
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในการพัฒนา ชุดฝกทักษะ การอานจับใจความสําคัญ ภาษาไทย สําหรบั นักเรยีน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 ในครั้งนี้    ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ  เพื่อเปนแนวทางในการ   
ดําเนินการวิจยั  โดยกําหนดหัวขอตามลําดบั ดังนี ้
 1.    หลักสูตรและการจดัการเรียนรูวิชาภาษาไทย  
  1.1 ความสําคัญของภาษาไทย 
  1.2 ธรรมชาติของภาษาไทย 
  1.3 วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย 
  1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
  1.5 คุณภาพของผูเรียน 
 2. การอานจับใจความสําคัญภาษาไทย 
  2.1 ความหมายและความสําคัญของการอาน 
  2.2 ความสําคัญของการอาน 
  2.3 จุดมุงหมายของการอาน 
  2.4 กระบวนการอาน 
  2.5 ระดับความเขาใจในการอาน 
  2.6 การอานเพือ่จับใจความสําคัญ   
      2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษา 
  2.8 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอานจบัใจความสําคญั 
  2.9 วิธีการสอนอานเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3. ชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย 
  3.1 ลักษณะของแบบฝก   
  3.2 ขั้นตอนการสรางแบบฝก 
  3.3 ประโยชนของแบบฝก 
 4. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
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         1. หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
 1.1 ความสําคัญของภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกดิความ
เปนเอกภาพ  และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและความสําคัญที่ดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบธุระกิจการงาน
และการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  เปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู  ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  เพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  วิเคราะห  
วิจารณ  และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี  ตลอดจนการนําไปใชในการพฒันาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  นอก
จกนีภ้าษาไทยยังเปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรมอันลํ้าคา  ภาษาไทยจึงเปน
สมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู  เพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  
ความสําคัญของภาษาไทยมดีังนี ้
  1) เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร   เมื่อเรามีความคิด   อารมณความรูสึกความ
ตองการ ฯลฯ  และตองการถายทอดความคิด  ความรูสึกความตองการนั้น  เราก็จะใชภาษาสื่อ
ความหมายไปสูผูอ่ืนดวยการพูดและการเขยีน  รวมทั้งใชภาษาทําความเขาใจเรื่องราว  ความคดิ
ความรูสึก  ความตองการ ฯลฯ กับผูอ่ืนดวยการฟง การอานและการด ู
  ภาษาที่ใชส่ือสารในชีวิตประจําวนัมักเปนภาษาสื่อสารที่ไมเปนทางการ  เชนการ
พูดคุยสนทนา  การพูดโทรศัพท  การเขียนจดหมายสวนตัว  เปนตน  ผูใชมักมุงใหผูอ่ืนเขาใจอยาง
รวดเร็วและมกัไมเครงครัดระเบียบกฎเกณฑในการใชภาษา  ภาษาลักษณะนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลง
เร็ว  ผันแปรไปตามบุคลและโอกาสสื่อสาร เชน  ภาษาของวัยรุน  ภาษาในสื่อสารมวลชน เปนตน 
สวนการสื่อสารที่เปนทางการไมวาจะเปนการพูด การเขยีน  ผูใชภาษามักเครงครัดระเบียบกฎเกณฑ
การใชภาษา  เลือกสรรคําที่ติดตอส่ือสารใหถูกตองตรงความหมายเหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ  
  นอกจากนี้ภาษายังเปนเครื่องมือในการสื่อสารกันในวงวชิาการเฉพาะกลุมเฉพาะ
อาชีพซ่ึงมีภาษาและศัพทเฉพาะ  ภาษาไทยจึงมีศัพทเฉพาะสาขา  มีศัพทบัญญัติใหม ๆ ที่ใชใน
วงการตาง ๆ เชน ธุรกิจ  เทคโนโลย ี  เพื่อติดตอส่ือสารกับคนในวงการนั้น ๆ การไดศกึษา
ความหมายของภาษาและศัพทเฉพาะวงการตางๆ รวมทั้งสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม  จะชวย
ใหการสื่อสารเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
   

 
2) เปนเครื่องมอืในการเรียนรู  ความรูและประสบการณอันมีคุณคาของบรรพบุรุษ 
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มีการมีใชภาษาบันทึกและบอกเลาสืบตอ ๆ กันมาผานยุคสมัยมารุนแลวรุนเลา  คนรุนหลังจะใช
ภาษาเปนเครื่องมือศึกษาแสวงหาความรู  ประสบการณและส่ิงที่เปนประโยชนนัน้มาใชพัฒนาตน
และสังคม 
  การแสวงหาความรูและประสบการณในการฟง  การอาน  และการดูจากบุคคลจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ  สภาพแวดลอมรอบตัว  ภาษาจะชวยพัฒนาสติปญญา  กระบวนการคิดวเิคราะห  
การวิจารณ  จนเกิดเปนความรูใหม  นอกจากนั้น  การใชภาษาโดยการพูดและการเขียน  เพื่อแสดง
ขอมูลความรูและวิพากษวิจารณความคิดเหน็ตางๆแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนทาํใหเกดิความรูและ
ประสบการณที่งอกงาม  ทําใหเปนผูมีชีวทัศนและโลกทัศนที่สอดคลองกับยุคสมัย  สามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาของศาสตรตางๆ และทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปจจุบนั
ไดเปนอยางด ี
  ภาษายังเปนเครื่องมือในการรับและถายทอดวัฒนธรรม  คานิยม  คุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงคจากคนรุนกอนและจากสังคม  เพื่อปลูกฝงและหลอหลอมใหเปนผูมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมตามที่สังคมคาดหวัง  ในขณะเดยีวกันการเปลี่ยนแปลงเจตคติและคานิยม
บางประการทีไ่มเหมาะสมกก็ระทําโดยใชภาษาเปนเครื่องมือโนมนาวใจ  และชี้แนะใหเหน็โทษ
ของเจตคติหรือคานิยมที่ไมเหมาะสมแลวใชภาษาชักจูงใหเห็นคณุคาและประโยชนของเจตคติและ
คานิยมที่ตองการปลูกฝงภาษาจึงเปนเครื่องมือของการศึกษา  ถายทอดและสืบตอส่ิงตาง ๆ  ที่
ตองการใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูและประพฤติ  ปฏิบัติตาม 
  3)  เปนเครื่องมือเสริมสรางความเขาใจอนัดีตอกัน   การอยูรวมกันเปนสังคมที่มี
สันติสุขนั้น  สมาชิกในสังคมจะตองมีความเขาใจอันดตีอกัน  มีความรวมมือรวมใจกันทํางานเพือ่
พัฒนาสังคมใหมีความกาวหนาตามเปาหมายรวมกนั  อยางไรก็ตามการอยูรวมกันในหมูคนจํานวน
มากบางครั้งอาจมีปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารอันเนื่องจากการใชภาษาดังนั้นการใชภาษาไทย
ที่ส่ือความหมายไดชัดเจน  ไมกํากวม  เยิน่เยอ  จะกอใหเกิดความเขาใจที่ดีความรวมมือในสังคม  
ไมสรางปญหาและความแตกแยก  คนในสังคมยอมมีความเขาใจที่ดีตอกันกอใหเกิดสันติสุขใน
สังคม 
  สังคมไทยแมวาจะมปีระวตัศิาสตรและวฒันธรรมโดยสวนรวมรวมกันก็ตาม  แตก็
มีกลุมคนบางกลุมที่มีถ่ินที่อยู  วิถีชีวิตและภาษาเฉพาะกลุมแตกตางกนั  โดยจะมีภาษาของกลุมตน
สําหรับสื่อสารกันในกลุม  เชน  ภาษาถิ่นตาง ๆ ภาษาชนกลุมนอย  จึงมีการกาํหนดใหใชภาษา
รวมกัน  เรียกวาภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานที่คนทุกกลุมทุกถ่ินยอมรับ  และนํามาใช
ส่ือสารใหเขาใจตรงกันทั้งในการศึกษาทางราชการและในสื่อสารมวลชนการใชภาษาไทยกลางหรอื
ภาษาไทยมาตรฐานได  ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดตีอกันในสังคมไทยโดยสวนรวม  และสราง
ความเปนเอกภาพของชาต ิ
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  นอกจากภาษาไทยจะทําใหคนในสังคมปจจุบันมีความเขาใจที่ดีตอกันแลว  ภาษา 
ไทยยังเปนเครือ่งมือบันทึกเรือ่งราว  และถายทอดความรูนึกคิดของบรรพบุรุษในรปูของวรรณคดี
และวรรณกรรม  การอานและการศึกษาวรรณคดแีละวรรณกรรมแตละสมัยทําใหชนรุนหลังรับรู
และเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูแตง  ชีวติความเปนอยู  เหตุการณ  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม
สมัยนั้น ๆ ดวย 
  4)  เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของชาติ  สังคมจะเปนปกแผนมั่นคงและเจริญรุง
เร่ืองก็เพราะคนในสังคมมีความรูสึกเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกันและมีความรูสึกผูกพันเปนพวกพองกนั
เพราะคนไทยมีภาษาไทยเปนภาษากลาง หรือภาษมาตรฐานใชรวมกัน  ภาษาไทยยังแสดงใหเห็นถึง
ชาติไทยมีอารยธรรมและ ความเจริญรุงเรอืงก็เพราะมภีาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่ใชส่ือสารกัน
ทําใหเกดิมีความสัมพันธตอกันและเกิดความผูกพันเปนเชื้อชาติเดียวกนั ภาษาไทยทําใหเกิดความ
เปนเอกภาพของชาติ เปนพลังสําคัญทําใหคนไทยเกิดความปรองดองและรวมมือกนัที่จะพฒันาชาติ
ไทยใหเจริญกาวหนามัน่คงตอไป  บางชาติมีภาษาใชส่ือสารจํานวนมาก  เชนประเทศอินเดียมภีาษา
นับรอยภาษาการสื่อสารจึงมีอุปสรรค ไมสามารถทําความเขาใจไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพราะแตละกลุมมีภาษาใชของตนเอง  ทําใหมีความคดิเห็นแตกแยก  ขัดแยง  มีความรูสึกวาเปนคน
ตางกลุม  จึงขาดความเปนเอกภาพในชาต ิ  ซ่ึงเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาชาติแมอินเดีย
จะมีภาษากลางของชาติที่กําหนดใหใชในการติดตอกัน  แตก็ไมสามารถทําใหคนแตละกลุมมี
ความคิดมีความรูสึกเปนพวกเดียวกนัไดอยางสนิทใจ  แตชาติไทยถึงแมวาจะมภีาษาถิ่นใช  แตกย็ัง
เปนภาษาถิ่นทีส่ามารถใชส่ือสารสรางความเขาใจกนัได 
  5)  เปนเครื่องมือชวยจรรโลงใจ  โดยธรรมชาติของมนุษยทกุเพศทกุวยัตองการ
ไดรับความจรรโลงใจในชีวติอยูเสมอ  เดก็เล็ก ๆ ตองการฟงเสียงเหกลอม  เมื่อโตขึ้นฟงเสียงเพลง
ทั้งบทรอยกรองและทํานองยอมทําใหเกิดความสําราญใจ 
  ส่ือสารมวลชนในปจจุบัน มีความสําคัญยิ่งในการ ใหความจรรโลงใจแกคนใน
สังคม นอกเหนือไปจากประโยชนดานอืน่ ๆ  ส่ือมวลชนประเภทสิ่งพิมพนั้น  ตองใชภาษาเปนหลัก
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยูแลว  สวนสื่อมวลชนประเภทวิทยกุระจายเสยีง  วิทยุโทรทัศน  
ภาพยนตร  กต็องใชภาษาเปนสวนประกอบสําคัญในการนําเสนอดวย  จึงทําใหผูฟง  ผูชม  ไดเขาใจ
ขอมูลขาวสารอยางชัดเจน  มีรสชาติและเกิดความจรรโลงใจไดเต็มที ่
 
  เรื่องราวที่ชวยใหเกดิความจรรโลงใจและ ความชื่นบานจําเปนตองอาศัยภาษาเปน
ส่ือ  ภาษาไทยจึงมีความสําคัญชวยใหชีวิตคนไทยมคีวามสดชื่นร่ืนรมย  มสุีขภาพจิตที่ดไีม
เครงเครียดเกดิความคิดสรางสรรคและสังคมไทยดํารงอยูไดดวยด ี
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  ดังนั้น  ภาษาไทยจึงมคีวามสําคัญตอการดํารงชีวติและความเปนปกแผนของ
สังคมไทยคนไทยจําเปนตองตระหนกัถึง ความสําคัญของภาษาไทยตองทําความเขาใจและศกึษา
หลักเกณฑทางภาษาและฝกฝนใหมีทักษะ  ฟง  พดู  อานและเขยีนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อ
นําไปใชในการสื่อสาร  การเรียนรู  การเสริมสรางความเขาใจอันดตีอกัน    การสรางความเปน
เอกภาพของชาติและความจรรโลงใจ  เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเอง  ชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาต ิ
 1.2 ธรรมชาติของภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนภาษาในตระกลูคําโดดและเปนภาษาเรียงคํา  มีววิัฒนาการมานาน
กวา  700  ป  คนไทยใชภาษาเปนเครื่องมือดํารงชีวิตและการสื่อสารทั้งการพูด  การอาน  การฟง  
และการเขยีน  กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและกอใหเปนบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนไทย
ที่ตางจากชนชาติอ่ืน  ดังคํากลาวที่วา  “สําเนียงสอภาษากริิยาสอสกุล” ภาษาไทยชวยดํารงความเปน
ชาติไทยแสดงความเปนเอกลักษณของคนไทยในการติดตอส่ือสารจนไดคํายกยองวา “สยามเมอืง
ยิ้ม” เพราะภาษาชวยกลอมเกลาอุปนิสัยใจคอของคนไทยใหแสดงความเปนมิตรไมตรีตอกันอันเปน
ที่ภาคภูมใิจของคนทั้งชาติ 
  ภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  และตรงตาม
จุดมุงหมายในการแสดงความคิด  ความรูสึก  ความตองการ  คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสยีง
พยัญชนะ  เสียงสระ  และเสียงวรรณยุกต  และประกอบดวยความหมายของคาํ  ถาคํามีเสียง
วรรณยกุตตางกัน  ความหมายของคําก็เปลีย่นแปลงไป  เชน  ปา  ปา  ปา  ทําใหภาษาไทยมีคําใช
มากขึ้น  จากการออกเสียงวรรณยุกตที่ตางกัน  นอกจากนั้นคําในภาษาไทยยังมเีสียงหนักเบา  ส้ัน
ยาวตางกัน  เชน  คําวา  กระเชา  และเชานีจ้ะออกเสยีง  คําวา  เชา  ตางกัน  ภาษาไทยยังมีระดับของ
ภาษาที่ตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและบุคคล  ภาษาไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  
เชน  แตกอนเราใชคําวา  หลอน  ในความหมายของผูถูกกลาวถึง  เปนสรรพนามบุรุษที่  3  ในเชิงยก
ยอง  แตในปจจุบันคําวาหลอนไมคอยมีการใชแลว  และถาใชเปนทํานองดูหมิ่นเหยียดหยาม  เปน
ตน  ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  และสภาพวฒันธรรมของกลุมคน  และสภาพของ
สังคมและเศรษฐกิจ  คนทีไ่ดรับการศึกษาสูงจะใชภาษาที่สูงกวาคนในแหลงที่มีระดับชีวิตที่ต่ํา  การ
ใชภาษาเปนทกัษะที่ผูใชภาษาตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ  ไมวาจะเปนการอาน  การเขียน  การ
พูด  และการฟง  และการดูส่ือตาง ๆ  ตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักเกณฑ  การใชภาษาในการ
ส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ  และใชคลองแคลว  ใชภาษาในการคิดอยางมีวจิารณญาณและมเีหตุผล  
และใชภาษาอยางมีคุณธรรมและอยางมีมารยาท 
  ภาษาไทยมีคณุสมบัติสําคัญ  3  ประการคือ  ประการแรก  คําที่ใชพดูประกอบดวย
เสียงและความหมาย  มีการใชถอยคําที่เปนระบบมีระเบียบแบบแผนที่เปนกฎเกณฑทางภาษา  
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ประการที่สอง  ภาษามีพลังทําใหผูอาน  ผูฟงเกิดอารมณแหงความชืน่ชม  หรือความเศราใจเพราะ
ถอยคําที่ใชทําใหผูรับสารมีอารมณ  ไปตามถอยคําที่ใช  นอกจากนั้นยังสามารถนําคํามาประกอบ
เปนถอยคําและประโยคสื่อความคิดไดมากมาย  ประการที่สาม  ภาษาเปนการใชสัญลักษณหรือ
สมมติรวมกันในความหมาย  และยอมรับความหมายนั้น ๆ  รวมกัน   
  ภาษาไทยยังมคีุณสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เหมือนกับภาษาอื่น ๆ  ในโลก  คือความไมจํากัด
เพศของผูสงสาร  ไมวาจะเปนเพศหญิง  เพศชาย  คนแกหรือเด็ก  ยอมใชภาษาในการสงสารและรับ
สารได  และใชภาษาพูดทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  ส่ือสารกันไดรับรูเรื่องราวไมจํากดั
กาลเวลา  ดังนั้นภาษาจึงมีคณุสมบัติเปนเครื่องมือถายทอดวัฒนธรรมและวิทยาการตาง ๆ ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกดิการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ  ขึ้นมาอีกดวย 
 1.3 วิสัยทัศนการเรียนการสอนภาษาไทย 
  ภาษาไทยมีความสําคัญในฐานะที่เปนภาษาประจําชาต ิ  เปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารและเปนมรดกทางวัฒนธรรม  เปนวิชาทกัษะที่ตองอาศยัการฝกฝน  การจัดการเรยีน
การสอนใหผูเรียนไดปฏิบัตจิริง  ผูเรียนมีพัฒนาการทางภาษา  มีทักษะในการฟง  พูด  อานและ
เขียน  เหมาะสมตามวัย  มีความรูในหลักเกณฑทางภาษา  และใชภาษาติดตอส่ือสารไดถูกตอง
เหมาะสมกับกาลเทศะและบคุคล  ตลอดจนใชภาษาเชิงสรางสรรคได  มีนิสัยรักการอานการศึกษา
คนควา  รูจักเลือกหนังสืออาน  แสวงหาความรูและประสบการณจาก  ส่ือสารสนเทศ  ส่ือมวลชน  
แหลงเรียนรูในทองถ่ิน  และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ใชประสบการณจากการเรียนภาษาไทยมาชวยคิด  
ตัดสินใจ  แกปญหาอยางมีเหตุผล  มีความรูความเขาใจ  และเจตคติที่ถูกตองตอการเรียนภาษาไทย
และวรรณคดีเห็นความงาม  ซาบซึ้ง  และภูมใิจในคุณคาของวรรณกรรมทองถ่ิน  มีคุณธรรมและ
มารยาทในการใชภาษาสรางเสริมบคุลิกภาพและความงดงามในชวีิต  ดํารงอยูในสังคมอยางมี
ความสุข 

การสอนภาษาไทยในปจจุบนัเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม ไมเนนการอานออกเขียนได       
เพียงอยางเดยีว    แตจะเนนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ     และใช
ภาษาในการแกปญหาในการดํารงชีวิตและแกปญหาของสังคม    เนนการสอนภาษาไทยในฐานะ
เครื่องมือของการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง       สามารถนําความรูมาใชในการ
พัฒนาตนเอง      นอกจากนัน้ยัง     ตองสอนภาษาเพื่อพฒันาความคิด  ผูเรียนที่มีความคิดจะตองมี
ประสบการณและประมวลคํามากพอที่จะ  สรางความคิดไดลึกซ้ึง  และคิดไดอยางชาญฉลาด
รอบคอบ  ขณะเดียวกนัการสอนภาษาไทยจะตองเนน     การรกัษาภาษาไทยในฐานะ  เปน
วัฒนธรรม  และถายทอดวัฒนธรรมทีบ่รรพบุรุษไดสรางสรรคในรูปของหลักภาษา  ซ่ึงเปน
กฎเกณฑการใชภาษา  วรรณคดี  และวรรณกรรม  ผูเรียนจะตองมีทกัษะการใชภาษา        ไดถูกตอง  
สละสลวย  ตามหลักภาษาอานวรรณคดีที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและส่ังสมมายาวนาน และ   อาน
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วรรณกรรมตาง ๆ เพื่อการศึกษาเรื่องราวของชีวิตที่ทําใหชีวทัศน และโลกทัศนของผูอานกวางขวาง
ขึ้น     เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีตปจจุบันและสังคมในอนาคต  รวมถึงการศึกษา
ภูมิปญญาของ ภาษาในทองถ่ินตาง ๆ  
 1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีความสอดคลอง  ตาม
มาตรฐานการเรียนรูและสนองความตองการของผูเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ผูเรียนมีสวนรวมใน              
การวางแผนการเรียนของตนเพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีความสมบูรณทัง้ดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม     และสติปญญา เปนบุคคลที่มีความรูดี มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ     คานิยมที่ดี สามารถแสวงหาความรูและพึ่งตนเอง ทํางานรวมกับคนอื่นอยาง
สรางสรรค  พัฒนาสังคม         และส่ิงแวดลอม  เพือ่ความสงบสุขของตนเองและสังคม  เพื่อให
สามารถดํารงชีวิตและดํารงชีวิตที่ดีงาม         มีความคิด  ปฏิบัติและตัดสินใจดวยตนเองอยางถูกตอง  
โดยยดึผูเรียนเปนสําคัญไมไดยึดเนื้อหาเปนหลัก   เนนทักษะและความสามารถของผูเรียนมากกวา
การเนนเนื้อหา มีมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ                  และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปน
ตัวกําหนดมาตรฐานกลุมสาระภาษาไทยมสีาระ    การเรยีนรู  5  สาระ  คือ  สาระการอาน  สาระการ
เขียน  สาระการฟง  การดู  การพูด  สาระหลักการใชภาษา  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม  โดยเนน
ดานความรู  ดานทักษะและกระบวนการ ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม ดังนี้ 
 สาระที่ 1 :  การอาน 
 มาตรฐาน  ท 1.1  : ใชกระบวนการสรางความรูและความคิดไปตัดสินใจแกปญหา 
    และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 

สาระที่ 2 :  การเขียน 
 มาตรฐาน  ท 2.1  : ใชกระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ   
    และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสาระ 
    สนเทศและรายงานการศกึษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระที่ 3 :  การฟง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน  ท 3.1  : สามารถเลือกฟง  และดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู 
    ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  อยางมีวิจารณญาณและ 
    สรางสรรค 
 สาระที่ 4 :  หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน  ท 4.1  : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง 
    ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา 
    ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
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 มาตรฐาน  ท 4.2  : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัย   
    บุคลิกภาพและความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ   
    สังคม  และชีวติประจําวนั 

สาระที่ 5 :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1  : เขาใจและแสดงความคิดเหน็  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม 
    ไทยอยางเห็นคุณคา  และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 1.5 คุณภาพของผูเรียน 
  คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผูเรียนตองมี
ความรู  ความสามารถ  ดังตอไปนี ้

1. สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางด ี
2. สามารถอาน  เขียน  ฟง  ดู  และพูด  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสรางสรรค  คิดอยางมีเหตุผล  และคิดเปนระบบ 
4. มีนิสัยรักการอาน  การเขยีน  การแสวงหาความรูและใชภาษาไทยพฒันาตน

และสรางสรรคงานอาชีพ 
5. ตระหนกัในวฒันธรรมการใชภาษาและความเปนไทยภูมใิจและชืน่ชมใน

วรรณคดแีละวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
6. สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
7. มีมนุษยสัมพนัธที่ดี  และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
8. มีคุณธรรม  จริยธรรม  วิสัยทัศน  โลกทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง 

 
 คุณภาพของผูเรียนภาษาไทย  เมื่อจบแตละชวงชัน้  ผูเรียนตองมีความรู  ความสามารถ  
ดังตอไปนี ้
  ชวงชั้นที่  3  มธัยมศึกษาปที่ 1 – 3 

• อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึน้ 

• เขาใจคําศัพทที่กวางขึ้น  สํานวนและโวหารที่ลึกซึ้ง  แสดงความคดิเชิง
วิเคราะห  ประเมินคาเรื่องทีอ่านอยางมีเหตุผล 

• เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ 

• เขียนเรยีงความ  ยอความ  และจดหมาย  เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  รายงาน  
เขียนแสดงความคิดเห็น  แสดงการโตแยง  และเขียนสรางสรรค 
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• สรุปความ  จบัประเด็นสําคญั  วิเคราะห  วนิิจฉยั  ขอคิดเห็น  และ
จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและด ู

• รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรยีงขอความไดอยางประณีต  จัดลําดับความคิด
ขั้นตอนในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตาง ๆ 

• พูดเสนอความรู  ความคิด  การวิเคราะหและการประเมนิเรื่องราวตาง ๆ 
พูดเชิญชวน  อวยพร  และพดูในโอกาสตาง ๆ  อยางเหมาะสม 

• เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

• ใชภาษาแสดงความคิดเหน็  สรางความเขาใจ  โนมนาวใจ  ปฏิเสธ  เจรจา  
ตอรองดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ 

• ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู  การทํางาน  และใชอยาง
สรางสรรค  เปนประโยชน 

• ใชหลักการพนิิจคุณคาของวรรณคดแีละวรรณกรรม  พิจารณาวรรณคดี
และวรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนําประโยชนไปใชในชีวิต 

• แตงกาพย  กลอน  และโคลง 

• ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปใชกลาวอางในการพูดการเขียน 

• รองเลนหรือถายทอดเพลงพืน้บานและบทกลอมเด็กในทองถ่ิน 

• มีมารยาทในการอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพดู  และมีนิสัยรัก
การอานการเขยีน 

 
         2.  การอานจับใจความสําคัญภาษาไทย 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของการอาน 
        มีผูใหความหมายของการอานไวดังตอไปนี ้
 พจนานกุรม   ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.  2525   (2538  :  941)    ไดใหความหมายของ
การอาน  ไววา  อาน  หมายถงึ  วาตามตัวหนังสือ   ออกเสียงตามตัวหนังสือ   ดูหรือเขาใจความ 
หมายจากตัวหนังสือ  สังเกต  หรือ  พิจารณาดูเพื่อใหเขาใจ  คิด  นับ  (ไทยเดิม) 
 เปลื้อง  ณ  นคร  (2542  :คํานํา)      ไดใหความหมายของการอานไววา      การอาน  คือ    
กระบวนการทีจ่ะเขาใจความหมาย    หมายถึง    การอานเพื่อเอาความหมาย    มิใชเปนเพียงการอาน  
แตตัวอักษร 
 ผกาศรี  เย็นบตุร  (2542   :  5)  ไดใหความหมายของการอานไววา     การอาน  หมายถึง 
กระบวนการคนหาความหมาย      หรือความเขาใจจากตวัหนังสือ     หรือสัญลักษณตาง  ๆ  เพื่อเพิม่ 
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ประสบการณของผูอานผูอานจะเขาใจสิ่งที่อานมากนอยเพยีงใด        ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  
เชน  สติปญญา  อารมณ  ประสบการณ  อายุ  และความสามารถทางภาษา  เปนตน 
 บันลือ  พฤกษะวัน  (2533  :  80)  ไดใหความหมายของการอานไววาการอาน หมายถึง  
การแปลตัวอักษร     (สัญลักษณ)     ออกมาเปนคําพูด    (เสียง)     และมีความหมายที่ใชส่ือความคิด
ระหวางผูเขยีนกับผูอาน       (ผูฟง)         ซ่ึงบางครั้งไมจําเปนตองออกเสียงก็เขาใจความหมายกนัได 
 สนิท  ตั้งทวี  (2531  :  2)  ไดใหความหมายของการอานไววา   การอาน  หมายถึง  การแปล
ความหมายของตัวอักษรออกมาเปนถอยคํา       หรือความคิด    แลวนําความคิดนัน้ไปใชใหเกิด 
ประโยชน      ตัวอักษรเพียงเครื่องหมายแทนคําพูด   และคําพูดก็เปนเพยีงเสียงที่ใชแทนของจริงอีก 
ทอดหนึ่ง   ฉะนั้นหวัใจของการอานจึงอยูที่การเขาใจความหมายของคาํที่ปรากฏอยูในขอความ 
 จากความหมายการอานตามที่กลาวมาขางตน      สรุปไดวา    การอาน  เปนกระบวนการใน
การ    ส่ือความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน     โดยการแปลสัญลักษณ    (ตัวอักษร)     ออกมาเปน
ความหมายที่ตรงกันวา    ผูเขยีนตองการใหผูอานทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง   และสิ่งที่สําคัญที่สุด
ในการอาน   กค็ือ  ผูอานจะตองเขาใจความหมายของสิ่งทีอ่าน 
 2.2 ความสําคัญของการอาน 
 การอานถือเปนทักษะที่สําคัญยิ่ง           และมีคุณคาตอชีวิตความเปนของมนุษยยิ่งในสภาพ
สังคมปจจุบัน มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง  ๆ   รวดเร็ว  การอานจึงกลายเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูจากสื่อตาง  ๆ  ทําใหผูอานฉลาดรอบรู  ทันเหตุการณ และตดิตามความกาวหนา 
ตาง  ๆ  ของโลก    และนําขอมูลที่ไดประกอบการคิดและตัดสินใจ   วยัเด็กเปนวัยทีก่ําลังพัฒนาจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองฝกฝนการอาน        ใหมีประสทิธิภาพและมนีิสัย     รักการอาน      เพื่อให
นําประโยชนจากสิ่งที่อานนัน้ไปพัฒนาตนเองและสวนรวมตอไป ทั้งนี้ มีนักการศกึษาหลายทานได
กลาวถึงความสําคัญของการอาน   ไวดังนี ้
 พินิตนันท    บุญพามี   (2542   : 1  -  2)   กลาววา      การอานมีความจําเปนตอชีวิตของคน
ในยุคปจจุบัน     เพราะมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ทัง้ดานวัตถุ     วิทยาการ  และความนึกคดิ  
การอาน    ชวยใหสามารถตดิตามความเคลื่อนไหว         และความกาวหนาไดทนั          ชวยเพิ่มพนู
ประสบการณความรู  ความคิดและวิจารณญาณ      ใหคนมีความงดงามทางวุฒิภาวะ        วุฒิปญญา
และความสามารถมากยิ่งขึ้น       สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวติและจติวิญญาณของ
ผูอาน            ใหไปในทางทีด่ีงามดวยตนเองและทําประโยชนตอสวนรวมไดเปนอยางดี     การอาน
เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมประสานความรู     ความเขาใจ    ของมนุษยทุกชาติทุกภาษา ใหประจักษ
ความจริงอยางเดียวกัน  และสามารถประกอบกิจตาง  ๆ  รวมกันไดเปนอยางด ี
 นอกจากนี้  ฉวีวรรณ  คูหาภินันท  (2542  : 3  -  6)   ยังไดกลาวถึงความสําคัญของการอาน
วา       มีความสําคัญตอการพัฒนาอาชีพ    การศึกษา  และเปนหัวใจของการเรียนการสอน  การอาน
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มีความจําเปนตองฝกใหมีความชํานาญเพือ่จะได สะสมประสบการณใหเกิดความคิดกวางขวาง  
และเขาใจเรื่องที่อานอยางรวดเรว็  ถูกตอง     การอานเปนประจําชวยลับสมองและความคิดใหเฉยีบ
แหลมในขณะเดียวกันคนที่อานหนังสือไมไดหรือไมอาน       จะมีความลําบากมากในการดํารงชวีิต
อยูในโลกนี้อยางมีความสุข      ถูกเอารัดเอาเปรียบตาง  ๆ  นา  ๆ     การอานจึงมีความจําเปนสําหรับ
ทุกคนและเปนกุญแจไขไปสูความสาํเร็จ 
 2.3 จุดมุงหมายของการอาน 

