในดาน            
ความสนใจของผูเรียน การมสีวนแสดงขบวนการอานการเขียนเพื่อเปนบทเรียนเชิงปฏิบัติแกผูอาน
และการขยายโลกทัศนหรือใหคุณคาตอชีวิตของผูอาน  ที่กลาวมานั้นมีหนังสือที่เราตองการอยู  3 

ลักษณะ  คือ 

2.1  หนังสือที่นักเรียนชอบและสอดคลองกับพื้นฐานของตน 



2.2  หนังสือที่มีการเขียนดีมขีบวนการปฏสัิมพันธสูง  เปนแบบอยางและชวย

พัฒนาการเขยีนการอานหรือทักษะทางภาษาของผูเรียน 

2.3  หนังสือที่มีสาระประโยชนดี  ชวยพัฒนาผูอานในดานตาง ๆ สงเสริม

พื้นฐานการอานในขั้นตอไป 

หนังสือที่ดีมากอาจมีทั้ง 3 ลักษณะ แตสวนมากแลวจะมไีมครบทั้ง  3  ลักษณะ

นี้  ครูจึงควรเลือกหนังสือเปนหรือสามารถผลิตขึ้นมาใช  และแนะใหนักเรยีนสามารถเลือกหรือฝก
เขียน ไดเองเทาที่จะเปนไปได 

3. ทําอยางไรจะชวยใหนกัเรียนรูวิธีอาน  และมีทัศนคติที่ถูกตองตอขบวนการอาน     
ซ่ึงเปนเรื่องของทฤษฎี  และการฝกปฏิบตัิควบคูกันไป  การฝกที่อาศัยแตปริมาณ  และเวลายอมไม
อาจเรงอัตราพัฒนาการแกผูเรียนไดเทาที่ควร  บางทีก็อาจจะประสบภาวะชะงักงนัหรือตกต่ําลงของ
ทักษะก็ได 

4. ทําอยางไรจะสงเสริมพื้นฐานการอานของผูเรียนที่มีอยูตาง ๆ กันนั้น  ใหพัฒนา
ไปตามเอกัตภาพอยางมีประสิทธิภาพ  ขอนี้ผูสอนมักถือวาผูเรียนมีอยูเทาใดกใ็ชเทานั้นหรือไมเอา
มาใชดวยซํ้า  แตถาจะพัฒนาการอาน  เรายอมตองพัฒนาพื้นฐานการอานพื้นฐานของเขาดวยเพราะ
พื้นฐานเหลานัน้ไมวาจะเปนความรู  ประสบการณหรือโลกทัศนก็ดี  ตางเปนปจจยัสําคัญของการ
แสวงหาความหมายใหมีความหมายตอตวัผูเรียนอยางจรงิจงั 

สอางค  ดําเนินสวัสดิ์  (2539: 75)  ไดกลาวถึงปญหาดานการอานไวดงันี้ 

1. ปญหาจากเด็ก 

1.1 เด็กไมรักการอาน  เพราะเดก็ไมไดรับการปลูกฝงใหรักการอานถูกขัดขวาง           
การอานหนังสือที่ชอบทําใหเด็กเบื่อที่จะอาน 

1.2 เด็กขาดความพรอมทั้งทางรางกาย  คือ ขาดความเฉยีบแหลมทางสายตา  
วุฒิภาวะทางอารมณ  และสังคมไมพรอม  ขาดความสามารถในการอาน 

2. ปญหาจากครอบครัวผูปกครองที่ไมเห็นคณุคาของการอานไมมีการฝกใหเดก็รัก
การอาน  จะทาํใหเดก็ไมรักการอาน 

3. ปญหาจากสิ่งแวดลอมสังคมที่ขาดหนังสอื ไมมีรานหนงัสือในชุมชนไมมี
หองสมุด  ไมมีหนังสือดี ๆ ในตลาดหนังสือ  ทําใหเดก็ไมรูจักหนังสือ  ยิ่งสังคมปจจุบันมีแหลง
บันเทิงเริงรมยมาก  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  ส่ิงเหลานี้จะกนัเด็กออกไปจากการอาน 

4. ปญหาจากการเรียนการสอน  โรงเรียนที่มีหองสมุดไมดี  บรรณารักษไมจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน  ผูบริหารไมสนับสนุนงานหองสมุด  รวมทั้งวิธีการสอนของครูที่มุงการ
อานแบบเรียนเพียงอยางเดยีว  และระบบการสอนที่มุงใหนักเรยีนเกิดความเปนปฏปิกษกับหนังสอื 



เมื่อทราบปญหาการอานของนักเรียนแลว  ครูซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
สอนการอาน  จึงควรคิดคนวธีิที่จะสงเสริมใหนกัเรียนรักการอาน  ซ่ึงการนํากิจกรรมมาชวยสอน
จะเปนเครื่องมือนําไปสูความสําเร็จทั้งครูและศิษย 

สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย. ( 2542: 9)  กลาวถึงปญหาสําคัญที่มีผลตอการอานใน

ปจจุบัน  การสอนอานมักไมประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคเพราะมีปญหาสําคัญที่เกี่ยวของ
หลายประการ  คือ 

1. ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวครู  ครูไมเขาใจวิธีการสอนอานอยางแทจริง  สวนมาก
จะกําหนดวัตถุประสงคใหนักเรียนอานเรือ่งโดยไมมวีัตถุประสงคอ่ืน  ซ่ึงถาครูผูสอนใหนักเรยีนได
บรรลุวัตถุประสงคของการอานในลักษณะตางๆ  ตามความสามารถ  นักเรียนก็จะนําวิธีการอานไปใช
ประโยชนในการอาน  ครูภาษาไทยมีความรูในเรื่องที่เกีย่วกับการสอนอานไมเพยีงพอ  เชน  จิตวทิยา
การอาน การวเิคราะหระดับความสามารถในการอาน วิธีสอนอานตามจุดมุงหมายเฉพาะสิ่งเหลานี้
ควรมีการสอดแทรกความรูในหลักสูตรระดับปริญญาทางการศึกษา  เพือ่จะนําความรูมาพัฒนาตนเอง
และนักเรียนดวย 

2. ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวนกัเรยีน  มาจากสังคมที่มีลักษณะแตกตางกัน  และมี
ระดับความสามารถในการอานแตกตางกันดวย  บางคนอาจมีปญหาทางครอบครัวไมไดรับการดูแล
เอาใจใสจากบดิามารดา  ในทางตรงกันขาม  ก็มีนักเรยีนอีกจํานวนหนึง่ที่บิดามารดาและผูปกครอง
เอาใจใสดี  เมือ่มาอยูหองเรยีนเดยีวกัน   ระดับความสามารถในการอาน  และประสบการณทางภาษา
จึงยอมแตกตางกัน  ทําใหครูตองพยายามจดักิจกรรมการสอนใหเหมาะสมกับลักษณะ  และ
ความสามารถของแตละคน  สภาพแวดลอมทางครอบครัวมิใชจะเปนปญหาสําหรับนกัเรียนเทานั้น  
บางคนยังมีปญหาทางดานสุขภาพ  รางกาย  และจิตใจ  ซ่ึงมีผลทําใหการอานไมพฒันาตามระดบัชั้น
เรียนและอายขุองนักเรียน 

การอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเขาใจความหมายของคํา  กลุมคํา  
ประโยค   และขอความ  ดังนั้นในการสอนอาน  จึงจําเปนที่ครูจะตองใหนกัเรียนเขาใจและรับรู
ความหมายของ คํากอน  เพื่อจะนําไปสูความเขาใจในการอานเรื่องราวตางๆ  ได  การอานที่ดี
จะตองใหนกัเรียนมีจุดมุงหมายวาตองการอานเพื่ออะไร  และครูจะตองมีเปาหมายในการสอนวา
ตองการใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอานทางดานใดบาง  ซ่ึงจะเรียงลําดับจากงายไปหา
ยาก  นอกจากนั้นการอานของนักเรียนจะประสบความสําเร็จหรือไมยอมขึ้นอยูกับองคประกอบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับตัวนกัเรยีน  ไดแก  สภาพแวดลอมทางบานและโรงเรียน  ความพรอมทางดาน
รางกายและสติปญญา  สภาพแวดลอมทางบานและทางโรงเรียนที่ดีจะชวยใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการอานแลวคร่ึงหนึ่ง  เมื่อบวกกับสภาพความพรอมทางดานรางกายและสติปญญา
แลวนกัเรียนกจ็ะมีสัมฤทธิ์ผลในการอานตามจุดมุงหมายที่ตองการ  

จากปญหาในการสอนอาน  พอจะสรุปปญหาไดวานาจะมาจากตวัครูและเด็ก  เชน 



1. ครูตองรูจักนักเรียนเปนรายบคุคลวาเขามีปญหาดานใดบาง 
2. ครูตองจัดหาวสัดุหรือส่ือมาสนองความสนใจของเด็ก 

3. ครูตองสอนวิธีการอานที่เหมาะสมกับเดก็แตละคน 

4. ครูตองพัฒนาพื้นฐานดานการอานของเด็กเปนลําดับตนๆ กอนแลวจึง
พัฒนาการอานขั้นสูงในลําดับตอไป 

และประเด็นปญหาการอานของเด็ก  พอจะสรุปไดวา  เปน  4  ประเด็นหลัก  คือ   

1. ดานตัวเด็ก  เชน  เด็กไมรักการอาน  และไมพรอมทั้งดานรางกาย  อารมณและ
สติปญญา  

2. ดานครอบครัว  ครอบครัวไมเห็นคณุคา  ไมมีเวลาฝกเดก็ 

3. ดานสิ่งแวดลอม  ไมมีหองสมุด  ไมมีรานหนังสือ  ไมมหีนังสือดีๆ ใน
ทองตลาด 

4. ดานการเรียนการสอน  โรงเรียนไมมีหองสมุด  โรงเรียนไมไดจัดกจิกรรม
สงเสริม    การอาน 

ครูผูสอนมุงแตการสอนแตในบทเรียนเพียงอยางเดยีว  บทบาทสําคัญอยูที่ตัวครูตอง
ใหความสําคญัในดานการสอนอานโดยเฉพาะเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู  ครูตองจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนที่หลากและเชือ่มโยงความสมัพันธระหวางคํากับภาพเพือ่ใหเดก็ประเภทนี้อานได 

จากขอความดงักลาว สรุปไดวาปญหาการอานที่สําคัญประการแรกจะอยูที่ตัว
ครูผูสอน โดยเฉพาะการอานออกเสียง  ซ่ึงครูควรอานใหถูกตอง  ออกเสียงคําควบกล้ําที่  ร  ล  ว  
ควบกล้ํา  และออกเสียง  ร  ล  ใหถูกตองอกีเชนกนั  ซ่ึงจะเปนตวัอยางที่ดีแกเด็ก  อีกทั้งถาครู
สามารถจัดหาหรือผลิตสื่อสารสอนที่ใชในการพัฒนาการอานมาใชสอนเด็กก็จะทําใหเดก็
พัฒนาการอานไดดีขึน้  ถึงแมวาปญหาบางประการจะอยูที่ตัวเด็ก  ดานรางกาย  ระดับสติปญญา  
ความเอาใจใสจากบิดามารดา  ตลอดจนสิ่งแวดลอมของเด็กก็ตาม 

2.6 วิธีการสอนอานและขั้นตอนในการสอนอาน 

การอานสามารถแบงออกเปนชนิดตาง ๆ  ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาจะใชอะไรเปนเกณฑ
ในการพจิารณา ถาหากพิจารณาการอานโดยดูจดุมุงหมายของการอานเปนหลัก  เราอาจจะแบงการ
อานไดตามแนวความคิดของวิจิตรา  แสงพลสิทธิ์  (2522: 135)  ไดแบงประเภทของการอาน

ออกเปน  2  ประเภท 

1. การอานในใจ  เปนการอานเพื่อขวนขวายหาความรูและความเพลิดเพลินใหแก 
ตนเอง  การอานประเภทนี้มุงฝกอตัราเร็วและการจับใจความสําคัญ  ซ่ึงเปนการอานทีน่ับวันแตจะมี
ความสําคัญเพิ่มขึ้น นักเรยีนและนักศกึษาควรไดรับการฝกฝนใหอานเปน  ไมเพยีงแตอานไดหรือ
อานออกเทานัน้   แตจะมีความสามารถดังตอไปนี้  คือ  สรุปความ  แปลความ   ขยายความ  
วิเคราะหคํา  และวิเคราะหเนือ้เร่ือง  และวจิารณเนื้อเร่ืองได 



2. การอานออกเสียง  ไดแก 
2.1  อานออกเสียงบทรอยแกว  เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนรูเร่ืองและเขาใจ 

2.2  อานออกเสียงบทรอยกรองประเภทตางๆ  เพื่อความไพเราะใหผูฟงเกิดความ

เพลิดเพลินและความซาบซึ้ง 
วิธีสอนการอานออกเสียง 
ในการสอนอานออกเสียงครคูวรดําเนนิการตามลําดับขั้น  ดังนี ้
1. พิจารณาประเภทของขอความที่จะนํามาอาน  ขอความแตละประเภท  เชน  นิทาน  

สารคดี  ขาว  และบทความที่ใหความรูสึกตางๆ  ยอมมวีิธีการอานแตกตางกัน  ดังนัน้   ครูจึงควร
แนะนําใหนักเรียนพิจารณาขอความกอนการอานเพื่อใหรูวาเปนประเภทใด  แลวจึงพจิารณาตอไป
วาจะอานอยางไร  โดยคํานึงถึงหลักสําคัญวาการอานออกเสียงที่ตนจะอานนั้นจดัอยูในประเภทใด  
ใน  4  ขอนี ้

1.1  อานเพื่อใหผูฟงซึ่งมีสารประเภทเดียวกนักับตนรับรู 
1.2 อานเพื่อเปนการติดตามผลการอานในใจของตนวาสามารถเก็บใจความได

ครบถวนหรือไม 
1.3 อานเพื่อใหผูฟงซึ่งไมมีสารประเภทเดียวกนักับตนรับรู 
1.4 อานตามจุดมุงหมายที่ครูกําหนด  เชน  อานบทตลก  บทตื่นเตน  บทละคร   

บทสนทนา  ฯลฯ 

2.  แนะนําลักษณะของการอานออกเสียงที่ด ี ควรคํานึงถึงหลักตอไปนี ้
2.1 ไมรูสึกกระดากอายหรือเกอเขินขณะอานออกเสียงตอหนาผูอ่ืน 

2.2 ออกเสียงชัดเจนและถูกตองเพื่อใหผูฟงจบัใจความไดถูกตอง 
2.3 ไมอานขามหรืออานกระโดด  ทําใหผูฟงเขาใจผิด  เพราะใจความไม

ตอเนื่องกัน 

2.4 เวนวรรคตอนในการอานใหถูกตอง 
2.5 อานใสความรูสึกตามบทของผูเขียนโดยพจิารณาตามประเภทของสารที่

อาน 

3. จัดกิจกรรมการอานออกเสียงควบคูกับการอานในใจ  หมายความวา  เมือ่มีการอาน
ในใจ  ควรมีการอานออกเสียงตอกันไป  เพื่อใหนกัเรียนและเหน็ความแตกตาง  เปนการฝกความ
ถูกตองในการอานออกเสียง  และเปนการชวยทําใหกจิกรรมการสอนอานมีความสมบรูณมากขึ้น 

4. การเตรียมสื่อเพื่อใชในการอานออกเสียง  มีหลายวิธี  ดังนี้ 
4.1 นักเรียนเปนผูเตรียมสื่อ  เชน แตงบทละครหรือนิทาน  หาขาว  และขอความ

อ่ืนๆ แลวนํามาอานออกเสียง 
4.2 ครูเตรียมนิทานที่ตรงกับความสนใจของนกัเรียน 



ส่ือที่นํามาใชอานออกเสียงจะตองคํานึงถึงความยากงายใหเหมาะสมกบั
ความสามารถในการอานของนักเรียนและจะตองไมยาวจนเกนิไป  เพราะมุงที่จะใหนักเรียนทุกคน           
มีโอกาสไดอาน  หากมีคําทีน่ักเรียนอานออกเสียงไมถูกตอง  ควรใหเปดปทานุกรมทุกครั้ง เพื่อ
ตรวจดูเสยีงอานของคําที่ถูกตองตอไป 

5. วิธีฝกอานออกเสียง ควรดาํเนินการในรูปแบบตางๆ  ดังนี้ 
5.1 อานออกเสียงพรอมกันเปนกลุม  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมยอย  กลุมละ 5-6  

คน  ใหมีนกัเรยีนที่ขี้อายกับนักเรียนที่กลาแสดงออกคละกัน  เพื่อฝกใหคนที่มีนิสัยไมกลา
แสดงออกเกดิความเชื่อมั่นและไมรูสึกเคอะเขิน  ครูพิจารณาความพรอมเพรียง  และความถูกตอง
เปนประการสาํคัญ  การอานในลักษณะนี้  สามารถใชเปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานของการฝกอาน
ประสานเสียงและการรองเพลงประสานเสียงไดเปนอยางดี 

5.2 อานออกเสียงเปนรายบุคคลตามขอความหรอืบทเรียนที่กาํหนดให  ซ่ึงมีทั้ง 
รอยแกวและรอยกรอง  วิธีการอาน  ครูควรแจกบทอานกอนลงมืออานออกเสียง  เพื่อใหฝกอานคํา
ยาก  และเวนวรรคตอนในการอานใหถูกตอง  นอกจากนัน้  ใหนักเรยีนฝกการเนนเสยีงและใส
อารมณประกอบการอานตามขอความที่กําหนดไว  ครูอาจจัดทําเปนเวทีสําหรับผูที่จะอานออกเสยีง
หรืออาจมีฉากประกอบเพื่อใหแลดูตื่นเตนและสนุกสนานสําหรับผูรวมกิจกรรม 

5.3 ใหดูตวัอยางจากผูใหญที่อานออกเสียงดี  เพื่อฝกหัดตามแบบอยาง  เชน  
โฆษณาอานขาวโทรทัศนตลอดจนผูที่มีช่ือเสียงในการอานออกเสียงบทความตางๆ ส่ิงสําคัญที่
จะตองเนน  คอื  การอานที่จะไดผลดีนัน้ตองมีการฝกฝนทุกวัน  (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย. 2542: 

156-158) 

ขั้นตอนการสอนอาน 

บันลือ  พฤกษะวนั  (2533 : 117-118) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนอาน ดังนี ้

1. ขั้นเตรียม  ไดเก  การเตรียมตวัที่จะสอนนับตั้งแตเดก็กาวยางเขาโรงเรียนในวนั
แรก รวมถึงการปฐมนิเทศเดก็  การพัฒนาความพรอมและการแกไขชวยเหลือใหเดก็ไดเรียน  และ
ไดเลนรวมกันไปดวย                       

1.1 การเตรียมการอาน  ถือวาเปนการเริ่มงานในขั้นการปรับปูพื้นฐานภาษา
พูด  กิริยา  มารยาท และระเบียบในการอยูรวมกัน  โดยใชการฟง  การพูด  ในการเตรียมตัวเด็ก  การ
สังเกต  การเรยีกชื่อ  ส่ิงของ  สภาพแวดลอมทั่วไปทั้งในโรงเรียนและทางบาน  ตลอดจน  การเลา
ถึงกิจวัตรประจําวัน                  

1.2 การพัฒนาและตรวจสอบความพรอมในการอาน เชน การสังเกตความ
เหมือน  ความแตกตาง  ความสัมพันธของกลามเนื้อกับสายตา  การฝกลีลามือ  การเลนเกม  การขับ
รอง            การฝกวาด  ปน  พับกระดาษ  เพื่อนําไปสูการพูด  การฟงไดอยางกวางขวาง                     



1.3 การฝกอาน  เร่ิมนับตั้งแตการฝกอานพจนานุกรมภาพ (พยัญชนะ)  

พจนานกุรมเสียง (สระ) การฝกนึกคําที่เร่ิมดวยพยัญชนะตันหรือเสียงพรอมกับการชวยเหลือ  แกไข

อยางใกลชิดจากครูผูสอนไปดวย                   
1.4 ฝกอานบัตรคําประกอบภาพ และบัตรประโยคประกอบภาพเรื่องราว

หรือ  นิทานสัน้ๆ โดยฟงจากครูอานหนังสือ และเปดใหดูภาพไปดวย                       
1.5 ฝกฟงครูเลานิทาน นทิานพืน้บาน เดก็ฝกพูดหรืออานตามครูและฝกให

เด็กที่ฟงเลาเรือ่งอยางยอๆ ได                    
1.6 ฝกทองจําบทประพันธงายๆ  ตอคําสัมผัสหรือคําคลองจองเปนตอนๆ                

2. ขั้นเริ่มอาน  หมายถึง  การเริ่มอานหนังสือที่เปนเรื่องราวสั้นๆ  นิทาน  
กิจวัตร   ประจําวันโดยใชวธีิจํารูปคํา และภาพประกอบ                           

2.1 ฝกอานคํา และประโยคประกอบภาพ                             
2.2 ฝกอานประโยค และเรื่องราว โดยอาศยัภาพประกอบชวย                           
2.3 ฝกอานนิทานสั้นๆ หรือเร่ืองราวที่ครู และนักเรียนจัดเตรียมหรือแตงขึน้    

หรือแผนภูมิประสบการณทีช่วยขยายประสบการณ                           
2.4 ฝกใหใชการเทียบคํา  เทียบประโยค  เพื่อใชประโยชนในการอาน                 

