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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความสามารถ
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 โดยใช้รูปแบบ “ยุทธศาสตร์ 4 ส ส่งเสริมสถานศึกษาสู่การอ่าน
ออกเขียนได้ 100 %” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน โดยผู้รับผิดชอบและคณะด าเนินงาน
ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมส่งเสริมสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้น ป.1-2 และด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนน าร่อง จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา และ
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ให้มีผลคะแนนการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
สูงขึ้น และส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนน าร่อง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-
NET ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์  สามารถพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการ และบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ 
 การด าเนินงานตามโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดผลส าเร็จที่บรรลุตามเป้าหมาย โดยความ
ร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ       
ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทุกท่านที่เสียสละเวลา 
ก าลังกาย และให้ก าลังใจในด าเนินงานโครงการนี้ จนท าให้การด าเนินงานส่งเสริมสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 โรงเรียนเอกชนน าร่องในจังหวัดเพชรบูรณ์ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 -2 โดยใช้รูปแบบ “ยุทธศาสตร์ 4 ส ส่งเสริม
สถานศึกษาสู่การอ่านออกเขียนได้ 100 %” ฉบับนี้ จะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านและเขียนของนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 กำรศึกษำเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีคุณภำพ อันจะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเข้มแข็งในทุกด้ำน กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนดให้มีกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2562) โดยก ำหนดจุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่คลอบคลุมทั้ง
ด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำจึงได้ก ำหนดนโยบำย “ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่ำนไม่
ออกเขียนไม่ได้” และนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และมีมำตรกำรกำร
ประเมินผล ทีเ่ป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนและกำรเขียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้เน้นย้ ำให้
โรงเรียนปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เช่น กำรสอนแบบแจกลูกสะกด
ค ำ โดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรสมอง (BBL) เป็นต้น และได้ก ำหนด
เป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไปต้อง
อ่ำนคล่องเขียนคล่อง ตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ได้กล่ำวถึง กำรจัดกำรศึกษำกับกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรอ่ำนไว้ในมำตรำ 4 กล่ำวไว้ว่ำ “กำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือ
ควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนทำง
วัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัด
สภำพแวดล้อม สังคม กำรเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และใน
มำตรำ 24 (3) และ (5) มำตรำ 24 กล่ำวไว้ว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง (3) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ 
คิดเป็นและท ำเป็น รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัด
บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน และอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ และมี
ควำมรอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอำจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจำกสื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำง ๆ (รำชกิจจำนุเบกษำ 
ฉบับกฤษฎีกำ, 2542 : 3,9) 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้วำงเป้ำหมำยด้ำนผู้เรียนไว้ว่ำ มุ่งเน้นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ทั้งควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต้อง
ใช้ในกำรด ำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ำมกลำง
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กระแสแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ทักษะส ำคัญจ ำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตำม
ค ำย่อว่ำ 3Rs ประกอบด้วย  อ่ำนออก (Reading)  เขียนได้ (WRiting)  คิดเลขเป็น (ARithmetics) 
(ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560 : 16)  

กำรอ่ำนถือว่ำเป็นทักษะส ำคัญในกำรรับสำร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ำในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ศิลปวิทยำกำรต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้บุคคลเกิดควำมคิดและวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและสังคม ดังนั้นควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
จึงเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงตนเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพในสังคมปัจจุบัน (ลำวัณย์ สังขพัน -
ธำนนท์ และคณะ, 2550 : บทน ำ) กำรอ่ำนหนังสือเป็นกำรพัฒนำตนเอง และใช้เวลำว่ำง ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นมำกในกำรพัฒนำคนและพัฒนำสังคม กำรอ่ำนหนังสือของคนไทยเป็น
กิจกรรมที่ไม่แพร่หลำยแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว โดยเฉพำะกำรอ่ำนหนังสือท่ีดีและมีสำระยิ่งมีน้อยลงไป
อีก สำเหตุมีหลำยประกำรนับตั้งแต่กำรขำดแคลนหนังสือที่ดีตรงกับควำมสนใจของผู้อ่ำน กำรขำด
แคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่ำนได้ ไปจนถึงกำรดึงควำมสนใจและกำรแย่งเวลำของสื่อต่ำง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง ฯลฯ รวมทั้งขำดกำรชักจูง กำรกระตุ้น และมีนิสัยรักกำรอ่ำนทั้งในและ
นอกโรงเรียน เมื่อเทียบกับควำมเพลิดเพลินและกำรได้ฟังได้เห็นเรื่องรำวต่ำง ๆ จำกโทรทัศน์และ
วิทยุกระจำยเสียง แล้วกำรอ่ำนหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่ำวต้องใช้ควำมพยำยำมมำกกว่ำ และต้อง
มีทักษะในกำรอ่ำน ถ้ำจะให้กำรอ่ำนหนังสือเกิดเป็นนิสัยจ ำเป็นต้องปลูกฝังและชักชวนให้เกิดควำม
สนใจกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ดังนี้  1) เร้ำใจให้เกิด
ควำมอยำกอ่ำนหนังสือ 2) ให้เกิดควำมพยำยำมที่จะอ่ำนเพ่ือจะได้รู้เรื่องที่น่ำรู้ที่มีอยู่ในหนังสือ และน่ำ
สนุกตำมกิจกรรมที่จัดขึ้น 3) แนะน ำ กระตุ้นให้อยำกรู้อยำกเห็นเรื่องน่ำรู้ต่ำง ๆ เกิดควำมรอบรู้ คิด
กว้ำง มีกำรอ่ำนต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 4) สร้ำงบรรยำกำศที่น่ำอ่ำนรวมทั้งให้มีวัสดุกำรอ่ำน มีแหล่งกำร
อ่ำนที่เหมำะสมและเพียงพอ (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2549 : 7)    

กำรอ่ำนจัดเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสติปัญญำของคนในสังคมไทย  
กำรอ่ำนท ำให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำควำมรู้ควำมสำมำรถพฤติกรรมและค่ำนิยมต่ำง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินชีวิตโดยพัฒนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  กำรอ่ำนจึงมีควำมส ำคัญต่อ
ชีวิตมนุษย์อย่ำงยิ่ง  2 ประกำร คือ ประกำรแรกส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวัน กล่ำวคือ กำรอ่ำนเป็นกำร
แสวงหำควำมรู้เพ่ือน ำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ประกำรที่สองมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนเพรำะ
กำรอ่ำนเป็นหัวใจของกำรจัดกิจกรรมทั้งหลำยในกำรเรียนกำรสอนและมีควำมส ำคัญยิ่งต่อควำมส ำเร็จ
อันส่งผลต่อกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยเฉพำะในระดับประถมศึกษำหำกเริ่มต้นดีรำกฐำน
กำรอ่ำนของเด็กก็จะดีด้วย 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นหน่วยงำนที่เกิดขึ้นจำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 
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เมษำยน พุทธศักรำช 2560 ข้อ 11 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำยและให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำน
รำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ. มอบหมำย 

(2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
      (3) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่ วยงำนและสถำนศึ กษำ ในสั ง กั ดกระทรว งศึ กษำธิ ก ำร ให้ เป็ น ไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
      (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ 
      (5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
      (6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      (8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
      (9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
      (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
      (11) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้ง
ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด 

จำกควำมส ำคัญของกำรศึกษำ ควำมส ำคัญของกำรอ่ำน ปัญหำของกำรอ่ำนและเขียน
ตลอดจนข้อค้นพบจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ ล้วนเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่ำ สำเหตุหนึ่ง
ที่ท ำให้คนไทยขำดคุณภำพ เป็นผลมำจำกกำรไม่รู้หนังสือของประชำชนนั่นเอง ดังนั้นอำศัยอ ำนำจ
บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดังกล่ำวข้ำงต้น ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำร
บริกำร บริหำร ประสำนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนดในพ้ืนที่ระดับจังหวัด ได้
ท ำกำรวิเครำะห์บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ที่มีตำมกฎหมำย และตระหนักถึงกำรพัฒนำคุณภำพของ
นักเรียน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนขึ้น โดยน ำผลสรุปกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียน 
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 มำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรให้เกิด
ผลดีมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน  

ทั้งนี้ เ พ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ใน
ฐำนะเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในระดับจังหวัด  โดยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนจำกนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงก ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับในจังหวัด ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดให้จัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนทุกระดับชั้นให้อ่ำนออกเขียนได้ ภำยใต้
กิจกรรม “กำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-
2” โดยด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียน ด ำเนินกำรวัดและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียน แล้ว
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมที่ก ำหนดเพ่ือให้มีข้อมูลผลกำรประเมินที่เป็นสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภำค
ส่วนที่จะน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนต่อไป   
วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำร่องมีรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1- 
2 อ่ำนออก-เขียนได้ อย่ำงน้อย 1 รูปแบบ/แนวทำง 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนชั้น ป.1-2 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดอย่ำงน้อย 1 แผน 

3. เพ่ือให้ครูผู้สอนชั้น ป.1-2 มีสื่อ/นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรอ่ำนออก 
เขียนได้ อย่ำงน้อย 1 อย่ำง 

4. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 ร้อยละ 100 อ่ำนออกเขียนได้ 
เป้ำหมำย 

1. ด้ำนสถำนศึกษำ 
            สถำนศึกษำจัดท ำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 
อ่ำนออกเขียนได้ อย่ำงน้อย 1 รูปแบบ/แนวทำง 