 แฮริส    (Haris,  1956  อางใน  นฤมล  กงัวาลไกล,  2534  :18)     ไดกําหนดจดุมุงหมาย

ของการอานไว  3  ประการ  คือ 
 1.  อานเพื่อพฒันาสมรรถภาพในการอาน 
 2.  อานเพื่อจับใจความสําคัญ 
 3.  อานเพื่อความเพลิดเพลิน 

 สมิธ    (Smith,  1956  อางใน  นฤมล  กังวาลไกล,  2534   :  18)   กลาววา  จุดมุงหมาย 
ของการอานคือ    ใหเกดิความซาบซึ้งในการอาน   การที่จะซาบซึ้งในการอานนั้นจะตองอาศัยความ 
เขาใจในเรื่องที่อานดวย  นัน่ก็คือ  จะตองอาศัยความสามารถในการอานที่เขาใจ 

 อาร.ลีวาย     (R.  Levi,  1956  อางใน  สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย,  2539 :  3)        ไดให 
แนวทางหรือจดุมุงหมายของการอาน      เพือ่ใหครูมองเหน็แนวทางของการอาน    ใหประสบความ 
สําเร็จในการอาน  ไวดังนี ้
 1.  อานเพื่อตีความของสัญลักษณ  ใหเปนความหมายที่ถูกตอง 
 2.  อานเพื่อเรียงลําดับเหตกุารณ  และสรปุแนวคดิของเรื่อง       
 3.  อานเพื่อตอบคําถามใหถูกตอง 
 ศรีรัตน  เชงิกลิ่นจันทร     (2538  :  8)      ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการอาน       ไววา 
จุดมุงหมายของการอานจําแนกตามความตองการของผูอาน  เปน  5  ขอใหญ  ๆ  ดังนี้ 
 1.  อานเพื่อความรู 
 2.  อานเพื่อใหเกิดความคดิ 
 3.  อานเพอความเพลิดเพลิน 
 4.  อานเพื่อความจรรโลงใจ 
 5.  อานเพื่อสนองความตองการอื่น  ๆ  เชน     ตองการความมั่นคงในชวีิต        ตองการการ 
ยอมรับจากสังคม  ตองการความสําเรจ็  เปนตน 
 จากจุดมุงหมายของการอานดังกลาว     พอสรุปไดวา    การอานมีจุดมุงหมายเพื่อมุงเนนให 
ผูอานนั้นสามารถไดรับประโยชน    จากการอานใหมากที่สุด  ทั้งในดานความรู  ความคิดและความ 
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สนุกสนานเพลิดเพลิน     ซ่ึงผูอานจะสามารถไดรับประโยชนจากการอานใหไดมากที่สุดนั้น  ผูอาน 
จะตองมีทักษะในการอานทีด่ี  จึงจะสามารถมีความเขาใจในเรื่องที่อานไดเปนอยางดี 
 2.4 กระบวนการอาน 

 วิลเล่ียม  เอส  เกรย  (Gray  อางใน  ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร,  2538 : 3 - 4)  ไดกลาววา      
กระบวนการอานนี้ประกอบดวยปจจยั  4  ประการ  ดังนี ้
 1.  รูจักคํา  หมายถึง     การตระหนกั      หรือระลึกรูประสบการณ    จากการถูกกระตุนดวย
สัญลักษณ  นัน่คือ  ผูอานสามารถจําคําศัพทได  ถายทอดเสียงได  ถายทอดความหมายของคําตาง  ๆ 
ในบริบทได 
 2.  เขาใจความหมายของคํา  วลี      และประโยค    เมื่อเหน็คําตาง  ๆ  แลวเขาใจความหมาย
ไปตามลําดับ  โดยเห็นวาผูอานตองใชประสบการณเดิมของตนมาชวยตคีวามหมายของคําในบริบท
นั้นและผูอานตองพิจารณาจดุประสงคความรูสึกที่ผูเขียนตองการจะสื่อใหเขาใจ 
 3.  ขั้นปฏิกิริยา  คือ  อานไปคิดไป  ตองอานโดยมีทั้งสตปิญญา    และความรูสึกวาขอความ
นั้นผูอานยอมรับหรือปฏิเสธดวยเหตุผลใด     และตองอาศัย   ประสบการณเดิมมาชวยประกอบการ
พิจารณาและแยกแยะไดวา  เรื่องใดมีความสําคัญ เปนความจริง  หรือความคิดเห็น  จนถึงหาขอสรุป
เปนแนวความคิดกวาง  ๆ  และสรุปเนื้อหาทั้งหมดได 
 4.  บูรณาการ    ขั้นนี้ผูอานตองนําความหมายจากขอความที่อานไปสรางความคิดใหม    ให 
ผูอานเปลี่ยนความคิดเกีย่วกบัเรื่องที่อาน  หรือเกิดความสนใจใหม ๆ  ขึ้นมา  แลวศึกษาโดยละเอียด 
ตอไป 
 กัลยา  ยวนมาลัย  (2539   :  12)     ไดสรุปกระบวนการของการอานไว       4    ประการ 
ประกอบดวย 
 1.  การมองเหน็ตัวอักษรอยางชัดเจน 
 2.  การแปลและความเขาใจความหมายของอักษรที่เหน็นั้น 
 3.  การรูจักตีความหมายที่ถูกตอง  ตรงกับผูแตงตั้งใจไว 
 4.  การนําประโยคที่ไดจากการอานไปใช 
 จากกระบวนการอานที่กลาวมาพอสรุป กระบวนการอานและกระบวนการคิดวาเปนสิ่งที่มี
สวนเกีย่วของสัมพันธกัน      เพราะในกระบวนการอานเกิดความสัมพนัธกันระหวางการรับรู 
ทางกายดวยสายตา  เมื่อรับรูแลว       สมองจะทําความเขาใจ    แปลความ  ตีความ  ดวยกระบวนการ
ทางความคิด     โดยอาศัยประสบการณของตน มาเปนพืน้ฐานที่จะสามารถแปลความหมาย  และนํา 
ความหมายนัน้ไปใชใหเปนประโยชนตามความตองการตอไป 
 2.5 ระดับความเขาใจในการอาน 
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 การจัดระดับความเขาใจ    ในการอาน       ก็เพื่อแสดงใหรูวาผูอานเขาใจ     ในสิ่งที่อานนัน้  
มีนักการศึกษาจัดระดับของความเขาใจ ในการอานไวมากมาย      กลาวคือ   สมิธ          และบารเร็ท  

(Smith   and  Barrett,  1979   อางใน   นฤมล  กังวาลไกล,  2534  :  14)     ไดแบงระดับความ

เขาใจในการอานออกเปน  4  ระดับ  ดังนี ้

 1.  ระดับความเขาใจตามตวัอักษร     (Literal  Comprehension)   เปนความเจาใจพื้นฐาน
ที่ผูอานจะเขาใจวาผูเขยีนเขยีนวาอยางไร   
 2.  ระดับความเขาใจขอบเขต     ที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง     สามารถโยงกับเหตุการณอ่ืน   ๆ   ได 

(Inference)  

 3.  ระดับความเขาใจที่ประเมนิผลเกี่ยวกับเรื่องที่อานได  (Evaluation) 
 4.  ระดับความเขาใจที่ทําใหเกิดทัศนคติ          เปลี่ยนแปลงความเชื่อ     ความรูสึกนึกคิดได 

(Appreciation) 

 มิลเลอร      (Miller,  1977  อางใน  อังคณา  ชัยมณ,ี  2540  : 25 - 26)     ไดแบงระดบัความ
เขาใจในการอานไว  4  ระดบั  โดยเรียงจากขั้นต่ําไปหาขึ้นสูง  ดังนี ้

 1.  ระดับความเขาใจตามตวัอักษรหรือขอเทจ็จริง   (Citeral or Factual Comprehension) 
ประกอบดวย  ความสามารถในการตอบคําถาม     ซ่ึงถามตรง  ๆ     ตามเรื่องที่อาน     รวมทั้งการหา 
ใจความสําคัญและรายละเอยีดตาง  ๆ   ที่อยูในเรื่อง  ซ่ึงอาจเทียบไดกับการจําแนกตามวัตถุประสงค 

ทางการศึกษาของ  บลูม  (Bloom,  1959)  ขั้นความรูและแปลความ  

 2.  ระดับความเขาใจแบบตคีวาม        หรือสรุปอางอิงลงความเหน็      (Interpretative   or 
Inferential  Comprehension)  เปนระดบัที่ผูอานตองใชระบบการคดิในการตีความสิ่งที่อาน  การ
สรุปอางอิง  การหาขอสรุป   ขยาย   และทํานายสิ่งที่จะเกิดตามมา    ซ่ึงเทียบไดกบัวัตถุประสงค
ทางการศึกษาขั้นตีความหรอืข้ันขยายความ 

 3.  ระดับความเขาใจในการอานขั้นวิจารณหรือการอานอยางมีวจิารณญาณ       (Citeral  or  
Reading)  การอานระดับนีจ้ัดไวในขัน้สูงของการตีความ  ซ่ึงจะแยกดคูวามแตกตางไดยากระหวาง 
การตีความและการอานขั้นวจิารณ       ในบางกรณีการอานขั้นวจิารณยงัรวมถึงการประเมิน      หรือ 
ตัดสินสิ่งที่อาน   โดยเฉพาะที่ผูอานกําหนดขึ้นโดยอาศยัประสบการณเดิม  การอานระดับนี้เทยีบได
กับวัตถุประสงคทางการศึกษาในระดับประเมินผล 

 4.  ระดับการอานอยางสรางสรรค          (Creative  Reading)        ถือเปนระดับสูงสุดของ 
กระบวนการอาน  เปนการอานที่สามารถนําส่ิงที่อานไปประยุกตใชแกปญหาในชวีิตประจําวนั   ซ่ึง 
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ถือเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการอาน   เทียบไดกับวัตถุประสงคทางการศึกษาในระดบัการนําไปใช  
หรือสังเคราะห 

 ดัลลแมน  และคณะ  (Dallman  and  others,  1978  อางใน  อังคณา  ชัยมณ,ี  2540  :  26)  

ไดจําแนกพฤติกรรมความเขาใจ  ออกเปน  3  ระดับ  ดงันี้ 
 1.  ความเขาใจระดับขอเท็จจริง   หมายถึง    ความเขาใจในสารสนเทศที่กลาวไวตรง  ๆ  ใน 
เร่ืองที่อาน  ทักษะยอย  ไดแก    ความรูความหมายของคาํ  การหาใจความสําคัญ  การหารายละเอยีด 
การอานเพื่อทาํตามคําแนะนาํ 
 2.  ความเขาใจระดับตีความ  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจสิ่งที่ไมไดกลาวไวตรง  ๆ 
ในเรื่องที่อาน  แตจะใชความสามารถในการสรุปอางอิงและลงความเหน็  ทักษะยอยในขั้นนี้  ไดแก 
การยอความและการเรียบเรยีง การไดมาซึง่ขอสรุป  และการทํานายผลที่จะเกดิตามมา 
 3.  ความเขาใจระดับประเมนิคา  หมายถึง  การประเมินคาส่ิงที่อาน  โดยไมไดมุงจับผิด  แต 
ขึ้นอยูกับการใชขอมูล หรือองคประกอบจํานวนมากจากการอานมาพิจารณาอยางใชเหตุใชผล  โดย 
อาศัยความรูและประสบการณในเรื่องนั้นในการตั้งเกณฑมาตรฐานเพื่อการตัดสิน 
 ศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร  (2538  : 12)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว  3  ระดบั 
คือ 
 1.  อานได  คือ  การอานเอาเรื่อง    การอานในระดับนี้   ประกอบดวย  การอานหนังสือออก 
อานแลวรูเร่ืองวาเรื่องอะไร  เปนอยางไร  เกีย่วของกับอะไร  เมื่อจําเรื่องไดก็เขาใจเรื่องทันที 
 2.  อานเปน  คือ  อานแลวตองแปลความ     ตีความ  ขยายความ  ผูอานตองใชความสามารถ 
นอกเหนือไปจากการอานเอาเรื่อง  คือ      ตองจําเรื่อง    ตีความ    แปลความ  ขยายความ  เปนระดบั
ความเขาใจทีสู่งไปกวาระดบัอานเอาเรื่อง 
 3.  อานเกง  คอื  การอานขั้นวิจารณ    การอานระดับนี้ตอง   ใชความสามารถทางสติปญญา 
ขั้นสูงสุด  โดยอาศัยการอานไดและอานเปน    เปนพื้นฐานและตองอาศัยประสบการณ        ของตน  
ความสามารถ  การวิเคราะห   สังเคราะห   การประเมิน   มาชวยในการตัดสินใจ   วินจิฉัยเรื่อง  และ
ขอความที่อาน  ถือเปนการอานที่ตองใชความเขาใจสูงสุด 
 จากแนวคิดในการจัดระดับ   ความเขาใจในการอาน        ที่นักการศึกษาไดเสนอไวดงักลาว 
สามารถสรุปไดวา        ระดบัของความเขาใจในการอานแตละระดับมีความสัมพันธตอเนื่องกัน  ทุก
แนวคดิตางมุงเนนไปที่ผูอาน  ไดมีความเขาใจตั้งแตระดับขอเท็จจริง  ตีความ  วจิารณ  และนําไปใช 
โดยการนําประสบการณเดิมเปนพื้นฐานในการไปใชกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหม 

2.6 การอานเพื่อจบัใจความสําคญั   
 มีนักการศึกษาไดใหทัศนะเกีย่วกับความหมายของการอาน     เพื่อจับใจความสําคัญไว
หลายทัศนะ  เชน 
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 กาญจณา  วิชญาปกรณ ( 2534 :  105 ) การอานจับใจความ  หมายถึง   การอานเพื่อจับ
ความคิดซึ่งเปนแกนสารของเรื่อง  นอกจากนี้   ยังเปนการอานเพื่อใหทราบรายละเอียดโดยสวนรวม
ของเรื่องหรืองานเขียนนั้น 
 เอกสารการสอนชุดวิชา      การอานวิชาภาษาไทย             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
( 2534 :  25 )  ไดใหความหมาย  ของการอานเพื่อจับใจความสําคัญวา  คือการจับประเด็นใหไดวา
ผูเขียนตองการ  เสนอขอคิดเห็นอะไร    การหาประเดน็สําคัญขึ้นอยูกับ     ลักษณะ  ความยาวของ 
ยอหนาและเรือ่งดวย   
 ดวงใจ  ไทยอบุุญ  (  2535  :  66  )  การอานเพื่อจับใจความสําคัญ หมายถึงการอานเพื่อเก็บ
สาระสําคัญของเรื่องที่อาน   เชน  เก็บจดุมุงหมายสําคญัของเรื่อง  เก็บเนื้อเร่ืองทีสํ่าคัญเก็บความรู
หรือขอมูลที่นาสนใจ     ตลอดจนแนวคดิหรือทัศนคติของผูเขียน 
 สุนันทา    มั่นเศรษฐวิทย  (  2537 :  88  )    การอาน เพื่อจบัใจความสําคญัเปนกระบวนการที่
เขาใจความหมาย    ของคํา     กลุมคํา     ประโยค     และ  ขอความเปนประการสําคัญ 
 แววมยุรา   เหมือนนิล  (  2537 :  9  )  การอานจับใจความสําคัญ      คอืการอานที่มุงคนหา
สาระของเรื่องหรือของหนังสือแตละเลมวาคืออะไร 
 จากทัศนะดังกลาวมาแลวสรปุไดวา    การอานจับใจความสําคัญ   หมายถึง  การทําความ
เขาใจในเรื่องที่อาน   สามารถจับสาระสําคัญ    แปลความหมาย      ของสิ่งที่อาน  และเขาใจ
จุดหมายสําคัญของเรื่องนั้นๆได 