3. ขั้นอานหนังสอื เด็กหรือมิความกาวหนาในการอาน  ไดแก ขมารถใชการอาน
ไดยาวนานขึ้น  โดยสามารถใชวิธีสะกดตัวผสมคําชวยในการอานคําแปลกๆ ใหมๆ                       

3.1 ฝกอานนิทาน เร่ืองราว เหตกุารณ และกิจวตัรประจําวนัทีใ่ชคําแปลกๆ                      
3.2 ฝกอานนิทานที่ยาวขึ้น และสามารเลาเรื่องราว ลําดับเหตุการณได 
3.3 ฝกอานบทประพันธส้ันๆ โดยการรูจกัลงจังหวะสัมผัส                    
3.4 ฝกอานเรื่องราว บทความ และสามารถจํารูปคํา เทียบคํา สะกดตวั ใช

เทคนิคการเดารูปประโยค  และเขาใจความหมายได                    
3.5 ฝกอานแบบเกบ็ใจความ  และสามารถประเมินตัวละคร บทความตางๆ 

ไดดี    จนนําไปใชแสดงความคิดเห็นรายงานได              
4. ขั้นเสริมสรางนิสัยในการอานที่ดี  หมายถึง สามารถอานในใจไดเร็ว สามารถ 

อานเพื่อคนควาหาคําตอบ  หาความเพลิดเพลินจากการอานโดยวิธีอานคราวๆ                    
4.1 ฝกอานในใจ  และความสนใจในการอาน  อานหนังสือไดหลายรส  

หลายประเภท   
4.2 ฝกอานหนังสอือานประกอบเพื่อคนหาสาระสําคัญ                    
4.3 ฝกอานแบบคราวๆ เพื่อใหไดส่ิงที่สนใจและเก็บสาระสาํคัญของเรื่องที่

อาน  ประเมินเรื่องราว  และวิจารณหนังสอืที่อานได              



5. ขั้นอานหนังสอืไดอยางกวางขวาง หมายถึง  สามารถเล็งเห็นคุณคาประโยชน
ของการอาน  เกิดรสนิยมในการอานหนังสือประเภทใดประเภทหนึ่ง  มีความสนใจในรสวรรณคดี 
เริงรมยและสารคดี จนสามารถหยิบยกสวนดีเดนขึ้นอางอิง ชักชวนใหผูอ่ืนสนใจภาษาได                  

สรุปไดวา การอานมี  2 ประเภท  คือ  การอานในใจและการอานออกเสียงการสอน

อานที่ดี ครูผูสอนตองรูจักหาขอความหรือคําที่จะใหเดก็อานตองเปนสิง่ที่นาสนใจและเราความ
สนใจใหเดก็อยากอาน  กอนอานออกเสียงควรใหเด็กอานในใจกอน  เพื่อการอานออกเสียงที่
ถูกตอง  การฝกอานออกเสียงควรฝกเปนกลุมกอนเพื่อใหเด็กเกิดความเชื่อมั่น  กอนที่จะฝกอานเปน
รายบุคคล นอกจากนั้นการสอนอานที่ดีควรมีขั้นตอนการสอน  โดยเริ่มจากขั้นเตรยีมการอานขั้น
เร่ิมอาน  ขั้นอานหนังสือแตก  ขั้นเสริมสรางนิสัยในการอาน  ตลอดจนชั้นอานหนังสือได แตใน
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  ครูผูสอนควรเริ่มจากขั้นเตรียมการอาน และใหอานไดอยางถูกตอง 
เพื่อใหเปนผูทีม่ีนิสัยรักการอาน 

2.7 เทคนิคในการชวยจํา  (Mnemonic  Device)   

สุรางค  โควตระกูล  ( 2541: 253 )ไดกลาวถึงคําจํากัดวาม  ความจํา  (Memory)  คือ  

ความสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เรียนรูไวไดเปนเวลานาน  และสามารถคนความาใชไดหรือระลึกได  
จากผลของการวิจัยของนกัจติวิทยาเกี่ยวกบัเทคนิคชวยความจํา  ซ่ึงพบวาการสอนเทคนิคในการ
ชวยความจําใหแกนักเรยีน  ทําใหนกัเรียนสามารถจะระลึก  (Recall)  ส่ิงที่เรียนรูแตละบทเรียนได

ดีกวาการทองจํา  (Rehearsal)  โดยไมมีความหมาย  ฉะนั้นจึงมีการแนะนําใหครูสอนเทคนิคใน

การสอนชวยความจําใหแกนกัเรียน  เพื่อนกัเรียนจะไดเกบ็สิ่งที่เรียนรูไวในความทรงจําไดนานๆ  
เทคนิคชวยความจําที่ใชกนัมอียูทั้งหมด  6  วิธีคือ   

1. วิธีเสียงสัมผัส  (Rhymes) 

2. วิธีสรางคําเพื่อชวยความจําจากอักษรตวัแรกของแตละคํา  (Acronym) 

3. วิธีสรางประโยคที่มีความหมายจากอกัษรตัวแรกของกลุมของที่จะจํา 
(Acrostic) 

4. วิธี เพ็กเวิรด (Pegword) 

5. วิธีโลไซ  (Loci) 

6. วิธี คียเวิรด(keyword)   

1. วิธีสรางเสียงสัมผัส (Rhymes) เปนวิธีที่ใชไดผลดีมากและสิ่งที่จดจําอยูในความ

ทรงจํา เปนเวลานาน  บทเรียนภาษาไทยมผูีคดิแตงกลอนที่มีสัมผัสและมีความหมายเพื่อใหจําได
งาย  เชน  การจําการใชไมมวน  และคําที่ขึ้นตนดวย  “บัน” 

           ยี่สิบไมมวน 

ผูใหญหาผาใหม  ใหสะใภใชคลองคอ 



ใฝใจเอาใสหอ    มิหลงใหล  ใครขอดู 
จะใครลงเรือใบ  ดูน้ําใสและปลาปู 
ส่ิงใดอยูในตู   มิใชอยูใตตั่งเตียง 
บาใบถือใยบวั  หูตามัวมาใกลเคียง 
เลาทองอยาละเลี่ยง  ยี่สิบมวนจําจงดี 
   คําขึ้นตนดวย   ”บัน” 

บันดาลลงบันได  บันทึกไวใหจงดี 
ร่ืนเริงบันเทิงมี  บันลือล่ันสนั่นดัง       

2. วิธีสรางคําเพื่อชวยความจําจากอักษรตวัแรกแตละคํา (Acronym ) การสรางคํา          

เพื่อชวยความจํา  วิธีนี้ทําไดโดยนําอักษรตวัแรกของแตละคําที่จะตองการจํามาเนนคําใหมที่มี
ความหมาย  เชน  การจําชื่อทะเลสาบที่ใหญทั้งหาของอเมริกาเหนือ  สรางคําวา  Homes  หมายถึง  

ทะเลสาบ  Huron, Ontario,  Michigan, Erie,  Superior  ตามลําดับ 

การทองจําทิศทั้ง  8  ก็มีผูคิดวาควรจะทองจํา  “อุ-อี-บู-อา-ทกั-หอ-ประ-พา”       

เร่ิมจากทิศเหนือแลววนขวาตามลําดับ 

           อุดร 

      พายัพ  อีสาน 

ประจิม     บูรพา 
      หรด ี  อาคเนย 
          ทักษณิ 

3. วิธีการสรางประโยคที่มีความหมายชวยความจํา  (Acrostic)  ตัวอยางการใช

ประโยคที่มีความหมายสรางจากตัวอักษรตัวแรกของการจําชื่อ  9 จังหวัด ที่อยูในภาคเหนือของ

ประเทศไทยวา “ชิดชัย มิลังเล เพียงพบ อนงค “   ซ่ึงถอดคําออกมากจะเปนชื่อ จังหวดัเชียงใหม 

เชียงราย แมฮองสอน  ลําพูน  ลําปาง แพร  พะเยา อุตรดิตถ นาน หรือจําชื่อดาวพระเคราะหทั้งเกา
เปนภาษาอังกฤษวา  “Men  Very  Easily  Make  Jugs  Serve  Useful  New  Purposes”  ซ่ึงมา

จาก  วา  “Mar  Venus  Jupiter  Satern  Urenus Neptune  และ  Pluto 

4. วิธี เพ็กเวิรด (Pegword ) เปนวิธีที่มีประโยชนสําหรับกรทองจํารายชื่อส่ิงของ

หลายๆ อยางที่จะตองมีลําดบั  1,2,3  การใชจําเปนจะตองสราง  Pegs  ขึ้นและทองจําปกตวิิธี  

Pegword   มักจะใชตัวเลขที่มีความสัมผัสกับสิ่งของใหมีเสียงสัมผัส  Rhyme ตัวอยาง ใน

ภาษาอังกฤษ One-Bun,  Two-Shoe, Three-tree, Four-Door, Five-Hive, Six-Sticks, Seven-

Heaven, Eight-Gate,             Nine-Line, Ten-Hen 



5.  วิธีโลไซ (Loci  Method) วิธีโลไซ นับวาเปนวิธีที่ชวยความจําทีเ่กาแกที่สุด คําวา 

Loci  แปลวา  ตําแหนง  แหลงที่มาของวิธีโลไซไมปรากฏแนชัด  วิธีโลไซเนนหลักการจํา 

โครงสรางมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทีต่องการ  จะจําโดยใชสถานทีแ่ละตําแหนงเปนสิ่งเตือน 

  วิธีชวยความจาํโลไซมีดังนี้ 
1. สถานที่หรือตําแหนงตางๆ  ที่จะเลือกใชควรจะอยูใกลกนั 

2. จํานวนสถานที่หรือตําแหนงที่จะใชควรจะเปนจาํนวนไมเกิน  10  แหง 

3. ควรกําหนดหมายเลข  ใหแตละสถานที่ตามลําดับตั้งแตหนึ่งไปจนถึง
สถานที่สุดทาย  และควรจะสามารถระลึกไดทั้งหนาไปหลังและหลังไปหนา 

4. สถานที่ใชควรจะเปนที่คุนเคย  และผูใชสามารถจะนึกภาพไดอยางชดัเจน  
ฉะนั้นสถานที่ๆ  จะใชควรจะมาจากประสบการณ 

5. สถานที่จะใชควรมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 

6. ผูใชจะตองสามารถที่จะสรางจินตนาภาพของลักษณะเดิมแตละสถานทีไ่ด
เปนตนวา  เครือ่งแตงหองมีลักษณะพิเศษอะไรบาง 

ในการปฏิบัตผูิที่ประสงคจะใชวิธีชวยความจําโลไซจะตองนํามาเปนสิ่งแรก  คือ  
เลือกหาสถานที่ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบตามธรรมชาติ  เชน บาน ส่ิงแรก  คือ  หองรับแขก  
หองอาหาร  หองครัว  หองน้าํ  และหองนอน  เปนตน  นอกจากนี้อาจจะรวมเครื่องแตงบานไปดวย  
เชน  โตะ  เกาอี้  หลังจากนีก้น็ําสิ่งที่คนอยากจะจดจํา  อาจจะเปนสิ่งของ  เหตุการณ หรือความคิดก็
ได  พยายามเชือ่มโยง  ส่ิงที่จะจํากับสถานที่หรือส่ิงของที่ไดใหหมายเลขไว  และเมือ่จะระลึกถึงสิง่
ที่ตองการจํา  ก็เร่ิมจากหมายเลข  1  เปนตนไป 

6.  วิธีคียเวิรด (Keyword )วิธีชวยความจําที่เรียกวา Keyword เปนวิธีใหมที่สุด มีผูเร่ิม

ขึ้น เมื่อป  พ.ศ.2518  แอตคินสันและผูรวมงาน  ( Atkinson  and  Raugh, 1975)  วิธี  Keyword  

เปนวิธีคอนขางงายและใชกนัมากในการเรียนภาษาตางประเทศ 

ขั้นตอนหาวิธี  Keyword  มีเพียง  2  วิธี  คอื 

พยายามแยกคาํภาษาตางประเทศที่จะเรียน  ซ่ึงเวลาออกเสียงแลวคลายภาษาไทย
ช่ือ  Keyword 

นึกถึงความหมายของคํา  Keyword  ในภาษาไทยแลว  แลวมาหาคําสมัผัส            

หาความหมายของ  Keyword 

สรุปแมวิธีชวยความจําแบบ  Keyword  ใชในการเรยีนคําในภาษาตางประเทศเปน

การเชื่อมโยงกบัความหมายของคํากับ  Keyword โดยเสียงและเชื่อมโยงกับความหมายของคําใน

ภาษาไทย  ไดโดยการใชจินตนาการ  ตัวอยางเชน  คําภาษาอังกฤษ  Potato  แปลวา  มันฝรั่ง  อาน



วา  “โพเทโท”  คํา Keyword  ใชคําวา  โพ  หรือ  โพธ์ิ  ฉะนั้นอาจจะจําคํา  “โพเทโท” โดยนกึวาด

ภาพคําวา  โพธ์ิและมันฝรั่งคือมันฝรั่งตาตามีใบโพธิ์โพลขึ้นมา 
นักจิตวิทยาไดทดลองวิจัยการใชวิธี  Keyword  ผลปรากฏวากลุมที่ใช  Keyword 

ชวยจํา  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  88  สวนกลุมที่ไมไดใช   Keyword  ชวย  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
28 

สรุปไดวา วิธีชวยความจํา ทัง้ 6 วิธี  วิธีสรางเสียงสัมผัสคลองจองเปนวิธีที่ใชไดผลดี

มากที่สุด ซ่ึงจะพบในบทเรียนภาษาไทยทีใ่ชทองจํามาจนถึงปจจุบันนี้  ฉะนั้นวิธีสรางเสียงสัมผัส
คลองจองกัน จึงเหมาะที่จะใชในการสอนอานคํา เพื่อชวยใหเด็กสามารถจดจําคําไดงายและแมนยาํ 
ทองจําไดไมลืม 

2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอาน 

 งานวิจัยทเีกีย่วของกับการอานที่ทําการวจิยัไวทั้งในประเทศและตางประเทศมีดังนี ้
 บุญศิริ   ทัศสี  (2538: บทคัดยอ )  ไดศกึษาการทดลองใชตัวอักษรวิ่งไฟฟา

คอมพิวเตอรในการสอนอานคําศัพทภาษาไทยแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงมีระดับการไดยิน  27 เดซิเบลขึ้นไป จํานวน 8 คน โดยใชตวัอักษรวิ่งไฟฟา

คอมพิวเตอรใหนักเรยีนอานศัพทภาษาไทยออกตามครู โดยการดภูาพและคําศัพทภาษาไทย จํานวน 
15 คํา ใชเวลา 15 คร้ังครั้งละ 50 นาที  ผลปรากฏวา  การใชตัวอักษรวิ่งไฟฟาคอมพิวเตอรในการ

อานคําศัพทภาษาไทยทําใหนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ผานจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
รอยละ 100 

 มาลา   ชูเชิด  (2539: 40)   ไดศึกษาผลการเรียนรูดานเขาใจในการอานของ นักเรียน          

ช้ันประถมศึกษาปที่  2  จากการใชแบบฝกหัดรูปภาพ  ผลการศึกษาพบวาความเขาใจในการอาน

ของนักเรียน  จากการใชแบบฝกหัดรูปภาพฝกดานความเขาใจในการอานกับการสอนปกติแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนกัเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง   จากการ

ใชแบบฝกหัดรูปภาพฝกความเขาใจในการอานกับการสอนปกติแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทาง
สถิติ           ที่ระดับ  .05  นักเรียนที่มีระดบัความสามารถทางการเรียนปานกลางจากการใช

แบบฝกหัดรูปภาพฝกความเขาใจในการอานกับการสอนปกติแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ําจากการใชแบบฝกหัดรูปภาพฝก  ความ

เขาใจในการอานกับการสอนปกติแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
กิ่งสร   เกาะประเสริฐ  (2540: 50)  ไดศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถในการอานคาํ

วิชาภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง อายุ  7-14  ป  ระหวางวิธี

สอนการอานคําโดยการเสรมิแรงดวยเบีย้อรรถกร  และวิธีสอนการอานคาํตามหลักสูตรสําหรับเด็ก
พิเศษ  ผลการศึกษาพบวา  เด็กที่มีความบกพรองทางสถิติปญญาปานกลางหลังจากรับการสอนอาน



คํา           โดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร  มีความสามารถในการอานคําสูงขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ           ที่ระดับ  .01  และการสอนอานคําโดยวิธีการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร   มี

ความสามารถในการอานคําสูงกวาการอานคําสูงกวาการสอนอานคําตามหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ              ที่ระดับ  .05 

โครเมอร (Cormers. 1992: 163) ไดศึกษาการสอนอานสําหรับเด็กที่มคีวามบกพรอง

ทางสติปญญาระดับปานกลาง  พบวาวิธีที่ไดผลดีที่สุดในการแกไขการอานออกเสียง  คือ   วิธีสอน
คําที่คุนเคยมากที่สุดรวมกับการใชภาพ  และวิธีการวเิคราะหโครงสรางของคํา  ( Word Analysis) 

        สเปรดเบอรี่และเอลกินส (Spreadbury & Elkins.1993: 97) ไดศึกษาการอานออก

เขียนได ของครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย  เพื่อตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธตอกันเมื่ออาน
หนังสือดวยกนั  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 25 คน ใชระยะเวลาใน

การทดลองเปนเวลา 1 ป  โดยสําหรับเดก็ใชแบบประเมนิทางภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางการอานผล

ปรากฏวาการมีปฏิสัมพันธของผูปกครองกับเด็ก  ชวยใหเด็กเพิ่มประสิทธิภาพในการอานดีขึ้น 
 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทรอยกรองและคําคลองจอง 
3.1  ความหมายของคําคลองจอง 

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 ไดใหความหมายคําคลองจองวาคําคลอง

จอง  หมายถงึ  คําประพันธที่อาจเปนโคลง กลอน ซึง่ใชถอยคํางายๆ และมีความยาวไมมากนัก 

เหมาะสมกับวยัของเด็กมีเนือ้หางายๆ เด็กทองแลวเกิดความสนุกสนาน 

3.2  ลักษณะของคําคลองจอง 
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เอกสาร  ศน.ที่ 29/2545  (2545: 19-47)  

ไดกลาวถึงลักษณะคําคลองจองไวดังนี ้
3.7.1  คําคลองจอง  1  พยางค  คือ  คําที่ออกเสียงครั้งเดียว  มเีสียงสระเดยีวกนั            

มีมาตราตัวสะกดเดยีวกัน  สวนรูปและเสียงวรรณยกุตตางกันได 
เชน   หยาม   คลองจองกับ    หาม 

   สวย     คลองจองกับ    รวย 

    สุข   คลองจองกับ    ยุค 

   แกลบ   คลองจองกับ    แคบ 

3.7.2   คําคลองจอง  2  พยางค  คือ  พยางคทายของกลุมคําหนา  มีเสียงคลองจอง

กับพยางคแรกหรือพยางคที่  2  ของกลุมคําหลังที่อยูถัดไป 

 เชน  ดวงจันทร  วันเพ็ญ  สวยเดน  เย็นด ี

        น้ําใจ  เล่ือมใส  ไมตรี 



3.7.3 คําคลองจอง  3  พยางคทายของกลุมคําหนา  มีเสียงคลองจองกับพยางคแรก

หรือพยางคที่  2  ของกลุมคําที่อยูถัดไป 

 เชน  ดอกดาวเรือง   เหลืองอราม   ชางงามจริง 

       เด็กวันนี้    ตองดีเกง   เรงฝกฝน 

       ขิงก็รา    ขาก็แรง   กินแกงรอน 

3.7.4 คําคลองจอง  4  พยางค  คือ  กลุมคํา  4  พยางค  ตั้งแต  2  กลุมคําขึ้นไป  

พยางคทายของกลุมคําหนา  มีเสียงคลองจองกับพยางคที ่ 2  หรือพยางคแรก  หรือพยางคที่  3  ของ

กลุมคําหลังที่อยูถัดไป 

 เชน  เปลวแดดแผดเผา ใหเราไหมเกรยีม 

             เตรียมหมวกหรืองอบ เพื่อคนรอบตัว 

 จากขอความดังกลาว สรุปไดวา คําคลองจอง คือคําที่มเีสียงสัมผัสคลองจองกับ สามารถ

แตงไดหลายรปูแบบ ไดแก คําคลองจอง 1 พยางค  คําคลองจอง 2 พยางค  คําคลองจอง 3 

พยางค  และคําคลองจอง 4  พยางค 

3.3 นิยามและความเปนมาของบทอาขยาน 

 กระทรวงศกึษาธิการ  (2542)  อางอิงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พุทธศักราช 2525 ไดใหนิยามคํา “อาขยาน” ไววาบททองจํา การเลา การบอก การสวด เร่ือง นิทาน 

 อาขยาน อานออกเสียงไดสองอยางคือ อา-ขะ-หยาน หรือ อา-ขะ-ยาน 

 ความเปนมา การทองอาขยานในระยะแรก(พ.ศ.2477-2478) เปนการทองจําบทรอย

กรองที่ถือวาไพเราะซึ่งตัดตอนมาจากหนังสือวรรณคดี โดยนํามาใหทองประมาณ 3-4 หนา และมี