2. ด้ำนครูผู้สอน  
2.1 ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ตำม 

ระดับชั้นที่รับผิดชอบอย่ำงน้อย 1 แผน 
2.2 ครูผู้สอนจัดท ำสื่อ/นวัตกรรม อย่ำงน้อย 1 อย่ำง  
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3. ด้ำนนักเรียน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 อ่ำนออก เขียนได้ ถูกต้องเหมำะสมตำมระดับชั้น

ทุกคน 
ตวัชีว้ดักำรอำ่น และกำรเขยีน 

1. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของค ำ และเขียนค ำพ้ืนฐำนใน
ชีวิตประจ ำวันไม่น้อยกว่ำ 600 ค ำ และเขียนประโยคง่ำย ๆ ได้ทุกคน  

2. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 อ่ำนออกเสียงและและบอกควำมหมำยของค ำคล้องจอง และเขียน
ค ำพ้ืนฐำนเพ่ิมจำก ป.1 ไม่น้อยกว่ำ 800 ค ำ อ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ ที่มีควำมใกล้เคียงกับ
หนังสือเรียน และเขียนบรรยำยภำพได้ทุกคน 
ขอบเขตกำรด ำเนนิงำน 
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
      กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในครั้งนี้  เป็นผลที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำร
ส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 โดยใช้
รูปแบบ “ยุทธศำสตร์ 4 ส  ส่งเสริมสถำนศึกษำสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ 100 %” ด ำเนินกำรวัดและ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ของโรงเรียนเอกชน
น ำร่องในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
     กลุ่มประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำร ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ของโรงเรียน

เอกชนน ำร่องในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  กำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ทุกคน โรงเรียนเอกชนน ำร่องในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง ครั้งนี้  มี
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน คือ ภำยในเดือนมีนำคม  2563 
นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 

อ่ำนออกเสียง หมำยถึง  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำม หรือ
ประโยคสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน (ค ำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค ำที่มีตัวสะกดตรง
มำตรำ และไม่ตรงมำตรำ ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ ค ำท่ีมีอักษรน ำ) ได้ตำมระดับชั้นของนักเรียน 

อ่ำนรู้เรื่อง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรกำรอ่ำนค ำ ประโยค หรือข้อควำมสั้น ๆ ที่เป็นค ำใน
ค ำศัพท์พ้ืนฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 ทั้งที่เป็นค ำที่มีควำมหมำยโดยตรงหรือค ำที่มี
ควำมหมำยโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน โดยสำมำรถบอกข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
สำหรับเด็ก (เป็นข้อควำมง่ำย ๆ) จับใจควำมจำกเรื่องที่อ่ำน ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน บอก
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ควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ที่ส ำคัญ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คำดคะเนจำกเรื่องที่อ่ำน 
สรุปควำมรู้ข้อคิดจำกเรื่องท่ีอ่ำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล แปลควำมและสร้ำงสรรค์จำกภำพ 

เขยีนได้ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเขียนค ำ ประโยค หรือข้อควำมสั้น ๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน โดยสำมำรถเขียนค ำ ประโยคง่ำยๆ ค ำคล้องจอง ที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เขียนสะกดค ำ 
แจกลูกประสมค ำ บอกควำมหมำยของค ำ เขียนเรียบเรียงประโยคง่ำยๆ ต่อค ำคล้องจองง่ำย ๆ ได้
ถูกต้องเหมำะสมตำมระดับชั้นของนักเรียน 
 อ่ำนออกเขยีนได ้100 % หมำยถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ทุกคน อ่ำนออก และ
เขียนได้ถูกต้องเหมำะสมตำมวัยในแต่ละระดับชั้น ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด (เกณฑ์กำรผ่ำน คือ ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม ทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียน) 

กำรวนิจิฉยัข้อบกพร่องของนกัเรยีน หมำยถึง กำรค้นหำสำเหตุของข้อผิดพลำดของนักเรียนที่
ท ำให้ครูผู้สอนสำมำรถน ำข้อผิดพลำดหรือจุดบกพร่องนั้นมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขจุดบกพร่องทั้งตัว
นักเรียนและครูผู้สอนต่อไป 

ควำมบกพรอ่งดำ้นกำรอำ่น หมำยถึง กำรมีปัญหำอ่ำนหนังสือไม่ออกเลย หรืออ่ำนหนังสือได้
ไม่เหมำะสมตำมวัย เช่น สะกดไม่ถูก อ่ำนตกหล่น อ่ำนทีละตัวอักษรได้แต่ผสมค ำไม่ได้ แยกแยะ
พยัญชนะท่ีคล้ำยกันไม่ออก (ก - ถ - ภ) ทั้ง ๆ ที่เด็กดูมีควำมฉลำดรอบรู้ในด้ำนอ่ืน ๆ ถ้ำมีใครเล่ำเรื่อง
ให้ฟังจะเข้ำใจดี เรียนรู้จำกกำรเห็นภำพ และกำรฟัง จะท ำได้ดี แต่ถ้ำให้อ่ำนเองจะไม่ค่อยรู้เรื่อง จับ
ใจควำมไม่ได้ 

ควำมบกพรอ่งดำ้นกำรเขยีน หมำยถึง  กำรมีปัญหำในด้ำนกำรเขียนหนังสือ ตั้งแต่เขียน
หนังสือไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่ำอยำกจะเขียนอะไร เขียนตกหล่น สลับต ำแหน่ง หรือผิดต ำแหน่ง เขียนไม่เป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ ใช้ค ำเชื่อมไม่ถูกต้อง เว้นวรรคตอนหรือย่อหน้ำไม่ถูกต้อง จนท ำให้ผู้อ่ำนไม่สำมำรถ
เข้ำใจควำมหมำยที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อได้ถูก 

แบบทดสอบวนิจิฉยัขอ้บกพรอ่ง หมำยถึง แบบทดสอบท่ีสร้ำงขึ้นเพ่ือมุ่งค้นหำข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนรำยบุคคลว่ำมีจุดอ่อนด้ำนใดบ้ำง และน ำข้อมูลมำใช้ในกำรช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
และปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของครูผู้สอน 

กำรนเิทศกำรศกึษำ หมำยถึง กำรบริกำร ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะน ำให้
ค ำปรึกษำมำกกว่ำกำรสั่งกำร โดยผ่ำนตวักลำง คือ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ ให้มีอิสระในกำรปรับปรุงพัฒนำกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน หรือกำรปฏิบัติงำน เพื่อบรรลุควำมส ำเร็จสูงสุดในกำรเรียนของนักเรียน 

กำรนเิทศกำรสอน หมำยถึง สว่นย่อยของกำรนิเทศกำรศึกษำ โดยผู้นิเทศ มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ชี้แนะ ปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรยีนให้กับครูผูส้อน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อท ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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กำรนเิทศภำยใน หมำยถึง กำรนเิทศกำรศึกษำหรือกำรนิเทศกำรสอน โดยจุดมุ่งหมำยเพื่อให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ ช่วยเหลือ และปรับปรุงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันภำยใน
โรงเรียนระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ โดยศึกษำนิเทศก์มีบทบำทเป็นผู้ก ำกับ ติดตำม เสริมแรง 
และให้ก ำลังใจให้กับผู้บริหำรและครู เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
มำตรกำรสง่เสริมสถำนศึกษำสู่กำรพฒันำอำ่นออกเขยีนได ้100 % ระดบัส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวัด 

1. จัดท ำรูปแบบ/แนวทำง ในกำรส่งเสริมสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำอ่ำนออกเขียนได้ 
2. จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำอ่ำนออกเขียนได้ 100 % 
3. จัดประชุมคัดเลือกโรงเรียนเอกชนน ำร่อง  
4. จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนน ำร่องทรำบ 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสถำนศึกษำน ำร่อง ให้ผู้บริหำรและครู เพื่อส่งเสริมกำร 
6. จัดกำรเรียนรู้พัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 
7. จัดท ำเครื่องมือแบบประเมิน/แบบทดสอบกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-2 
8. ส่งเสริมกำรสร้ำงรูปแบบ/แนวทำง น ำสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ของครูและสถำนศึกษำ 
9. สนับสนุนสื่อต้นแบบ และเครื่องมือประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
10. สนับสนุนกำรสร้ำงสื่อ/พัฒนำนวัตกรรม สู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
11. นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำสู่กำรพัฒนำอ่ำนออก

เขียนได้ 100 % อย่ำงต่อเนื่อง 
12. ประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียนของผู้เรียนระหว่ำงกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง 
13. จัดกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน  
14. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
15. ปรับปรุง พัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ของสถำนศึกษำ 

มำตรกำรสง่เสริมสถำนศึกษำสู่กำรพฒันำอำ่นออกเขยีนได ้100 % ระดบัโรงเรยีน 
1. แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนน ำร่องทรำบ 
2. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2 ทุกคนรับทรำบ 
3. จัดท ำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของโรงเรียน 
4. ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของโรงเรียน 
5. ด ำเนินกำรคัดกรองแยกกลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มเด็กพิเศษ 
6. ด ำเนินกำรประเมิน/ทดสอบนักเรียน/จัดกลุ่ม/จัดระดับปัญหำ 
7. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนรำยคน/รำยกลุ่มปัญหำ/รำยระดับปัญหำ 
8. วำงแผนแก้ปัญหำนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยตำมระดับปัญหำ 
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9. จัดกิจกรรมแก้ปัญหำตำมฐำนกำรเรียนรู้ 
10. ผู้บริหำร และทีมนิเทศภำยใน นิเทศ ก ำกับ ติดตำมอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องทุกเดือน 
11. ตรวจสอบ/ประเมิน ทุกเดือน 
12. สรุปผลกำรประเมิน 