2.7 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษา 
       ในการจดัการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน ครูจําเปนตองรูเกี่ยวกบัจิตวิทยาที่เกีย่วกับ 

 การเรียนการสอนเพื่อใหเดก็มีความสนใจและเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ 
กรรณิการ พวงเกษม (2535  : 35-38 ) ไดศกึษาเกีย่วกับทฤษฎีจิตวิทยา สรุปไดดังตอไปนี้ 
     1. ความแตกตางระหวางบุคคล  การเรียนการสอนภาษาไทย ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลมากเพราะสภาพแวดลอมที่แตกตางกนัของเด็ก สงผลใหใชภาษาและการเรียนรูที่
ตางกัน 
     2. ความพรอม   ความพรอมคือสภาพความเจริญเติบโตของรางกาย ความรูสึก
พื้นฐาน และความสนใจทีจ่ะรับรูส่ิงที่ครูสอนให ซ่ึงมีองคประกอบ คือ วุฒิภาวะ ประสบการณเดิม 
และความสัมพันธของบทเรียนกับตวัเด็ก 
     3. กระบวนการเรียนรู   การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่มีผลมาจากการที่
บุคคลไดรับประสบการณ ที่มีผลตอความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ซ่ึงทําใหสามารถ ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได 
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      4. ลักษณะของการเรียนรู  เด็กจะเรยีนรูไดนั้น เกิดจากประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออม ซ่ึงจําแนกได 8 ประการ คือ 
            4.1 การเรียนรูจากสญัญาณ  การใหสัญญาณในการเรยีนรูเปนการเรียนรูโดยมี
ปฏิกิริยาตอส่ิงเราที่เปนเงื่อนไข ผูเรียนจะมกีารตอบสนองรับสัญญาณหรือเงื่อนไขที่ใหโดยการ
กระทําที่ซํ้า ๆ กัน 
             4.2 การเรียนรูจากความสัมพันธชองส่ิงเราและการตอบสนอง การเรียนจะเกิดขึ้น 
ไดดี เมื่อมกีารตอบสนองที่เฉพาะเจาะจง 
             4.3   การเรียนรูจากปฏิกิริยาตอบสนองหลายชวง   การเรียนรูจะตองกระทําตอเนื่อง 
กันไปในสถานการณทีจ่ะเรงใหผูเรียนตอบสนอง โดยผูเรียนรูจุดมุงหมายของการเรยีน 
             4.4 การเรียนรูจากความสัมพันธหลายชวงภาษา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดถาถอยคําที่
ใชสัมพันธตอเนื่องกับผูเรียน 
             4.5 การเรียนสามารถแยกแยะความแตกตางได การเรียนจะตองมีความเขาใจอยาง
กวางขวางลึกซึ้งตามลําดับขั้นตาง ๆ ที่จะเรียนรูจนสามารถแยกแยะความซับซอนได 
             4.6 ความคิดรวบยอดของการเรียนรู การเรียนรูจะเกดิขึ้นไดตรงตามวัตถุประสงคที่
เราจัดสภาพการเรียนรู เพื่อใหเกดิการตอบสนอง เกิดแนวคดิหลักการแตกตางจากที่ส่ิงปรากฏอยู
อยางธรรมดาสามัญ 
              4.7 การเรียนรูกฎเกณฑหรือหลักการ ลําดับของการเรียนรูจะตองตอเนื่องกนัอยาง
ชัดเจน สามารถสัมพันธความคิดรวบยอดเขาดวยกนั และสามารถแยกแยะจําแนกสรุปเปน
หลักเกณฑในสิ่งที่เรียนรูออกมาได 
             4.8 การแกปญหา การเรียนรูตองอาศัยหลักการเบื้องตนเปนพืน้ฐานที่เขาใจอันจะ
เปนทางนําไปสูกระบวนการคิดใหม ๆ เกิดการคิด สามารถนํากฎเกณฑหรือหลักการนําไปใชคดิ
อยางสรางสรรคและแกปญหาได 
       5.เปาหมายการเรียนรู   การตั้งเปาหมายของครูกอนสอนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะได
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายทีว่างไว เปนการกระตุนความสนใจในบทเรยีนใหมากขึ้น เมือ่
นักเรียนรูวาจดุมุงหมายของการเรียนคืออะไร เรียนแลวจะไดรับสารประโยชนอยางไร ดังนัน้
ครูผูสอนตองตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมไวในแตละบทเรียน วิธีที่ดี อีกประการหนึ่งคือ ให
นักเรียนชวยกนัตั้งเปาหมายในการเรยีนแตละเรื่องไว 
    6. การเรียนรูโดยการฝกฝน   การฝกหัดบอย ๆ ทําใหเกิดการเรยีนรูไดผลเร็วยิ่งขึน้ 
ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ การฝกฝนบอย ๆ  จะทําใหเกิดความแมนยําในเนื้อหาไดดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่องการใชภาษา การเรียน การอาน ตาง ๆ ถาไดทําบอย ๆ ความชํานาญจะเกิดขึ้น เขียนคําผิด
นอยลง ออกเสียงไดถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น 
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    7. การเรียนรูโดยการลงมือกระทําดวยตนเอง  การไดทํากิจกรรมตาง ๆ เอง จะเกิดการ
เรียนรู เพราะเปนประสบการณตรง 
    8. กฎแหงผล   ผลแหงปฏิกิริยาตอบสนองใดเปนที่พอใจ บุคคลยอมกระทํากจิกรรมนั้น
ซํ้าอีก แตหากผลของการปฏิกิริยาใดไมเปนที่พอใจ บคุคลก็จะเลี่ยงไมกระทําปฏิกิริยานั้นอกี การ
ตรวจผลการทํางานของนักเรยีนและแจงผลใหผูเรียนทราบอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูเรียนเหน็ขอด ี
และขอดอยของตนเองยอมเกิดกําลังใจที่จะแกไขขอบกพรองของตน และแสวงหาวิถีทางที่ถูกตอง
ในการแกปญหาในการเรียนการใชภาษา ทั้งการพูดและการเขียน หากมีการวดัผลโดยใหนักเรียนมี
สวนรวมดวยจะเปนการดี เพราะนอกจากจะทําใหนกัเรยีนทราบผลของการฝกหัด หรือการเรียน
ของตนโดยรวดเร็วแลว ยงัทําใหเกิดความภูมิใจวานกัเรียนมีสวนคนพบขอถูกตองและขอคิดดวย
ตนเอง 
    9. กฎแหงการนําไปใช   การเรียนรูจะเกิดผลดเีมื่อนําความรูนั้นไปใช ภาษาไทยเปนวิชาที่
มีทักษะอยาง แนนแฟนในเนื้อหาวิชาที่ขึน้อยูกับการฝกฝนและการนําไปใช  ถาฝกฝนไวดแีลวแต
ไมมีโอกาสใช ไมชาจะลืม ในการจดัการเรียน การสอนควรใหนักเรยีนไดมีโอกาสฝกฝนบอบ ๆ 
เพราะเมื่อนกัเรียนไดฝกฝนบอย ๆ จะเกดิความคลองแคลว หรือเกดิทักษะ เชน ใหนักเรยีนฝกพูด
ขอความสั้น ๆ บอย ๆ นักเรียนจะเปนคนทีก่ลาพูดและพดูใหคนฟงรูเร่ือง 
    10. กฎแหงแรงจูงใจ        ภาษาไทยเปนวชิาที่นักเรียนมกัไมสนใจหรอืใหความสนใจนอย
เพราะนกัเรียนตางคิดวาเปนเรื่องที่รูอยูแลว และใชอยูเปนประจํา ดังนั้นการสอนทีจ่ะใหไดผลตอง
อาศัยแรงจูงใจเปนสําคัญ แรงจูงใจที่สําคัญที่จะทําใหเกดิการเรียนรู คือ 
           10.1 บุคลิกภาพของครู 
           10.2 วิธีสอน 
           10.3 ความสําเร็จผลในการเรียนของผูเรียน 
           10.4 การยกยองชมเชยหรือการตําหนิ 
           10.5 ส่ือการเรียน 
           10.6 การไดมีโอกาสเปนตัวอยางทีด่ีใหแกผูอ่ืน 
           10.7 การไดมีโอกาสเปนตัวอยางทีด่ีใหแกผูอ่ืน 
           10.8 ผลงานมีโอกาสไดรับการเผยแพร 
    11. การเสริมกําลังใจเปนการใหนักเรียนเกดิความภูมิใจในตนเองที่ตนทําอะไรถูกตอง 
เหมาะสมแลวไดรับความชมเชย กากรเสริมกําลังใจทําไดโดยการพูดยกยองชมเชย การใหรางวลั
การใหนกัเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และการสนับสนุนใหทําเมื่อ ทราบวานักเรียนมี
ความสามารถ 

     2.8  ทฤษฎีเกี่ยวกับการอานจบัใจความสําคัญ
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 ทฤษฎีสกีมา  (Schema  Theory) 

 ทฤษฎีสกีมาหรือทฤษฎีโครงสรางความรู     เปนทฤษฎีทีใ่ชปรัชญาของคานต  (Kant)  ที่มี 
ความเชื่อวามนุษยจะมกีารเขาใจเหตกุารณตาง  ๆ    ไดดี  ก็ตอเมื่อเหตุการณนัน้สอดคลองกับความรู
เดิมที่มนุษยมอียูแลวในสมอง  (รพีพรรณ  วันพุธ,  2538  :  30) 

 Mary  M.  Dupuis  และคณะ         (อางใน  กรมวิชาการ,  2540  :  น  -  บ)       ไดให 
ความหมายของสกีมาเอาไววา   สกีมาเปนโครงสรางของความรู  การอานเพื่อความเขาใจ  ตองอาศัย 
โครงสรางความรู ความสามารถการอานและขอมูลจากบทอานมาชวยทําความเขาใจการอาน  ผูอาน 
ตองการโครงสรางความรูจากการอาน       2  ประเภท     คือ      โครงสรางความรูของบทอาน   หรือ 
โครงสรางความรูของหนังสือ  ไดแก  หวัขอตาง  ๆ   จากเรื่องที่อานจะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองที่
อาน  จะชวยใหผูอานเขาใจเนื้อเร่ืองไดดีขึน้       และจดุประสงคของผูอานซึ่งเปนความคาดหวังของ 
ผูอานวาตองการทราบเนื้อเร่ืองที่อานเกี่ยวกับเรื่องใด        ฉะนั้นขอบเขตของความรูหรือโครงสราง 
ความรูจะชวยใหผูอานคนพบความรูใหมที่ตองการอาน    การอานเปนปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับ
หนังสือ  สกีมาหรือโครงสรางความรูจะชวยใหผูอาน เชือ่มโยงความรูใหมกับประสบการณพื้นฐาน 
ที่มีอยู  ทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราวตาง  ๆ      มากขึ้น  ดังนั้น  การสอนอานเพื่อความเขาใจตองให 
ผูอานสามารถนําความรูเดิมเชื่อมโยงกับความรูใหมในเรื่องที่อาน         จะชวยใหเขาใจเรื่องราวไดด ี 
   การนําประสบการณเดิม     ที่มีอยูแลวมาใชในการทําความเขาใจ   ในการอาน         ถือวามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการอานในระดับสูง  ๆ     เพราะหากวาผูอานไมสามารถทําความเขาใจเรื่องที่
อานไดถูกตอง เขาใจความหมายไปในทางที่ผิดเสียแลว การอานก็ประสบความลมเหลว  (รพีพรรณ   
วันพุธ,  2538 :  31)  เมื่อการอานมีปญหา สกีมาซึ่งเปนประสบการณพืน้ฐานเดิมจะถกูนํามาใช 
โดยมีการสรางความรูที่เกิดขึ้นในสมองของผูอาน   ความรูเหลานั้นจดัเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ 

และจะเชื่อมโยงความสัมพนัธของความรูเขาดวยกัน    (กรมวิชาการ,  2540  :  ป)   ซ่ึง  แมนเนล
และคณะ    (อางใน  กรมวชิาการ,  2540 : บ  -  ป)  ไดใหทัศนะเกีย่วกบัทฤษฎีสกีมา  หรือ 
ทฤษฎีโครงสรางความรูกับการสอนอานเพื่อความเขาใจไววา      ผูอานที่มีทักษะการอานจะตองรูวา 
เขาจะอานอะไร            และผูอานจะเกิดความเขาใจอยางไร       การอานจะตองใชความรูเดิม    หรือ 
ประสบการณเดิมชวยทําความเขาใจในการอาน   ความรูทั้งหมดจะถูกเก็บเปนหนวยความรู  และจะ 
เชื่อมโยงเปนโครงสรางความรู      โดยความรูมาสัมพันธกันเปนสวน  ๆ     และความรูเชื่อมโยงเปน 
เร่ือง  ๆ  จะชวยทําใหการอานเกิดความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง  เชน  ดินสอ  -  มีไวสีดํา  -  ตองเหลาให
แหลม  -  ใชเขียนกับสมุด  -  เมื่อเขียนผิดใชยางลบ  ลบคําเขียนผิด      การเชื่อมโยง  คําวา  ดินสอ  -   
สมุด  -  ยางลบ กลายเปนความคิดรวบยอดวาเครื่องเขียนเปนโครงสรางความรู   จากตัวอยางความรู 
ที่นักเรียนมีอยูและจัดความรูมาสัมพันธ  เปนแบบแผนของความรูชวยใหเกิดความเขาใจในการอาน 
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ไดอยางลึกซึ้ง  เมื่อนักเรียนอานคําวาเครื่องเขียน     จะรูวาหมายถึงอะไร  และคําวา  สมุด  ยางลบ  รู
ไดวาใชทําอะไร    และชวยใหรับรูความหมายของคําใหมไดมากยิ่งขึ้น   ใชเดาความในบริบทที่อาน 
แยกแยะขอความสําคัญกับรายละเอียดที่อานชวยตีความเรื่องที่อาน    วธีิสอนตามทฤษฎีสกีมา  หรือ 
โครงสรางความรู  มีวิธีสอนดังตอไปนี ้

 1.  สอนจากบทเรียนส้ัน  ๆ    จากคําไปสูวลี      จากวลีไปสูประโยค  และจาก
ประโยคไปสูยอหนา   
  2.  สอนโดยใหนักเรยีนอาน  แลวทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้นตอไป  ผลจาก
เหตุการณควรจะเปนอยางไร 
  3.  ถานักเรียน      ไมมีโครงสรางความรู    หรือสกีมาของเรื่องที่อาน     ครูควร
สรางความรูพื้นฐาน   โดยการสนทนาเรื่องในบทอาน  เพื่อสรางขอบขายความรูในบทเรียนเปน
พื้นฐานการอาน 
  4.  นักเรียนตั้งคําถามกอนอานและหลังอาน 
 จะเห็นไดวา   ประสบการณเดิมของผูอานมีความสําคัญและจําเปนอยางมากในการอานเพื่อ 
ความเขาใจ  ดงันั้นจึงถือวาเมื่อเกิดปญหาขึ้นในการอาน  ประสบการณเดิมจะชวยใหเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น       เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อาน  ครูตองคนหาวาผูเรยีนแตละคนขาด
ส่ิงเหลานั้นหรอืไม    เพื่อจะเปนแนวทางในการจัดประสบการณใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จทางดานการอานจากเรื่องราวนัน้  ๆ 
 
 นกัการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงทฤษฎี  ที่เกี่ยวของกบัการสอนอานเพื่อจับใจความสําคัญ
ซ่ึง  สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย  (  2537  :  58-65 )  ไดรวบรวมไวดังนี ้
 1. ทฤษฎีเนนความสัมพันธของขอความ  เปนทฤษฎีที่เนนใจความสําคัญของสารเปนหลัก
ในขอความหนึ่งๆ  จะมีใจความสําคัญ     เมื่อผูอานไดสารแลวจะนําใจความสําคัญในแตละขอความ
มารวมมารวมใหตอเนื่อง   แลวทําความเขาใจ  ใจความเหลานั้นอีกครัง้หนึ่ง  ทฤษฎนีี้ยังแยกออกไป
ตามแนวคิดของนักการศึกษา  ไดแก   ทฤษฎีของ   ทราบาสโซ    ( Trabasso )    ทฤษฎีของ   เชส 
(  Chase )  ทฤษฎีของ  คลาก  (  Clark  )    และทฤษฎีของ    รูเมลฮารต    (  Rumelhart  )  ซ่ึงมี 
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีของ  ทราบาสโซ   ( Trabasso )     ไดกลาววาการอาน    เปนกระบวนการ 