การทองบทอาขยานติดตอกนัเรื่อยมา การทองบทอาขยานจะใชเวาลกอนเลิกเรียนตอนเย็นเล็กนอย
และใหนักเรียนทองพรมๆกันทั้งหอง แตเมื่อมีการประกาศใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช  2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 จนถึงหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2533 ในหลักสูตรทีก่ลาวมานั้น มไิดระบุใหชัดเจนเกีย่วกับการใหทองบท

อาขยานจึงเปนสาเหตุใหการทองบทอาขยานเริ่มจางหายไปจากสถานศกึษาบางแหง จนถึงป



พุทธศักราช 2538 จึงไดมีการกําหนดใหทองบทอาขยานในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย แตกย็ังไม

แพรหลายเทาที่ควร 

 กระทรวงศกึษาธิการจึงมีนโยบายกําหนดใหมีการทองบทอาขยานอยางจริงจังใน
สถานศึกษาตั้งแตปการศึกษา พุทธศักราช 2542 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสทองจําบท

รอยกรองที่มีความไพเราะ ใหคติสอนใจ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความซาบซึ้งวรรณคดี
ไทย ที่เปนเอกลักษณและเปนสมบัติทางวฒันธรรมของชาติ ที่ควรคาแกการรักษาและสืบสานใหคง
อยูตลอดไปรวมทั้งยังชวยกลอมเกลาจิตใจที่นําไปสูการดําเนินชวีิตที่ดงีามอีกดวย 

3.4  วัตถุประสงคของบทอาขยาน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2548: ) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของบทอาขยานไวดังนี ้

1.เพื่อใหนักเรยีนตระหนกัในคุณคาของภาษาไทย  และซาบซึ้งในความไพเราะ

ของ บทรอยกรอง 
2.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และขอคิดที่เปนประโยชนแกนกัเรียน 

3.เพื่อส่ือสงเสริมจิตสํานึกทางวัฒนธรรมรวมกันของคนในชาติ 

4.เพื่อเปนพืน้ฐานและแนวทางการแตงบทประพันธของนักเรียน 

3.5  ประเภทของบทอาขยาน 

 เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของการทองบทอาขยาน และสนองการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  รวมทั้งสอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกาศ            ณ วันที่ 18 ตุลาตม พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดแนวทางและพิจารณาคัดเลือกบทอาขยานภาษาไทยขึ้น เพื่อพจิารณาคัดเลือก
และวางแนวทางการทองบทอาขยานสําหรับนักเรียนทุกชวงชั้น  บทอาขยานกําหนดเปน 2 ประเภท 

ดังนี ้
1. บทหลัก 

บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหนกัเรียน
ทองจําเพื่อความเปนอันหนึง่อันเดียวทัว่ประเทศ สวนใหญคัดเลือกจากวรรณคดีทีก่าํหนดใหเรียน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง วรรณคดีสําหรับการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย ตาม
หลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกาศ วนัที่ 18 ตุลาคม 2545 

2. บทเลือก 

 บทเลือก หมายถึง บทอาขยานที่นักเรยีนเลอืกทองตามความสนใจมิไดเปน
การบังคับโดยอาจเลือกทองจากบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกไว หรือบทประพันธที่
ครูผูสอนแนะนําเพิ่มเติม หรือเปนบทอาขยานที่นักเรยีนชอบ นักเรียนแตงขึ้นเอง หรือผูปกครองผูมี



ความสามารถในทองถ่ินแตงขึ้นเองก็ได การที่นักเรียนรูจักกคัดเลือกบทประพันธที่มคีุณคาและ
ทองจําไวใชประโยชนยอมแสดงถึงความเปนผูรูจักคิด ความเปนผูมีเหตุผล มีสุนทรีรสทางภาษา ทํา
ใหนกัเรียนภูมใิจในการทองบทอาขยานมากยิ่งขึ้น 

บทอาขยานภาษาไทย ชวงชัน้ที่ 1 –  ชวงชัน้ที่ 4 มีเนื้อหาประกอบดวยบท

ประพันธที่กําหนดเปนอาขยาน ทั้งบทหลักและบทเลือก พรอมอธบิายความหมายของคําหรือ
ขอความ รวมทั้งจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมเกีย่วกับบทประพันธนั้นๆไวดวย ไดแก ผูแตง ที่มาของเรื่อง 
ฉันทลักษณ คณุคา นอกจากมีคุณคาตามทีก่ลาวมาแลว นักเรียนอาจนกึถึงคุณคาดานอื่นๆเพิ่มอีก 
เพื่อทองจําบทอาขยานอยางมีความหมายและนําไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนั 

อาขยาน บทหลักชวงชั้นที่ 1 (1-3) ไดแก  แมวเหมียว  ฝนตกแดดออก  กา

ดํา  รักษาปา เด็กนอย วิชาหนาเจา   
เชน          แมวเหมียว ( ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ) 

 

  แมวเอยแมวเหมียว 

รูปรางประเปรียวเปนนักหนา 
รองเรียกเหมยีวเหมยีวเดีย๋วกม็า 
เคลาแขงเคลาขานาเอ็นด ู

รูจักเอารักเขาตอตั้งค่ําค่ําซ้ํานั่งระวังหน ู

ควรนับวามนักตัญู 
พอดูอยางไวใสใจเอย 

     ( นายทดั เปรียญ  ผูแตง ) 

 อาขยาน บทเลอืก ชวงชั้นที่ 1 (1-3) ไดแก นี่ของเธอ รักเมืองไทย ไกแจ สักวา 

ความดีความชัว่ ตั้งไขลม ตมไขกิน 

 อาขยาน บทหลัก ชวงชั้นที่ 2 (4-6) ไดแก พระอภยัมณี ตอน สุดสาครเขาเมือง

การะเวก สยามานุสสติ  วิชาเหมือนสินคา  สังขทอง ตอน กําหนดพระสงัข  ขุนชางขุนแผน ตอน 
กําเนิดพลายงาม  โคลงโลกนิติ   

 อาขยาน บทเลอืก ชวงชั้นที่ 2 (4-6) ไดแก พฤษภาสร ปากเปนเอก เลขเปนโท 

หนังสือเปนตรี ช่ัวดีเปนตรา  ไทยรวมกําลังตั้งมั่น  ตนเปนที่พึ่งแหงตน ผูรูดีเปนผูเจริญ ผูชนะ เปน
มนุษยหรือเปนคน วิถีเดก็ไทย ฟงใดไดรูเร่ือง ดวงตะวนั 

 สรุปไดวา บทอาขยานที่ใหนักเรียนทองจาํนั้น เพื่อปลูกสํานึกใหเยาวชนรูสึก
ซาบซึ้งในบทประพันธแตเยาววยัและ การทองจําบทอาขยานไมใชการทองแบบนกแกวนกขุนทอง 



แตเปนการทองเพื่อใหเกิดการจําและรับรู และเกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณคาในความงามของภาษา 
และไดขอคิดนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัได 

3.6  ความหมายของบทรอยกรอง 
นักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของบทรอยกรองไวหลายทาน  ดังนี้ 
วนิดา  เสนีเศรษฐ  (2531: 40)  ไดกลาวไววา  รอยกรอง  เปนแบบการเขียนหนังสือ

ประเภทหนึ่ง  ที่แตงขึ้นโดยใชถอยคําตามขอบังคับที่ไดกาํหนดไว  เชน  ขอบังคับ  ในเรื่อง  ครุ-ลหุ            

คําเปน-คําตาย  เอก-โท  สัมผัส  จํานวนคํา  และวรรคตอน  ฯลฯ  อาจเรยีกบทรอยกรองวา คํา

ประพันธ  หรือกาพย  กลอน  ตามลักษณะของบทรอยกรองนั้น ๆ กไ็ด  ซ่ึงมีความหมายอยาง
เดียวกัน 

วันเนาว  ยูเดน็  (2532: 1-2) อางถึงพระยาอนุมานราชธน ไดใหความหมายของรอย

กรองไววา  หมายถึง  ถอยคําที่นํามาที่นํามาประกอบกนั  มีขนาดมาตรา  เสียงสูงต่ํา  หนักเบา  และ
ส้ันยาวตามแบบรูป  (Patern)  ที่กําหนดไวแบบรูปที่กลาวนี้มีมากดวยกนั  ขนาดมาตรา  ไดแก  

ถอยคําที่เปนบทหนึ่งๆ โดยกาํหนดเปนมาตราวัดขึ้นไวเปนหนวยหนึ่งๆ ถาตองการจะแตงตอก็ซํ้า
รูปอยางนั้นเรือ่ยไปทุกบทคาํ  มาตราวัดทีก่ลาวนี้  ภาษาอังกฤษเรียกวา  metre  ในภาษาบาลี

สันสกฤต  เรียกวา  ฉันท  บทประพันธรอยกรองบทหนึง่ๆ ภาษาอังกฤษเรียกวา  stanza  บาลี 

เรียกวา  คาถา  สันสฤต  เรียกวา  โศลก 

กําชัย  ทองหลอ  (2533: 537)  ไดใหความหมายไววา  “รอยกรอง”  หมายถึง   ถอยคํา

ที่รอยกรองขึ้นตามลักษณะบญัญัติแหงฉันทลักษณ  เรียกวา  คําประพันธ  คือถอยคําที่ไดรอยกรอง
หรือเรียบเรียงขึ้น  โดยมีขอบังคับ  จํากัดคาํ  และวรรคตอน  ใหรับสัมผัสกันไพเราะตามกฎเกณฑที่
วางไวในฉนัทลักษณ 

จําเริญ  แสงดวงแข  (2547 : 3)  ไดกลาวเกี่ยวกับบทรอยกรองไววา  คําวา  “รอย

กรอง”  เปนคําไทยที่สรางขึ้นใหมใหมีความหมายตรงกบัคําวา  Poetry  ในภาษาอังกฤษ  และใหคู

กับคําวา  “รอยกรอง”  ในภาษาไทย  คําวา  Poetry  มาจากภาษาละตินวา  Poet-a  ซ่ึงมีความหมาย

วา “ผูริเร่ิม”  “ผูสรางสรรค”  มีนัยของความคิดเกี่ยวกับการเลือกแหนถอยคํา  การใชโวหาร  และ

การใชฉันทลกัษณ  ซ่ึงมีลักษณะพิเศษกวาธรรมดาที่เปนรอยแกว  คําวา  รอยกรอง  ในภาษาไทย  
หมายถึง  งานเขียนที่กําหนดฉันทลักษณ  สําหรับความรูสึกของคนไทยนั้นฉันทลกัษณตองมีสัมผัส
จึงจะไพเราะ 

จากความหมายของบทรอยกรองขางตน สรุปไดวา  บทรอยกรอง  หมายถึง  คํา
ประพันธที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีขอบังคับการจํากัดคํา มีเสียงสูงต่ํา หนักเบา การเวนวรรคตอน การ
สัมผัสคลองจอง  ตามรูปแบบทางฉันทลักษณ  ซ่ึงไดแก  คําประพันธประเภทตางๆ  ไดแก  โคลง  
ฉันท  กาพย  กลอน  และราย 



3.7  ความสําคัญและคุณคาของบทรอยกรอง 
เด็กระดับประถมศึกษา  วยั 7-12  ขวบ  มปีระสบการณทางภาษาดานบทรอยกรองมา

พอสมควร  เพราะรอยกรองเปนลักษณะของภาษาแบบหนึ่ง  ที่ใชส่ือสารกันอยูในชีวติประจําวนั
เด็กจึงมีประสบการณดานนีม้าโดยลําดับ  คือ  ตั้งแตเกิดมา  จนโตพอรูความ  ก็ไดฟงบทแหกลอม
จากมารดา  หรือยา  ยาย  โดยเฉพาะเด็กในชนบท  ที่ความเปนอยูในครอบครัวยังมีลักษณะเรียบงาย
เปนธรรมชาต ิ มารดา  หรือคนเฒา  คนแก  มีเวลาเลี้ยงดเูดก็เอง  เมื่อใหเด็กนอนก็จะรองแหกลอม
ดวยบทเหกลอม  ที่มีเนื้อความตางๆ กันเดก็ที่ไมไดฟงบทกลอมก็จะไดฟง เพลงที่มีลักษณะตางๆ  
ทั้งทํานองและเนื้อรอง  แทนลักษณะที่แลเห็นภายนอกของเด็กตอบทรอยกรอง  ก็คือ  ปฏิกิริยาที่
แสดงใหเห็นวาชอบและ           พึงพอใจ  แทที่จริงแลวบทรอยกรองใหเดก็มากกวาความชอบหรือ
ความพึงพอใจ  บทรอยกรองมีคุณคาสําหรับเด็กหลายประการ 

3.7.1 ชวยใหเกิดความละเมียดละไมในจติใจ  บทรอยกรองที่ไพเราะสามารถ     
โนมนาวจติใจผูฟงใหเกดิความประทับใจโดยเฉพาะเดก็ๆ  ที่จิตใจยังออนเยาว  ในขัน้แรกที่ยังฟง
เนื้อความไมเขาใจ ก็พอใจเสยีงสัมผัสคลองจอง เสียงสูงต่ําของทํานองและน้ําเสยีงอันไพเราะของผู
ขับ  เชน  ในบทแหกลอม  เดก็จะฟงน้ําเสียงที่แสดงความรักใครของแมหรือผูขับกลอมซึ่งเปนผูที่
อยูใกลชิด  คุนเคยเปนน้ําเสียงที่ชวนฟง  ชวนใหเพลิน  และชวนใหหลับ  บทเหกลอมสวนใหญจะ
มีเนื้อหาแสดงความรักใคร  ความหวงใยในตัวเด็ก  เมื่อเด็กฟงเขาใจความหมายก็จะเกิดความสุข
ความอบอุนและความวางใจ  ความรูสึกเหลานี้จะเขาสูจติใจของเดก็ทลีะนอยๆ จนแนบแนน
กลายเปนความละเมียดละไม  ออนโยน  ดังตัวอยางบทเหกลอม 
        เจาเนื้อละมุนเอย  เจาเนื้ออุนดงัสําลี 
  แมมิใหผูใดตอง   เนื้อเจาจะหมองศรี 
  ทองดีเจาคนเดยีวเอย 

3.7.2 ชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ทําใหเดก็มีความเบิกบาน         
บทรอยกรอง  บทเพลง  บทรองประกอบการเลน  ใหความสนุกสานเพลิดเพลินแกเดก็บทรอยกรอง
จึงมีคุณคาตอเด็กในดานนี้เปนอันมาก  เชน  บทรองเลนของเด็ก 
   โงกเงกเอย  น้าํทวมเมฆ  กระตายลอยคอ  หมาหางงอ  กอดคอโงกเงก 
   เด็กจะรองเลนอยางสนุกสนาน  คําสัมผัส  เงก-เมฆ  คอ-งอ-คอ  ชวยให
เด็กเพลิดเพลิน  เนื้อหาตลกขบขันทําใหเดก็พอใจ 

บทรองประกอบการเลนเดก็ ทําใหเด็กสนุกมากขึ้นกวาการเลนธรรมดา 
เชน 

โพงพางเอย  ปลาตาบอด  เขาลอดโพงพาง 
3.7.3 บทรอยกรองชวยใหเด็กเกิดความคิดความเขาใจสิ่งตาง ๆ บทรอยกรองที่

ไพเราะ  กวี  หรือผูแตงยอมจะสรรหาคํา  และขอความทีน่อกจากจะใหความไพเราะแลว  ยังแฝง แง



คิดตางๆ  ไวอยางแนบเนยีน  เมื่อเด็กไดฟงหรือไดอานถอยคําเหลานั้นก็จะสื่อความหมายใหเด็กเกดิ
ความคิดตามไปดวย  เชน  ปริศนาคําทาย 
  อะไรเอย  เมื่อเล็กมีหางไมมขีา  พอโตขึ้นมามีขาไมมีหาง 

ปริศนาคําทาย  มีลักษณะเปนคําคลองจองบทที่ยกมา  มคีํา  ขา  สัมผัส กับ
มา และเลนคําสลับกันไปมาระหวางคํา  หางกับขา 

บทรอยกรองกช็วยใหเด็กคิด  และพัฒนาความคิดของเด็ก  เชน                   
บทรอยกรอง  หิ่งหอย 

      หิ่งหอยพรอยแสงพราว ดุจลอดาวที่สุกใส 
หิ่งหอยไดพรใคร   จึงเที่ยวทองสองแสงเรือง 
หิ่งหอยลอยวาบวับ  ชุมนุมจับลําพูเหลือง 
ราวเพชรเม็ดประเทือง  ใครโปรยไวใหเพลินตา 
หิ่งหอยนอยหรือนั้น    เจาแบงปนแสงจันทรา 
มาไวในกายา   ไดอยางไรสงสัยจริง 

3.7.4  บทรอยกรองชวยใหเด็กมจีนิตนาการ  จนิตนาการ  คือ  การคิดสรางภาพ
ขึ้นในจิตใจ  เมื่อเด็กฟงหรือไดอานบทรอยกรองที่ไพเราะทั้งเสียงของคําและมีทั้งความหมาย
ตลอดจนเนื้อหา  ความคิด  เด็กกจ็ะคิดตาม  คิดวาดภาพจากเนื้อหาทีไ่ดฟง  เกิดเปนภาพขึ้นในจิตใจ  
ภาพที่เกดิขึ้นนั้นอาจใหทั้งความสุขหรือความรูสึกสะเทือนอารมณกไ็ด และจะเปนการที่กอใหเกดิ
แนวคดิหรือความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งขึน้ในจติใจของเด็ก  อันจะนาํไปสูการริเร่ิมสรางสรรคส่ิง
ตางๆ  ไดในอนาคต 

บทรอยกรอง  ที่สรางจินตนาการใหแกเด็ก  เชน  ลําธารนอย 

 ลําธารนอย   มีน้ํารินไหล 

ดูน้ําใสใส   เห็นกรวดแวววาว 

ปลาตัวนิด    วายชดิสาหราย 

พนน้ํากระจาย  เปนฟองขาวขาว 

ตนไทรยอย  หอยรากลงมา 
รมเย็นหนักหนา  นอนฝนเหน็ดาว 

3.7.5  ชวยใหเด็กมคีุณธรรม  หรือลักษณะนิสัยที่พึงประสงค  บทรอยกรองที่มี
เนื้อหาแฝงคตหิรือคุณธรรมตาง ๆ จะถายทอดซึมซาบเขาสูจิตใจของเด็ก  ถาไดอานหรือฟงบอยเขา
ก็จะเกิดเปนนสัิย  เชน  ความเขาใจผูอ่ืน  ความเมตตากรุณา  ความเสยีสละ  ความรบัผิดชอบ ฯลฯ 

3.7.6  บทรอยกรอง  ชวยใหเด็กจดจําความรูหรือเร่ืองราวที่ควรจดจําไดเร็วและ            
ไดงายกวาขอความที่เปนรอยแกวหรือความเรียง  เพราะคําที่สัมผัสที่คลองจองกัน  ชวยใหจําไดงาย
และจําไดไมลืม  เชน  จะใหเด็กจําตวัสะกดที่ไมตรงมาตราตัวสะกดในแมกน  ไดแก  พยัญชนะ  ณ  



ญ  ร  ล  ฬ  เมื่อใชเปนตวัสะกดจะออกเสียงเหมือน  น  สะกด  ถาใหเดก็ทองคําที่ใชตวัสะกดเหลานี ้          
วา  ณ – บริเวณ  ญ-ผลาญ  ร-ละคร  ล-ยล  ฬ-กาฬ  เด็กจะทองอยูนานกวาจะจําได  และไมชากจ็ะ

ลืม  พอจะใชกน็ึกไมคอยออก  แตถาผูกเปนรอยกรอง  ดงันี้ 
   ไปเที่ยวสเปน  เห็นคนสูวัว 

  ไลกันพันพัว   เหมือนเลนละคร 

  คนแนนบริเวณ  ใจเตนยลดอน 

  พระกาฬราญรอน  ผลาญชีวันวัว 

เด็กจะจําไดเร็ว  และจําไดไมลืม  เพราะคําสัมผัสในรอยกรองชวยใหจาํงายและ      
จําไดเร็ว  เมื่อจะใชก็นึกถึงบทรอยกรองและคําที่ใชตวัสะกดแมกน  ที่ไมตรงตามมาตราตัวสะกดได    
ทันที  (อรัญญา  เชื้อทอง. 2546: 30-30;  อางอิงจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2527) 

วนิดา  เสนีเศรษฐและคณะ  (2531: 41-42)  ไดกลาวถึง  คุณคาของบทรอยกรอง

วาประกอบดวย 

1. บทรอยกรองที่มีสุนทรียภาพ  กวนีิพนธทีม่ีสุนทรียภาพหรืองดงามยอม
ประกอบดวย  คุณสมบัติหลายประการ  คือ  ประกอบดวยเสียงสูงเสียงต่ํา  เสียงสั้น  เสียงยาว  และ
เสียงหนกั  เสยีงเบา  อันเกิดจากระดบัของเสียงวรรณยุกตและเสียงของพยัญชนะและสระ  รวมทั้ง
น้ําหนกัของเสียงในแตละคําซึ่งหนักเบาตางกัน  นอกจากนี้จังหวะลีลาในรอยกรองยังเกิดจากสัมผัส  
ซ่ึงนอกจากจะมีสัมผัสนอกตามลักษณะบังคับแลว  มักนยิมเพิ่มสัมผัสในใหไพเราะงดงามขึ้นอีก 
การที่บทรอยกรองจะมีความไพเราะและสื่อความคิด  ความรูสึกหรือจนิตนาการของกวีไดดีเดน
หรือไมเพียงไรนั้น  นอกจากจะขึน้อยูกับจังหวะลีลาดังกลาวแลวยังขึน้อยูกับการเลือกสรรคําที่
นํามาใชอีกดวย 