มำตรกำรสง่เสริมสถำนศึกษำสู่กำรพฒันำอำ่นออกเขยีนได ้100 % ระดบัหอ้งเรยีน 
1. ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของโรงเรียน 
2. ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำน และกำรเขียนของห้องเรียน 
3. ด ำเนินกำรคัดกรองแยกกลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มเด็กพิเศษ 
4. ด ำเนินกำรสแกนนักเรียน/จัดกลุ่ม/จัดระดับปัญหำ 
5. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนรำยคน/รำยกลุ่มปัญหำ/รำยระดับปัญหำ 
6. วำงแผนแก้ปัญหำนักเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำย/ระดับปัญหำ 
7. จัดกิจกรรมแก้ปัญหำตำมกลุ่มเป้ำหมำย/ระดับปัญหำ 
8. จัดหำ/จัดท ำนวัตกรรม และใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมำะสม 
9. ติดตำมพัฒนำกำรนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องทุกเดือน 
10. ตรวจสอบ/ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
11. สรุป/รำยงำนผลต่อผู้บริหำรโรงเรียนทุกเดือน 

เกณฑใ์นกำรประเมนิเพื่อพจิำรณำตดัสนิกำรจัดกลุ่มนักเรยีน 
1. กลุม่อำ่นไม่ออก ใช้เกณฑ์กำรประเมินโดยให้พิจำรณำจำกนักเรียนสำมำรถอ่ำนค ำศัพท์

พ้ืนฐำนที่เหมำะกับระดับชั้นเรียนได้น้อยกว่ำ ร้อยละ 50  ของค ำศัพท์ที่อยู่ในแบบทดสอบ    
2. กลุม่เขยีนไม่ได้  ใช้เกณฑ์กำรประเมินโดยให้พิจำรณำจำกนักเรียนสำมำรถเขียนค ำศัพท์

พ้ืนฐำนที่เหมำะกับระดับชั้นเรียนได้น้อยกว่ำ ร้อยละ 50  ของค ำศัพท์ที่อยู่ในแบบทดสอบ                
3. กลุม่อำ่นได้แต่ไม่คลอ่ง ใช้เกณฑ์กำรประเมินให้พิจำรณำจำกนักเรียนสำมำรถอ่ำนค ำศัพท์

พ้ืนฐำนที่เหมำะกับระดับชั้นเรียนได้ถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 50 - 70 ของค ำศัพท์ที่อยู่ในแบบทดสอบ แต่
ใช้เวลำในกำรอ่ำนสะกดค ำนำนมำกกว่ำปกต ิ 

4. กลุม่เขยีนไดแ้ตไ่มค่ล่อง ใชเ้กณฑ์กำรประเมินให้พิจำรณำจำกนักเรียนสำมำรถเขียน 
ค ำศัพท์พ้ืนฐำนที่เหมำะกับระดับชั้นเรียนได้ถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 50 - 70 ของค ำศัพท์ที่อยู่ใน
แบบทดสอบ อย่ำงน้อย แต่ใช้เวลำในกำรเขียนนำนมำกกว่ำปกติ  

5. กลุม่อำ่นคลอ่ง ใช้เกณฑ์กำรประเมินให้พิจำรณำจำกนักเรียนสำมำรถอ่ำนค ำศัพท์พ้ืนฐำนที่
เหมำะกับระดับชั้นเรียนได้ถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไปของค ำศัพท์ที่อยู่ในแบบทดสอบ  

6. กลุม่เขยีนคลอ่ง ใช้เกณฑ์กำรประเมินให้พิจำรณำจำกนักเรียนสำมำรถเขียน ค ำศัพท์
พ้ืนฐำนที่เหมำะกับระดับชั้นเรียนได้ถูกต้องตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไปของค ำศัพท์ที่อยู่ในแบบทดสอบ 
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ระดบัของปญัหำกำรอ่ำนไม่ออก เขยีนไม่ได้ 
      ระดับของปัญหำที่ท ำให้นักเรียนไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ แบ่งระดับปัญหำได้ 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 นักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะครบทุกตัว 
ระดับท่ี 2 นักเรียนไม่รู้จักสระครบทุกตัว 
ระดับท่ี 3 นักเรียนไม่รู้จักวรรณยุกต์ครบทุกตัว 
ระดับท่ี 4 นักเรียนไม่สำมำรถอ่ำนผันอักษรได้ครบทุกตัว 
ระดับท่ี 5 นักเรียนไม่สำมำรถอ่ำนค ำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำได้ 
ระดับที่ 6 นักเรียนไม่สำมำรถอ่ำนค ำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำได้ 
ระดับท่ี 7 นักเรียนไม่สำมำรถเขียนค ำท่ีมีตัวสะกดตรงตำมมำตรำได้ 
ระดับท่ี 8 นักเรียนไม่สำมำรถเขียนค ำท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำได้ 

สำเหตขุองปญัหำกำรอำ่นไม่ออก เขยีนไม่ได้ 
นักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้  อำจมีหลำยสำเหตุ อำทิเช่น มีปัญหำทำงครอบครัว บิดำ

มำรดำหย่ำร้ำงกันต้องอำศัยอยู่กับ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย ท ำให้ขำดควำมอบอุ่น รู้สึกว่ำตนเองมีปมด้อย ขำด
ควำมมั่นใจตนเอง ไม่กล้ำแสดงออก มีพฤติกรรมขำดเรียนบ่อย ย้ำยโรงเรียนบ่อย มีภำวะทุพ-
โภชนำกำร เจ็บป่วยเรื้อรัง หรืออำจมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย และสมองช้ำกว่ำเด็กปกตทิั่วไป  
กำรฝกึทักษะพฒันำควำมสำมำรถกำรอำ่นและกำรเขยีน 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องฝึกให้นักเรียนประกอบด้วย 5 ทักษะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
1. ทักษะกำรดู    
2. ทักษะกำรฟัง    
3. ทักษะกำรพูด  
4. ทักษะกำรอ่ำน   
5. ทักษะกำรเขียน   

ทักษะพ้ืนฐำนทั้ง 5 เป็นทักษะส ำคัญที่ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนได้ฝึกบ่อย ๆ โดยฝึกอ่ำนพร้อม
กันทั้งห้อง และให้ฝึกอ่ำนออกเสียง ฝึกอ่ำนสะกดค ำ ทีละคนเพ่ือจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมมั่นใจใน
ตนเอง กล้ำอ่ำนออกเสียง กล้ำเขียนค ำ กล้ำแสดงออกด้วยตนเองอย่ำงมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวผิด  
ผลที่คำดวำ่จะไดร้ับ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียนที่เป็น
จริงในปัจจุบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ของโรงเรียนเอกชนน ำร่อง เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูล
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ต่อไป 
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บทที ่2  
เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 โดยใช้รูปแบบ “ยุทธศำสตร ์4 ส  ส่งเสรมิสถำนศึกษำสูก่ำรอ่ำนออกเขยีนได้ 
100 %”  ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ำเสนอ
ตำมล ำดับดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 
 2. หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 3. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอ่ำน 
 4. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียน 
 5. เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรวินิจฉัยข้อบกพร่อง 

6. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและเขียน 
 7. เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  

8. ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ทำงภำษำ   
 9. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551  
    วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็น
มนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และ
ทักษะพ้ืนฐำน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพ  
     หลักกำร 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีหลักกำรที่ส ำคัญ  ดังนี้ 
     1. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพของชำติ มีจุดหมำยและมำตรฐำนกำร

เรียนรู้ เป็นเป้ำหมำยส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล 

     2. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือปวงชน ที่ประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำง
เสมอภำค และมีคุณภำพ 
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     3. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่สนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

     4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่มีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

     5. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
     6. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์   
     จุดหมำย 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มี
ศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ จึงก ำหนดเป็นจุดหมำยเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

     2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

     3. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักกำรออกก ำลังกำย 
     4. มีควำมรักชำติ มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     5. มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย   กำรอนุ รักษ์และพัฒนำ

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสำธำรณะที่มุ่งท ำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
มีควำมสุข     
     สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
      1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมใน
กำรใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำ
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล
และควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
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      2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำร
คิด อย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

     3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ 
ที่เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
      4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไป
ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้ง
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำร
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

     5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้ำนต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ถูกต้องเหมำะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

     มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมสมดุล ต้องค ำนึงถึงหลักพัฒนำกำรทำงสมองและพหุปัญญำ 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จึงก ำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้  
     1. ภำษำไทย 
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    2. คณิตศำสตร์ 
3. วิทยำศำสตร์  
4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษำและพลศึกษำ 
6. ศิลปะ 
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
8. ภำษำต่ำงประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้เป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์เมื่อจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกนั้นมำตรฐำนกำรเรียนรู้ยังเป็นกลไกส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำทั้งระบบ เพรำะมำตรฐำนกำรเรียนรู้จะสะท้อนให้ทรำบว่ำต้องกำรอะไร 
จะสอนอย่ำงไร และประเมินอย่ำงไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบเพ่ือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโดยใช้ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งรวมถึงกำร
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรทดสอบระดับชำติ ระบบกำรตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภำพ
ดังกล่ำวเป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยสะท้อนภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมที่
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ก ำหนดเพียงใด 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียน 
ดังนี้ 

ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ / 
กิจกรรม 

เวลำเรยีน 

ระดบัประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศกึษำ         

ตอนปลำย 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ภำษำไทย 

200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
คณิตศำสตร์ 

200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
วิทยำศำสตร์ 

80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 
  - ประวัติศำสตร์ 
 
  - ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
  - หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม  
    และกำรด ำเนินชวีิตในสังคม 
  - เศรษฐศำสตร ์
  - ภูมิศำสตร ์

120 
 

40 
 
 
 

80 

 
 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

120 
 

40 
 
 
 

80 

160 
(4 นก.) 