เกี่ยวของและมีความสัมพันธกัน  2  ประการคือ    ผูอานรับรูสาร    ตอจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบ
โดยอาศัยประสบการณเดิม     ทฤษฎีนี้ไดเนนวาระดับการอานของผูอานจะไมคงที่     ในขณะที่อาน
ขอความผูอานจะควบคุมเพียงโครงสรางผิวเผิน       จนกวาสารที่รับรูจะไดรับการเปรียบเทียบ   เชน 
เมื่อเด็กอานประโยค    “ ฉันเห็นลูกบอลสีแดง ”   เมื่ออานเสร็จแลว  หากยังไมเคยมปีระสบการณมา 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 25 

กอนวาสีแดงเปนอยางไร กจ็ําเปนตองอาศัยผูรูแนะนําชวยตดัสินได       ดังนั้นลําดับขั้นของการอาน
ตามพื้นฐานทฤษฎีนี้จึงแบงเปน  3  ขั้น คือ 

ก. การรับสารโดยใชสายตารับรู 
ข. การใชประสบการณเดิม  ความจริงและภาพ    ทําการเปรียบเทียบกับสารรับวา

แตกตาง    จากประสบการณเดิมหรือไม        ถาเปนเรื่องที่ไมรูจักผูอานจะอาน
ทบทวน 2-3 จนกวาจะตดัสินวาอะไรคือคําตอบที่แทจริง 

ค. คําตอบที่ไดจากการเปรียบเทยีบกับประสบการณเดิม       หรืออาศัยความรูจาก
แหลงอ่ืนมาชวยตดัสินนั้น  ถือวาเปนความรูใหมที่ไดจากการอาน 

1.2 ทฤษฎีของ   เชส   (  Chase )      และ คลาก    (  Clark  )  เปนทฤษฎีที่เนนถึง 

ความสัมพันธของใจความทีอ่านกับประสบการณเดิม โดยมีขั้นตอนดงันี้ 
ก. ผูอานจะรับสาร   แลวเปรียบเทียบกับประสบการณของจริงและภาพไมตรงกับ   

ขอมูลดังกลาว หรือยังไมมีความแนใจก็จะใชวิธีการอานซ้ําขอความนั้น 
ข. สารที่ใหความรูสึกทางลบ  จะใชเวลาในการรับรูไวและนาน  หมายความวา

เมื่อรับรูแลวจะเก็บไวนานกวาสารที่ใหความรูสึกทางบวก  ซ่ึงระยะเวลาใน
การเก็บจะสั้นกวาหรืออาจลืมไดเร็วกวาสารที่ใหความรูสึกทางลบ 

ค. ความเขาใจเกีย่วกบัรูปรางลักษณะและความหมายของคาํ  จะไดรับการบันทึก
ไวในสมอง 

1.3 ทฤษฎีของ         รูเมลฮารต        (  Rumelhart  )      ไดกลาวถึงการอาน      วาเปน 
กระบวนการทีท่ํางานคลายเครื่องคอมพิวเตอร  มีความซับซอน  แตละขั้นตอนจะมีความสัมพันธกนั
ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งจะทาํใหการอานไมสมบูรณ     ทั้งนี้ผูอานจะเริ่มตน     ดวยการอานสารโดย
พิจารณารูปรางของคําที่รูจัก    เพื่อทําความเขาใจความหมาย   ตอจากนั้นจึงทําการเปรียบเทยีบ
ความหมายของคํากับความรูเดิมที่มีอยูเพื่อเปนการพิสูจนหาขอเท็จจริง  โดยผูอานจะตองมีความรู
เกี่ยวกับหนาทีข่องคํา    ความหมาย    การสะกดคํา    และชนิดของคํา    องคประกอบเหลานี้จะชวย
ใหผูอานสามารถแปลความของสารได 
 2.    ทฤษฎีที่เนนการวิเคราะหขอความ       เปนทฤษฎทีี่เนนองคประกอบยอยของประโยค  
ไดแก     ประธาน      กริยา     กรรม  และสวนขยาย  นอกจากนัน้  ตองรูจักคําชนิดตางๆ  เชนคํานาม  
สรรพนาม       กริยา  ฯลฯ      การเขาใจหนาที่ความหมายที่แทจริง   จะชวยใหเขาใจความหมายของ
ขอความหรือเรื่องที่อาน ผูสนับสนุนทฤษฎีนี้ไดแก ดาวี  (  Dawee  )  และเฟเดริเกน  ( Fredriken ) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
  2.1  ทฤษฎีของ ดาวี  (  Dawee  )  ไดกลาววา     ขอความหรือเร่ืองราวที่ไดรับการ
แกไข  ปรับปรุงประโยคใหมีความเกีย่วของ     เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  จนเปนที่เขาใจของผูอานใน
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ลักษณะเชนนีถื้อวามีความสัมพันธ    เปนบวก  ความสมัพันธในที่นี้คอืความเกีย่วของความหมายใน
แตละประโยคนั่นเอง     แมบางครั้งประโยคแตละประโยค    ไมไดเกี่ยวของหรือสัมพันธกัน     หาก
ผูอานพยายามดึงความหมายใหมาเกีย่วของกันก็สามารถสรางความสัมพันธ ของประโยคได 
  2.2  ทฤษฎีของ  เฟเดริเกน  ( Fredriken ) ทฤษฎีนี้      ไดนําโครงสรางทางหลักภาษา 
เปนแกนสําหรับทําความเขาใจในการอาน    กลาวคือผูอานจําเปนตองทําความเขาใจความหมายของ
ถอยคําในประโยค การเขาใจหนาที่ของคํา  การนําถอยคํามาเชื่อมโยงโดยอาศัยวิธีการทางหลักภาษา 
ซ่ึงโครงสรางของประโยคจะประกอบดวย  ประธาน  กริยา  กรรม  และสวนขยาย 
 2.9 วิธีสอนอานเพื่อจับใจความสําคัญ 
 กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2526 :  49  )  ไดเสนอแนะวิธีการสอนอานจับ
ใจความสําคัญไวดังตอไปนี ้
 1. สอนคําที่ควรศึกษา หรือคําที่มีความหมายพิเศษใหกอน  เพื่อไมใหมีปญหาเกีย่วกับการ
ตีความ   จับใจความ 
 2. ตั้งคําถามเพื่อคนหาคําตอบเพื่อใหนักเรยีนรูจุดประสงคกอนอานจะทําใหอานจับใจความ
สําคัญ   ไดดีขึ้น 
 3. สรุปโครงเรื่องใหฟงกอนอาน 
 4. สนทนาเกีย่วกับภาพหรือประสบการณที่มีสวนเกีย่วของกับเนื้อเร่ืองที่จะอาน 
 5.กําหนดเวลาในการอานใหเหมาะสม  กับจํานวนคําและลดเวลาลงทีละนอย  เชน คร้ังแรก  
ใหอาน  50 คํา/  1 นาที  ตอไปเพิ่มเปน  80-100-120-150 คํา/  1 นาที   
 6.ใหปฏิบัติกิจกรรมตอเนื่องหลังการอานเชน  ตอบคําถาม  สรุปเรื่อง  วิพากษ  วจิารณ  เพื่อ
ทดสอบความเขาใจ  และฝกปฏิบัติในการอานที่ถูกตอง  เห็นคุณคาในการอาน 
 7.หลังจากอานในใจแลวใหอานออกเสียงอีก 
 นอกจากนี้  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ( 2530 : 99  )  ยังไดเสนอแนะหลักเกีย่วกบัการ
อาน  ที่ผูเรียนควรจะไดรับการฝกฝน  เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานดังนี ้
 1.อานเรื่องราวตางๆโดยตลอดกอน  เพื่อใหรูวาเรื่องนัน้วาดวยเรื่องอะไรบาง  จดุใด  ตอน
ใด  เปนจุดสําคัญของเรื่อง   
 2.ตอนใดที่สําคัญใหอานโดยละเอียด  แลวทําความเขมใจใหชัดเจน  ไมควรหยุดอาน  
ระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจไมตอเนื่อง 
 3.ตอนใดที่ไมเขาใจควรอานซ้ําและตรวจสอบความเขาใจบางตอน  ใหแนนอนและถูกตอง 
 4.ตอบคําถามสั้นๆในเรื่องใหได  เชน  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  แลวทาํบันทึกยอเร่ืองที่อาน
เพื่อปองกันการลืม 
 5.เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องได 
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 6.ควรฝกการอานสม่ําเสมอ  เพื่อเขาใจคําศพัทกวางขวาง  และมีพืน้ฐานความรูเปนแนวทาง
ในการอาน  ตอไปจะทําใหสามารถอานไดเร็วขึ้น   
 แววมยุรา  เหมือนนิล  ( 2538  : 11  ) ไดเสนอแนวทางในการอานจบัใจความใหเขาใจได
งายและรวดเรว็วา  ตองอาศยัแนวทางและพื้นฐานที่สําคญัหลายประการพอสรุปไดดังนี ้
 1.สํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราวๆเพราะสวนประกอบของหนังสือ  เชน  ช่ือ
เร่ือง  คํานํา  สารบัญ  คําชี้แจงการใชหนังสือ  ฯลฯ  ตางก็มีสวนทําใหเกดิความเขาใจเกีย่วกบั
หนังสือไดอยางกวางขวาง   
 2.ตั้งจุดมุงหมายในการอานอยางชัดเจนเพือ่เปนแนวทางในการกําหนดวิธีอานใหเหมาะสม
และจับใจความหรือหาคําตอบไดรวดเร็วข้ึน 

3.มีความสามารถทางภาษา  นับเปนพืน้ฐานสําคัญยิ่งในการอานจับใจความ โดยเฉพาะ
ทักษะในการแปลความหมายของคํา ประโยค และขอความตางๆในเรือ่ง ใหเขาใจถูกตองรวดเรว็ 
เพราะหากไมเขาใจความหมายของคําเสียแตเบื้องตนแลวยอมไมมีโอกาสอานจับใจความไดเลย 

4.มีประสบการณหรือภูมหิลังเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  จะทําใหเขาใจและจบัใจความเรื่องที่อาน
ไดงายขึ้น 

5.ควรเขาใจลกัษณะของหนงัสือ  หนังสือแตละประเภทมีรูปแบบการแตงและเปาหมายของ
เร่ืองที่แตกตางกัน  ถานักเรียนมีความเขาใจลักษณะของเรื่อง  หรือหนังสือที่อานไดชัดเจนวามี
รูปแบบ  และกลวิธีการแตงอยางไร  ก็จะมีแนวทางการอานจับใจความไดงายและรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ยังมีวิธีการสอนทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญภาษาไทย ดังตอไปนี้ 
 2.9.1 วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
 เสาวลักษณ  รัตนวิชช       (2533  :  18  -   24)     ไดใหรายละเอียดของ วิธีสอนแบบมุง 
ประสบการณภาษาไวในหนงัสือการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา    ไวดังนี้ 
   ความเปนมาของวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา 

 วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา  (Concentrated  Language  Encounters หรือ CLE) 
ไดรับการพัฒนามาจาก      นักภาษาศาสตรผูเชี่ยวชาญทางการอานและครูผูสอนภาษาหลายคน  เชน 
ไบรอัน  เกรย  ริชารด  วอรคเกอร  และ  เนยี  คอร  จากประเทศออสเตรเลีย  ป  ค.ศ.  1960  ไดเร่ิมม ี

การทดลองสอนแบบมุงประสบการณภาษา  ในโครงการเทรเกอร  พารค  (Trager  Park  Project) 
กับนักเรยีนพืน้เมืองชาวออสเตรเลียเปนครั้งแรก    ที่โรงเรียน   เทรเกอร      พารค    (Trager  Park  
School)  ชานเมือง แอลีส  สปริง (Alice  Spring) รัฐนอรทเทิรนแทริทอรี  (NorthernTemitory)  
ประเทศออสเตรเลีย ผลของการทดลองการสอนภาษาอังกฤษดวย        วิธีสอนแบบมุงประสบการณ
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ภาษาของโครงการเทรเกอร  พารค   ประสบความสําเร็จเปนอยางดยีิ่งนกัเรียนเกือบ100  % สามารถ
อาน  เขียน  ฟง  และพูดภาษาอังกฤษเปนอยางด ี
 จากนั้น       วธีิสอนแบบมุงประสบการณภาษาจึงไดเผยแพรออกไปทัว่ประเทศออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 สําหรับในประเทศไทย       ไดมีการทดลองวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษาเปนครัง้แรก
ในวิชาภาษาองักฤษกับนกัเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  , 5 โรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ประสานมิตร  พ.ศ.  2527  โดย  ดร.ริชารด  วอรคเกอร   ผูอํานวยการศูนยวจิัยและการเรียนรู 
ทางการอาน  ดร.แบรนตัน  บารทเล็ท   ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางการอาน   ของบริสเบนคอลเลจ  ออฟ 
แอดวานซ  เอดดูเคชั่น     ประเทศออสเตรเลีย   และ ดร.  เสาวลักษณ  รัตนวิชช  ไดรวมมือกันจดัตั้ง
ศูนยการอาน  ณ  โรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  เพื่อทดลอง 
การสอนดังกลาว  ผลการทดลองสอนประสบความสําเร็จ  นักเรยีนสามารถ  อาน  เขียน  และพัฒนา 
ทักษะการฟง  และการพดูไดดี  ในระยะเวลาเพียง    20  คาบ   นักเรียนมีความสนใจในการอานมาก
ขึ้นจะเห็นไดชัดและสามารถจําคําศัพทจากในหนังสือได 
 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2528      ไดเร่ิมการประชุมปฏิบัติการ    หนังสือวิชาภาษาไทย   สําหรับ
ใชสอนดวย       วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1   ณ  โรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร แลวนํามาใชทดลองสอนวิชาภาษาไทย  
และในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2528  ผลของการทดลองปรากฎวา  นักเรียนสามารถอาน  เขียน  ฟง
และพูด  เรื่องที่อานไดรวดเร็วนาพอใจ  นกัเรียนมีความกระตือรือรน     และสนุกสนานในการเรยีน
ทุกขั้นตอน 
 จากผลการทดลองดังกลาว  จึงไดมีการเสนอโครงการพัฒนาการอาน    กับทางโรตารี่สากล
และไดรับการอนุมัติใหทําเปน    โครงการนํารองกับนักเรียนไทย     ทีม่ีปญหาทางภาษา  ณ  จังหวดั
สุรินทร  เมื่อปการศึกษา    2530     ผลของการทดลองโครงการในโรงเรียนนํารอง   นักเรียนในกลุม 
โรงเรียนทดลองสามารถอาน  เขียน  ฟง   และพูดภาษาไทยไดผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียน   โรงเรียน 
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจในการอานและสามารถ
ทําคะแนนวิชาอื่น ๆ  ในกลุมประสบการณอ่ืน ๆ  ดีขึ้นดวยเชนเดียวกนั 
 ในเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2531  หลังจากทีไ่ดประเมนิผลโครงการนํารองการพัฒนาการอาน
ที่จังหวดัสุรินทรแลว     มูลนิธิโรคตารี่ของโรตารี่สากล      ไดอนุมัติเงินทุนสนับสนนุโครงการวิจยั
และพัฒนาการอาน ตั้งแตป  พ.ศ.   2531 – 2535 เปนเงินงบประมาณ 16 ลานบาทไดแกประเทศไทย  
ศูนยวจิัยและพัฒนาการอาน       ภาควิชาหลักสูตรและการสอน       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ    ประสานมิตร    จึงเริม่ดําเนินโครงการพัฒนาการอานตั้งแต     เดือน    มกราคม 
พ.ศ.  2531  เปนตนมา  
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 ขั้นตอนวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
 วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา        มลัีกษณะการพฒันาภาษาอยางบูรณาการจากความ 
หมายรวมของเรื่องไปสูองคประกอบยอยของภาษา    และไมเพยีงแตเนนการพัฒนาทักษะทางภาษา
การอานไปสูทักษะทางภาษาอื่น  ๆ    เปนทักษะสัมพนัธ  เชน  ฟงและเขียน  แตยังเนนกระบวนการ
อานที่สําคัญและพยายามใหผูเรียนมีความคุนเคยกับการ       ใชเทคนิคในการอาน    และพยายามให
ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอานของตน ไดอยางประมปีระสิทธิภาพ  คือสามารถที่จะ 
จับใจความสําคัญ  ตีความ        แปลความ    และขยายความของเรื่องที่อานได   ขั้นตอนวิธีสอนแบบ 
มุงประสบการณภาษา  มีอยู  5  ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ครูอานเรื่องใหนักเรยีนฟง 
2. ใหนกัเรียนเลาเรื่องยอนกลับ  ลําดับเรื่อง  สนทนา  และเลนบทบาทสมมุติ 
3. เขียนเรื่องรวมกันระหวางครแูละนักเรียน 
4. ทําหนังสือเลมใหญ 
5. เลนเกมและกจิกรรมเสริมทางภาษา 
จากขั้นตอนวธีิสอนแบบมุงประสบการณภาษา     จะเหน็วา       วิธีสอนแบบนีจ้ะเนนความ 