2. สาระแหงบทรอยกรอง  อันไดแก  ขอเทจ็จริง  คติชีวิต  ความรูทางวิชาการ          
สภาพสังคม  จริยธรรม  ความรูสึกของกวแีละอื่น ๆ รอยกรองแตละบทแตละเรื่องยอมมีส่ิงที่กวี
ตองการสื่อความหมาย  ซ่ึงเรยีกไดวา  สาระของเรื่องหรือแกนเรื่อง  แลวกวจีึงขยายความหมายนัน้
ใหชัดเจนดวยกลวิธีตางๆ  

จากความสําคญัและคุณคาของบทรอยกรอง สรุปไดวาบทรอยกรองควรมีเนื้อหา
สาระใหเหมาะสมกับวยัและความสามารถของเด็ก สารประโยชนที่กวีที่นํามาสอดแทรกควรสมดลุ
กับวยัเดก็ เพราะบทรอยกรองชวยใหเด็กเกดิความสนุกสนานเพลิดเพลินและยังชวยใหเด็กเกิด
จินตนาการและชวยจดจําไดเร็วและจําไมลืม 

3.8  หลักจิตวิทยานํามาใชในการสอนอานคํา 
ในการสอนอานนั้นนอกจากครูผูสอนจะตองเตรียมเนื้อหากิจกรรม ส่ือการสอน                

การวัดผลประเมินผลและอื่นๆ แลว ครูยังตองยึดหลักจิตวทิยาบางประการ  เพื่อชวยใหการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ  ดังนี ้



1. แรงจูงใจ (Motivation) 

แรงจูงใจเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรู ครูภาษาไทยจะตองรูจักกระตุนใหนักเรยีน
สนใจตื่นตวัอยูเสมอ กอนทีจ่ะเริ่มสอนเนือ้หาครูจะตองมีขั้นนําในการสอน หลักการทางจิตวิทยา
ในเรื่องแรงจูงใจนี้จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะนําเนื้อหาที่ตองการใหนกัเรียนไดตามจุดมุงหมายเชงิ
พฤติกรรมที่ตั้งไว 

แรงจูงใจแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 

1.2  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 

แรงจูงใจภายใน  คือ  แรงจูงใจที่เกดิขึ้นภายในตวัผูเรียนเอง นักเรียนมคีวาม
กระตือรือรนใครรู ใครเรียน มีลักษณะชวยเหลือตนเองได  เชน  หลังจากครูใหอานเรือ่ง มอมแลว
บรรยายถึงลักษณะของเรื่องสั้น  เทคนิคการแตงนักเรยีนเกิดจินตนาการที่จะแตงเรื่องสั้นบางสิ่งที่
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจภายใน  ดังนัน้การสอนของครูก็ควรใหนักเรียนไดเรียนในลักษณะคนควา
ดวยตนเอง ผูสอนจะชวยแนะแนวทางใหเกิดความคดิใหมๆ  เชน จะใหแตงเรื่องสั้น เรียงความ แตง
กลอน ผูสอนก็อาจจะนําตวัอยางมาใหดู ใหนักเรยีนไดซักถามขอสงสัยใหเกิดความนกึคิด ซ่ึงครูจะ
ชวยสรางแรงจูงใจภายนอกใหนกัเรียนเกดิศรัทธาจนทําใหเกิดแรงจูงใจภายใน 

                 แรงจูงใจภายนอก  คือ  แรงจูงใจที่ครูสรางขึ้นโดยเราใจดวยการใชวิธีการตางๆ  
โดยสรางบรรยากาศแหงความอบอุนเปนกันเอง ครูและนักเรยีนยิ้มแยมแจมใสพรอมที่จะเกิด
กระบวนการเรียนการสอน โดยครูเปนผูแนะนํา แรงจูงใจภายนอกใชในขั้นนําเขาสูบทเรียนไดมาก 
เชน  

1. การซักถามพูดคุยกับนกัเรียน 

2. การใชเพลงนําเขาสูบทเรียน 

3. การใชคําประพันธที่นาสนใจ 

4. การใชอุปกรณนําเขาสูบทเรียน 

5. การเลานิทาน ประสบการณ เหตุการณในชวีิตประจําวัน 

6. การใชการแสดงนําเขาสูบทเรียน 

2. การเสริมแรง ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร ซ่ึงเชื่อวา แรงเสริม 
(Reinforcer) คือ ส่ิงเราที่ใหในเวลาที่เหมาะสม (กับการตอบสนอง) จะรักษาระดับหรือพลังของ

การตอบสนอง หรือทําใหการตอบสนองนั้นคงอยูตอไป ในกรณีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการ
กระทําแรงเสรมิคือส่ิงที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากการตอบสนอง  และเปนสิง่ที่ทําใหพฤตกิรรมหนึ่งๆ 
เกิดขึ้นบอยคร้ังมากขึ้น  เชน  การให               คําชมเชยเมือ่เด็กพดูจาไพเราะก็จะเกดิขึน้บอยครั้งขึ้น 



การเสริมแรงทางบวก  (Positive Reinforcement)  คือ  การไดรับสิ่งซึ่งเพิ่ม

แนวโนมในการตอบสนองเนื่องจากเกิดความพอใจ แรงเสริมทางบวก  ไดแก  คําพูด  สภาพการณ  
หรือส่ิงของ เชน  คําชม  ความรักความเอ็นดู  อาหาร  เงินทอง  การใหสิทธิพิเศษการไดรับตําแหนง  
การปรับมือ ใหเกยีรติ  การไดเกรดทีด่ี  การไดรับความสนใจ  การแสดงทาทางยอมรับนับถือ  เปน
ตน 

การเสริมแรงทางลบ  (Negative Reinforcement)  หมายถึง  การเสริมแรงที่

เกิดขึ้นจากการนําแรงเสริมทางลบ ซ่ึงเปนสิ่งเราที่ทําใหเกิดความไมพอใจออกไป เปนการชวยให
หนีออกจากสภาพการณที่ไมพึงปรารถนา  เมื่อกําจัดสิ่งเราที่ทําใหไมพอใจออกไป  กจ็ะทําใหการ
ตอบสนองมี         พลังมากขึ้น  เชน  การใหนักเรยีนที่คยุเลนขณะเรียน  ไปนั่งเรียนหลังหองเรียน  
เมื่อเขาตั้งใจเรยีน             จึงใหกลับมานั่งเรียนที่เดิมตามปกติตอไป  ทาํใหผูเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น  
การใหนั่งลงจงึเปน           การเสริมแรงทางลบ 

 

 

3. กฎการเรียนรูของธอรนไดค 
จากการทดลองการเรียนรูแบบลองผิดลองถูก ธอรนไดค (Thorndike)  ไดเสนอ            

กฎการเรียนรูที่สําคัญ 3 กฎ คือ 

3.1 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) เปนกฎที่กลาวถึงสภาพการณ                  

3 สภาพการณที่เกิดจากความพรอมของอินทรีย (Organism) ซ่ึงสามารถนําไปอธิบายผลที่เกิดกับ

ผูเรียนวามแีนวโนมที่จะยอมรับปฏิบัติ  พอใจ  หรือไมพอใจ  ดังนี ้
1. การกระทําที่เกิดขึ้นจากความพรอมของผูเรียน  ถาไดกระทํายอมจะ

กอใหเกิดความพอใจ    
2. เมื่อผูเรียนเกดิความพรอมทีจ่ะกระทําสิ่งใด  ถาไมไดกระทํายอม

กอใหเกิดความไมพึงพอใจหรือความรําคาญใจ   
3. เมื่อผูเรียนไมพรอมที่จะกระทําสิ่งใดแลว  ถาถูกบังคับใหกระทํายอมจะ

กอใหเกิดความไมพึงพอใจหรือรําคาญใจ 

3.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) 

 การสรางความเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองดวยการฝกหดั จะ
ทําใหเกิดความแนนแฟนและมั่นคง แตถาการฝกหัดปฏบิัติไมตอเนื่องกัน หรือการไมไดนําไปใชจะ
ทําใหเกิดการลืมได ความหมายของกฎแหงการฝกอาจสรุปดังนี ้



การเชื่อมโยง หรือขอตอจะกระชับมั่นคงยิ่งขึ้น ถามีการใชและจะเสื่อมลง
หรือออนลง (Weakness of Connection) เมื่อไมไดใชส่ิงใดมีการกระทําช้ําๆ  หรือมีการฝกเสมอๆ  

ผูฝกยอมกระทําสิ่งนั้นไดดี ส่ิงใดที่ไมไดทํานานๆ ยอมทําสิ่งนั้นไมไดเหมือนเดิม 

พฤติกรรมใดๆ  ไดมีการกระทําตอเนื่องกนัอยูยอมมีผลใหการกระทํานั้น
สมบูรณยิ่งขึ้น ถาพฤติกรรมใดไมมีโอกาสไดใชหรือเวนวางไป หรือไมไดกระทําซ้ําๆ บอยๆ 
พฤติกรรมนั้นก็มีแนวโนมทีจ่ะถูกลืม หรือแมจะไมลืมก็ไมอาจทําใหถูกตองสมบูรณขึ้นได 

3.3 กฎแหงผล หรือกฎแหงการตอบสนอง  (Law of Effect) 

กฎนี้กลาววาเมื่อการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองถูกกระทําขึ้น 
และติดตามดวยสภาพการณที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfying) แลวความเขมแขง็ของการ

เชื่อมโยงก็จะแนนแฟนขึ้น  แตถาการเชื่อมโยงนี้ถูกติดตามดวยสภาพการณที่มีทําใหเกิดความ
รําราญใจ (Ennoying) แลวการเชื่อมโยงจะคลายความแนนแฟนลง  ดงันั้น  สภาพทีท่ําใหเกิดความ

พึงพอใจจึงเปนสภาพที่มนษุยหรือสัตวไมพยายามหลีกเลี่ยง จะพยายามรักษาสถานการณไว หรือ
ทําใหเกิดขึ้นมาใหม แตสภาพใดที่ทําใหเกดิความรําคาญใจเขาจะพยายามหาทางหลีกเลี่ยงไมอยาก
ไดและตองการใหสถานการณนั้นสิ้นสุดโดยเรว็ 

4. ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 
การเรียนรูความสัมพันธเชื่อมโยงดานภาษา ( Verbal Association) การพูดภาษา

ตางๆ  ของมนุษยจดัอยูในประเภทการเรียนรูแบบลูกโซ (Chaining) มีความแตกตางกันตรงที่เปน

ลูกโซภาษา หรือเปนทักษะในการปฏิบัติงานตางๆ  เทานัน้ โดยปกติคนจะเรียนรูภาษาจากการบอก
เลาหรือสอนผูเรียนจะเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (การตอบสนอง) เชน สังเกตรูปราง สี ขนาด 

เหตุการณ  เปนตน แลวพูดออกมาตามที่เชื่อมโยงได 
ในการเรยีนลูกโซภาษา กรณีที่เรียนแบบทองจํา (Rote learning) คนจะเรียนรูได

ประมาณ 7 ตัวเชื่อม (บวกลบอีก 2 ตัวเชื่อม) ถาจะจําลูกโซยาวๆ จะตองแบงลูกโซออกเปนสวนๆ 

หรือเปนตอนๆ  แลวใชวิธีทองจําแลวทองแลวทวนยอนกลับตลอดเวลา ซ่ึงจะเปนการย้ําใหจําได 
การจําสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว หรือเคยคุนเคย มากอนผูเรียนจะจําไดมากขึ้น เชน การทองจํา โคลง
กลอนยาวๆ สูตรยาวๆ การบอกชื่อช้ินสวนตางๆ  ของเครื่องมือเปนตน การเรียนลูกโซภาษานั้นหาก
ผูเรียนเอาหลักหัวใจนกัปราชญมาชวยจะทําใหเรียน (จํา) ไดดีขึ้น นอกจากนี้การทบทวนกเ็ปน

วิธีการเรียนลูกโซที่ดีวิธีการหนึ่ง  การอานอาจจะอานเปนตอนๆ  หรืออานทั้งหมดกไ็ด การจํา
พยางคไรความหมาย (Nonsense Syllable) ขณะทีใ่หผูเรียนทองจําควรใหผูเรียนไดเห็นคําตอบที่

ถูกตองดวย  เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่จะตองจาํใหมกับสิ่งทีจ่ําไดแลวจะทาํใหสามารถ
ทองจําไดเร็ว                             (เพราพรรณ  เปลี่ยนภู. 2540: 118 – 123) 



จากแนวคิดและทฤษฎีการเรยีนรูดังกลาว สรุปไดวา ครูผูสอนตองคํานึงถึงหลัก
จิตวิทยาตางๆ ในการนํามาจดัทําแบบฝกเสริมทักษะ หรือส่ือการเรียนการสอนตางๆ ตลอดจนเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่ตองเนนในเรื่อง กฎของการฝกหัด กฎของความ
พรอม  กฎของผล ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคล ที่ครูตองคํานึงถึงโดยเฉพาะกับเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู 
 3.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทรอยกรองและคําคลองจอง 

3.9.1 งานวิจยัในประเทศ   
ทิพวรรณ  หอมพูล  (2536:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ

อานจับใจความบทรอยกรองของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  กอนและหลังการใชแบบฝก

ทักษะระหวางกลุมที่ใชการสอน  ตามคูมือครูกับกลุมที่ใชแบบฝกทักษะ   ผลการศึกษาพบวาหลัง
การฝกทักษะการอานจับใจความ  บทรอยกรอง  กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความบท
รอยกรองภายในกลุมทดลอง  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความบทรอยกรองหลังการฝก
ทักษะการอานจับใจความบทรอยกรองสงูขึ้นกวากอนการฝกทักษะการอานจับใจความบทรอย
กรองอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

สมาน  แตมพมิาย  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 

2543: 43-44)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกอานคําควบกล้าํ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  

ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  5  หลังเรียนโดยใช
แบบฝกอานคาํควบกล้ําสูงกวากอนเรียน 

อัจฉรา  นาคทรัพย  (2546: 61) ไดศึกษาความสามารถในการอาน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2  ผลการทดลองปรากฏวา  คะแนนการอานคําหลังการทดลองการสอนอานเปน
คําสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อรัญญา  เชื้อทอง  (2546: 67)  ไดศึกษาผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิในการ
อานคํายาก  โดยใชบทรอยกรอง  พบวา  กอนการทดลองและหลังการทดลอง  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ  .05  ซ่ึงคลองจองกับสมมุติฐาน  ขอ  2  ที่วา  ผลสัมฤทธิ์ในการอานคํายากของ
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน  เปนผลจากการใช แบบฝก
ทักษะในการสอนอานโดยใชบทรอยกรอง ผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

ลําพอง  นิยะมะ  (2548: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยแบบฝกการเขียนรอยกรอง   
กาพยยานี  11  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  แบงเปน  7  ตอน  คือ  คําคลองจอง  1  พยางค  คําคลอง
จอง  2  พยางค  คําคลองจอง  3  พยางค  คําคลองจอง  4  พยางค  คําสัมผัสสระ  คําสัมผัสอักษร  
และ  กาพยยานี  11  กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  เร่ือง กาพยยานี 11 สรุป
ผลการวิจัย จากการทดลองใชแบบฝกกับกลุมตัวอยาง  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัด
หนองปลาไหล  จังหวัดนครปฐม  จํานวน  40  คน  ปรากฏผลพบวา 



ตอนที่  1  คําคลองจอง  1  พยางค  มี  4  จุดประสงค  เมื่อพิจารณา            
จุดประสงครายขอพบวาสูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  85.88 

ตอนที่  2  คําคลองจอง  2  พยางค  มี  3  จุดประสงค  เมื่อพิจารณา            
จุดประสงครายขอพบวาสูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  86.58 

ตอนที่  3  คําคลองจอง  3  พยางค  มี  4  จุดประสงค  เมื่อพิจารณา             
จุดประสงครายขอพบวาสูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  88 

ตอนที่  4  คําคลองจอง  4  พยางค  มี  4  จุดประสงค  เมื่อพิจารณา             
จุดประสงครายขอพบวาสูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  87.38 

ตอนที่  5  คําสัมผัสสระ  มี  4  จุดประสงค  เมื่อพิจารณาจุดประสงครายขอ
พบวาสูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  87.25 

ตอนที่  6  คําสัมผัสอักษร  มี  4  จุดประสงค  เมื่อพิจารณาจุดประสงครายขอ
พบวาสูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  85.19 

ตอนที่  7  กาพยยานี  11  มีจุดประสงค  เมื่อพิจารณาจดุประสงครายขอพบวา
สูงกวา  เกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับรอยละ  85.45 

สรุปผลทั้ง  7  ตอน  พบวาเกณฑมาตรฐาน  80  ตัวหลัง  เฉลี่ยเทากับ รอยละ  

86.53  ดังนั้น  แบบฝกทั้ง  7  ตอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  กาพยยานี  11  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ใชทดสอบหลังทําแบบฝกหัด

ครบทุกตอนแลว  เมื่อนํามาพิจารณาใหคะแนนพบวา สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหนา  เฉลี่ยรอย

ละ  82.75  แสดงวาแบบฝกการเขียนรอยกรองผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  สามารถ

นําไปใชสอนได 
3.9.2  งานวิจยัในตางประเทศ 

                       รอส (Bender.1993:188; citing Ross.) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสอน

อานเปนคําไววา  การสอนวธีิอานเปนคํานีใ้ชไดดี  ทั้งเดก็พิเศษและเดก็ปกติในดานการจําคํา  เด็ก
จะเรียนรูคําศพัทไดมากกวาและใชเวลานอยกวาการเรียนโดยวิธีปกต ิ

                      ฮีดดิน ( Heden. 1995: 2543)  ไดศกึษาความสัมพันธระหวางการจดัการ

เรียนการสอนกับการใหการสนับสนุนในชั้นเรียนรวม  จากการศึกษาพบวาเดก็ที่มีความตองการ
พิเศษ               ที่เรียนรวมในโรงเรียนปกตทิี่ไดรับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
และใหเดก็ไดมี                สวนรวมในการทํากิจกรรมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพิ่มขึ้น และ
สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนในวยัเดยีวกันไดดีขึ้น 

                      ชีค (Schick. 1996: 2617)  ไดศกึษาเปรยีบเทียบการจดัสภาพแวดลอมของ

หองเรียนพิเศษกับหองเรยีนปกติ  (เด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูกบัเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม)  



โดยใชโปรแกรม  CISSAR กับนักเรยีนในหองเรียนรวม 824 หอง  และหองเรยีนพิเศษ 536 หอง 

จากการศึกษา พบวา เดก็ที่มปีญหาทางการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวกไดดีกวา 
เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม 

มารี่ และเบิรดแทรม  (Marry  and  Bertram. 1997: 174-178)  ไดศึกษา 

กลวิธีการสอนอานและเขียนสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  จากครูการศึกษาพิเศษ และ
นักการศึกษาจากเกรด  2  วาใชวิธีสอนแบบใดบาง  ผลการสาํรวจพบวา  กลุมครูผูสอนเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรู  ใชวิธีอานแลวเติมคําตอบ  (Guided  Reading)  90 %  การอานเปน

รายบุคคล  (Individualized  Reading)  87.0 %  การแลกเปลี่ยนหนังสือกัน  (Trade books)  

81.5% และการเปลี่ยนกันอาน  (Round-Reading)  74.1%  เปน  4  วิธีในระดับแรกที่ใชมากที่สุด 

และยังมีอีก 17 วิธีที่ใชสอนเด็กปกติ  และเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

จากผลการวิจยัจะสรุปไดวา การที่จะทําใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูมีพัฒนาการ
เรียนสูงขึ้นนัน้  ตองใชกลวธีิการสอนอานหลายรูปแบบตลอดจนแบบฝกการอานที่มคีุณภาพ และ
ตองจัดหลักสตูรการเรียนการสอนที่เหมาะสม   จึงจะทําใหเด็กมีความคดิริเร่ิมสรางสรรคเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนในวัยเดียวกันไดด ี

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
4.1  ความหมายและความสําคญัของแบบฝก 

จรรยา  ศรีพันธบุตร  (2533: 12)  ไดกลาววา แบบฝกจะสมบูรณเมื่อใชฝกทักษะทุก

ดานและสามารถนําไปใชในการตอบโตส่ือสารได  จะทาํใหเดก็เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจํา
ไดนาน  และมเีจตคติที่ดีตอวชิาที่เรียนดวย 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2535: 483)  ไดใหความหมายของแบบฝกวา  หมายถึง 

แบบฝกหัด  หรือชุดการสอนที่เปนแบบฝกที่ใชเปนตัวอยางปญหา หรือคําสั่งที่ตั้งขึ้น  เพื่อให
นักเรียนฝกตอบ 

วิไลวรรณ  อินทรเชื้อ  (2536: 22)  กลาวถึงความหมายของแบบฝกไววา เปนสื่อการ

เรียนที่ใชฝกทกัษะหรือสรางความคิดรวบยอดใหแกนกัเรยีนสําหรับใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ซ่ึงจะทํา
ใหนกัเรียนเกดิการเรียนไดดีและรวดเร็ว 