40 
 
 
 

120 
(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
 
 
 

120 
(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
 
 
 

120 
(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3นก.) 
ศิลปะ 

80 80 80 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
กำรงำนอำชีพและ 
เทคโนโลยี 

40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
ภำษำต่ำงประเทศ 

40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 

840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
รำยวิชำ / กิจกรรมที่
สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติม          
ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่ำ 40 ชัว่โมง ปีละไม่น้อยกว่ำ 200 ชัว่โมง 
ไม่น้อยกวำ่  

1,600  ชั่วโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกวำ่  1,000 ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกวำ่ 1,200 ชั่วโมง/ป ี
รวม 3  ปี 
ไม่น้อยกวำ่ 

3,600 ชั่วโมง 
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2. หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
     2.1 สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้จ ำนวนทั้งหมด 67 มำตรฐำน ส ำหรับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ก ำหนดสำระและมำตรฐำน
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดภำษำไทย ดังนี้ 

สำระที่ 1 กำรอ่ำน 
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำ

ในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
สำระที่ 2  กำรเขียน 
มำตรฐำน ท  2.1 ใช้กระบวนกำรเขียน เขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียน

เรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สำระที่ 3 กำรฟัง  กำรดู  และกำรพูด 
มำตรฐำน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด 

ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณ และสร้ำงสรรค์ 
สำระที่ 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ

และพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำ ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ                                   
สำระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น

คุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
     2.2 ควำมส ำคัญของภำษำไทย  
      ภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ของชำติเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและ
เสริมสร้ำงบุคลิกภำพของคนในชำติให้มีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท ำให้สำมำรถประกอบกิจธุระ กำรงำน และด ำรงชีวิตร่วมกัน ใน
สังคมประชำธิปไตยได้อย่ำงสันติสุข และเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำก
แหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ  เพ่ือพัฒนำควำมรู้ พัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์ และ
สร้ำงสรรค์ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน ำไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ   นอกจำกนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญำของบรรพบุรุษ ด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภำพ เป็นสมบัติล้ ำค่ำควรแก่กำรเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสืบสำนให้คงอยู่คู่ชำติไทยตลอดไป 
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     2.3 ทักษะที่ส ำคัญในภำษำไทย 
ภำษำไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร กำรเรียนรู้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตจริง  
กำรอ่ำน กำรอ่ำนออกเสียงค ำ ประโยค กำรอ่ำนบทร้อยแก้ว ค ำประพันธ์ชนิดต่ำง ๆ กำรอ่ำน

ในใจเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้จำกสิ่งที่อ่ำน เพ่ือน ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

กำรเขียน กำรเขียนสะกดตำมอักขรวิธี กำรเขียนสื่อสำร โดยใช้ถ้อยค ำและรูปแบบต่ำง ๆ ของ
กำรเขียน  ซึ่งรวมถึงกำรเขียนเรียงควำม ย่อควำม รำยงำนชนิดต่ำงๆ กำรเขียนตำมจินตนำกำร 
วิเครำะห์วิจำรณ์ และเขียนเชิงสร้ำงสรรค์  

กำรฟัง กำรดู และกำรพูด กำรฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึก พูดล ำดับเรื่องรำวต่ำงๆ อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ ทั้งเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร และกำรพูดเพ่ือโน้มน้ำวใจ  

หลักกำรใช้ภำษำไทย ธรรมชำติและกฎเกณฑ์ของภำษำไทย กำรใช้ภำษำให้ถูกต้องเหมำะสม
กับโอกำสและบุคคล กำรแต่งบทประพันธ์ประเภทต่ำงๆ และอิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศใน
ภำษำไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษำข้อมูล แนวควำมคิด 
คุณค่ำของงำนประพันธ์ และควำมเพลิดเพลิน กำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบ้ำนที่เป็นภูมิปัญญำที่มีคุณค่ำของไทย ซึ่งได้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีเรื่องรำวของสังคมในอดีต และควำมงดงำมของภำษำเพ่ือให้เกิดควำมซำบซึ้งและภูมิใจ ใน
บรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน 
     2.4 คุณภำพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
อ่ำนออกเสียง ค ำคล้องจอง ข้อควำม เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ำยๆ ได้ถูกต้อง

คล่องแคล่ว เข้ำใจควำมหมำยของค ำและข้อควำมที่อ่ำน ตั้งค ำถำมเชิงเหตุผล ล ำดับเหตุกำรณ์ 
คำดคะเนเหตุกำรณ์ สรุปควำมรู้ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ปฏิบัติตำมค ำสั่งค ำอธิบำยจำกเรื่องที่อ่ำนได้ 
เข้ำใจควำมหมำยของข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่ และแผนภูมิ อ่ำนหนังสืออย่ำงสม่ ำเสมอ และมี
มำรยำทในกำรอ่ำน 

มีทักษะในกำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยำย บันทึกประจ ำวัน เขียน
จดหมำยลำครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรและมีมำรยำทในกำรเขียน 
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เล่ำรำยละเอียดและบอกสำระส ำคัญ ตั้งค ำถำม ตอบค ำถำม รวมทั้งพูดแสดงควำมคิด
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรเล่ำประสบกำรณ์และพูดแนะน ำ หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตำม และมีมำรยำทในกำรฟัง ดู และพูด 

สะกดค ำและเข้ำใจควำมหมำยของค ำ ควำมแตกต่ำงของค ำและพยำงค์ หน้ำที่ของค ำ
ในประโยคมีทักษะกำรใช้พจนำนุกรมในกำรค้นหำควำมหมำยของค ำ แต่งประโยคง่ำยๆ แต่งค ำคล้อง
จอง แต่งค ำขวัญ และเลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถ่ินได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 

เข้ำใจและสำมำรถสรุปข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน ำไปใช้
ในชีวิตประจ ำวัน แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดีที่อ่ำน รู้จักเพลงพ้ืนบ้ำน เพลงกล่อมเด็กซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ ำบทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่ำตำมควำมสนใจได้ 
      จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะได้ถูกต้อง อธิบำย
ควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนัยของค ำ ประโยค ข้อควำม ส ำนวนโวหำรจำกเรื่องที่อ่ำน 
เข้ำใจค ำแนะน ำ ค ำอธิบำยในคู่มือต่ำงๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจควำมส ำคัญ
ของเรื่องที่อ่ำนและน ำควำมรู้ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตได้ มี
มำรยำทและมีนิสัยรักกำรอ่ำน และเห็นคุณค่ำสิ่งที่อ่ำน 

มีทักษะในกำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค ำ  แต่ง
ประโยคและเขียนข้อควำม ตลอดจนเขียนสื่อสำรโดยใช้ถ้อยค ำชัดเจนเหมำะสม ใช้แผนภำพ โครงเรื่อง
และแผนภำพควำมคิด เพ่ือพัฒนำงำนเขียน เขียนเรียงควำม ย่อควำม จดหมำยส่วนตัว กรอกแบบ
รำยกำรต่ำงๆ เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมี
มำรยำทในกำรเขียน 

พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่ำเรื่องย่อหรือสรุปจำกเรื่องที่ฟัง
และดู ตั้งค ำถำม   ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟังและดู
โฆษณำอย่ำงมีเหตุผล พูดตำมล ำดับขั้นตอนเรื่องต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน พูดรำยงำนหรือประเด็นค้นคว้ำ
จำกกำรฟัง กำรดู กำรสนทนำ และพูดโน้มน้ำวได้อย่ำงมีเหตุผล รวมทั้งมีมำรยำทในกำรดูและพูด 

สะกดค ำและเข้ำใจควำมหมำยของค ำ ส ำนวน ค ำพังเพยและสุภำษิต รู้และเข้ำใจ 
ชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยค ชนิดของประโยค และค ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย ใช้ค ำรำชำ
ศัพท์และค ำสุภำพได้อย่ำงเหมำะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภำพ และ
กำพย์ยำนี 11  
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เข้ำใจและเห็นคุณค่ำวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน เล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำน ร้องเพลง
พ้ืนบ้ำนของท้องถิ่น น ำข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ ำบทอำขยำน
ตำมท่ีก ำหนดได้ 

จำกหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ สรุปได้ว่ำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยเป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงภำษำที่จ ำเป็นและส ำคัญส ำหรับ
ผู้เรียน  โดยมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนำกำรทำงภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรดู ทักษะกำรฟัง ทักษะกำรพูด 
ทักษะกำรอ่ำนออก และทักษะกำรเขียน ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐำนที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในหลักสูตร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2   โดยจัดไว้ในสำระท่ี 1 กำรอ่ำน  สำระ
ที่ 2 กำรเขียน สำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย และสำระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
3. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอ่ำน 
     3.1 ควำมรู้พื้นฐำนภำษำไทย 
 ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล (2553 : 13) ได้กล่ำวถึงอักษรไทยมีองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ ตัว
พยัญชนะ รูปสระ เครื่องหมำยวรรณยุกต์ ไว้ดังนี้ 
 พยัญชนะ คือ เสียงที่เปล่งออกมำ โดยใช้อวัยวะส่วนต่ำง ๆ ในปำกและคอ โดยทั่ วไปจะออก
เสียงพยัญชนะร่วมกับสระ พยัญชนะมี 44 ตัว  ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต 
ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ปัจจุบันเลิกใช้พยัญชนะ 2 ตัว คือ ฃ ฅ 
 สระ คือ เสียงพูดที่เปล่งออกมำโดยอำศัยกำรเคลื่อนไหวของลิ้น และริมฝีปำกเป็นส ำคัญ แต่ไม่
มีกำรสกัดกั้นจำกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปำก โดยทั่วไปจะออกเสียงสระร่วมกับพยัญชนะ หรือออก
เสียงเฉพำะเสียงสระอย่ำงเดียวก็ได้ สระมี 21 รูป 32 เสียง แบ่งเป็นสระเสียงสั้น 18 เสียง สระเสียง
ยำว 14 เสียง โดยมีกำรจ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ สระเดี่ยว สระประสม สระเกิน 
 วรรณยุกต์ คือ ระดับเสียงสูงต่ ำของค ำในภำษำไทยมี 5 เสียง ได้แก่ เสียงสำมัญ เสียงเอก เสียง
โท เสียงตรี เสียงจัตวำ มีรูปเครื่องหมำยบอกระดับเสียง อยู่เบื้องบนอักษร 4 รูป ได้แก่ ◌ ่ (เอก)  ◌ ้ (โท)  
◌   (ตรี)  ◌   (จัตวำ) 
     3.2 ควำมหมำยของกำรอ่ำน 
 กำรอ่ำนเป็นทักษะพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรสื่อสำรที่ช่วยให้ผู้อ่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
ควำมหมำยของสื่อ กำรอ่ำนเป็นพฤติกรรมกำรรับสำรที่ส ำคัญ ปัจจุบันมีผู้รู้ นักวิชำกำรและนักเขียน
น ำเสนอควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรและงำนสร้ำงสรรค์ จัดพิมพ์ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ มำกมำย
นอกจำกนี้แล้วข่ำวสำรส ำคัญ ๆ หลังจำกน ำเสนอด้วยกำรพูด หรืออ่ำนให้ฟังผ่ำนสื่อต่ำงๆ แล้วส่วน
ใหญ่มีกำรจัดพิมพ์เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำนแก่ผู้อ่ำนในรุ่นหลัง ๆ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจึงมี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพในสังคมปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่ำองค์กำร
ระดับนำนำชำติ เช่น องค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ จะใช้ควำมสำมำรถ
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ในกำรรู้หนังสือของประชำกรประเทศต่ำง ๆ เป็นดัชนีวัดระดับกำรพัฒนำของประเทศอ่ืน ๆ โดยมีผู้ให้
ควำมหมำยของกำรอ่ำนได้ต่ำง ๆ กัน ดังนี้ 
 พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “อ่ำน” เป็นค ำกริยำ 
หมำยถึง ว่ำตำมตัวหนังสือ ถ้ำออกเสียงด้วย เรียกว่ำ อ่ำนออกเสียง ถ้ำไม่ต้องออกเสียง เรียกว่ำ อ่ำน
ในใจ สังเกตหรือพิจำรณำดูเพ่ือให้เข้ำใจ เช่น อ่ำนสีหน้ำ อ่ำนริมฝีปำก อ่ำนใจ ตีควำม เช่น อ่ำนรหัส 
อ่ำนลำยแทง 
 คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (2552 : 140) ได้ให้ควำมหมำย กำร
อ่ำน หมำยถึง กระบวนกำรค้นหำ รับรู้และเข้ำใจควำมหมำยของสิ่งที่อ่ำน โดยผ่ำนกระบวนกำรจับ
ใจควำมส ำคัญ และตีควำมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์และพัฒนำตนเองทั้งด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ และ
สังคม 
 วรรณี  โสมประยูร (2553 : 128) ได้ให้ควำมหมำย กำรอ่ำน หมำยถึง กระบวนกำรทำงสมอง
ที่ต้องใช้สำยตำสัมผัสตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รับรู้และเข้ำใจควำมหมำยของค ำหรือสัญลักษณ์โดย
ออกมำเป็นควำมหมำยที่ใช้สื่อควำมคิดและควำมรู้ระหว่ำงผู้เขียนกับผู้อ่ำนให้เข้ำใจตรงกัน และผู้อ่ำน
สำมำรถน ำเอำควำมหมำยนั้น ๆ ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ (2540 : 83) ให้ควำมหมำยของกำรอ่ำนไว้ว่ำ กำรอ่ำน คือกำรรับสำรใน
รูปของตัวอักษรมำแปลเป็นควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้อ่ำนโดยผ่ำนกำรคิด ประสบกำรณ์และควำมเชื่อ
ของตน 
 สุนันทำ  มั่นเศรษฐวิทย์ (2540 : 1) ให้ควำมหมำยของกำรอ่ำนว่ำ เป็นล ำดับขั้นที่เก่ียวข้องกับ
กำรท ำควำมเข้ำใจและควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ ประโยค ข้อควำมและเรื่องรำวของสำร ซึ่งผู้อ่ำน
สำมำรถบอกควำมหมำยได้ 
 วัฒนะ บุญจับ (2541 : 100) กล่ำวว่ำ กำรอ่ำน คือ กำรรับรู้ควำมหมำยจำกข้อควำมหรือ
ถ้อยค ำที่จัดพิมพ์ หรือจำรึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ปรำกฏหรือปรำกฏในรูปสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่
สำมำรถแปลควำมหมำยหรือตีควำมหมำยได้ 
 สมุทร เซ็นเชำวนิช (2545 : 1) กล่ำวว่ำ กำรอ่ำน คือ กำรสื่อควำมหมำยระหว่ำงผู้เขียนกับ
ผู้อ่ำน ผู้เขียนพูด ผู้อ่ำนแสดงปฏิกิริยำตอบโต้และอำจจะตอบโต้กับผู้อ่ืนด้วย กำรสื่อควำมหมำยในกำร
อ่ำนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่ำง คือ ผู้เขียน ผู้อ่ำน และรำยงำน (สิ่งที่ได้อ่ำนมำแล้วหรือปฏิกิริยำ
โต้ตอบซึ่งอำจขึ้นจำกกำรอ่ำนนั้น ๆ) 
 สนิท ตั้งทวี (2536 : 42) ได้ให้ควำมหมำย กำรอ่ำน หมำยถึง กำรแปลควำมของตัวอักษร
ออกเป็นถ้อยค ำและควำมคิด แล้วน ำควำมคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตัวอักษรเป็นเพียงเครื่องหมำย
แทนค ำพูด และค ำพูดก็เป็นเพียงเสียงที่ใช้แทนของจริงอีกทอดหนึ่ง เพรำะฉะนั้นหัวใจของกำรอ่ำนจึง
อยู่ที่กำรเข้ำใจควำมหมำยของค ำที่ปรำกฏอยู่ในควำมนั้น 
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 ปรียำ หิรัญประดิษฐ์ (2532 : 62) ได้ให้ควำมหมำย กำรอ่ำน  คือกำรรับรู้ควำมหมำยของสำร
จำกลำยลักษณ์อักษร กำรแปลตัวหนังสือออกมำเป็นเสียงและควำมหมำย กำรอ่ำนจึงมีเป้ำหมำยอยู่ที่
ผู้อ่ำนต้องเข้ำใจสำร และรับรู้ควำมหมำยของสิ่งที่อ่ำนได้ 
 สรุปได้ว่ำ กำรอ่ำน หมำยถึง พฤติกรรมกำรรับสำรอย่ำงหนึ่งที่ผ่ำนกระบวนกำรทำงสมองใน
กำรรับรู้โดยอำศัยทักษะทำงควำมคิด และเข้ำใจควำมหมำยของค ำ กลุ่มค ำ ประโยค ข้อควำมและ
เรื่องรำวต่ำง ๆ หรือสัญลักษณ์โดยสื่อออกมำเป็นถ้อยค ำและควำมคิด เกิดเป็นควำมรู้ที่ผู้อ่ำนสำมำรถ
สรุปและประเมินผลสิ่งทีอ่่ำนสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได ้
     3.3 ควำมส ำคัญของกำรอ่ำน 

กำรอ่ำน มีผู้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำนไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 
คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (2552 : 144) ได้กล่ำวว่ำกำร 