แมนยําในการเรียนรูของผูเรียนจนถึงขั้นสุดทายของการเรียนรู   และจากกิจกรรมตาง ๆ  จะสามารถ
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูสอนตลอดเวลา       วาผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการใน 
แตละขั้นตอนหรือไม 
 ประโยชนของการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
 1.    ผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการทางความคิด           ตามรูปแบบของการจัดการเรียน 
การสอน   ที่เปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญชวยใหเกดิทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  และเปน 
ประโยชนตอการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของตนตอไป 
 2.    ผูเรียนไดรับความสนุกสนานจากกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 
 3.    ผูเรียนไดรับการพัฒนาทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ      โดยเนนความเขาใจความหมาย  
หรือความคิดรวบยอดของภาษา 
 4.    ผูเรียนมีโอกาสฝกการใชภาษาในทักษะตาง ๆ      ในลักษณะบูรณาการเนนปฏิสัมพันธ
ทางภาษาเปนหลัก 
 5.    ผูเรียนมีโอกาสคุนเคยกบักระบวนการอานที่ถูกตอง    เหมาะสมกับการรับรูของมนุษย 
ประกอบดวย  ความสนใจ  การใชประสบการณเดิม  และการระลึกสิ่งที่อาน 
 6.    ผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 7.    ผูเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถเฉพาะดาน       และเกดิความคิดริเร่ิมสรางสรรคได
หลายรูปแบบ  เชน  การวาดภาพ  การแสดงบทบาทสมมุติ  เปนตน 
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 8.    ผูเรียนคุนเคยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 9.    ผูสอนสามารถใหการซอนเสริมได     กับผูเรียนหลายกลุมในขณะเดยีวกัน   ตามระดับ
ความสามารถของแตละคน 
 10.  ผูสอนสามารถพัฒนาทักษะการสอนภาษาของตนไดดีขึ้น   เพราะมีบทบาทในการเปน 
ผูใหความชวยเหลือและมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนทุกขั้นตอน 

 2.9.2 วิธีสอนแบบวรรณ ี
 ความเปนมาของวิธีสอนแบบวรรณ ี
 วิธีสอนแบบวรรณี  มีความเปนมาที่สําคัญดังที่  วรรณี    โสมประยูร  (2536  :  12 – 19)   
กลาววาวิธีสอนแบบวรรณีนี ้     เร่ิมคิดคนเมื่อ     พ.ศ.  2508    ไดทดลองสอนกับ   วิชาคณิตศาสตร   
ณ  โรงเรียนดาราคาม   เปนครั้งแรก  ตอมา     พ.ศ.  2510       จึงเริ่มสรางเปนลําดับขั้นตอน  และจัด 
กิจกรรมการเรยีนการสอนสาํหรับครู     และนิสิตนักศึกษาสถาบันฝกหัดครูตาง ๆ    ซ่ึง     มาสอนที่ 
โรงเรียนดาราคาม      แตผลการทดลองตามวิธีสอนที่สรางขึ้นยังไมสมบูรณ  เพราะผลการทดลองมี 
นักเรียนไมผานเกณฑ  60% อยูบางจึงปรับปรุงแกไขใหดขีึ้น 
 วิธีสอนไดรับการพัฒนาใหมีลําดับขั้นตอนและมีการจัดกิจกรรมใหมากขึ้นเรื่อยมา     มีการ
ปรับปรุงรวม  4  คร้ัง  และในป  พ.ศ.  2524  วรรณี   โสมประยูร  ไดนาํวิธีสอนไปใชอบรมครูอาสา 
สมัครในคายเขมรอพยพ  ณ  ศูนยสระแกว  อําเภอวัฒนานคร    จังหวัดปราจีนบุรี   (จงัหวัดสระแกว
ในปจจุบนั)     ซ่ึงอยูภายใตการพัฒนาหลักสูตร   ฝกอบรมครูคายอพยพของสํานักงานขาหลวงใหญ 
สหประชาชาต ิ     ตามความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     กับ
สํานักขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ      (หรือ  UNHCR)       โดยครูอาสาสมัครเขมร     มี
พื้นความรูเพยีงชั้นประถมปที่ 4  หลังจากที่ไดรับการอบรม     วิธีสอนแบบวรรณีแลว  สามารถ
นําไปใชสอนคณิตศาสตรใหเด็กเขมรในคายไดผลเปนที่นาพอใจ      องคการ UNHCR      ใหวรรณ ี    
โสมประยูร      จัดทําคูมือการสอนคณิตศาสตร  โดยใชวธีิสอนแบบวรรณี  สําหรับเดก็เขมร  ในชั้น
ประถมศึกษาปที่  1 และ 2  และไดใชคูมือนี้ในคายเขมรอพยพทุกแหงในประเทศไทย 
 ตอมา  ใน     พ.ศ.  2527   มีการเผยแพรวธีิสอนในรูปแบบของ        คูมือครูไปตามโรงเรียน
ประถมศึกษาตาง  ๆ  ทั้งในสวนกลาง  และสวนภูมิภาค 
 วิธีสอนแบบวรรณี  จัดไวเปนกิจกรรมอยางเปนลําดับ  ดงันี้ 
 1.  ขั้นนํา  เพื่อเราความสนใจ  ตั้งสมาธิ  และทบทวนความรูเดิมโดยใชของจริง  ของจําลอง 
รูปภาพ  นิทาน  ปญหาหรือสถานการณตาง  ๆ 
 2.  ขั้นสอน  เพื่อใหเกิดมโนมติและเจตคต ิ
      2.1  สอนใหเขาใจโดยทําตามกระบวนการ  ดังนี ้
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             2.1.1  ใชของจริงหรอืของจําลอง 
             2.1.2  ใชภาพแทนของจริง 
             2.1.3  ใชสัญลักษณแทนภาพ 
      2.2  เสริมความเขาใจ  โดยการอธิบายคาํที่นักเรียนไมเขาใจในบทเรียน 
      2.3  แสดงเจตคติ  โดยจดักิจกรรมหรือสถานการณใหผูเรียนเห็นประโยชน  ความสําคัญ 
และคุณคาของสิ่งที่เรียน 
 3.  ขั้นสรุป  จับใจความสําคญัของประโยคและเรื่อง       โดยสรุปเปนความคิดรวบยอด  ถา 
ไมเขาใจก็กลับไปศึกษาในขั้นตอนที่  2  (ขั้นสอนใหม) 
 4.  ขั้นฝกทักษะ  ฝกอานคํา  อานประโยค  แตงประโยค  และตอบคําถาม  
 5.  ขั้นนําไปใช  ฝกแตงเรื่องราวในสถานการณตาง  ๆ  ที่พบในชวีิตประจําวนั 
 6.  ขั้นประเมนิผล  สังเกตจากการตอบคําถาม  การปฏิบัติกิจกรรม      และผลงาน    เปนตน 
(วรรณี  โสมประยูร,  2531  อางใน  กัลยา  ตุลพิจิตร,  2532  :  38) 
แนวทฤษฎีการเรียนรูที่เปนพื้นฐานในการสรางวิธีสอนแบบวรรณ ี
 แนวทฤษฎีการเรียนรูที่เปนพื้นฐานในการสรางวิธีสอนแบบวรรณี  ของวรรณี  โสมประยูร 
นั้น     เปนทฤษฎีที่สงผลดีเปนอยางยิ่งตอการเรียนรูของนักเรียน   ระดบัประถมศึกษาใหเกดิผล  ซ่ึง 
ประกอบดวยทฤษฎี  8  ทฤษฎีดวยกนั  ดงันี้คือ 

 1.  ทฤษฎีเชื่อมโยงจิตสํานึก        (Apperception)        ของแฮรบารท  ทําใหการเรยีนรูของ 
นักเรียนงายและรวดเรว็ 

 2.  ทฤษฎีเชื่อมโยงสภาพการณจากสิ่งเราและสิ่งตอบสนอง      (Connectionism)       ของ 
ธอรนไดค  ทําใหการเรยีนรูของนักเรียนในภาวะกอนจะเชื่อมโยงกันกบัการเรียนรูในภาวะหลังโดย 
อัตโนมัติดวยกระบวนการสิง่เราและตอบสนอง 

 3.  ทฤษฎีเสริมแรง     (Operant  Conditioning)  ของสกินเนอร  ทําใหนักเรยีนอยากเรียน 

 4.  ทฤษฎีฝกสมอง      (Mental  Discipline)        ของเพลโต      ทําใหนักเรียน      รูจักคิด 

 5.  ทฤษฎีการสรุป      (Generalization)  ของจูดด  ชวยในการจดัประสบการณใหนกัเรียน
อยางกวางขวางและสรุปหลักการไดงายข้ึน 

 6.  ทฤษฎีการหยั่งรู      (Insight  through Configuration  of  a  Perceived  Situation) 
ทําใหนกัเรียนเกิดการเรยีนรูดวยตนเอง 

 7.  ทฤษฎีการผอนคลาย     (Suggestopedia)     ทําใหนกัเรียนรูสึก   ไมลําบากในการเรียน 

 8.  ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The  Natural  Approach)    เนนการสอนที่สอดคลอง 
กับการใชภาษาของนักเรียน   ในชีวิตประจาํวันและ เปดโอกาสใหแสดงออกหรือกระทําดวยตนเอง 
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ตามความเหมาะสมของแตละคน  (วรรณี  โสมประยูร,  2536  :  19  -  20) 
 จากวิธีสอนแบบวรรณีที่กลาวมาขางตน    พอสรุปไดวา  วิธีสอนแบบวรรณีนี้เปนการสราง 
วิธีสอนโดยอาศัยหลักปรัชญา  จิตวิทยา และทฤษฎีการเรยีนรูมาผสมผสานเขากับประสบการณตรง 
ของผูสราง     คือ  วรรณี     โสมประยูร    โดยคํานึงถึง     ความเหมาะสมกับเด็กระดบัประถมศึกษา  
ลักษณะเดนของวิธีสอนแบบนี้  ตรงที่มีขั้นตอนที่ละเอยีด   มีลําดับขั้นตอนที่นาสนใจ    ตางจากการ
สอนในรูปแบบอื่น  ตรงที่การทําใหนักเรียนเกดิความเขาใจและทบทวนความรูเดิม  โดยการใชของ
จริง  หรือของจําลอง  ใชรูปภาพแทนของจริง     ใชสัญลักษณแทนรปูภาพ  ซ่ึงเปนลําดับขั้นตอนให
เห็นเปนรูปธรรมอยางเดนชดั      เพิ่มความเขาใจใหกับนักเรียนมากขึน้        และถานักเรียนไมเขาใจ
ก็สามารถกลับไปทบทวนกิจกรรมกอนหนาที่ใหมอีกครั้ง       ซ่ึงวิธีสอนแบบนี้มีความเหมาะสมกับ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาเปนอยางมาก     เพราะเปนวยัที่ตองเรียน          โดยใชการทําความเขาใจ 
เนื้อเร่ืองที่เรียนอยางเปนลําดับขั้นตอน      ดวยความละเอียดเพื่อจะเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพและ 
วิธีสอนแบบวรรณีนี้      นอกจากเปนวิธีสอนที่ใชไดผลดีกับวิชาคณิตศาสตรแลว    ในการเรยีนวชิา 
ภาษาไทย     จากการวจิัยยังใชไดผลกับการอานดวย  แลวนาจะนําไปใชกับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนการอานเพื่อ     ความเขาใจภาษาไทยได          เพื่อมุงหวังใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในดาน
การเรียน 
  

         3. ชุดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย 
     ชุดฝกทักษะ เปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใชฝกทักษะของ

ผูเรียนใหบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวตามเนือ้หาวิชาของแตละวิชา  และสอดคลองกับลักษณะของ
ผูเรียนซ่ึงลักษณะของผูเรียนที่ตองคํานึงถึงคือ  จิตวิทยา  และความสนใจของผูเรียน  โดย  เปยเจต
(อางใน  วิณี  ชิดเชิดวงศ, 2537 :118)  ไดกลาววามนษุยสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได  ซ่ึงใน
ระหวางที่ปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลภาพแหงชีวิตนั้นจะเกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นมา สามารถแบง
ได  4  ขั้น  คือ 

1. ขั้นการพัฒนาการดานประสาทสัมผัส (แรกเกิด – 2 ขวบ)  เด็ก  จะแสดงออก    โดยการ 
กระทําและเรียนรูโดยผานอวยัวะรับสัมผัสโดยตรง  ซ่ึงเด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตางๆเชน  
ปาก  หู  ตา  ระยะนี้เด็กสามารถพูด  และใชภาษาหรือสัญลักษณตางๆ  ซ่ึงการกระทําครั้งแรก
เปนไปโดยความบังเอิญ  และตอไปก็เปนการกระทําที่วางแผนและเปนไปตามประสบการณ 

2. ขั้นเตรียมสําหรับความคิดทีม่ีเหตุผล (2-7  ขวบ)    ขั้นนี้เด็กเริ่มเรียนรู  การพูด และการ 
เขาใจความหมาย   ทาทาง   ส่ือความหมาย  เร่ิมเรียนรูส่ิงตางๆไดดีขึ้น  แตยังไมสามารถใช
สติปญญา  คือ  ทําส่ิงตางๆไดอยางเต็มที่  แตก็เริ่มความรูทางความรูความเขาใจ  และความหมาย
ของสัญลักษณ  สามารถใชภาษาบอกสิ่งตางๆ  ที่อยูรอบตัวและเกีย่วของกับชีวิตประจําวนัไดปจจยั
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ที่ชวยใหเด็กเรยีนโลกและสิ่งแวดลอมโดยประสบการณทางออมคือ  การใชภาษา  เพื่อฟง  พูด  
เขาใจและคิด 

3. ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (7-11  ป)    ระยะนี้เด็กสามารถใชสมองคิดอยางมี 
เหตุผล  รูจักการแกปญหา  สามารถเปรียบเทียบส่ิงตางๆไดดี  และสามารถใชภาษาเปนสื่อหรือ
เครื่องมือในการเรียนรู  คดิ  ติดตอกบัผูอ่ืนและตนเอง  ชวงความสนใจยาวนานขึ้น  เขาใจ
กฎระเบยีบ  คําส่ังไดดี  เปนชวงเวลาซึ่งเหมาะจะฝกเรื่อง  กฎ  ระเบียบวินัย  หรือฝกทักษะทางภาษา
และแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