ชัยยงค  พรหมวงศ  (2537: 490)  ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกวา  หมายถึง  

คูมือนกัเรียนตองใชควบคูไปกับการเรียนการสอน  เปนสวนที่นกัเรียนบันทึกสาระสาํคัญ  และทํา
แบบฝกหัดดวย  มีลักษณะคลาย  ”แบบฝกหัด”  แตครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเรียนพึงกระทํามากกวา

แบบฝกหัด  อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยเรยีนเรยีกวา   “Worksheet”  หรือกระดาษคําตอบซึ่ง

ผูเรียนตองถือ ติดตัวเวลาประกอบกจิกรรมตางๆ  หรืออาจรวมเปนเลมเรียกวา  “Workbook” โดย



เย็บรวมเรยีงตามลําดับตั้งแตหนวยที่ 1 ขึ้นไป  เพื่อใหเกดิความแมนยํา  คลองแคลวในแตละทกัษะ  

อีกทั้งเปนเครือ่งมือในการประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนไดอีกดวย 

ขนิษฐา  โคตรเศรษฐี  (2538: 32)  กลาววา  ความหมายของแบบฝกวาแบบฝกเปน

อุปกรณการเรยีนการสอนอยางหนึ่งที่สรางขึ้น  เพื่อใหนกัเรียนไดฝกเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ ในดาน
ตางๆ โดยมีลักษณะเปนแบบฝกที่มีกจิกรรมใหนักเรียน 

จากความหมายของแบบฝก สรุปไดวาแบบฝกมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ครูตอง
นํามาเปนอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะดานตางๆ  ใหแกเด็กโดยเฉพาะเดก็ที่มีปญหาทาง               
การเรียนรูที่ครูตองเลือก  และสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับนักเรยีนมากที่สุด  เพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนประสบผลสําเร็จ 

4.2  ประโยชนของแบบฝก 

 ยุพา   ยิ้มพงษ  (2532: 44) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไว  ดงันี ้

1. เปนสวนเพิ่มเติมในการเรยีนทักษะเปนอปุกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู
มาก  เพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งที่ถูกจัดทําขึ้นอยางมีระบบ 

2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้นแตทั้งนีจ้ะอาศัยการสงเสริมและความเอา
ใจใสจากผูสอนดวย 

3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะการทีใ่หนักเรยีนทําแบบฝก
ทักษะทีเ่หมาะสมกับความสามารถของเขา  จะชวยใหนกัเรียนประสบความสําเร็จทางดานจิตใจ
มากขึ้น           

4. ชวยเสริมใหทกัษะทางภาษาคงทน  ถาการฝกกระทําหลังจากที่เดก็ไดเรียนรู
ในเรื่องนั้นๆ  และฝกซ้ําๆ ในเรื่องที่บกพรอง 

5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว 

6. ชวยใหครูเหน็ปญหาของเด็กไดชัดเจน  และทําใหแกปญหาไดทันทวงที 
7. เด็กสามารถเกบ็แบบฝกไวใชเปนเครื่องมือ  ในการทบทวนไดดวยตนเอง 
8. ชวยใหครูและนักเรียนประหยัดเวลา  แรงงาน  และคาใชจายในการฝกฝน                   

แตละครั้ง  
   มะลิ  อาจวิชัย (2540: 17) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา  แบบฝกที่ดีและ            

มีประสิทธิภาพจะชวยทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการฝกทักษะไดเปนอยางดีแบบฝกที่ดี
เปรียบเสมือนผูชวยที่สําคัญของครู  ทําใหครูลดภาระการสอนทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได
อยางเต็มที่  และเพิ่มความมัน่ใจในการเรยีนเปนอยางด ี

สรุปไดวา แบบฝกมีประโยชนตอการฝกทักษะจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน ไดดี
ขึ้น  สามารถจดจําเนื้อหาและคําศัพทตางๆ  ไดอยางแมนยํา  เกดิความสนุกสนาน  สามารถ  นํามา



ฝกทบทวนไดดวยตนเอง  ตลอดจนสามารถทราบขอบกพรองของนักเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข                  
ใหนกัเรียนสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3  ลักษณะของแบบฝกท่ีด ี
การจัดทาํแบบฝกเพื่อฝกทกัษะทางภาษาใหบรรลุวัตถปุระสงคนัน้  จําเปนตองอาศัย

ลักษณะและรปูแบบของแบบฝกทีห่ลากหลายและแตกตางกนั  ซึ่งขึน้อยูกับทกัษะทีเ่ราจะฝก  ดังที่

นักการศึกษาไดใหแนวคดิเกีย่วกับลักษณะที่ดีของแบบฝกไวดังนี ้

สายสุน ี สกุลแกว  (2534: 34)  ไดทําการทดลองและรวบรวมลักษณะที่ดีของแบบ

ฝกไวดังนี ้

1. ใชหลักจิตวทิยา 

2. สํานวนภาษาไทย 

3. ใหความหมายตอชีวิต 

4. คิดไดเร็วและสนุก 

5. ปลุกความสนใจ 

6. เหมาะกับวัยและความสามารถ 

 

นริศรา  คงทอง (2539: 38)  ไดกลาวถึงลกัษณะของแบบฝกดังนี ้

1. ตองใชภาษาใหเหมาะสมกบันักเรียน 

2. คํานึงถึงหลักจติวิทยาและพฒันาการของเด็ก และลําดับชั้นของการเรียน 

3. เหมาะสมกับวยัและความสามารถของเด็ก 

4. ในแบบฝกตองประกอบดวยคําชี้แจง และตัวอยางสั้นๆ ที่ทาํใหเขาใจงาย 

5. ใชเวลาเหมาะสม 

6. มีหลายรูปแบบ 

สมพร  พนูพนัธ (2541: 40) กลาวถึงลกัษณะแบบฝกทีดี่มีดังนี ้

1. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนแลว 

2. เหมาะสมกับวยัและความสามารถของเดก็ 

3. มีคําชี้แจงสัน้ๆที่จะทาํใหเด็กเขาใจวธิีทาํไดงาย คําชี้แจงหรือคําสัง่ตอง 

กระทัดรัด 

4. ใชเวลาเหมาะสม คือไมใชเวลานานหรือเร็วเกนิไปเปนทีน่าสนใจ และทาทาย

ความสามารถ 

จากลักษณะของแบบฝกที่ดดีังกลาว  สรุปไดวาการสรางแบบฝกที่ดีนัน้  จําเปนตองมี
ลักษณะและรปูแบบของแบบฝกที่หลากหลายและแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเนื้อหา  ระดบัชั้น  และ



เวลาที่ใชในการทํา  นอกจากนั้นควรเปนแบบฝกที่มีรูปรางลักษณะที่เราความสนใจของผูเรียนดวย 
จะทําใหผูเรียนไมเกดิความเบื่อหนาย 

4.4  หลักในการฝกทักษะ 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534: 467)  มีความเหน็วาแบบฝกเปน               

ส่ือการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับใหนักเรียนไดฝกปฏิบัต ิ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและทกัษะ
เพิ่มขึ้น  ซ่ึงมีหลักในการฝกทักษะดังนี ้

1. กอนการฝกควรใหผูเรียนเขาใจและทราบเหตุผลที่ตองฝก  การฝกอยางไมเขาใจ
ความหมายอาจไมทําใหเกดิทักษะ 

2. การฝกควรใหผูเรียนไดรับการฝกตามขั้นตอนที่ถูกตอง  ภายใตการแนะนําที่ดี    
ถาฝกทักษะผดิๆ จะทําใหเสยีเวลาเปนอยางมากในการแกไข 

3. ชวงเวลาการฝกสั้นๆ  บอยๆ ดวยแบบฝกทีค่ัดเลือกแลวเปนอยางดจีะมี
ประสิทธิภาพกวาการฝกชวงยาวๆ  ซ่ึงผูเรียนจะเบื่อหนายไมสนใจ 

4. กจิกรรมการฝกควรจะหลากหลาย  นอกจากแบบฝกตางๆ  แลวอาจใชเกมปญหา
หรือกิจกรรมอื่นๆ บาง 

5. การฝกอยางมจีุดมุงหมายจะเกิดประโยชนมาก ถาผูเรียนเห็นคุณคาและความ
จําเปนของสิ่งที่เรียน หรือฝกโดยอาจใชการทดสอบหรือวิธีการอื่น  เพื่อช้ีใหเห็นผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังการฝกปฏิบัติ 

6. การฝกควรสัมพันธกับความมีเหตุผล  ขณะฝกควรใหผูเรียนใชความคดิหาเหตุผล
ควบคูไปดวย 

วิไลวรรณ   อินทรเชื้อ  (2536:  22)  กลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกไววา การสราง          

แบบฝกควรคาํนึงถึงความสนใจและความสามารถของนักเรียน  ดังนั้น การสรางแบบควรมี                    
ความมุงหมายที่แนนอนวาจะฝกดานใด  มกีารกําหนดเวลาที่เหมาะสม  เนื้อหาในแบบฝกไมยาก
เกินไปมีคําชีแ้จงงายๆ  และสั้นๆ  และจะตองมีรูปแบบที่นาสนใจ 

มะลิ  อาจวิชัย (2540: 22) กลาวถึงหลักการสรางแบบฝกไวดังนี ้

1. แบบฝกตองมจีุดมุงหมายวาจะฝกดานใด 

2. แบบฝกมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
3. แบบฝกตองเหมาะสมกับความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 

4. มีความชัดเจนและมีความหมายตอการนําไปใชในชวีิต 

 จากหลักการสรางแบบฝก สรุปไดวา การสรางแบบฝกตองคํานึง  คือ แบบฝกที่
สรางขึ้นมานั้น  ควรสอดคลองกับหลักจติวิทยา พัฒนาการของเด็กและควรคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ควรมีจุดมุงหมายในการสรางแบบฝกวาตองการฝกทักษะดานใด  ควรกําหนดเวลา
ในการทําแบบฝก การปฏิบตัิไปตามขั้นตอน ฝกชวงสั้นๆ  ซํ้าบอยๆ  นอกจากนัน้อาจใชกิจกรรม



อ่ืนๆ  ชวยใน การฝกไดดวย  เชน  เพลง  เกม  ปริศนาคําทาย  เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซาก จําเจในการ
ปฏิบัติ 
 
 



บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงทีจ่ะศึกษาการใชแบบฝกการอานคําคลองจองในการทดลองสอน
อานคํา  สําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  มีขั้นตอนในการวจิัยดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

4. การดําเนนิการวิจัย 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ เปนเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคํา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่2 และ 3   

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 

ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานคํา  มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพิการซ้ําซอน  กําลัง
เรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนบานหนอง

กระทุม อําเภอกงไกรลาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต 1  จาํนวน 6 คน  ซ่ึงมีวิธีการ

คัดเลือก  ดังนี ้
 1. คัดเลือกเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  โดยใชแบบสํารวจปญหาทางการเรียนรูและแบบสํารวจปญหาทางการ

เรียนรูเฉพาะดานของผดุง  อารยะวิญู  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมติร มีขั้นตอนดังนี ้

       ขั้นที่ 1 ใชแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  (แบบ ครป.) 

        เปนแบบสํารวจโดยใชประเมินความสามารถของเด็ก ในการรับรูและแปลผลขอมูล
ประกอบดวยคําถาม 1-57 ขอ สํารวจปญหาของเด็กใน  8 ดานใหญ คอื การรับรูและแปลผลขอมูล

ดวยการฟง  การรับรู และแปลผลขอมูลดวยสายตา  การจัดหมวดหมูขอมลู  การรับรูความคิดรวบ
ยอด  ความเร็วในการรับรู  และแปลผลขอมูล  การรับรูทางสายตาและการเคลื่อนไหว  การรับรูทาง



สังคม ดานสมาธิ  ซ่ึงมีคะแนนรวมจุดตัดตัง้แต  121 หรือสูงกวา 121 ขึ้นไป ถือวาเดก็มีปญหา

ทางการเรียน ในขั้นนีจ้ะพบเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหรือเด็กปญญาออนในระดบัเรียนได  
(EMR)  ดังนั้นจึงตองทําการคัดแยกอีกในขั้นที่ 2 

        ขั้นที่ 2 ใชแบบสํารวจปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดาน 

         เปนแบบสํารวจเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรู โดยสํารวจปญหาทางการเรียน 3 ดาน 

คือ ดานการอาน  มีขอยอย 20 ขอ ดานการเขียนสะกดคํา มีขอยอย 30 ขอ และดานคณติศาสตร มี

ขอยอย 30 ขอ รวมทั้งหมด 80 ขอ โดยใชเกณฑการตัดสนิ คะแนนรวม 3 ดานที่จดุตดั 199 ขึ้นไป

ถือวาเด็กมีปญหาทางการเรียนรู  นําผลทั้ง 2 ขั้นมาวิเคราะหขอมูลบันทกึผลและทําการเก็บขอมูล

ในขั้นที่ 3 

         ขั้นที่ 3 สัมภาษณผูปกครอง 

          เชิญผูปกครองมาพบเพื่อสัมภาษณ กอนสัมภาษณ ใหผูปกครองกรอกแบบซัก
ประวัติ เพื่อใหไดขอมูลเกีย่วกับตวัเดก็มากที่สุด ประเดน็ของการสัมภาษณผูปกครองคือ 
ความสามารถในดานการอานวามีปญหาอยางไรจึงนํามาเปนขอมูลเพื่อสรุปประเด็นปญหา แลวจึง
เก็บขอมูลในขัน้ที่ 4 

        ขั้นที่ 4 ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล 

         ครูสรางแบบทดสอบเกี่ยวกับการอาน โดยเลือกคํายากในระดับชัน้ประถมศึกษาที่ 1          

มาทดสอบครูตรวจแบบทดสอบเพื่อหาความบกพรอง นาํขอมูลทั้ง 4 ขั้นมาประมวลแลวพิจารณาวา

ขอมูลสอดคลองกันหรือไม ถาหากขอมูลสอดคลองกันทั้ง 4 ขั้น หรือสอดคลองกันอยางนอย 2  ขั้น

และมีความรุนแรงในลักษณะที่ตองการความชวยเหลือโดยครูพิจารณาวาหากไมไดรับความ
ชวยเหลือแลวไมสามารถเรียนหนังสือได หรือเรียนไมทนัเพื่อน   
 2. ประเมินความสามารถทางเชาวปญญา 

       การประเมินความสามารถทางเชาวปญญาของเด็กที่ไดรับการคัดแยกแลวโดย
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงไดรับการอบรบการใชแบบประเมินความสามารถทางเชาวปญญามาแลว  จาก
หนวยงานของ                กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเปนแบบทดสอบความสามารถ
ทางเชาวปญญาสําหรับเด็กอายุ 2-15  ป สรางขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต  (กระทรวงสาธารณสุข:  

2546) 

 3. นําขอมูลมาสรุปเพื่อตัดสินวาเด็กมีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน  มาเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 6 คน เพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 



เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้   

1. แบบฝกการอานคําคลองจอง 
2. แผนการสอนโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง 
3. แบบทดสอบความสามารถในการอานคํา 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดงันี้ 
การสรางและการหาคุณภาพแบบฝกการอานคําคลองจองมีขั้นตอนดงันี ้

 1.1  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยัที่เกีย่วของกับการอานคําโดย

ใชบทรอยกรองคําคลองจอง วิธกีารทีจ่ะชวยสงเสริมความสามารถในการอาน วิธกีารตางๆ 

ตลอดจน           การหาความรูจากผูเชีย่วชาญในการสอนภาษาไทย จากผูเชีย่วชาญดานการสอน

เด็กที่มีความตองการพเิศษ และผูเชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

                   1.2  ผูวิจัยไดศกึษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ

เรียนรู ระดับชวงชั้นที่ 1 ( ป.1-3 ) ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

1.3  กําหนดเนื้อหา โดยการเลือกคํายาก  คําในมาตราตวัสะกดแมกบ คําที่พบบอยใน

ชีวิตประจําวัน ที่เด็กอานไมได  จากหนังสอืภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

1.4  กําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินกิจกรรม และเวลาในการสอนอานคํา ใหสอดคลอง

กับจุดประสงค 
1.5  สรางแบบฝกการอานคาํคลองจอง 

1.6  นําแบบฝกการอานคําคลองจองไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบฝก 

ภาษาไทย ผูเชีย่วชาญการสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝก 
จํานวน 3 ทาน  

1.7 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

1.8 นําแบบฝกการอานคําคลองจองที่แกไขแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
แลวจึงนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การสรางและการหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถในการอานคาํ 
แบบทดสอบความสามารถในการอานคําจาํนวน 24 คํา ซ่ึงผูวิจัยใชกระบวนการสราง

และหาคณุภาพของแบบทดสอบ เพื่อใหไดแบบทดสอบที่เหมาะสมกบักลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลองมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรและคูมือครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชวงชั้นที่ 1 (ป1-3)               

ของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ 



2.2  ศึกษาจดุประสงคของหลักสูตรการสอนวิชาภาษาไทย สําหรับเด็กที่มีปญหา        

ทางการเรียนรูและการประเมินผลดานการอาน จากหนังสือการศึกษาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ของ ผดุง  อารยะวิญ ู

2.3 สรางแบบทดสอบความสามารถในการอานคํา โดยแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 การ

อานออกเสียงคํา  ตอนที่ 2 ความเขาใจความหมาย   

2.4 เกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคํามีดังนี ้

2.4.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคํา 

  อานไดถูกตอง      ให  1      คะแนน   

  อานไมได             ให  0     คะแนน 

2.4.2  แบบทดสอบวัดความสามารถความเขาใจความหมายของคํา 

 โยงเสนจับคูภาพไดถูกตอง   ให   1    คะแนน 

   โยงเสนจับคูภาพไมถูกตอง   ให   0    คะแนน 

เกณฑการตัดสินรวม  เปนการนําคะแนนการอานออกเสียงคํา  และความสามารถ                

ความเขาใจความหมายของคาํมารวมกันเปน   คะแนนเตม็  48  คะแนน เพื่อประเมนิความสามารถ

ในการเรยีนรู  โดยใชคาพิสัยในการแบงคะแนนออกเปน  3  ระดับตามเกณฑดังนี ้

  33 – 48  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการอานอยูในระดบัดี 

  17 – 32  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการอานอยูในระดบัพอใช 

  0  -  16  คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการอานอยูในระดบัปรับปรุง 

2.5 นําแบบทดสอบความสามารถในการอาน ใหผูเชีย่วชาญดานการสอนภาษาไทย 

ผูเชี่ยวชาญดานการสอนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูและผูเชี่ยวชาญดานการสอนเดก็ที่มีความ
ตองการพิเศษ โดยเปนผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบในความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใชสูตร  IOC ถาคา  IOC ของแบบทดสอบขอใดมากกวาหรือเทากับ 0.5 

แสดงวาแบบทดสอบขอนั้นใชไปทําการทดสอบได แตถาคา IOC ต่ํากวา 0.5 ตองนําไปปรับปรุง 

แกไข   โดยมีเกณฑการคะแนนดังนี ้
    +1  =  เมื่อแนใจวาขอทดสอบนั้นวดัตรงจดุประสงค 

        0  =  เมื่อไมแนใจวาขอทดสอบนั้นวดัตรงจุดประสงค 

       -1  =  เมื่อแนใจวาขอทดสอบนั้นไมวดัตรงจุดประสงค 

 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ คาเที่ยงตรงตามเนื้อหาและโครงสรางจาก 

ผูเชี่ยวชาญ โดยใชสูตรดังนี้  (ลวนและอังคณา สายยศ. 2538: 249) 

           IOC  =  
N

R∑  



เมื่อ    IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองมีคํากับจุดประสงค 

  ∑R แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แบบแผนการทดลอง 

การวิจยัคร้ัง  การวิจยัเชิงทดลอง แบบ  One  Group  Pretest - Posttest  Design              

(ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2538: 249)  ดังนี้ 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง   
 

กลุม สอบกอน ทดลอง หลังเรียน 

E T1 X T2 
 

E    หมายถึง   กลุมทดลอง 

X  หมายถึง    การสอนอานโดยใชคําคลองจอง 

T1   หมายถึง    ความสามารถการอานคํากอนการทดลองของกลุม  E 

T2   หมายถึง    ความสามารถการอานคําหลังการทดลองของกลุม  E  
ขั้นดําเนนิการทดลอง 

               การทดลองครั้งนี้ดําเนินการทดลองกับเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่  2  และ  3   ที่เปนกลุมตวัอยางในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549  ใชเวลา

ทดลอง  6  สัปดาห  สัปดาหละ  5  คร้ัง  ๆ  ละ  50  นาที รวมทั้งสิ้น 30 คร้ัง โดยมีขั้นดําเนนิการ

ทดลองดังนี ้
1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองกระทุม              

เมื่อทดลองงานวิจยั 

2.  ผูวิจยัช้ีแจงวัตถุประสงคของการทดลอง  และดําเนนิตามขั้นตอนการทดลอง           
ตามแผนการสอนการอานคํา  โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองแกครูประจําชั้นนกัเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง 

3. สรางความคุนเคยกับเด็กที่เปนกลุมทดลอง  เพื่อใหเด็กเกดิความไววางใจและ 

รวมกิจกรรมดวยความมั่นใจ  ไมกลัว  และไมประหมา 
4. ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถในการอานคํากับกลุมทดลองกอนสอน                         

ตามแผนการสอน  โดยใชแบบทดสอบทดสอบความสามารถอานคํา  ใชเวลาในการทํา
แบบทดสอบ 

50  นาท ี



5. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการสอนอานคํา  โดยใชแบบฝกการอานคําคลอง
จองกับกลุมทดลอง จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ  5 คร้ัง  ตั้งแตวนัจันทรถึงวันศุกร  เวลา 14.30-

15.30 น.  และมีการทดสอบระหวางเรียน ในการสอนแตละครั้งครูอธิบายความหมายของคําโดยใช

บัตรภาพสื่อความหมายของคําที่เรียนในแตละคํา 
ตาราง  2  แผนการสอนอานคํา 

 

สัปดาหท่ี เวลา วัน เนื้อหาท่ีสอน(คํามาตราแมกบ) 

1 14.30 – 15.30  น. 