อ่ำนมีควำมส ำคัญและนัยที่มีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับพฤตกรรมกำรเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ดังนี้ 
  1. กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเรียนรู้ หำกอ่ำนไม่ได้ กำรเรียนกำรสอนย่อม
พบอุปสรรคอย่ำงใหญ่หลวง พฤติกรรมในกำรเรียนของเด็กก็จะเปลี่ยนไป ท ำให้หงอยเหงำ เก็บกด 
หรือมิฉะนั้นจะแสดงออกต่ำง ๆ ในลักษะทดแทนปมด้วยเหล่ำนั้นก็มี ครูจ ำเป็นต้องเอำใจใส่ ช่วยเหลือ 
แก้ไข ซ่อมเสริม ตั้งแต่อ่ำนบทเรียนแรกทันที 
  2. เด็กที่อ่ำนได้ย่อมได้รับกำรยอมรับ สำมำรถร่วมเรียน ร่วมเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ดี 
ตรงกันข้ำมกำรที่เด็กมีอุปสรรคในกำรอ่ำน ย่อมขำดควำมอบอุ่น ขำดควำมม่ันใจในตนเอง 
  3. กำรอ่ำนได้  อ่ำนเป็น จึ ง เป็นเครื่องมือที่ส่ ง เสริมให้ เด็กได้รั บรู้ เกี่ ยวกับ
สภำพแวดล้อม ทั้งนี้ เพรำะไม่ว่ำโรงเรียนหรือสถำนบันกำรศึกษำใดในโลก ก็ไม่อำจจัดประสบกำรณ์ให้
ผู้เรียนได้อย่ำงสมบูรณ์ที่สุด กำรอ่ำนจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่เด็กจะค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้อย่ำงจุใจ หรือ
ตำมควำมจ ำเป็นของเด็กเหล่ำนั้นได้ดี 
  4. กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ กำรปรับปรุงอำชีพ เมื่อวัย
ประถมศึกษำ อำจเรียนรู้จำกกิจกรรมกำรศึกษำนอกโรงเรียนได้อีกทำงหนึ่ง 
  5. กำรอ่ำนมีควำมจ ำเป็นต่อกำรเป็นพลเมืองดีที่จะรับรู้ข่ำวสำร เหตุกำรณ์บ้ำนเมือง
กำรปกครอง ที่พลเมืองดีจะต้องให้ควำมร่วมมือแก่ทำงรำชกำรได้ดี 
  6. กำรอ่ำนเป็น จะเป็นเครื่องมืออย่ำงส ำคัญในกำรพินิจ เลือกตัดสินใจที่จะเลือก
ตัวแทนในด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง อันเป็นรำกฐำนส ำคัญของระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  7. กำรอ่ำนย่อมเป็นกิจกรรมส ำคัญที่จะช่วยให้เด็กวัยประถมศึกษำหรือพ้นวัย
ประถมศึกษำ สำมำรถใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์โดยใช้กำรอ่ำน ทั้งยังจะได้รับควำมเพลิดเพลินช่วย
พัฒนำจิตใจ และอ่ืน ๆ ได้ดี 
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  8. กำรอ่ำนจะทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นโดยล ำดับ ช่วยให้ผู้ อ่ำนทรำบถึงควำม
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม กำรสื่อสำร กำรพยำกรณ์อำกำศเพ่ือกำรปรับตน ปรับปรุงอำชีพยิ่งสังคมเจริญ
ขึ้นมำกเพียงใด กำรอ่ำนก็จะทวีควำมส ำคัญมำกข้ึนเพียงนั้น 

วรรณี  โสมประยูร (2553 : 128) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรอ่ำนมีควำมส ำคัญ ดังนี้ 
 1. กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญยิ่งในกำรศึกษำเล่ำเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจ ำเป็นต้อง

อำศัยทักษะกำรอ่ำน ท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระของวิชำกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้ตนเองได้รับควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ตำมที่ต้องกำร 

 2. ในชีวิตประจ ำวันโดยทั่วไป คนเรำต้องอำศัยกำรอ่ำนติดต่อสื่อสำรเพ่ือท ำควำม
เข้ำใจกับบุคคลอ่ืนร่วมไปกับทักษะกำรฟัง กำรพูด และกำรเขียนทั้งในด้ำนภำรกิจส่วนตัวและกำร
ประกอบอำชีพกำรงำนต่ำง ๆ ในสังคม 

 3. กำรอ่ำนช่วยให้บุคคลสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกสิ่งที่อ่ำนไปปรับปรุง
และพัฒนำอำชีพหรือธุรกิจกำรงำนที่ตัวเองกระท ำอยู่ให้เจริญก้ำวหน้ำและประสบควำมส ำเร็จได้ใน
ที่สุด 

 4. กำรอ่ำนสำมำรถสนองควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
เช่น ช่วยให้มั่นคงปลอดภัย ช่วยให้ได้รับประสบกำรณ์ใหม่ ช่วยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้มี
เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นต้น 

 5. กำรอ่ำนทั้งหลำยจะส่งเสริมให้บุคคลได้ขยำยควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ิมขั้น
อย่ำงลึกซึ้งและกว้ำงขวำง ท ำให้เป็นผู้รอบรู้เกิดควำมมั่นใจในกำรพูด ปรำศรัยกำรบรรยำยหรือกำร
อภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ นับว่ำเป็นกำรเพ่ิมบุคลิกภำพและควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ตนเอง 

 6. กำรอ่ำนหนังสือพิมพ์หลำยชนิดนับว่ำเป็นกิจกรรมนันทนำกำรที่น่ำสนใจมำก เช่น 
อ่ำนหนังสือพิมพ์ นิตยสำร นวนิยำย กำร์ตูน เป็นกำรช่วยให้บุคคลรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และ
เกิดควำมเพลิดเพลินสนุกสนำนได้เป็นอย่ำงดี 

 7. กำรอ่ำนเรื่องรำวต่ำง ๆ ในอดีต เช่น ศิลำรึก ประวัติศำสตร์เอกสำรส ำคัญ 
วรรณคดีจะช่วยให้อนุชนรู้จักอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมของคนไทยเอำไว้ และสำมำรถพัฒนำให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไปได ้

กำรอ่ำนเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสติปัญญำของคนในสังคม กำรอ่ำน
ท ำให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ พฤติกรรม และค่ำนิยมต่ำง ๆ รวมทั้งช่วยให้
กำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินชีวิต พัฒนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต กำรอ่ำนจึงมีควำมส ำคัญต่อชีวิต กำร
อ่ำนจึงมีควำมส ำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่ำงยิ่ง ดังนี้ 

1. ส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวัน 
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     ควำมเป็นจริงกำรอ่ำนไม่ได้มีควำมส ำคัญต่อนักเรียนหรือนักศึกษำเท่ำนั้นแต่
บุคคลทั่วไปก็อำจแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยกำรอ่ำน กำรอ่ำนเป็นสื่อกลำงของกำรเรียนรู้ ผู้อ่ำนมำกย่อมรู้
มำกและถ้ำน ำควำมรู้นั้นมำใช้ประโยชน์ต่อสังคม สังคมนั้นย่อมมีประสิทธิภำพสำมำรถพัฒนำไปในทำง
ที่ถูกที่ควรอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรปลูกฝังให้รักกำรอ่ำนตั้งแต่เยำว์วัย จึงเป็นพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 2. ส ำคัญต่อกำรเรียน 
     กำรอ่ำนเป็นหัวใจของกำรจัดกิจกรรมทั้งหลำยในกำรเรียนกำรสอนและมี

ควำมส ำคัญยิ่งต่อควำมส ำเร็จ กำรอ่ำนเป็นทักษะส ำคัญยิ่งอันจะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้โดยเฉพำะระดับประถมศึกษำ หำกเริ่มต้นดีรำกฐำนกำรอ่ำนของเด็กก็จะดี 

นอกจำกนี้สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
(2534 : 58) ได้ทรงบรรยำยถึงควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนังสือในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี พ.ศ.
2530 ของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยไว้ ดังนี้ 

1. กำรอ่ำนหนังสือท ำให้ได้เนื้อหำรสำระควำมรู้มำกกว่ำกำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยวิธี 
อ่ืน ๆ เช่น กำรฟัง 
  2. ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนหนังสือโดยไม่มีกำรจ ำกัดเวลำและสถำนที่ สำมำรถน ำไปไหน
มำไหนได ้
  3. หนังสือเก็บได้นำนกว่ำสื่ออย่ำงอ่ืน ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนโดยจ ำกัด 
  4. ผู้อ่ำนสำมำรถฝึกกำรคิด และสร้ำงจินตนำกำรได้เองในขณะอ่ำน 
  5. กำรอ่ำนส่งเสริมให้สมองดี มีสมำธินำนกว่ำและมำกกว่ำสื่ออย่ำงอ่ืน ทั้งนี้เพรำะ
ขณะอ่ำนจิตใจจะมุ่งม่ันอยู่กับข้อควำม พินิจพิเครำะห์ข้อควำม 
  6. ผู้อ่ำนเป็นผู้ก ำหนดกำรอ่ำนได้ด้วยตนเอง จะอ่ำนคร่ำว ๆ อ่ำนอย่ำงละเอียด อ่ำน
ข้ำม หรืออ่ำนทุกตัวอักษร  เป็นไปตำมใจผู้อ่ำน หรือจะเลือกอ่ำนเล่มไหนก็ได้เพรำะหนังสือมีมำก
สำมำรถเลือกอ่ำนได ้
  7. หนังสือมีหลำกหลำยรูปแบบ และมีรำคำถูกกว่ำสื่ออย่ำงอ่ืนจึงท ำให้สมองผู้อ่ำน
เปิดกว้ำง สร้ำงแนวคิดและทักษะได้มำกกว่ำ ไม่ยึดติดอยู่กับแนวคิดใด ๆ โดยเฉพำะ 
  8. ผู้อ่ำนเกิดควำมคิดเห็นได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหำสำระได้ด้วยตนเองรวมทั้ง
หนังสือบำงเล่มสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ด้วย เมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดี 
 คุณหญิงแม้นมำส ชวลิต (กรมวิชำกำร,2543 : 15-16) ได้กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงควำมสนใจในกำร
อ่ำนเป็นหน้ำที่ของคนทุกคนพึงสร้ำงควำมสนใจในกำรอ่ำนให้เกิดขึ้นในตนเอง และสร้ำงควำมสนใจ
ให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในบ้ำน ในโรงเรียน ในสถำนศึกษำระดับสูง ในหน่วยงำน ในชุมชน และในประเทศ
ของตน นอกจำกจะสร้ำงควำมสนใจในกำรอ่ำนในบ้ำนเมืองของตนแล้ว เมื่อมีโอกำสก็ควรมีส่วนในกำร
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สร้ำงควำมสนใจในกำรอ่ำนให้แก่คนต่ำงชำติต่ำงภำษำด้วยนับแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมำ 
ประเทศต่ำง ๆ ในโลกได้ใกล้ชิดกันมำกขึ้น เพรำะกำรติดต่อสื่อสำรและกำรเดินทำงสะดวกขึ้นมำก 
องค์กำรสหประชำชำติและองค์กรในเครือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ ได้เผยแพร่ควำมคิดที่ว่ำโลกเรำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะต่ำงชำติต่ำง
ภำษำ คนเรำพยำยำมเข้ำใจกัน แม้จะแตกต่ำงกันในพ้ืนฐำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เรำ
ควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันและช่วยกันผดุงสันติภำพในโลก องค์กำรศึกษำ เชื่อมั่นในหนังสือและสิ่งพิมพ์
ต่ำง ๆ ว่ำเป็นสื่อควำมรู้ส่งเสริมควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์ อนุรักษ์และพัฒนำวัฒนธรรม หนังสือช่วยให้
เข้ำใจกันและกันและช่วยสร้ำงสันติภำพในโลก กล่ำวโดยสรุปคือหนังสือคือสื่อสันติภำพจึงควรทุกคน
จะช่วยกันสร้ำงและส่งเสริมกำรอ่ำนหนังสือท่ีดีจนเป็นนิสัย นอกจำกนี้ 
 แนวกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2452 ในมำตรำ 24 กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร (ข้อ 3) ยังได้ให้ควำมส ำคัญของ
กำรอ่ำน โดยให้มีกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น 
รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2542 : 13-14)  
 ด้วยควำมส ำคัญของกำรอ่ำนที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรอ่ำนมีควำมส ำคัญในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชำติ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐำนส ำคัญที่จ ำเป็นต้อง
ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกคนใส่ใจศึกษำเรียนรู้หลักของกำรอ่ำน และฝึกฝนกำรอ่ำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
จึงจะได้รับประโยชน์จำกกำรอ่ำนได้สมตำมควำมต้องกำร กำรอ่ำนจึงเป็นวิธีกำรที่จะช่วยให้ทุกคน
สำมำรถสื่อสำรไดท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ของโลกได้ดี 
     3.4 ประเภทของกำรอ่ำน 