4. ขั้นการคิดอยางมีเหตุผล (11-15  ป)    เด็กวยันี้เขาใจกฎเกณฑของสังคมไดดี    คิดอยาง 
เปนแบบแผน  แกปญหาและตัดสินใจโดยพิจารณาเหตุผลตางๆมาประกอบ 
 ทั้งนี้  ปริศนา   พุทธสุวรรณ  (2528 :19)  ไดแนะนําหลักจิตวิทยาที่สามารถใชในการจัดการ
เรียนการสอน  คือ 

1. ความใกลชิด โดยใชส่ิงเราและการตอบสนอง  ซ่ึงจะเกดิขึ้นในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน   
เพื่อสรางความพอใจแกผูเรยีน 

2. การฝกหัดคือ  การที่ผูเรียนไดทําซํ้าๆกัน เพื่อสรางความรูความเขาใจทีแ่มนยํา 
3. กฎแหงผล คือ  การที่ผูเรียนไดทราบถึงการทํางานของตน     ดวยการเฉลยคําตอบ ชวย 

ใหผูเรียนไดทราบขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไข และสรางความพอใจใหแกผูเรียน 
4. การจูงใจ  คือ การจัดแบบฝกหัดเรยีงลําดบัจากงายไปยาก  หรือมีรูปประกอบสีสันสวย 

งาม  และแบบฝกมีหลายรูปแบบ 
ในการสรางแบบฝกนั้น     กองการเจาหนาที่       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 

แหงชาต ิ(2531 : 174)  ไดเสนอขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาปญหาและความตองการ    โดยศึกษาจากการผานจดุประสงคการเรียนรู   และผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน  หากเปนไปไดควรศึกษาความตอเนื่องของปญหาในทกุระดบัชั้น  เชน  การ
หารเปนปญหาทุกระดับชั้นหรือไม 

2. วิเคราะหเนื้อหา  หรือทักษะที่เปนปญหาออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆเพื่อใชในการ 
สรางแบบทดสอบ  และบัตรฝกหัด 

3. พิจารณาวัตถุประสงค  รูปแบบขั้นตอนการใชชุดแบบฝกหัด  เชน  จะนําแบบฝกไปใช 
ไดอยางไร  และแบบฝกจะตองประกอบไปดวยอะไรบาง 

4. สรางแบบทดสอบ  ซ่ึงอาจมีแบบทดสอบดงันี้ 
4.1 แบบทดสอบเชิงสํารวจ 
4.2 แบบทดสอบเพื่อวินิจฉยัขอบกพรอง 
4.3 แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่องเฉพาะตอนโดยแบบทดสอบ   ที่สรางขึ้นจะ 
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ตองสอดคลองกับเนื้อหาหรือทักษะทีว่ิเคราะหไวในขั้นตอนที่  2 
5. สรางบัตรฝกหัด  เพื่อใชพฒันาทักษะยอยๆ แตละทักษะ     ในแตละบตัรจะมีคําถามให 

นักเรียนตอบ  การกําหนดรูปแบบ  ขนาดของบัตรพิจารณาตามความเหมาะสม 
6. สรางบัตรอางอิง  เพื่อใชอธิบายคําตอบหรอืแนวทางการตอบแตละเรื่อง  การสรางบัตร 

อางอิงนี้อาจทาํเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหดัไปทดลองใชแลว 
7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา     เพื่อใชบนัทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนโดยจดั 

ทําเปนตอน เปนเรื่องๆเพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะๆสอดคลองกับแบบทดสอบความ 
กาวหนา 

8. นําเอาแบบฝกหัดไปทดลองใชเพื่อหาขอบกพรอง    คุณภาพของบัตรฝกหัด     คุณภาพ 
ของแบบฝกหดั 

9. ปรับปรุงแกไข 
10. รวบรวมเปนชดุ  จัดทําคําชี้แจง  คูมือการใช  สารบัญเพื่อประโยชนตอไป 
ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2515 : 10)  กลาววา  การสอนภาษาไทยใหสนุก       ตองใหนกัเรียน 

พยายามทําแบบฝกหัดใหมากที่สุด  ในแบบฝกหัดจะมีขอผิด  เมื่อครูช้ีแจงใหทราบวาตรงนั้นตรงนี้
ผิดจะทําใหรูสึกสนุกขึ้น  แตระวังอยาใหเปนการประจานนักเรยีนและเมื่อมีขอผิดจะตองแกไขอยา
ปลอยใหผานไปโดยไมไดแกเปนอันขาด 

รัชนี   ศรีไพรวรรณ  (2517 : 412-413)  ไดกลาวถึงหลักในการจัดทําแบบฝกทักษะวา 
1. ใหสอดคลองกับจิตวิทยา    และพัฒนาการของเด็กและลําดับขั้นของการเรียน  เด็กแรก 

เรียนยังมีประสบการณนอย  แบบฝกทกัษะจะตองอาศัยรูปแบบ  สีสวยจูงใจเดก็  และเปนไป
ตามลําดับความยากงาย  เพื่อใหเดก็มีกําลังใจทํา 

2. ใหมีจดุมุงหมายวามุงจะฝกในดานใดแลวจดัเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไวครู 
ตองจัดทําไวลวงหนาเสมอ 

3. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก  ถาสมารถแยกความสามารถ  และจดัทําแบบฝกหดั 
เพื่อสงเสริมเด็กแตละกลุมไดดียิ่งขึ้น 

4. ในแบบฝกหัดตองมีคําชี้แจงงายๆสั้นๆเพื่อใหเดก็เขาใจ   ถาเด็กยังอานไมได  ครูตองชี้ 
แจงดวยคําพดูที่ใชภาษางายๆส้ันๆเพื่อสามารถใหเด็กทาํตามคําส่ังได 

5. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง  ครูจะตองพจิารณาดใูหถ่ีถวน   อยาใหมขีอผิดพลาดได 
6. การใหเด็กทําแบบฝกหัดแตละครั้ง ตองใหเหมาะสมกบัเวลา   และความสนใจของเด็ก  

เด็กเล็กๆยอมสนใจจะทําส่ิงใดอยูไดไมนาน 
7. ควรทําแบบฝกหัดหลายๆแบบเพื่อใหเด็กเรียนรูไดกวางขวางและสงเสริมใหเกิดความ 

คิด 
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8. กระดาษที่ใหเด็กทําแบบฝกหัดตองเหนียวและทนทานพอสมควร 
นอกจากนี้  ลออ   การุณยะวณิช  และคนอื่นๆ(2517 : 137- 138) ไดใหขอแนะนําเกีย่วกับ 

วิธีการฝกทักษะไวดังนี ้
1. ใชหลักการเรยีนรู  เชน  นักเรียนตองเขาใจเปาหมายที่ฝกนักเรยีน     ฝกดวยความตั้งใจ 

และสนใจอยากทํา 
2. การฝกหัดตองทําโดยจําเพาะเจาะจงเฉพาะอยาง    ถามีแบบไวจะทําไดงาย  ครูตองเปน 

แบบอยางที่ถูกตองเสมอ 
3. ไมควรใชเวลานานเกนิไป  จนนักเรยีนเบื่อ  ถาใชเกมหรืออุปกรณชวยนกัเรียนจะตั้งใจ 

อยูไดนาน 
4. วิธีที่ใหนักเรียนฝก  ควรใชวธีิที่เปนระเบียบ  รวดเร็ว  ยนยอ  ครูควรตืน่ตัว   ฉับไวให 

นักเรียนพรอมที่จะทํา  ขจัดสิง่ที่ลาชาตางๆ 
5. ระดับความยากงายของแบบฝกหัดตองเหมาะสมกับนักเรียน 
6. เวลาที่ใชในการฝกหัดในระยะแรกๆควรสัน้กอน  แลวจึงคอยขยายเวลาใหมากขึน้ 
7. ตองมีการฝกหดัเปนรายบุคคล   หรือเฉพาะกลุมดวย  เพราะแตละคนยอมมีจุดออนตาง 

กัน 
8. ครูควรใหนกัเรียนทราบผลความกาวหนาของการทําแบบฝกหัด ซ่ึงจะเปนการจูงใจที่ดี 

ยิ่ง 
9. เมื่อนักเรียนฝกหัดแลว  ตองใหนําไปใชและมีการติดตามผล 
ริเวอร (River , 1968, pp.97-105)  กลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดไวดงันี้ 
1. ตองมีการฝกนกัเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่งๆ  กอนที่จะมีการฝกเรื่องอื่นๆตอไปทั้งนี้ 

ทําขึ้นเพื่อการสอนมิใชเพื่อทดสอบ 
2. แตละบทควรฝกโดยใชแบบประโยคเพยีงหนึ่งแบบเทานั้น 
3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว 
4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้นๆ 
5. ประโยคและคาํศัพทควรเปนแบบที่ใชพดูกนัในชวีิตประจําวันทีน่ักเรยีนรูจักดแีลว 
6. เปนแบฝกทีใ่หนักเรยีนใชความคิดดวย 
7. แบบฝกควรมหีลายๆแบบ  เพื่อไมใหนักเรยีนไปแลว 
8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถใชส่ิงที่เรียนไปแลวไปใชในชวีิตประจําวันได 
มารคส  เพอรดี  และ คินนี  (1970, pp.41-42  อางใน  สํานักงานคณะกรรมการ 

ประถมศึกษาแหงชาต,ิ2531 : 167)  ไดใหหลักการฝกทกัษะไวดังนี ้
1. กอนการฝก  ควรสอนใหผูเรยีนเขาใจเสียกอน  เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจและทราบ 
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เหตุผลที่ตองฝก  การฝกอยางไมเขาใจความหมายอาจไมทําใหเกดิทักษะ 
2. การฝกควรใหผูเรียนไดรับการฝกตามขั้นตอนที่ถูกตอง   ภายใตการแนะนําที่ดี   ถาฝก 

ทักษะผิดๆจะทําใหเสียเวลาเปนอยางมากในการแกไข 
3. ชวงเวลาการฝกสั้นๆบอยๆ  ดวยแบบฝกทีค่ัดเลือกแลวเปนอยางดี   จะมีประสิทธิภาพ 

กวาการฝกชวงยาวๆซึ่งผูเรียนจะเบื่อหนางไมสนใจ 
4. กิจกรรมการฝกควรจะหลากหลาย    นอกจากแบบฝกหัดตางๆแลวอาจใชเกม  ปญหา 

หรือกิจกรรมอื่นๆบาง 
5. การฝกอยางมคีวามมุงหมายจะเกดิประโยชนมาก  ถาผูเรียนเหน็คุณคาและความจําเปน 

ของสิ่งที่เรียนหรือฝกโดยอาจใชความทดสอบ  หรือวิธีการอื่น  เพื่อช้ีใหเห็นผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
การฝก 

6. การฝกความสมัพันธกับมีเหตุผล  ขณะฝกควรใหผูเรียนใชความคิดหาเหตุผลควบคูไป 
ดวย 

ในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการเรียนวิชาภาษาไทยนี้  ตองใชหลักจิตวิทยาการศึกษาเขา 
ชวย  เพื่อใหแบบฝกสรางมีความสมบูรณและเหมาะสมที่จะนําไปใชกบันักเรียน  โดยใหสอดคลอง
กับวยั  ความสามารถและความสนใจของเด็ก  ในเรื่องนี้  สุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย 
(2522 : 52-62)  ไดแนะนําหลักจิตวิทยาที่ควรนํามาใชพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 1.  กฎการเรียนรู ของ ธอรนไดท (Thorndike)  เกี่ยวกบักฎการฝกหดัซึ่งสอดคลองกับการ
ทดลองของ  Watson  นั่นคือส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอยๆยอมทําใหผูฝกคลองแคลว  
สามารถทําไดดี ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหดัทอดทิ้งไปนานแลวยอมทําได
ไมดีเหมือนเดมิ  ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซํ้าก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น 

2.  ความแตกตางระหวางบคุคล    ครูควรคํานึงวานกัเรียนแตละคนมีความรู     ความถนัด   
ความสามารถและความสนใจที่ตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝก  จึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมไมยากหรืองายเกนิไป  และควรมีหลายแบบ 

1. การจูงใจผูเรียน        สามารถทําไดโดยการจัดทําแบบฝกจากงายไปหายากเพื่อดึงดดู 
ความสนใจของผูเรียน  เปนการกระตุนใหติดตามตอไปและทําใหนกัเรียนประสบผลสําเร็จในการ
ทําแบบฝกนอกจากนัน้  การใชแบบฝกจะชวยไมใหผูเรยีนเกดิความเบื่อหนาย 

2. การนําส่ิงที่มีความหมายตอชีวิต   และการเรียนรูมาใหนักเรียนไดทดลองทํา  ภาษาที ่
ใชพูด  ใชเขยีนในชวีิตประจําวัน  ทําใหผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกในสิ่งที่ใกลตวั  นอกจากจะจาํ
ไดแมนยําแลวนักเรียนยังสมารถนําหลักและความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย 

พรรณี   ชูทัย  (2522 : 192-195)     ไดเสนอการนําหลักจิตวิทยามาชวย     ในการฝก
ทักษะพอสรุปไดคือ 
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1. การสาธิตและการอธิบายแนะนํา  เร่ิมแรกควรบอกใหนกัเรียนทราบวาจะทําอยางไรชี้ 
แจงใหเหน็ความสําคัญของสิ่งที่จะเรียนนัน้  เพื่อเราใหเด็กเกดิความสนใจ 

2. ใหเดก็ไดมีโอกาสเด็กไดฝกซ้ําๆและควรไดใหการเสริมแรงอยางทั่วถึง 
3. ในขณะที่ฝกหดั  การใหคําแนะนําควรใหเพื่อชวยใหเด็กฝกทักษะนั้นๆไดดวยตวัเอง 
4. ใหคําแนะนําที่อยูในบรรยากาศที่สบายๆครูผูสอนตองใจเยน็  ไมดุ  บรรยากาศที่ไมตึง 

เครียดจะยัว่ยใุหเด็กเกิดความพยายามทีจ่ะฝก 
5. ส่ิงที่จะทําใหผูเรียนพบปญหายุงยากในการฝกทักษะใหม     คือ      การที่ทักษะเกาของ 

ผูเรียนจะมารบกวนการเรียนทักษะใหม  ซ่ึงควรแกไขดวยการอธิบายใหผูเรยีนเขาใจวา ทักษะใหม
ที่จะฝกฝนนัน้จะมีวิธีการของมัน  ซ่ึงตางไปจากวิธีการของทักษะเกาและพยายามกระตุนใหนกัเรียน
ระลึกอยูเสมอวา เขากําลังเรยีนทักษะใหม 

ซ่ึงในการใชแบบฝกนั้นมีหลักดังนี ้
1. กอนการฝก  ควรสอนใหผูเรยีนเขาใจเสียกอน    เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจ    และ 

ทราบเหตุผลที่จะตองฝก  การฝกอยางไมเขาใจความหมายอาจไมทําใหเกิดทักษะ 
2. การฝกควรใหผูเรียนไดรับการฝกตามขั้นตอนที่ถูกตอง            ภายใตการแนะนําที่ดี   

ถาฝกทักษะผดิๆจะทําใหเสยีเวลาอยางมากในการแกไข 
3. ชวงเวลาการฝกสั้นๆบอยๆดวยแบบฝกที่คดัเลือกแลวเปนอยางดี  จะมปีระสิทธิภาพ 

กวาการฝกชวงยาวๆซึ่งผูเรียนจะเบื่อหนายไมสนใจ 
4. กิจกรรมการฝกควรหลากหลาย นอกจากแบบฝกหัดตางๆแลว   อาจใชเกมแกปญหา   

หรือกิจกรรมอื่นๆบาง 
5. การฝกอยางมคีวามมุงหมายจะเกดิประโยชนมาก         ถาผูเรียนเห็นคุณคาและความ 

จําเปนของสิ่งที่เรียนหรือฝกโดยอาจใชการทดสอบ  หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อช้ีใหเหน็ ผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังการฝก 