จันทร 
อังคาร 

พุธ 

พฤหัสฯ 

ศุกร 

คร้ังที่ 1 สอนการอานคํา  อาบน้ํา 

คร้ังที่ 2 สอนการอานคํา  ลาบหม ู

คร้ังที่ 3 สอนการอานคํา  ที่ราบ 

คร้ังที่ 4 สอนการอานคํา หบีผา 

คร้ังที่ 5 ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน 

2 14.30 – 15.30  น. 

จันทร 
อังคาร 

พุธ 

พฤหัสฯ 

ศุกร 

คร้ังที่ 6 สอนการอานคํา  ขาวดิบ 

คร้ังที่ 7 สอนการอานคํา  ดบัไฟ   

คร้ังที่ 8 สอนการอานคํา  ไกลลิบ 

คร้ังที่ 9 สอนการอานคํา  โลงศพ 

คร้ังที่ 10 ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน 

 

3 14.30 – 15.30  น. 

จันทร 
อังคาร 

พุธ 

พฤหัสฯ 

ศุกร 

คร้ังที่ 11 สอนการอานคํา  รีบไป 

คร้ังที่ 12 สอนการอานคํา  ใสงอบ 

คร้ังที่ 13 สอนการอานคํา  มีดดาบ 

คร้ังที่ 14 สอนการอานคํา  จอบเสียม 

คร้ังที่ 15 ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน 

4 14.30 – 15.30  น. 

จันทร 
อังคาร 

พุธ 

พฤหัส 

ศุกร 

คร้ังที่ 16 สอนการอานคํา  หอบของ 

คร้ังที่ 17สอนการอานคํา   เสื้อคับ 

คร้ังที่ 18 สอนการอานคํา  สิบอยาง 

คร้ังที่ 19 สอนการอานคํา   ตะพาบ 

คร้ังที่ 20 ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน 

5 14.30 – 15.30  น. จันทร คร้ังที่ 21 สอนการอานคํา  รูปภาพ 



อังคาร 

พุธ 

พฤหัสฯ 

ศุกร 

คร้ังที่ 22 สอนการอานคํา  ทะเลสาบ 

คร้ังที่ 23 สอนการอานคํา สาปแชง 

คร้ังที่ 24 สอนการอานคํา ธูปเทียน 

คร้ังที่ 25 ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน 

ตาราง  2  (ตอ) 

 

สัปดาหท่ี เวลา วัน เนื้อหาท่ีสอน(คํามาตราแมกบ) 

6 14.30 – 15.30  น. 

จันทร 
อังคาร 

พุธ 

พฤหัสฯ 

ศุกร 

คร้ังที่ 26 สอนการอานคํา  ทําบาป 

คร้ังที่ 27 สอนการอานคํา  เคารพ 

คร้ังที่ 28 สอนการอานคํา  จับมือ 

คร้ังที่ 29 สอนการอานคํา  สอบไล 

คร้ังที่ 30 ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน 

 

เมื่อทดลองครบ  6  สัปดาหแลวทําการทดสอบความสามารถในการอานคํากับกลุม

ทดลองหลังทดลองโดยใชแบบทดสอบการอานคําเปนรายบุคคล  โดยในการทดสอบครูใชบัตร
ภาพแทนความหมายของคําที่ไดเรียนมาไดถูกตองตรงกบัคําที่สอนอาน 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําคลองจองตามเกณฑ                          
ประสิทธิภาพ  80/80   

2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําโดยใชแบบฝกการอาน
คําคลองจองและแบบทดสอบการอานคํา  โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาคะแนนเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                

3. เปรียบเทียบความสามารถในการอานคํากอนและหลังการใชแบบฝกการอานคํา
คลองจองโดยวิธีการทดสอบแบบ  The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test                    

ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 (นิภา  ศรีไพโรจน.  2533: 92) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 



A 

B 

สถิติที่ใชวิเคราะหประสิทธภิาพของแบบฝกการอานคําคลองจอง เกณฑ                          
ประสิทธิภาพ  80/80  สามารถคํานวณไดจากสูตรดังนี้  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2534: 139) 

80   ตัวแรก  หมายถึง  ความสามารถในการอานคําคลองจองทดสอบ               
ระหวางเรียน  (E1)  ของกลุมทดลอง  จํานวน  6  คน 

 
 

 E1 =   x  100 

เมื่อ  E1 แทน คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบฝกการอานคาํคลองจอง 

     ∑X แทน ผลรวมของคะแนนจากแบบฝกการอานคําคลองจอง 

     A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกการอานคําคลองจอง 

     N แทน จํานวนผูเรียน 

80  ตัวหลัง  หมายถึง  ความสามารถอานโดยใชแบบฝกอานคําคลองจอง

ทดสอบหลังเรียน  (E2)  ของกลุมทดลอง  จํานวน  6  คน 

 E2 =   x  100 

เมื่อ  E2 แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนหลังจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

     ∑Y แทน   ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

    B แทน   คะแนนเต็มของแบบทอสอบหลังเรียน 

    N แทน   จํานวนผูเรียน 

2. สถิติพื้นฐาน  มีดังนี ้

2.1  คาเฉลี่ย  โดยใชสูตร  ดงันี้   (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2536: 59) 

X  = 
N

X∑
 

  เมื่อ X  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N แทน จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง 

1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   โดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2536: 64) 

 S.D. =
)1N( N

)X(XN 22

−
∑ ∑−  

  เมื่อ S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑X / N 

∑Y / N 



∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

(∑X)2 แทน ผลรวมของคะแนน 

∑N2 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตวัยกกําลัง

สอง 
 N แทน จํานวนนักเรียน 

3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความสามารถการเรียนรูคําศัพทกอนและหลังการใช

กิจกรรมศิลปะ  ใชวิธทีดสอบแบบ  The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed-Ranks  Test    ซึ่ง

ใชสูตรดังนี้  (นิภา  ศรีไพโรจน. 2533: 91-97) 

D  =  y  –  x 

เมื่อ   D แทน คาความแตกตางของขอมูลแตละคู   

 X แทน คะแนนของการประเมินกอนทําการทดลอง   

 Y แทน คะแนนของการประเมินหลังทําการทดลอง  

โดยมีลําดับขัน้ในการคิดดังนี้ 
1.  หาความแตกตางของขอมูลแตละคู  โดยคิดเครื่องหมาย 

2.  นําขอมูลที่ไดมาเรียงลําดบัจากนอยไปมาก  โดยใหคาที่นอยสุดอยูในอันดับที่  

1  (จัดอันดับโดยไมคิดเครื่องหมาย) 

3.  หาผลรวมของอันดับที่มเีครื่องหมายบวก  และผลรวมของระดับทีม่ี

เครื่องหมายลบ 

4.  พิจารณาใหคาของผลรวมของอันดับทีม่ีคานอยกวาเปนคา  T  ที่จะทําการ

ทดสอบ  (โดยไมคิดเครื่องหมาย) 

 
 



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายการวิเคราะหขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน         
จึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

X  แทน จํานวนเฉลี่ย 

N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
..DS  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

D  แทน ความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 
X  แทน คะแนนของการทดสอบกอนการทดลอง 
Y  แทน คะแนนของการทดสอบหลังการทดลอง 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูในสถานศึกษา        

ที่จัดการเรียนรวม  โดยใชแบบฝกการอานคําคลองของ  มีผลการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับตาม
ความมุงหมายในการวิจัยดังนี้ 

1. แบบฝกการอานคําคลองจองที่ผูวิจัยสรางขึน้  มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  
80/80 

2. ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หลังการใชแบบฝกการ
อานคําคลองจองอยูในระดับดี 

3. ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการใชแบบฝกการ
อานคําคลองจองแตกตางกนัโดยหลังการใชแบบฝกเดก็มีความสามารถในการอานคาํสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําคลองจอง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

3 

 

ตาราง  3  การวิเคราะหประสิทธิภาพของการสอนอานคําโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง             

ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 

 

คะแนนอานคาํระหวางเรียน  (คะแนนเต็ม)   

8  คะแนน 

คะแนนความสามารถ 

อานคําหลังเรียน  
(คะแนนเต็ม   

48  คะแนน) 
คนที่ 

1 2 3 4 5 6 
คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ คะแนน รอยละ 

1 8 7 8 7 8 8 7.67 95.83 44 91.67 

2 7 7 7 7 7 7 7.00 87.50 42 87.50 

3 8 8 7 7 8 7 7.50 93.75 43 89.58 

4 8 8 7 8 8 8 7.83 97.92 44 91.67 

5 8 8 8 7 8 8 7.83 97.92 45 93.75 

6 8 7 7 8 7 7 7.33 91.67 43 89.58 

คะแนนเฉลี่ย 7.53 94.10 43.50 90.63 

 

จากตาราง  3  พบวา  ความสามารถในการอานคําของเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู จาก

การสอนอานคํา  โดยใชแบบฝกการอานคาํคลองจองระหวางเรยีน  คะแนนเฉลี่ยของกลุม เทากับ 
7.53  คะแนน  คิดในรอยละ  94.10  และความสามารถการอานคําหลังเรียน  คะแนนเฉลี่ยของกลุม  

เทากับ               43.50  คะแนน  คิดเปนรอยละ  90.63  ผลของการหาประสิทธิภาพของการอาน

คํา  โดยใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  94.10/90.63 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว 
 

 

 

 

 



 

2.การศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู โดยใชแบบฝก             

การอานคําคลองจอง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง  4  คะแนนความสามารถในการอานคําของเด็กที่มปีญหาทางการเรียนรูดานการอาน 

 

หลังการทดลอง 
คนที่ การอานออกเสียง 

(24  คะแนน) 

เขาใจความหมาย 

(24  คะแนน) 

คะแนนรวม 

(48  คะแนน) 
ระดับ

ความสามารถ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

23 

22 

22 

23 

23 

22 

21 

20 

21 

21 

22 

21 

44 

42 

43 

44 

45 

43 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

X  22.50 21.00 43.50  

..DS  0.55 0.63 1.05  

 

จากตาราง  4 พบวาหลังการทดลองความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหา                        

ทางการเรียนรู โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  43.50  คะแนน  ซ่ึงแบงออกเปนคะแนนการอานออก

เสียง  เฉลี่ย 22.50 คะแนน และคะแนนความเขาใจความหมายของคําทีม่ีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.00 

คะแนน 

ผลการวิเคราะหความสามารถในการอานคาํหลังการทดลองของเด็กที่มปีญหาทางการ
เรียนรู  ดานการอานจากการสอน โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
43.50 คะแนน  มีความสามารถในการอานคําอยูในระดบัดี 

 

 

 

 

 

 



3.การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กอนและ

หลังการใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง รายละเอียดดังแสดงใน ตาราง 5 

 

ตาราง  5  การเปรียบเทียบความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูกอนและ

หลังโดยใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง 
 

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย 
คนที่ 

กอนสอน หลังสอน 

ผลตางของ
คะแนน 

ลําดับที่
ความ
แตกตาง 

บวก ลบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

8 

7 

6 

8 

8 

44 

42 

43 

44 

45 

43 

34 

34 

36 

38 

37 

35 

1.5 

1.5 

4 

6 

5 

3 

+1.5 

+1.5 

+4 

+6 

+5 

+3 

-0 

-0 

-0 

-0 

-0 

-0 

    รวม T+ =21 T- =0 

     T =0  

 

  T*    = 0  มีนยัสําคัญที่ระดบั .05 

(คา  T  จากตาราง  N = 6  มีคา  =  0) 

 จากตาราง  5  พบวา  ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ไดสอน

การอานคําโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง  กอนและหลังการทดลองแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังการทดลองเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่สอนอานคําโดย

ใชแบบฝกการอานคําคลองจอง มีความสามารถในการอานสูงกวากอนการทดลอง 
 

 

 

 

 

 
 



บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง  ที่มุงศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู  โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง  เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูและ
ผูเกี่ยวของไดตระหนกัถึงความสําคัญของการอาน  ชวยกันคิดคนสื่อและนวัตกรรมตางๆ  เพื่อ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการอานของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชนสูงสุดตอเด็ก 

 

ความมุงหมายในการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําคลองของของเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูดานการอาน  ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน  
หลังการใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง 

3. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูกอนและ
หลังการใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. แบบฝกการอานคําคลองจองที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

2. ความสามารถในการอาคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการใชแบบฝกการอาน 

คําคลองจองอยูในระดับด ี

3. ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  หลังการใชแบบฝกการ
อานคําคลองจองสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่  2  และ  3 

2. กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั  เปนเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอาน  ระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่  2  และ 3  โรงเรียนบานหนองกระทุม  อําเภอกงไกรลาศ  สํานักงานเขตพื้นที่



การศึกษาสุโขทัย เขต 1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  โดยการเลือกแบบเจาะจง  จํานวน  6  

คน  ซ่ึงคัดแยกโดยใชแบบสํารวจในการเรียนรู  และแบบสํารวจปญหาในการเรยีนรูเฉพาะดาน  
ของ                ผดุง  อารยะวิญู  และแบบประเมินความสามารถทางเชาวปญญาของกรม
สุขภาพจิต 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มดีังนี ้
1.  แบบฝกการอานคําคลองจอง 

2.  แผนการสอนโดยใชแบบฝกการอานคาํคลองจอง 

3.  แบบทดสอบความสามารถในการอานคํา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลอง  ซ่ึงผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ  One  

Group  Pretest Posttest Design โดยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 เปน

เวลา 6 สัปดาห  สัปดาหละ  5  คร้ังๆ ละ 50  นาที  ตั้งแตเวลา  14.30-15.30 น.  รวมทั้งสิ้น  30  

คร้ัง  โดยมีขั้นตอน            ในการดําเนินการทดลองดังนี ้
1.  กอนการทดลอง  ไดทําการทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียน (Pretest) โดยใช

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานคาํที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และผานการตรวจคณุภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญแลว               โดยทําการทดสอบเปนรายบุคคล 

2.  ดําเนินการทดลอง โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองตามแผนการสอน จํานวน 30 

แผน  เมื่อจบในแตละแผนการสอน  ไดทําการประเมินผลการอานคําทุกแผนการสอนเพื่อรวบรวม
ขอมูลระหวางการทดลอง 

3.  หลังการทดลอง  ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคําชุด

เดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลองโดยทดสอบเปนรายบุคคล 
 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย 
วันที่  1  พฤศจิกายน  2549  ถึงวันที่  30  ธันวาคม  2549 

 
 
 
 



การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลไดดําเนนิการ  ตามขั้นตอนดังนี ้
1.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานคําคลองจองตามเกณฑประสิทธภิาพ  

80/80 

2.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการอานคํา  โดยใชแบบฝกการอานคํา

คลองจอง  และแบบทดสอบการอานคํา  โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาคะแนนเฉลี่ย              
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  เปรียบเทียบความสามารถในการอานคาํกอนและหลงัการใชแบบฝกการอาน                 

คําคลองจอง  โดยวิธีการทดสอบแบบ   The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed - Ranks  test             

ที่ระดบันยัสําคัญทางสถิติ  .05 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จากการสอน 

โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง สรุปไดดังนี ้
1.  แบบฝกการอานคําคลองจอง  มีคาประสิทธิภาพ 94.10/90.63  ซ่ึงเปนไปตาม

สมมุติฐานที่ตัง้ไว โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด 

2.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง                    

มีความสามารถในการอานคาํอยูในระดับด ี

3.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง                    

มีความสามารถในการเรียนรูการอานคําสูงกวา กอนการสอนโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  โดยใชแบบฝก

การอานคําคลองจอง  ในสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรวม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  ผลการวิจัย
พบวา แบบฝกการอานคําคลองจองมีคาประสิทธิภาพ  94.10/90.63   ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด

สอดคลองกับสมมติฐาน  ขอ  1  ที่วาแบบฝกการอานคําคลองจองมีประสิทธิภาพ  80/80  

หมายความวา  แบบฝกการอานคําคลองจองมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใหเกดิผลดีตอผูเรียน
ได  ดังเชนวจิติร  เรืองดงยาง  (2538: 48)  ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝกไววา  เพื่อใหแบบฝกที่สรางมีประสิทธิภาพ  และสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่แทจริง 



จากการศึกษาความสามารถในการอานคํา  โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจอง  พบวา 
กอนทดลองนกัเรียนมีความสามารถในการอานคําอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา  และหลังจาก
ทดลอง  นักเรยีนมีความสามารถในการอานคําอยูในระดบัดี  เปนไปตามสมมติฐาน ขอ 2 ที่วา 

ความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการใชแบบฝกการอานคําคลอง
จองไดในระดบัดี  ซ่ึงสอดคลองกับสุรางค  โควตระกูล  (2541: 253)  ที่กลาวไววา  คาํคลองจองจะ

มีเสียงสัมผัสคลองจองกันชวยใหงายแกการจดจํา  และจําไดแมนยํา  และยังใหความสนุก
เพลิดเพลิน  และไพเราะ  พุมมั่น  (2544: 7)  ที่กลาววา  ครูควรใชเพลงหรือคําคลองจองมารองหรือ

มาทองจําเพื่อใหเด็กหันมาสนใจและรองตามครู และควรเปนคําคลองจองที่ส้ันๆ สนุกสนาน  เดก็
จําไดงาย 

จากการศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  หลังการใช
แบบ           ฝกการอานคําคลองจองสูงขึ้น  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  แสดงวาสอดคลองกับ

สมมติฐาน ขอ 3  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวจิัย  อรัญญา  เชื้อทอง  (2546: 67)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์

ในการอานคํายากของเดก็ทีม่ีปญหาทางการเรียนรู  โดยใชบทรอยกรอง  ซ่ึงพบวา  กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง                 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และปานใจ จารุ

วณิช (2548: 67)  ไดศึกษาพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคาํคลองจอง  

พบวา  เดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมคําคลองจอง  มีพฤติกรรมทางการพูดหลังการจัดกิจกรรม
สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนั้น  ยังสอดคลองกับ  

ลําพอง  นิยะมะ  (2548: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยแบบฝกการเขียนรอยกรอง  กาพยยานี  11  ช้ัน

ประถมศึกษาปที่  6  จากผลการวิจยั  พบวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  กาพยยานี  

11  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ใชทดสอบหลัง              ทําแบบฝกหัดสงูกวาเกณฑมาตรฐาน 80 

แสดงวาแบบฝกการเขียนรอยกรองผานตามเกณฑมาตรฐาน ที่กําหนดไว  
จากผลการวิจยัคร้ังนี้  แสดงใหเห็นวา  การใชแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชวยทําใหเด็ก

ที่มีปญหาทางการเรียนรู  เร่ืองการอานคําสามารถจดจําได  รูความหมายของคํา  อานหนังสือได  
เขาใจในสิ่งที่ไดอาน  และเรียนรูอยางมีความสุข  สนุกสนาน และสามารถชวยใหเดก็ที่มีปญหา
ทางการเรียนรู   ประสบผลสําเร็จในการเรียน  นอกจากนีย้ังทําใหเด็กมคีวามรูสึกที่ดตีอการเรียน  

และเชื่อมั่น                ในตนเองไดเปนอยางดี 
 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 



1.  จากศึกษาความสามารถในการอานคําของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดานการอาน  

โดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองมีความสามารถในการอานดีขึ้น  ดงันั้น  ครู  ผูปกครอง  และ
บุคคลที่เกี่ยวของของเด็ก  สามารถที่จะนําวิธีการสอนอานโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองไปใช
ในการแกไขปญหาการอานของเด็กได เพื่อใหเดก็มีความสามารถในการอานคํา เรียนรูคํา อันเปน
พื้นฐานของการอานในระดับตอไป และเพือ่ใหเดก็มีทกัษะพื้นฐานในการอานภาษาไทยดีขึ้น 

2.  การสอนอานโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองนี้ เปนวิธีการสอนที่ใชกับเดก็ปกติที่

เร่ิมหัดอานได เพื่อฝกทองจําคํา สําหรับเนื้อหางายกอน นําไปฝกฝนในการชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูดานการอาน ใชสอนเปนรายบุคคล หรือสอนเด็กกลุมเล็กๆ 

3.  ไมควรนําการสอนอานคําโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองเปนหลักอยางเดียว ควร

ใชสอนรวมกบัวิธีการสอนอื่นๆ 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรทดลองใชการสอนอานโดยใชแบบฝกการอานคําคลองจองกับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษในดานอื่นๆ ที่มีปญหาดานการอาน 