วรรณี  โสมประยูร (2553 : 134) ได้สรุปประเภทกำรอ่ำนโดยค ำนึงถึงเสียงเป็นหลัก ได้แก่  
กำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนในใจ เพ่ือให้ครูผู้สอนภำษำไทยระดับประถมศึกษำมองเห็นขอบข่ำยกำร
สอนและวิธีกำรสอนได้ชัดเจน พร้อมทั้งสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทักษะภำษำได้สะดวก
และมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1. กำรอ่ำนออกเสียง แบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่ 
      1.1 กำรอ่ำนร้อยแก้ว 
      1.2 กำรอ่ำนร้อยกรอง 
      1.3 กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ 
  2. กำรอ่ำนในใจ แบ่งได้ 7 แบบ ได้แก่ 
      2.1 กำรอ่ำนแบบค้นคว้ำหำควำมรู้ เช่น อ่ำนต ำรำ 
      2.2 กำรอ่ำนแบบจับใจควำมส ำคัญ หรือสำระส ำคัญของเรื่อง เช่น อ่ำนบทควำม 
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      2.3 กำรอ่ำนแบบหำรำยละเอียดทุกตอน เช่น อ่ำนประวัติศำสตร์ อ่ำนล ำดับ
เหตุกำรณ ์
      2.4 กำรอ่ำนแบบหำรำยละเอียดทุกค ำเพ่ือกำรปฏิบัติ เช่น อ่ำนคู่มือกำรใช้เครื่อง
ไฟฟ้ำ อ่ำนวิธีกำรประกอบอำหำร 
      2.5 กำรอ่ำนแบบวิเครำะห์วิจำรณ์เพื่อหำเหตุผล เช่น อ่ำนข่ำวเหตุกำรณ์ส ำคัญ 
      2.6 กำรอ่ำนแบบไตร่ตรองโดยใช้วิจำรณญำณเพ่ือหำข้อเท็จจริง ข้อดีข้อเสีย 
ส ำหรับเลือกแนวทำงปฏิบัติ เช่น อ่ำนโฆษณำ 
      2.7 กำรอ่ำนแบบคร่ำว ๆ เพ่ือสังเกตและจดจ ำ เช่น อ่ำนชื่อสถำนที่ต่ำง ๆ เมื่อ
เวลำนั่งรถผ่ำนไป 
     3.5 จุดประสงค์ของกำรอ่ำน 

กำรอ่ำน มีผู้กล่ำวถึงจุดประสงค์ของกำรอ่ำนไว้ต่ำง ๆ ดังนี้ 
คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (2552 : 145) กล่ำวว่ำในกำรอ่ำน

บุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนที่อ่ำนข้อควำมเดียวกัน อำจมีจุดประสงค์หรือควำมคิด
ต่ำงกัน  โดยทั่วไป จุดประสงค์ของกำรอ่ำนมี 3 ประกำร ดังนี้ 
  1. กำรอ่ำนเพ่ือควำมรู้ ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือประเภทต ำรำ สำรคดี วำรสำร 
หนังสือพิมพ์ และข้อควำมต่ำง ๆ เพ่ือให้ทรำบเรื่องรำวอันเป็นข้อควำมรู้ หรือเหตุกำรณ์บ้ำนเมือง กำร
อ่ำนเพ่ือควำมรอบรู้เป็นกำรอ่ำนที่จ ำเป็นที่สุดส ำหรับครู เพรำะควำมรู้ต่ำง ๆ มีกำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมอยู่ทุกขณะ แม้จะได้ศึกษำมำมำกมำยจำกสถำบันกำรศึกษำระดับสูง ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้และต้อง
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของโลก ควำมรู้ต่ำง ๆ อำจมิได้ปรำกฏชัดเจนในต ำรำ แต่แทรก
อยู่ในหนังสือประเภทต่ำง ๆ แม้ในหนังสือประเภทบันเทิงคดีก็จะให้เกร็ดควำมรู้ควบคู่กับควำมบันเทิง
เสมอ 
  2. กำรอ่ำนเพ่ือควำมคิด ได้แก่ กำรอ่ำนหนังสือโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทรำบ
แนวควำมคิดทำงปรัชญำ วัฒนธรรม จริยธรรม และควำมคิดเห็นทั่วไป ซึ่งมักแทรกอยู่ในหนังสือแทบ
ทุกประเภท มิใช่หนังสือประเภทปรัชญำ หรือจริยธรรมโดยตรงเท่ำนั้น กำรศึกษำแนวคิดของผู้อ่ืน เป็น
แนวทำงควำมคิดของตนเอง และอำจน ำมำเป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ ใน
ชีวิต ผู้อ่ำนจะต้องใช้วิจำรณญำณในกำรเลือกน ำควำมคิดที่ได้อ่ำนมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในบำงเรื่อง 
ผู้อ่ำนอำจเสนอควำมคิดเห็นโดยกำรยกตัวอย่ำงคนที่มีควำมคิดผิดพลำดเ พ่ือเป็นอุทำหรณ์ให้ผู้อ่ำนได้
ควำมยั้งคิด เช่น เรื่องพระลอ แสดงควำมรักอันฝืนท ำนองคลองธรรมจึงต้องประสบกับเครำะห์กรรมใน
ที่สุด ผู้อ่ำนที่ขำดวิจำรณญำณมีควำมคิดเป็นเรื่องจูงใจให้คนท ำควำมผิด ถือว่ำขำดประโยชน์ทำง
ควำมคิดที่ควรได้ไปอย่ำงน่ำเสียดำย กำรอ่ำนประเภทนี้จึงต้องอำศัยกำรศึกษำและกำรชี้แนะที่ถูกต้อง
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จำกผู้มีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนมำกกว่ำ ครูจึงต้องใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำนเพ่ือควำมคิดของตนเอง 
เพ่ือชี้แนะหรือสนับสนุนนักรเยนได้พัฒนำกำรอ่ำนประเภทนี้ 
  3. กำรอ่ำนเพ่ือควำมบันเทิง เป็นกำรอ่ำนเพ่ือฆ่ำเวลำ เช่น ระหว่ำงที่คอยบุคคลที่นัด
หมำย คอยเวลำรถไฟออก เป็นต้น หรืออ่ำนหนังสือประเภทบันเทิงคดีในเวลำว่ำง บำงคนที่มีนิสัยรัก
กำรอ่ำน หำกรู้สึกเครียดจำกกำรอ่ำนหนังสือเพ่ือควำมรู้ อำจอ่ำนหนังสือประเภทเบำสมองเพ่ือกำร
พักผ่อน หนังสือประเภทที่สนองจุดประสงค์ของกำรอ่ำนประเภทนี้มีจ ำนวนมำก เช่น เรื่องสั้น นวนิยำย 
กำร์ตูน วรรณคดี เป็นต้น 
 วรรณี  โสมประยูร (2553 : 135) กล่ำวว่ำกำรอ่ำนเป็นทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต กำร
อ่ำนแต่ละครั้งจะมีควำมมุ่งหมำยแตกต่ำงกันออกไป ถ้ำผู้อ่ำนตั้งจุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนแต่ละครั้งไว้ จะ
ช่วยให้กำรอ่ำนมีประสิทธิภำพสูง จำกประสบกำรณ์ที่ผู้เขียนได้ทดลองปฏิบัติและทดลองสอนมำแล้ว 
จุดมุ่งหมำยที่เคยตั้งไว้มีดังนี้ 
  1. กำรอ่ำนเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม เช่น อ่ำนต ำรำ อ่ำนบทควำม อ่ำนสำรคดี 
  2. กำรอ่ำนเพื่อควำมบันเทิง เช่น อ่ำนนวนิยำย อ่ำนกำร์ตูน อ่ำนวรรณคดี 
  3. กำรอ่ำนเพื่อใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่ำนหนังสือประเภทชวนหัวต่ำง ๆ  
  4. กำรอ่ำนเพื่อหำรำยละเอียดของเรื่อง เช่น อ่ำนสำรคดี อ่ำนประวัติศำสตร์ 
  5. กำรอ่ำนเพื่อวิเครำะห์วิจำรณ์จำกข้อมูลที่ได้ เช่น กำรอ่ำนข่ำว 
  6. กำรอ่ำนเพ่ือหำประเด็นว่ำส่วนใดเป็นข้อเท็จ ส่วนใดเป็นของจริง เช่น กำรอ่ำนค ำ
โฆษณำต่ำง ๆ  
  7. กำรอ่ำนเพื่อจับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน เช่น อ่ำนบทควำมในวำรสำร 
  8. กำรอ่ำนเพ่ือปฏิบัติตำม เช่น อ่ำนค ำสั่ง อ่ำนค ำแนะน ำ อ่ำนคู่มือกำรใช้เครื่อง
ไฟฟ้ำ 
  9. กำรอ่ำนเพ่ือออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน มีน้ ำเสียงเหมำะกับเนื้ อเรื่องและ
เหมือนกับพูด เช่น อ่ำนบทละครต่ำง ๆ  
     3.6 ประโยชน์ของกำรอ่ำน 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรอ่ำน มีผู้กล่ำวไว้หลำยคน (กรมวิชำกำร,2542 : 6-7 อ้ำงมำจำก ระพี 
พรรณมำลัย, 2535) สรุปได้ดังนี้ 