6. การฝกควรสัมพันธกับความมีเหตุผล      ขณะฝกควรใหผูเรียนใชความคิดหาเหตุผล 
ควบคูไปดวยทั้งนี้แบบฝกอาจมีรูปแบบไมตายตัว    ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค   เนื้อหา  และกิจกรรม 
การฝกอาจขึ้นอยูในลักษณะเปน  บัตรใบสั่ง  ใบงาน  หรือใบกําหนดงาน  ชุดแบบฝกหัด  เปนตน 

จากเอกสารที่เกี่ยวกับแบบฝกการเขียนสะกดคําดังกลาว   สรุปไดวา    แบบฝกเปนเครื่อง 
มือที่จําเปนตอการฝกทักษะทางภาษาของนักเรียน และการฝกทักษะแตละทักษะนั้นควรจะมกีารฝก
หลายๆแบบ  เชน  อาจเปนการเติมพยัญชนะตน  ตัวสะกด  การทายปญหา  หรือเตมิคําจากรูปภาพ  
โดยใชแบบฝกที่แตกตางกนัออกไปเพื่อใหนักเรยีนไมเบื่อหนายตอการฝก  โดยเฉพาะกับนกัเรยีน
ระดับประถมศึกษาแบบฝกนั้นควรจะมีรูปภาพประกอบดวย  เพื่อเปนเครื่องเราความสนใจใหอยาก
ทําแบบฝก  แบบฝกนั้นอกจากจะเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการเรียนทักษะทางภาษาของนักเรียนแลว
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ยังมีประโยชนสําหรับครู  ในการสอนทําใหทราบพัฒนาการทางภาษานัน้ๆของเด็ก  เหน็
ขอบกพรองในการเรียนซ่ึงจะไดแกไขปรับปรุงไดทันทวงที  เปนการชวยทําใหผูเรียนประสล
ผลสําเร็จทางการเรียน 
 3.1 ลักษณะของแบบฝก 
 กอ  สวัสดิพาณิชย  (อางใน  ประสงค   รายณสุข,2532 :53) ไดแนะนาํเกี่ยวกับลักษณะที่ดี
ของแบบฝก  พอสรุปไดดังนี้ 

1. แบบฝกควรมหีลายแบบ  เพือ่เด็กจะไดไมเบื่อ 
2. ควรเปนแบบฝกสั้นๆ 
3. ควรใหฝกในสถานการณทีแ่ตกตางกนั 
4. ควรมีการประเมินผลขณะทีฝ่กหัดเพื่อดูวาเกิดความชํานาญในทักษะนัน้เพียงใด 

นอกจากนี้  นติยา   ฤทธิโยธี  และศศิธร  สุทธิแพทย(อางใน  สุนทรี  ประเสริฐศรี, 2526 : 21)  ไดให
ความเหน็เกีย่วกับลักษณะที่ดขีองแบบฝกวา  จะตองเปนแบบฝกที่ทาทายใหนักเรยีนอยากทํา  มี
ความยากงายหรือส้ันยาวเหมาะแกนักเรยีน  นักเรียนสวนใหญสามารถทําไดทั้งยงัตองเกี่ยวของกับ
บทเรียนตรงตามหลักจิตวิทยา  ใชภาษาที่เขาใจงายมคีวามหมายตอชีวิตเหมาะสมแกวยั  และ
ความสามารถของเด็ก  มีลักษณะยัว่ยุความสนใจกอใหเกดิความสนุก  พอใจแกผูเรียนสามารถฝกได
ดวยตัวเอง 
 3.2 ขั้นตอนการสรางแบบฝก 
 จากเอกสารแนวทางการจัดทําผลงานทางวิชาการ  สําหรับขาราชการครู  สํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน  ศศิธร  อินตุน, 2535 : 29)  ไดเสนอขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาปญหา   และความตองการ   โดยศึกษาจาการผานจดุประสงคการเรียนรู    และผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนปญหาในทกุระดบัหรือเฉพาะชัน้ใดชั้นหนึ่งหรือไม 

2. วิเคราะหเนื้อหา    หรือทักษะที่เปนปญหา   ออกเปนเนือ้หา  หรือทักษะยอยๆเพื่อสราง 
แบบทดสอบ  และบัตรฝกหดั 

3. พิจารณาวัตถุประสงค  รูปแบบและขั้นตอนการใชแบบฝก 
4. สรางแบบทดสอบ  ซ่ึงอาจมีแบบทดสอบดงันี้ 

4.1 แบบทดสอบเชิงสํารวจ 
4.2 แบบทดสอบเพื่อวินิจฉยัขอบกพรอง 
4.3 แบบทดสอบความกาวหนา 

5. สรางบัตรฝก  เพื่อใชพัฒนาทักษะยอย 
6. สรางบัตรอางอิง 
7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา 
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8. นําแบบฝกหดัไปทดลองใช (Try-out ) เพื่อหาขอบกพรอง 
9. ปรับปรุงแกไข 
10. รวบรวมเปนชดุ จัดทําคําชี้แจง  คูมือการใช ฯลฯ 
3.3 ประโยชนของแบบฝก 

 ยุพา  ยิ้มพงษ (อางใน  สุนทรี  ประเสริฐศรี, 2526 : 20 )  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก
ทักษะดังนี ้

1. เปนสวนเพิ่มเติมในการเรยีนทักษะ 
2. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหดีขึ้น  และคงทนยิ่งขึ้น 
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  ทําใหเกดิผลดทีางดานจิตใจมากขึ้น 
4. ชวยใหครูเหน็ปญหาของเด็กไดชัดเจน  และแกปญหาไดทันทวงท ี
5. เด็กสามารถเกบ็แบบฝกไวใชสําหรับทบทวนดวยตนเอง 
6. ใชเปนเครื่องมอืวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแลว 
7. ชวยใหครู  และนักเรยีนประหยัดเวลา   แรงงาน  และคาใชจายในการฝกงาน แตละครั้ง 
สวน  เชาวนี  เกิดเพทางค (อางใน  สุนทรี  ประเสริฐศรี, 2526 : 20)        สรุป คุณประโยชน 

ของแบบฝกวาเปนเครื่องมือชวยใหเกิดการเรียนรู  ทําใหนกัเรียนเกิดความสนใจและชวยใหครู
ทราบผลการเรียนของนักเรยีนไดอยางใกลชิด 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน  จะเห็นไดวา  แบบฝก เปนสื่อสารการเรียนการสอนชนิดหนึง่   
ซ่ึงหากสราง โดยใชหลักการทางจิตวิทยามาเปนแนวทางจนทําใหไดแบบใดที่มีคุณคาเหมาะสมแก
ผูเรียนแลว  กจ็ะกอประโยชนสําหรับนักเรยีนในการเรียนรูและทักษะเพิ่มมากขึ้น 
 
 
         4. งานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจยัที่เกีย่วกับวิธีสอนแบบมุงประสบการณ 
 มัลลิกา  ภัคดีณรงค  (2531)  ไดทําการศึกษาเกีย่วกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  
การเขียน      และทัศนคติตอการเรียนภาษาไทย      ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  2    ในจังหวดั
นครราชสีมา      ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนปกติ        กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนโรงเรียนวดัโคกพรมตั้งตรงจิต 7   จังหวดันครราชสีมา   จากผลปรากฏวา   นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยวธีิสอนแบบมุงประสบการณภาษา         มผีลการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดาน
ความเขาใจในการอานที่ระดบั    .01  ความสามารถในการเขียนที่ระดับที่     .05  และทัศนคติตอการ
เรียนภาษาไทยระดับที่  .001 
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 นฤมล  กังวาลไกล  (2534)   ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ความสามารถในการเขยีน  และเจตคติตอการเรียนภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4  ที่ไดรับ
การสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนปกติ       กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา 
ปที่  4  โรงเรียนวัดสารอด  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร    ผลการศึกษาปรากฏวาความเขาใจ 
ในการอานของนักเรียน   ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษา   กับการสอนปกติ       มีความ 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01    ความสามารถในการเขียนแตกตางกันอยางมนียั 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และเจตคติตอการเรียนภาษาไทย  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .01   
 สุทธิรัตน  คงไทย (2539)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 
ดวย    วิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา   ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1  โดยทําการศึกษาเปรียบเทยีบ 
พัฒนาการทางการอานเพื่อความเขาใจ    และความสนใจในการอาน       ผลการศึกษา       ปรากฏวา
พัฒนาการทางการอานเพื่อความเขาใจ    ของกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา 
มีพัฒนาพัฒนาการทางการอานเพื่อความเขาใจสูงกวากลุมที่เรียนดวยวธีิสอนปกติ   และกลุมที่เรียน 
ดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา   มีความสนใจในการอานสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีสอน
ปกติ 
 จากงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนแบบมุงประสบการณภาษาดังกลาว  จะเหน็ไดวาวธีิการ
สอนแบบมุงประสบการณภาษานี้     เปนวธีิการสอนภาษาไทย   ที่สงผลใหนักเรยีนมพีัฒนาการทาง 
ดานทักษะการอาน   โดยเฉพาะการอานเพื่อความเขาใจ   นอกจากนี้  ยังชวยใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  มีทักษะในการเขยีน  มีทัศนคติและเจตคติตอวิชาภาษาไทยดีขึ้นดวย 
  
 
 งานวิจยัเกีย่วกบัวิธีสอนแบบวรรณ ี
 ชะเอม  ชวลิตชัยชาญ  (2530)  ไดทําการทดลองสอนคณิตศาสตร  เร่ืองการคูณและการหาร 
กับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่   3    ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกนั   โดยวิธีสอน 
แบบวรรณี  ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณติศาสตร   เร่ืองการคูณและการหารระหวาง 
นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา   ปานกลาง   สูง    ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบ 
วรรณีกับวิธีสอนของ  สสวท.  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 วิไลวรรณ  เอือ้สุวรรณา    (2531)   ไดทําการวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความคงทนในการ 
เรียนรูวิชาคณติศาสตร   เรื่องโจทยปญหาการบวก    ลบ    คูณ    หาร  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
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ปที่  4    ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน    โดยวิธีสอนแบบวรรณีกับ    วิธีสอนของ  
สสวท.  ผลการวิจัยปรากฏวา    ผลสัมฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร    เร่ืองโจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  
หาร  ระหวางนักเรียนซึ่งมีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํา  ปานกลาง  และสูง  ที่ไดรับการสอน 
โดยวิธีสอนแบบวรรณีกับวธีิสอนของ    สสวท.     แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 กัลยา  ตุลพิจิตร  (2532)   ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอานวิชาภาษาไทยของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    2   ที่เรียนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็ก  ระหวางวิธีสอนแบบวรรณีกับ 
วิธีสอนตามคูมือครู     กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ    ในอําเภอบางพลี  จังหวัด 
สมุทรปราการ  ผลการศึกษาปรากฏวา   ความสามารถทางการอานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียน 
โดยใชหนังสือเรียนเลมเล็ก      ระหวางวธีิสอนแบบวรรณีกับวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  แสดงใหเห็นวาวิธีสอนแบบวรรณีทาํ
ใหความสามารถทางการอานของนักเรียนสูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู 
 ประณิตา  อุทาน  (2532)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความคงทนในการ
เรียนรูตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร    เรื่องเศษสวน    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    5      อําเภอ 
โกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค    ที่ไดรับการสอนซอมเสริม    โดยวธีิแบบวรรณี    กบัวิธีปกติทั่วไป 
กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนโรงเรียน   วัดโกรกพระใต      และโรงเรียนบานหาดสู      อําเภอโกรกพระ  
จังหวดันครสวรรค       ผลการศึกษาปรากฏวา     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยนักเรียนที่ไดรับการ
สอนซอมเสริม  โดยวิธีแบบวรรณี   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในการเรียนรูสูงกวา
กลุมที่สอนตามคูมือครู 
 จากงานวิจยัที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบวรรณีดังกลาว      เห็นไดวา         วิธีสอนแบบวรรณี 
นอกจากจะใชไดผลกับวิชาคณิตศาสตรแลว  ยังสามารถใชสอนวิชาภาษาไทยไดโดยเฉพาะการอาน 
ยังสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีความคงทนในการเรียนรูมากขึ้นดวย 
 งานวิจยัเกีย่วกบัการนําส่ือการตูนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ชยันต  เพชรศรีจันทร   (2533)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการอาน 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่   3     จากการสอนดวยวิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา  โดยส่ือ 
หนังสือเรียนที่ใชภาพเหมือน    กับสื่อหนงัสือเรียนที่ใชภาพการตนู    โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
ประชานิเวศน      เขตจตุจักร      กรุงเทพมหานคร    ผลการวิจัยพบวา    ผลสัมฤทธ์ิทางการอานของ 
นักเรียนที่เรียนดวย    วิธีสอนแบบมุงประสบการณภาษา    โดยส่ือหนังสือที่ใชภาพเหมือน   กบัสื่อ
หนังสือที่ใชภาพการตูนแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  ความสนใจในการอาน 
ของนักเรียน    ในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยขนาดอิทธิพลเทากับ  1.63  หรือที่เปอรเซ็นตไทล  94.18 
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 ประภาศรี  กรเกษม  (2533)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่     6      ที่เรียน    จากหนังสือการตูนประกอบบทเรียนกับ  วิธีสอนตาม 
แผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ     ผลการวิจัยปรากฏวา    นักเรียนที่เรียนจากหนังสือการตนู 
ประกอบบทเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานกิจกรรมการอานภาษาองักฤษแตกตางกับนักเรยีนที่
เรียนจากวิธีสอนของกระทรวงศึกษาธิการ    อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ     ทั้ง  3  บทเรียน  อันเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว     และจากการพจิารณาคะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนในการทําแบบทดสอบหลัง 
การเรียนทกุบทเรียน    ผลปรากฏวา   นักเรียนที่เรียนจากหนังสือการตูนประกอบบทเรียนมีคะแนน 
สูงกวานักเรียนที่เรียนจากวธีิสอนตามแผนการสอนของกระทรวงศกึษาธิการ 
 วิรัตน  ไชยมุข   (2538)   ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     และความคิดเห็นของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1   ที่เรียนโดยใชบทเรียนการตนูในวชิาเสริมทักษะคณิตศาสตร    ผลการศึกษา 
ปรากฏวา    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร   ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  1 
ที่เรียนโดยใชบทเรียนการตนู     วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร    เร่ือง  สมการ  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .01  และนกัเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากในเชิงพอใจตอการเรียน  โดยใช 
บทเรียนการตนู  เร่ือง  สมการ 
 พูนศรี  จันทรสกุล    (2541)   ไดทดลองการใชการตูนประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลม 
เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล          ผลการทดลองปรากฏวา  ได
หนังสือการตนูสําหรับใชประกอบการสอนกิจกรรมในวงกลม      เพื่อพัฒนาทางดานสติปญญาของ 
นักเรียนชั้นอนุบาล   1   ทั้งหมด   4   หนวย   รวม  20   เร่ือง  มี-ขนาดรูปเลม  21  X  27  เซนติเมตร 
กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลอง    และกลุมควบคมุมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางดานสติปญญา
ไมแตกตางกัน    หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการ 
ดานสติปญญาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ     .01  และหลังการทดลองนักเรียนกลุม 
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฒันาการทางดานสติปญญาแตกตางจากกอนการทดลอง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 สุพิมล   ทรงประดิษฐ (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนซอมเสริมการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ   โดยใชการตูนประกอบบทเรียน  กับการใชครูสอน  ผลการศึกษาปรากฏวาคะแนน
หลังการทดลองของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนซอมเสริม     โดยใชภาพการตนูประกอบบทเรยีน  
กับกลุมที่ครูเปนผูสอน  จากแบบทดสอบทั้ง  3  ชุด  พบวา   มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ   .05   แสดงใหเห็นวา     กลุมทดลองที่ไดรับการสอนซอมเสริม      โดยใชภาพการตนู
สามารถเรียนไดดี    และมีความเขาใจในเรื่องที่เรียนไดดีกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนซอมเสริม
จากครูผูสอน  
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