2.  ควรมีการทดลองเพื่อเปรียบความสามารถในการอานคําจากการใชแบบฝกการอานคํา

คลองจอง กับวิธีการสอนอื่นๆ 

3.  ควรมีการนําแบบฝกการอานคําคลองจองไปทดลองกับโรงเรียนอืน่ที่มีเด็กที่มีปญหา

ทางการเรียนรู  เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบดวย 

4.  ควรมีการนําแบบฝกการอานคําคลองจองไปศึกษาทกัษะทางดานอืน่ๆ  ของเด็กทีม่ี                    

ความตองการพิเศษ เชน  ดานการเขียน  เปนตน 

5.  ควรนําแบบฝกการอานคาํคลองจองไปทดลองกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือ            

เด็กปกติ  โดยนําไปใชในรูปแบบมัลติมิเดีย 

6.  ควรมีการนําแบบฝกการอานคําคลองจอง  ในมาตราตัวสะกดอื่นๆ เชน  แมกม แมกด  

แมเกย  แมเกอว  ฯลฯ 
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ภาคผนวก    
รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1. อาจารยนันทยิา  ทองทวม 

             วุฒิการศึกษา  เอกการศกึษาผูใหญ ( กศ.บ )จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร   
             ตําแหนง ครู ชํานาญการพิเศษ ( ค.ศ.3 ) ดานภาษาไทย  

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดวังสรรค  หมู 2 ตําบลยางซาย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

 

2. อาจารยมะลิ  ตุมบุตร 

            วุฒิการศึกษา การวัดผลการศึกษา ( กศ.ม ) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณุโลก 

ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

 สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  เขต  1 

 

3. อาจารยศิริวิมล  ใจงาม 

            วุฒิการศึกษา      เอกอุดมศึกษา ( ค.ด ) จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  

 ตําแหนง ประธานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  

 สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก  จังหวัดพษิณุโลก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ข 

การวิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝกการอานคําคลองจอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง   7  แสดงคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบฝกการอานคําคลองจอง 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คํา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑ X  IOC  

อาบน้ํา 
ลาบหมู 
ที่ราบ 

หีบผา 
ขาวดิน 

ดับไฟ 

ไกลลับ 

โลงศพ 

รีบไป 

ใสงอบ 

มีดดาบ 

จอบเสียม 

หอบของ 
สิบอยาง 
เสื้อคับ 

ตะพาบ 

รูปภาพ 

ทะเลสาบ 

สาปแชง 
ธูปเทียน 

ทําบาป 

เคารพ 

จับมือ 

สอบไล 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

0 

+1 

0 

+1 

+1 

0 

0 

+1 

+1 

+1 

+1 

0 

+3 

+3 

+3 

+3 

+2 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+2 

+3 

+2 

+3 

+2 

+3 

+3 

+2 

+2 

+3 

+3 

+3 

+3 

+2 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.6 

1.0 

0.6 

1.0 

0.6 

1.0 

1.0 

0.6 

0.6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.6 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ค 

วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง  8  แสดงคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน   ตรวจสอบคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอน 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
แผนการสอน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑ X  IOC  หมายเหต ุ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 

ตาราง  8  แสดงคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบคาดัชนี 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอน  (ตอ) 



คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
แผนการสอน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑ X  IOC  หมายเหต ุ

26 

27 

28 

29 

30 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 

ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 
ใชสอนได 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ง 
วิเคราะหคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง  9 แสดงคะแนนที่ไดจากความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  คน ตรวจสอบคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
แผนการสอน 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑ X  IOC  

อาบน้ํา 
ลาบหมู 
ที่ราบ 

หีบผา 
ขาวดิน 

ดับไฟ 

ไกลลับ 

โลงศพ 

รีบไป 

ใสงอบ 

มีดดาบ 

จอบเสียม 

หอบของ 
สิบอยาง 
เสื้อคับ 

ตะพาบ 

รูปภาพ 

ทะเลสาบ 

สาปแชง 
ธูปเทียน 

ทําบาป 

เคารพ 

จับมือ 

สอบไล 
 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

+3 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ผลการประเมินความสามารถทางเชาวปญญา 
แบบสํารวจเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง  6  แบบบันทึกการประเมินความสามารถทางเชาวปญญาเด็ก  อายุ  2  - 15  ป 
 

เด็กคนที ่ เชาวปญญา  (IQ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

100 

93 

102 

110 

115 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือในการคัดแยกเด็ก LD 
 

เครื่องมือในการคัดแยกเด็ก LD  มี 2 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 ชื่อ แบบทดสอบความสามารถในการรับรูและแปลผลขอมูล ( แบบ ครป ) 
ใชตัดสินวาเด็กเปน LD หรือไม มีเกณฑการตัดสินดังนี้ 

ดาน เกณฑ 
1. การรับรูและแปลผลขอดานการฟง 17 

2. การรับรูและแปลผลขอดานสายตา 21 

3. การจัดหมวดหมูขอมูล 13 

4. ความรับรูความคิดรวบยอด 14 

5. ความเร็วในการรับรูและแปลผลขอมูล 19 

6. การรับรูทางสายตาและการเคลื่อนไหว 11 

7. การรับรูทางสังคม 10 

8. ดานสมาธิ 15 

รวม 121 

 

ชุดที่ 2 ชื่อ แบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดาน( สปร ) 
ใชตัดสินวา 

- เด็กเปน LD ไหม 

- เด็กเปน LD ดานใด 

โดยเกณฑการตัดสินดังนี้ 
ดาน เกณฑการตัดสิน 

  การอาน 55 

  การเขียน 59 

  คณิตศาสตร 74 

รวม 199 

 

โดย ดร. ผดุง  อารยะวิญู  ภาคการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานคํา 
   1.  แบบทดสอบการอานออกเสียงคํา 
   2.  แบบทดสอบวัดความเขาใจความหมายของคํา 
   3.  แบบทดสอบระหวางเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบกอนเรยีน และ หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาบน้ํา 

หีบผา 

ไกลลิบ 

ใสงอบ 

หอบของ 

ตะพาบ 

สาปแชง 

เคารพ 

ลาบหม ู

ขาวดิบ 

โลงศพ 

มีดดาบ 

เสื้อคับ 

รูปภาพ 

ธูปเทียน 

จับมือ 

ที่ราบ 

ดับไฟ 

รีบไป 

จอบเสียม 

สิบอยาง 

ทะเลสา

ทําบาป 

สอบไล 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ตัวอยางแผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่  1 อาบน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่นมืน่หวัใจ 

เมื่อรอนคราใด ตองไปอาบน้ํา 

อาบน้ําฉ่ําชื่น 



 
 
       แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่  24 สอบไล 
 
 
 
 

 
 

สอบไล เมื่อไร 
ใกลจะปดเทอม 

เมื่อถึงเวลา 

เรามาสอบไล 



       
       แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่  9 รีบไป 
 
 
 
 

 
 
 

ดูหนา ดูหลงั 

อยาพลั้ง รีบไป 

อยาดวนรอนใจ 

รีบไปไมดี 



 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่  10 ใสงอบ 

 
 
 
 
 
 

ใสงอบครอบหัว ไมมัวรอชา 

ต้ังใจไถนา 

พอจาใสงอบ 



 
 

 
       แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่  15 สิบอยาง 

 
 

 
 

เขียนชื่อสัตวที่รู ใหครู สิบอยาง 

สัตวที่อยูรอบขางขาง สิบอยาง ลองทํา 



 
 
 

 
แบบฝกการอานคําคลอง

จอง 
ชุดที่  23 จับมอื 

 
 
 

จับมือ ถือแขน 
มาดแมนมุงมัน่ 

ซื่อตรงตอกนั เธอฉันจับมือ 



 
 
 
 
 
 

       แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่  3 ที่ราบ 

 
 

ท่ีราบนาบพื้น บนผืนถิ่นไทย 



 
 
 
 
 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่  21 ทําบาป 

 

รวงทองมองไกล กวางใหญท่ีราบ  

ทําบาปหยาบชา 
เขนฆาทารุณ 



 
 

 
 
 
 
 

 
แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่  13 หอบของ 

ทําบาป ใจขุน ทําบุญหนุนนํา 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

  แบบฝกการอานคําคลองจอง 

แมย้ําซ้ําเตือน   อยาเชือนแชไป 

หอบของทันใด ไวไวหอบของ 



ชุดที่  8   โลงศพ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ยากดีมีจน ไมพนโลงศพ 

ใครเห็นใครพบ โลงศพ คนตาย 



แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่  2   ลาบหมู 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลาบหมู หนูจา ผักหญานากิน 

อยากกินลาบหมู กินบอยอรอยล้ิน 



 
แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่ 4   หีบผา 

 

 
 
 

 

หีบผาอาไว โปรดใสมิดชดิ 

ดูแลกนันิด แลวปดหีบผา 



 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 5 ขาวดิบ 

 
 
 

 
 
 

รองอาวขาวดิบ กระซบิบอกเพื่อน 

กินขาวดิบขอ ระวังเพื่อนปวดทอง 



 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
 ชุดที่ 12 จอบเสียม 

 
 
 
 
 

จอบเสียมเตรียมพรอม วางลอมพรอมหนา 

ขุดดิน ดายหญา รีบหา จอบเสียม 



 
 

 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 19   สาปแชง 

 
 

 
 

สาปแชงคนชั่ว ไมกลัวบาปกรรม 

หนูไมกระทํา กลัวคําสาปแชง 



 
 
 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 7 ไกลลิบ 

 
 
 

ไกลลบิ ยิบยับ 
จองจับทองฟา 

ดวงดาวพราวตา 

แสงจาไกลลิบ 



 
 
 
 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 14   เสื้อคับ 

 
 สวมใสเสื้อคับ  อึดอัดไมหาย 



 
 

 
 
 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 6  ดับไฟ 

 

สวมใสไมงาย รอนกายเสื้อคับ  

 ดับไฟ กอนนอน  แมสอนเอาไว 



 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 18   ทะเลสาบ 

 จะนอนเมื่อไร  ดับไฟ กอนนอน 



 

 
 

 
 
 

 
 

       แบบฝกการอานคําคลองจอง 

    ชุดที่ 17   รูปภาพ 

ทะเลสาบราบเรียบ เย็นเฉยีบน้าํใส 

ระร่ืนชื่นใจ เมื่อไปทะเลสาบ 



 

 
 

 
 

 
 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 
ชุดที่ 22   เคารพ 

ฉันเห็น รูปภาพ กมกราบภาพแม 

สุขใจจริงแท เมื่อแลรูปภาพ 



 

 
 

 
 
 

 
 

มถอม



 
แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่ 20   ธูปเทียน 
 
 
 
 
 
 
 

ธูปเทียนเวียนไหว มีไวบูชา 

สองสิ่งนี้หนา หนูจา ธูปเทียน 



 
 

แบบฝกการอานคําคลองจอง 

ชุดที่ 16   ตะพาบ 
 
 
 
 

 
 

ชายน้าํยามเยน็ 
แลเห็นตะพาบ 

ใครดใูครทราบ ตะพาบคลายเตา 



 
 
 

      แบบฝกการอานคําคลองจอง 
    ชุดที่  11   มีดดาบ 

 
 
 

 
 

โบราณนานมา ฆาดวยมีดดาบ 

มีดยาวขาววาบ 

 มีดดาบปราบโจร 



 
 
 

 
แผนการสอน 

กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่……1…. 

แผนการสอนที่…1…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   อาบนํ้า         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่…13……เดือน พฤศจิกายน.พ.ศ…2549.ภาคเรียนที่…2…..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “อาบน้ํา”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา อาบน้ํา ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา อาบน้ํา 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลานิทานเรื่องการทําความสะอาดใหนักเรียนฟง และรองเพลงคําคลองจอง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 1 “อาบน้ํา “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   อาบน้ํา/ฉ่ําช่ืน  ช่ืนมื่น/หัวใจ 

   ยามรอน/คราใด  ตองไป/อาบน้ํา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา อาบน้ํา  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

อาบน้ํา อานวา   อาบ  -  น้ํา 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  อาบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ น้ํา  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 



 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  อาบน้ํา  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ อาบน้ํา แลวอธิบาย

ความหมายคําวาอาบน้ํา 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 1 และ 2 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  อาบน้ํา 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…1……. 

แผนการสอนที่…2…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ลาบหมู        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่…14……เดือน พฤศจิกายน.พ.ศ…2549 ภาคเรียนที่…2…..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ลาบหมู”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ลาบหมู ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ลาบหมู 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนาและเลาเรื่องอาหารพิเศษ และอาหารที่นักเรียนชอบรับประทาน 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 2 “ลาบหมู “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ลาบหมู/หนูจา  ผักหญา/นากิน 

   กินบอย/อรอยล้ิน อยากกิน/ลาบหมู 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ลาบหมู  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ลาบหมู อานวา   ลาบ  -  หมู 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ลาบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ หมู  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ลาบหมู  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ลาบหมู แลวอธิบาย

ความหมายคําวาลาบหมู 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 3 และ 4 

 



 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ลาบหมู 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่……1…. 



แผนการสอนที่…3…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ที่ราบ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่…15……เดือน พฤศจิกายน พ.ศ…2549 ภาคเรียนที่…2…..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ที่ราบ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ที่ราบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ที่ราบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนาเกี่ยวกับภูมิประเทศในประเทศไทยใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 3 “ท่ีราบ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ที่ราบ/นาบพื้น  บนผืน/ถ่ินไทย 

   รวงทอง/มองไกล  กวางใหญ/ที่ราบ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ท่ีราบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ที่ราบ อานวา   ที่  -  ราบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ราบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ที่  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ท่ีราบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ที่ราบ แลวอธิบาย

ความหมายคําวาที่ราบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 5 และ 6 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ที่ราบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  



การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่……1…. 

แผนการสอนที่…4…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   หีบผา         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่…16……เดือน…พฤศจิกายน พ.ศ…2549.ภาคเรียนที่…2…..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท  “หีบผา”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปน 

พ้ืนฐานในการอาน 



จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา หีบผา ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา หีบผา 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลาเรื่องการเดินทางของคนสมัยโบราณและใหชูภาพ หีบผาใหนักเรียนดู 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 4 “หีบผา “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   หีบผา/อาไว  โปรดใส/มิดชิด 

   ดูแล/กันนิด  แลวปด/หีบผา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา หีบผา  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

หีบผา อานวา   หีบ  -  ผา 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  หีบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ผา  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  หีบผา  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ หีบผา แลวอธิบาย

ความหมายคําวา หีบผา 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 7 และ 8 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  หีบผา 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 



 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  2 และ 3        สัปดาหที่…1……. 

แผนการสอนที่…5 เรื่อง ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่……17…เดือน พฤศจิกายน.พ.ศ…2549.ภาคเรียนที่…2…..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ  คําศัพท อาบน้ํา ลาบหมู ที่ราบ 
หบีผา เปนคําที่ประกอบดวยคําที่ประสมดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐาน
ในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา อาบน้ํา ,ลาบหมู,ที่ราบ,หีบผา ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ   คําวา อาบน้ํา, ลาบหมู ,ที่ราบ, 

หีบผา 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนา ทบทวนคําที่ผานมา 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 1- 4  เชนคําวา อาบนํ้า  ตามครู 

ทีละวรรคดังนี้ 
   อาบน้ํา/ฉ่ําช่ืน  ช่ืนมื่น/หัวใจ 

   ยามรอน/คราใด  ตองไป/อาบน้ํา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  อาบน้ํา  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

อาบน้ํา อานวา   อาบ  -  น้ํา 

 3.นําบัตรคํา คําวา  ลาบหมู  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 ลาบหมู อานวา   ลาบ  -  หมู 

4.นําบัตรคํา คําวา  ที่ราบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ที่ราบ อานวา   ที่  -  ราบ 

 5.นําบัตรคํา คําวา  หีบผา  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 หีบผา อานวา   หีบ  -  ผา 

ขั้นสรุป 
    ทดสอบนักเรียนอานบัตรคํา  ชุดที่ 1-4  เปนรายบุคคล เพื่อประเมินผลการอานออกเสียงคํา  

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 1-4 

 2.บัตรคํา  อาบน้ํา,ลาบหมู,ที่ราบ,หีบผา 

 3.บัตรภาพ 

 3.แบบประเมินผลการอานคํา 

การวัดผลประเมินผล 
 1.ทดสอบการอานออกเสียงคําและบอกความหมาย 

 2.สังเกตการปฏิบัติกิจกกรม 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตอง ได  1  คะแนน  

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตอง ได  1  คะแนน 

 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 



( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม
เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ…… 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่……2…. 

แผนการสอนที่…6…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ขาวดิบ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ขาวดิบ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ  การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ขาวดิบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ขาวดิบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนาเรื่องการปลูกขาวของชาวนาใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 5 “ขาวดิบ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   รองอาว/ขาวดิบ  กระซิบ/บอกเพื่อน 

   กินขาวดิบ/ขอเตือน ระวังเพื่อน/ปวดทอง 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ขาวดิบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   



ขาวดิบ อานวา   ขาว  -  ดิบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ดิบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ขาว  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ขาวดิบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ อาบน้ํา แลวอธิบาย

ความหมายคําวาขาวดิบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 9 และ 10 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ขาวดิบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่……2…. 

แผนการสอนที่…7…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ดับไฟ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ดับไฟ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ดับไฟ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ดับไฟ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนาซักถามกิจวัตรประจําวันกับนักเรียน 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 1 “ดับไฟ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ดับไฟ/กอนนอน  แมสอน/เอาไว 

   จะนอน/เมื่อไร  ดับไฟ/กอนนอน 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  ดับไฟ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ดับไฟ อานวา   ดับ  -  ไฟ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ดับ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ไฟ  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 



ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ดับไฟ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ดับไฟ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา ดับไฟ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 11 และ 12 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ดับไฟ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 



( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…2……. 

แผนการสอนที่…8…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ไกลลิบ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ไกลลิบ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ไกลลิบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ไกลลิบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนาซักถามเรื่องการมองเห็นสิ่งของในระยะไกลๆแลวใหดูภาพ 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 7 “ไกลลิบ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ไกลลิบ/ยิบยับ  จองจับ/ทองฟา 

   ดวงดาว/พราวตา แสงจา/ไกลลิบ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ไกลลิบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ไกลลิบ อานวา   ไกล  -  ลิบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ลิบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ไกล  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ไกลลิบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ไกลลิบ แลวอธิบาย

ความหมายคําวาไกลลิบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 13 และ 14 

 



 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ไกลลิบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

 
แผนการสอน 

กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่   …2……. 



แผนการสอนที่…9…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   โลงศพ        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท”โลงศพ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา โลงศพ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา โลงศพ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูชูบัตรภาพแลวสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่อยูในภาพ 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 8 “โลงศพ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ยากดี/มีจน  ไมพน/โลงศพ 

   ใครเห็น/ใครพบ  โลงศพ/คนตาย 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  โลงศพ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

โลงศพ อานวา   โลง  -  ศพ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ศพ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดไมตรงรูป และ โลง  นาํมาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  โลงศพ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ โลงศพ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา โลงศพ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 15 และ 16 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  โลงศพ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  



การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3       สัปดาหที่…2……. 

แผนการสอนที่…10 เรื่อง ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวย บ ป ภ พ  คําศัพท “ขาวดิบ  

ดับไฟ ไกลลิบ โลงศพ “เปนคําที่ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตอง ชัดเจน

นั้นเปนพื้นฐานในการอาน 



จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ขาวดิบ ,ดับไฟ,ไกลลิบ,โลงศพ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และ

ตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ   คําวา ขาวดิบ ,ดับไฟ, ไกลลิบ, 

โลงศพ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสอนรองเพลง”ดวงดาวบนฟา”และ ทบทวนคําที่ผานมา 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 5- 8  เชนคําวา ไกลลิบ  ตามครู 

ทีละวรรคดังนี้ 
   ไกลลิบ/ยิบยับ  จองจับ/ขอบฟา 

   ดวงดาว/พราวตา แสงจา/ไกลลิบ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  ขาวดิบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ขาวดิบ อานวา   ขาว  -  ดิบ 

 3.นําบัตรคํา คําวา  ดับไฟ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

ดับไฟ อานวา   ดับ  -  ไฟ 

4.นําบัตรคํา คําวา  ไกลลิบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ไกลลิบ อานวา   ไกล -  ลิบ 

 5.นําบัตรคํา คําวา  โลงศพ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 โลงศพ อานวา   โลง  -  ศพ 

ขั้นสรุป 
  ทดสอบนักเรียนอานบัตรคํา  ชุดที่ 5 - 8  เปนรายบุคคล เพื่อประเมินผลการอานออกเสียงคํา  

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 5 - 8 

 2.บัตรคํา  ขาวดิบ,ดับไฟ,ไกลลิบ,โลงศพ 

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบประเมินผลการอานคํา 

การวัดผลประเมินผล 
 1.ทดสอบการอานออกเสียงและบอกความหมาย 

 2.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตอง ได  1    คะแนน 



 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองได 1  คะแนน 

 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม
เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ……… 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…3……. 

แผนการสอนที่…11…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   รีบไป         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “รีบไป”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา รีบไป ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา รีบไป 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูใหนักเรียนรองเพลง ขามถนน ตามครู 



 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 9 “รีบไป “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ดูหนา/ดูหลัง  อยาพลั้ง/รีบไป 

   อยาดวน/รอนใจ  รีบไป/ไมดี 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  รีบไป  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

รีบไป อานวา   รีบ  -  ไป 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  รีบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ไป  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  รีบไป  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ รีบไป แลวอธิบาย

ความหมายคําวา รีบไป 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 17 และ 18 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  รีบไป 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 



ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…3……. 

แผนการสอนที่…12…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ใสงอบ        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ใสงอบ”เปนคาํที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ใสงอบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ใสงอบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนาเกี่ยวกับอาชีพของประชาชนสวนใหญใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 10 “ใสงอบ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ใสงอบ/ครอบหวั  ไมมัว/รอชา 

   ต้ังใจ/ไถนา  พอจา/ใสงอบ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ใสงอบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ใสงอบ อานวา   ใส  -  งอบ 



 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  งอบ วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ใส  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ใสงอบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ใสงอบ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา ใสงอบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 19 และ 20 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ใสงอบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ



อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่……3…. 

แผนการสอนที่…13…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   มีดดาบ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “มีดดาบ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา มีดดาบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา มีดดาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลาเรื่องการตอสูของคนในสมัยโบราณใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 11 “มีดดาบ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   โบราณ/นานมา  ฆาดวย/มีดดาบ 

   ยามรอน/คราใด  มีดดาบ/ปราบโจร 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา มีดดาบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

มีดดาบ อานวา   มีด  -  ดาบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ดาบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ มีด  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 



ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  มีดดาบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ มีดดาบ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา มีดดาบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 21 และ 22 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  มีดดาบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 



( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…3……. 

แผนการสอนที่…14…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   จอบเสียม         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “จอบเสียม”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา จอบเสียม ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา จอบเสียม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสอนใหนักเรียนรองเพลง พรวนดิน  

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 12 “จอบเสียม “  

ตามครูทีละวรรคดังนี้ 
   จอบเสียม/เตรียมพรอม  วางลอม/พรอมหนา 

   ขุดดิน/ ดายหญา  รีบหา/ จอบเสียม 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  จอบเสียม  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

จอบเสียม อานวา   จอบ  -  เสียม 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  จอบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ เสียม  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  จอบเสียม ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ จอบเสียม แลวอธิบาย

ความหมายคําวา จอบเสียม 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 23 และ 24 

 



 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  จอบเสียม 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3      สัปดาหที่…3……. 



แผนการสอนที่…15 เรื่อง ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท”รีบไป ใสงอบ มีดดาบ 

จอบเสียมเปนคําที่ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐาน
ในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา รีบไป ,ใสงอบ,มีดดาบ,จอบเสียม ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และ

ตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ คําวา รีบไป,ใสงอบ,มีดดาบ, 

จอบเสียม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนา ทบทวนคําที่ผานมา 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 9 - 12  เชนคําวา  รีบไป  ตามครู 

ทีละวรรคดังนี้ 
   ดูหนา/ดูหลัง  อยาพลั้ง/รีบไป 

   อยาดวน/รอนใจ  รีบไป/ไมดี 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  รีบไป  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

รีบไป อานวา   รีบ  -  ไป 

 3.นําบัตรคํา คําวา  ใสงอบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

ใสงอบ อานวา   ใส  -  งอบ 

4.นําบัตรคํา คําวา  มีดดาบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

มีดดาบ อานวา   มีด  -  ดาบ 

 5.นําบัตรคํา คําวา  จอบเสียม  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 จอบเสียม อานวา จอบ  -  เสียม 

ขั้นสรุป 
 ทดสอบนักเรียนอานบัตรคํา  ชุดที่ 9 - 12  เปนรายบุคคล เพื่อประเมินผลการอานออกเสียงคํา  

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 9 - 12 

 2.บัตรคํา  รีบไป,ใสงอบ,มีดดาบ,จอบเสียม 

 3.บัตรภาพ 

 3.แบบประเมินผลการอานคํา 



การวัดผลประเมินผล 
 1.ทดสอบการอานออกเสียงคําและบอกความหมาย 

 2.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตอง ได 1 คะแนน 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตอง ได 1 คะแนน 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม
เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…4……. 

แผนการสอนที่…16…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   หอบของ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “หอบของ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา หอบของ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 



 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา หอบของ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูชูบัตรภาพแลวสนทนาซักถามภาพในบัตรภาพกับนักเรียน 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 13 “หอบของ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   แมย้ํา/ซ้ําเตือน  อยาเชือน/แชไป 

   หอบของ/ทันใด  ไวไว/หอบของ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา หอบของ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

หอบของ อานวา   หอบ  -  ของ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  หอบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ของ  นํามาประสมกนัเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  หอบของ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ หอบของ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา หอบของ 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 25 และ 26 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  หอบของ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 



ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…4……. 

แผนการสอนที่…17…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   เสื้อคับ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “เสื้อคับ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา เสื้อคับ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา เสื้อคับ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลาเรื่องการแตงกายใหนักเรียนฟงแลวชูบัตรภาพใหนักเรียนดู 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 14 “เสื้อคับ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   สวมใส/เสื้อคับ  อึดอัด/ไมหาย 



   สวมใส/ไมงาย  รอนกาย/เสื้อคับ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา เสื้อคับ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

เสื้อคับ อานวา   เสื้อ  -  คับ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  คับ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ เสื้อ นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  เสื้อคับ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ เสื้อคับ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา เสื้อคับ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 27 และ 28 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  เสื้อคับ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 



บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…4……. 

แผนการสอนที่…18…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   สิบอยาง         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “สิบอยาง”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา สิบอยาง ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา สิบอยาง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูทายปริศนาคําทาย ใหนักเรียนชวยกันตอบ 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 15 “สิบอยาง “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   เขียนช่ือ/สัตวที่รู  ใหครู/สิบอยาง 

   สัตวที่อยู/รอบขาง สิบอยาง/ลองทํา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา สิบอยาง  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

สิบอยาง อานวา   สิบ  -  อยาง 



 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  สิบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ อยาง  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  สิบอยาง  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ สิบอยาง แลวอธิบาย

ความหมายคําวา สิบอยาง 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 29 และ 30 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  สิบอยาง 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ



อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…4……. 

แผนการสอนที่…19…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ตะพาบ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ตะพาบ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ตะพาบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ตะพาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลานิทานเรื่อง เตานา ใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 16 “ตะพาบ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ชายน้ํา/ยามเย็น  แลเห็น/ตะพาบ 

   ใครดู/ใครทราบ  ตะพาบ/คลายเตา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ตะพาบ มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ตะพาบ อานวา   ตะ  -  พาบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  พาบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป  
 4.ใหนักเรียนอานออกเสยีงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 



ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ตะพาบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ตะพาบ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา ตะพาบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 31 และ 32 

 
 

 

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ตะพาบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

 
แผนการสอน 

กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  2 และ 3     สัปดาหที่…4……. 

แผนการสอนที่…20 เรื่อง ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท หอบของ เสื้อคับ สิบ
อยาง ตะพาบ เปนคําที่ประกอบดวยคําที่ประสมดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปน
พ้ืนฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา หอบของ ,เสื้อคับ,สิบอยาง,ตะพาบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และ

ตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา   การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ  คําวา  หอบของ,เสื้อคับ, 

สิบอยาง,ตะพาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนา ทบทวนคําที่ผานมา 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 13- 16  เชนคําวา หอบของ  ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   แมย้ํา/ซ้ําเตือน  อยาเชือน/แชไป 

   หอบของ/ทันใด  ไวไว/หอบของ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  หอบของ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

หอบของ อานวา   หอบ  -  ของ 

 3.นําบัตรคํา คําวา  เสื้อคับ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 เสื้อคับ อานวา   เสื้อ  -  คับ 

4.นําบัตรคํา คําวา  สิบอยาง  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

สิบอยาง อานวา   สิบ -  อยาง 

 5.นําบัตรคํา คําวา  ตะพาบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 ตะพาบ อานวา   ตะ  -  พาบ 



ขั้นสรุป 
 ทดสอบนักเรียนอานบัตรคํา  ชุดที่ 13 - 16  เปนรายบุคคล เพื่อประเมินผลการอานออกเสียงคํา  

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 13- 16 

 2.บัตรคํา  หองของ,เสื้อคับ,สิบอยาง,ตะพาบ 

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบประเมินผลการอานคํา 

การวัดผลประเมินผล 
 1.ทดสอบการอานออกเสียงคําและบอกความหมาย 

 2.สังเกตการปฎิบัติกิจกรรม 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตอง ได 1 คะแนน 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองได   1  คะแนน 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม
เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

 



แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…5……. 

แผนการสอนที่…21…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   รูปภาพ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “รูปภาพ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา รูปภาพ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา รูปภาพ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูใหนักเรียนเลนเกมตอจิกซอ 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 17 “ รูปภาพ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ฉันเห็น/รูปภาพ  กมกราบ/ภาพแม 

   สุขใจ/จริงแท  เมื่อแล/รูปภาพ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  รูปภาพ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

รูปภาพ อานวา   รูป  -  ภาพ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  รูป  วาเปนคําที่มี ป สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดไมตรงรูป และ ภาพ วามี พ สะกดในมาตราแมกบไมตรงรูป  
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  รูปภาพ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ รูปภาพ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา รูปภาพ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 33 และ 34 

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  รูปภาพ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  



การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

 
แผนการสอน 

กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…5……. 

แผนการสอนที่…22…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ทะเลสาบ        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ทะเลสาบ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 



จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ทะเลสาบ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ทะเลสาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูใหนักเรียน รองเพลง ทะเลแสนงาม ตามครู  

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 18 “ทะเลสาบ“ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ทะเลสาบ/ราบเรียบ เย็นเฉียบ/น้ําใส 

   ระรื่น/ช่ืนใจ  เมื่อไป/ทะเลสาบ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  ทะเลสาบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ทะเลสาบ อานวา   ทะเล  -  สาบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  สาบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ทะเล  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ทะเลสาบ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ทะเลสาบ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา ทะเลสาบ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 35 และ 36 

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ทะเลสาบ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 



ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…5……. 

แผนการสอนที่…23…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   สาปแชง        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “สาปแชง”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา สาปแชง ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา สาปแชง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลาเรื่อง กลองขาวนอยฆาแม ใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง ชุดที่ 19 “สาปแชง “ตามครูทีละวรรคดังนี้ 



   สาปแชง/คนชั่ว  ไมกลัว/บาปกรรม 

   หนูไม/กระทํา  กลัวคํา/สาปแชง 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา สาปแชง  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

สาปแชง อานวา   สาป  -  แชง 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  สาป  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดไมตรงรูป และ แชง  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  สาปแชง  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ สาปแชง แลวอธิบาย

ความหมายคําวา สาปแชง 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 37 และ 38 

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  สาปแชง 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 



บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

 
แผนการสอน 

กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…5……. 

แผนการสอนที่…24…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ธูปเทียน         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ธูปเทียน”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ธูปเทียน ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ธูปเทียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูและนักเรียนสนทนาซักถามเกี่ยวกับวัด 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 20 “ธูปเทียน “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ธูปเทียน/เวียนไหว มีไว/บูชา 

   สองสิ่ง/นี้หนา  หนูจา/ธูปเทียน 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  ธูปเทียน  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ธูปเทียน อานวา   ธูป  -  เทียน 



 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  ธูป  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดไมตรงรูป และ เทียน  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ธูปเทียน  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ธูปเทียน แลวอธิบาย

ความหมายคําวา ธูปเทียน 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 39 และ 40 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ธูปเทียน 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ



อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  2 และ 3        สัปดาหที่…5……. 

แผนการสอนที่…25 เรื่อง ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท รูปภาพ ทะเลสาบ 
สาปแชง ธูปเทียน เปนคําที่ประกอบดวยคําที่ประสมดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตอง ชัดเจนนั้น
เปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา รูปภาพ ,ทะเลสาบ,สาปแชง,ธูปเทียน ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และ

ตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา    การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ   คําวา    รูปภาพ,ทะเลสาบ, 

สาปแชง,ธูปเทียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนา ทบทวนคําที่ผานมา 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 17- 20  เชนคําวา รูปภาพ  ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ฉันเห็น/รูปภาพ  กมกราบ/ภาพแม 

   สุขใจ/จริงแท  เมื่อแล/รูปภาพ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  รูปภาพ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

รูปภาพ อานวา   รูป  -  ภาพ 

 3.นําบัตรคํา คําวา  ทะเลสาบ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 ทะเลสาบ อานวา   ทะเล  -  สาบ 

4.นําบัตรคํา คําวา  สาปแชง  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

สาปแชง อานวา   สาป -  แชง 



 5.นําบัตรคํา คําวา  ธูปเทียน  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 ธูปเทียน อานวา   ธูป  -  เทียน 

ขั้นสรุป 
 ทดสอบนักเรียนอานบัตรคํา  ชุดที่ 17 - 20  เปนรายบุคคล เพื่อประเมินผลการอานออกเสียงคํา  

สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 17 - 20 

 2.บัตรคํา  รูปภาพ,ทะเลสาบ,สาปแชง,ธูปเทียน 

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบประเมินผลการอานคํา 

การวัดผลประเมินผล 
 1.ทดสอบการอานออกเสียงคําและบอกความหมาย 

 2.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตอง ได 1 คะแนน 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตอง  ได  1  คะแนน 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม
เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 



แผนการสอน 

กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…6……. 

แผนการสอนที่…26…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   ทําบาป         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ทําบาป”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ทําบาป ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา ทําบาป 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูเลาเรื่องจอมโจรองคุลีมาร ใหนักเรียนฟง 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 21 “ทําบาป “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ทําบาป/หยาบชา เขนฆา/ทารุณ 

   ทําบาป/ใจขุน  ทําบุญ/หนุนนํา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา ทําบาป  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ทําบาป อานวา   ทํา  -  บาป 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  บาป  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดไมตรงรูป และ ทํา  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  ทําบาป  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ ทําบาป แลวอธิบาย

ความหมายคําวา ทําบาป 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 41 และ4 2 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  ทําบาป 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 



 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…6……. 

แผนการสอนที่…27…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   เคารพ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “เคารพ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 



จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา เคารพ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา เคารพ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครู และนักเรียนชวยกันรองเพลง โรงเรียนของเรานาอยู 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 22 “เคารพ “ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   เคารพ/นบนอบ  ออนนอม/ถอมตน 

   เคารพ/ทุกคน  ปวงชน/บูชา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  เคารพ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

เคารพ อานวา   เคา  -  รบ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  รพ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดไมตรงรูป และ เคา  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  เคารพ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ เคารพ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา เคารพ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 43 และ 44 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  เคารพ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 



 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…6……. 

แผนการสอนที่…28…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   จับมือ         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “ จับมือ”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้น เปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา จับมือ ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา จับมือ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูใหนักเรียนรองเพลง ลูกเสือเขาไมจับมือขวา ตามครู  



 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 23 “ จับมือ“ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   จับมือ/ถือแขน  มาดแมน/มุงมั่น 

   ซื่อตรง/ตอกัน  เธอฉัน/ จับมือ 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  จับมือ มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

จับมือ อานวา   จับ  -  มือ 

 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  จับ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ มือ  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  จับมือ  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ จับมือ แลวอธิบาย

ความหมายคําวา จับมือ 

 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 45 และ 46 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  จับมือ 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 



ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และ 3        สัปดาหที่…6……. 

แผนการสอนที่…29…. เรื่อง การอานออกเสียงคํา   คําวา   สอบไล         เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบ ไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท “สอบไล”เปนคําที่

ประกอบดวยคําที่สะกดดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐานในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา สอบไล ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา  การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ    คําวา สอบไล 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูใหนักเรียน รองเพลง มาโรงเรียนวันนี้ ตามครู 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 24 “สอบไล“ ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   เมื่อถึง/เวลา  เรามา/สอบไล 

   สอบไล/เมื่อไร  ใกลจะ/ปดเทอม 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  สอบไล  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

สอบไล อานวา   สอบ  -  ไล 



 3.ครูอธิบายหลกัการอานและความหมาย  คําวา  สอบ  วาเปนคําที่มี บ สะกดในมาตราแมกบ เปนคําที่

สะกดตรงรูป และ ไล  นํามาประสมกันเปนคําประสมไดความหมายใหม 
 4.ใหนักเรียนอานออกเสียงแบบฝกอานคําคลองจองเปนจังหวะ โดยอานตอกันคนละวรรค  จนจบบท

โดยทําจังหวะประกอบ 

 5.ใหนักเรียนอาสาสมัครมาอานแบบฝกอานคําคลองจอง ใหเพื่อนอานตาม 

ขั้นสรุป 
 1.ใหนักเรียนอานบัตรคํา  คําวา  สอบไล  ทีละคนและใหเลือกหยิบบัตรภาพ สอบไล แลวอธิบาย

ความหมายคําวา สอบไล 
 2.ใหนักเรียนไปฝกอานที่บาน  พรอมทั้งใหทําแบบฝกหัดที่ 47 และ 48 

 

 
สื่อการสอน 
 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  คําวา  สอบไล 

 2.บัตรคํา   

 3.บัตรภาพ 

 4.แบบฝกหัด  

การวัดผลประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 2.ตรวจผลงานแบบฝกหัด 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตองรอยละ 80 ผานเกณฑ 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ



อุปสรรค…………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………กิจกรรม

เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ………………. 

 

แผนการสอน 
กลุมทักษะภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  2 และ 3 สัปดาหที่…6 

แผนการสอนที่…30 เรื่อง ทบทวนและทดสอบระหวางเรียน        เวลา     50   นาที 

สอนวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………..ภาคเรียนที่……..ปการศึกษา 2549 

สาระสําคัญ คําที่ประสมตัวสะกดแมกบไดแกคําที่สะกดดวยตัว บ ป พ ภ คําศัพท ทําบาป เคารพ จับมือ 
สอบไล  เปนคําที่ประกอบดวยคําที่ประสมดวยแมกบ การอานออกเสียงตัวสะกดไดถูกตองชัดเจนนั้นเปนพื้นฐาน
ในการอาน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1.นักเรียนอานออกเสียงคําวา ทําบาป ,เคารพ,จับมือ,สอบไล ไดถูกตอง ทั้งพยัญชนะ สระ และตัวสะกด 

 2.นักเรียนอานออกเสียงคําที่มีตัวสะกดดวยแมกบไดถูกตอง 

เนื้อหา    การอานออกเสียงคํา ที่มี บ สะกด ในมาตราแมกบ  คําวา ทําบาป,เคารพ,จับมือ 

,สอบไล 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 1.ครูสนทนา ทบทวนคําที่ผานมา 

 2.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 21-  24  เชนคําวา  ทําบาป  ตามครูทีละวรรคดังนี้ 

   ทําบาป/หยาบชา  เขนฆา/ทารุณ 

   ทําบาป/ใจขุน             ทําบุญ/หนุนนํา 

ขั้นสอน 
 1.ใหนักเรียนอานแบบฝกการอานคําคลองจองพรอมกันทุกคน 

 2.นําบัตรคํา คําวา  ทําบาป  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

ทําบาป อานวา   ทํา  -  บาป 

 3.นําบัตรคํา คําวา  เคารพ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  

 เคารพ อานวา   เคา  -  รบ 

4.นําบัตรคํา คําวา  จับมือ  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้   

จับมือ อานวา   จับ  -  มือ 

 5.นําบัตรคํา คําวา  สอบไล  มาเสียบกระเปาผนัง แลวสอนอานตามบัตรคํา ดังนี้  



 สอบไล อานวา   สอบ  -  ไล 

ขั้นสรุป 
 ทดสอบนักเรียนอานบัตรคํา  ชุดที่ 21 -  24  เปนรายบุคคล เพื่อประเมินผลการอานออกเสียงคํา  

สื่อการสอน 

 1.แบบฝกการอานคําคลองจอง  ชุดที่ 21 - 24 

 2.บัตรคํา  ทําบาป,เคารพ,จับมือ,สอบไล 

 3.แบบประเมินผลการอานคํา 

 4.แบบทดสอบหลังเรียน 

การวัดผลประเมินผล 
 1.ทดสอบการอานออกเสียงคําและบอกความหมาย 

 2.สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑการวดัผลประเมินผล 
 1.อานออกเสียงคําไดถูกตอง ได 1 คะแนน 

 2.โยงเสนจับคูคํากับภาพไดถูกตอง ได  1  คะแนน 

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………….ผูบริหาร 

( นายณัฏฐพณ   พรมพุก ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

บันทึกหลังสอน 
ผลการ
สอน…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………ปญหาและ

อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

กิจกรรม
เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………ผูสอน 

( นางดาราณีย  จันทรหอม ) 

วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ……………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติยอผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล นางดาราณยี  จันทรหอม 

วัน เดือน ป เกดิ 24  กันยายน  2507 

สถานที่เกิด โรงพยาบาลสุโขทัย  อําเภอเมือง  จังหวดัสุโขทัย 

ที่อยูปจจุบนั 38/1  หมู  4  ตําบลไกรใน  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสโุขทัย 

ตําแหนง ครู  อันดับ  คศ.2 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานหนองกระทุม  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสโุขทัย 

ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. 2530 คบ.(ภาษาไทย)  จากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  จังหวดัพิษณุโลก 

  พ.ศ. 2550 กศ.ม. (การศึกษาพิเศษสาขาการเรียนรวม)  จากมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 
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