1. มีควำมรู้เพ่ิมเติม ช่วยให้รู้กว้ำง ไม่แคบอยู่เฉพำะเรื่องรอบตัว 
 2. ช่วยพัฒนำควำมคิด เพรำะประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนจะช่วยเสริมควำมคิดให้

พัฒนำขึ้น 
 3. ช่วยท ำให้เป็นผู้ที่สังคมยอมรับ เพรำะผู้ที่อ่ำนมำกจะรู้จักปรับตัวให้เข้ำกับสังคมได้

ดี 
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 4. ช่วยให้เป็นผู้ประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ 
 5. ช่วยให้ได้รับควำมบันเทิงในชีวิตมำกขึ้น 
 6. ช่วยให้เป็นที่น่ำสนใจ เพรำะผู้ที่อ่ำนหนังสือมำกจะมีควำมคิดลึกซึ้ง และกว้ำงขวำง

สำมำรถแสดงควำมรู้และควำมคิดที่ดีได้เสมอ 
 7. เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
    จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2540 : 30) มีควำมเห็นว่ำ กำรอ่ำนมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรอ่ำนหนังสือท ำให้ผู้อ่ำนได้รับสำระควำมรู้ต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำให้ผู้อ่ำนเป็นผู้ที่ทัน

ต่อเหตุกำรณ์ ทันควำมคิด ควำมก้ำวหน้ำของโลกได้เช่นเดียวกับกำรรับสำรจำกสื่อชนิดต่ำง ๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  

 2. หนังสือเป็นสื่อที่ดีที่สุด ใช้ง่ำยที่สุดและรำคำถูกที่สุด ที่บุคคลทั่วไปใช้เพ่ือศึกษำหำ
ควำมรู้และควำมเพลิดเพลิน 

 3. กำรอ่ำนหนังสือเป็นกำรฝึกให้สมองได้คิด และเกิดสมำธิด้วย ฉะนั้นหำกมีกำรฝึก
อย่ำงต่อเนื่อง จะท ำให้ทักษะด้ำนนี้พัฒนำและเกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

 4. ผู้อ่ำนหนังสือสำมำรถสร้ำงควำมคิดและจินตนำกำรได้เอง ในขณะที่สื่ออย่ำงอ่ืน 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ จะจ ำกัดควำมคิดของผู้อ่ำนมำกกว่ำ ฉะนั้นกำรอ่ำนหนังสือ จึงท ำให้ผู้อ่ำนมี
อิสระทำงควำมคิดได้ดีกว่ำกำรใช้สื่อชนิดอื่น ๆ  

  เย็นใจ เลำหวณิช ได้สรุปประโยชน์ของกำรอ่ำนไว้ดังนี้ (อภิญชลิต พุทธมำตย์, 2541 : 7 อ้ำง
มำจำก เย็นใจ เลำหวณิช,2541) 

 1. กำรอ่ำนเป็นกำรเสริมสร้ำงชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยได้ เพรำะกำรอ่ำนจะน ำมำซึ่ง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสภำพสังคม เช่น ผู้ที่ประกอบอำชีพในทำงธุรกิจ ถ้ำมีนิสัยชอบอ่ำนหนังสือ จะท ำ
ให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวในวงกำรธุรกิจ 

 2. กำรอ่ำนเปิดโอกำสให้คนมีอิสรเสรีภำพตำมสิทธิมนุษย์ชน ไม่ถูกครอบง ำในทำง
ควำมคิด และสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพของตนเองในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้ในขอบเขตของ
กฎหมำยและประเพณีของสังคมได้อย่ำงเหมำะสม ผู้ที่อ่ำนออกย่อมมีโลกทัศน์ที่กว้ำงขวำง 

ส่วนที่จ ำเป็นต่อกำรเพิ่มคุณภำพชีวิต 
  1. กำรอ่ำนจะเสริมสร้ำงจุดมุ่งหมำยในชีวิต ท ำให้บุคคลสำมำรถยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของตนเองได้ 
  2. กำรอ่ำนท ำให้เกิดควำมรู้พื้นฐำนที่เกี่ยวกับตนและสิ่งแวดล้อมที่ตนอำศัยอยู่จะช่วย
ให้บุคคลนั้นสำมำรถปรับตัวได้ดี และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวได้ 
  3. กำรอ่ำนจะช่วยส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันโดยสันติ หนังสือที่เหมำะสมกับบุคคล จะ
สนองควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลท ำให้เกิดควำมสุข 
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 จำกประโยชน์ของกำรอ่ำนที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นสรุปได้ว่ำกำรอ่ำนมีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุข กำรอ่ำนจึงเป็นกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ให้ทันต่อกำรพัฒนำประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมกับสังคมโลกปัจจุบัน 
     3.7 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อกำรอ่ำน 

วรรณี  โสมประยูร (2540 : 122-123) ได้กล่ำวว่ำ องค์ประกอบของกำรอ่ำนมี 6 องค์ประกอบ 
กล่ำวคือ 

1. องค์ประกอบทำงด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ สำยตำ ปำก และหู 
 2. องค์ประกอบทำงด้ำนจิตใจ ได้แก่ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ และควำมศรัทธำ 
 3. องค์ประกอบด้ำนสติปัญญำ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ ควำมสำมำรถในกำร

น ำประสบกำรณ์เดิมไปใช้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำให้ถูกต้องและควำมสำมำรถในกำรเรียน 
 4. องค์ประกอบทำงประสบกำรณ์พ้ืนฐำน 
 5. องค์ประกอบทำงวุฒิภำวะ อำรมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภำพ 
 6. องค์ประกอบทำงสิ่งแวดล้อม 
ก่อนที่จะสอนหรือฝึกฝนให้เด็กอ่ำนควรศึกษำองค์ประกอบซึ่งจะส่งผลต่อกำรอ่ำน ดังนี้ 

  1. ระดับสติปัญญำ เด็กมีสติปัญญำไมเท่ำเทียมกัน ย่อมส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำรอ่ำน จึง
ไม่ควรเน้นให้แต่ละบุคคลอ่ำนได้เท่ำกันในเวลำเดียวกัน 
  2. วุฒิภำวะและควำมพร้อม กำรอ่ำนต้องอำศัยทักษะต่ำง ๆ เป็นองค์ประกอบย่อย ๆ 
เช่น ทักษะกำรใช้สำยตำ กำรใช้อวัยวะเกี่ยวกับกำรออกเสียง ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำน
ร่ำงกำยของเด็ก จังเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเริ่มต้นกำรสอนอ่ำน  
  3. แรงจูงใจ แรงจูงใจมีทั้งภำยนอกและภำยใน ภำยนอกได้แก่ พ่อ แม่ ครู ฯลฯ 
ภำยใน ได้แก่ กำรค้นพบด้วยตนเองว่ำชอบหรือไม่อย่ำงไร 
  4. สภำพร่ำงกำย สภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์จะช่วยให้สุขภำพจิตดี ร่ำเริงแจ่มใส มีควำม
กระตือรือร้นมำกกว่ำร่ำงกำยที่อ่อนแอและเจ็บป่วย 
  5. สภำพอำรมณ์ อำรมณ์ที่มั่นคงสม่ ำเสมอ แจ่มใส ไม่มีแรงกดดันจำกควำมหวังของ
ครูหรือผู้ปกครองจะท ำให้เด็กอ่ำนได้ดี 
  6. สภำพแวดล้อม ทั้งที่บ้ำน และที่โรงเรียน จะมีอิทธิพลต่อกำรอ่ำนสูงมำก เช่น 
บุคคลใกล้ชิดชอบอ่ำน ที่โรงเรียนมีหนังสือให้อ่ำน มีห้องสมุดที่น่ำเข้ ำไปศึกษำค้นคว้ำ มีกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนที่น่ำสนใจและเหมำะสมกับควำมพร้อมของเด็กอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
  7. กำรวำงแผนกำรอ่ำนให้เด็ก นอกจำกวิธีสอนและสื่อแล้ว กำรวำงแผนก ำหนดให้
อ่ำน ก็มีส่วนช่วยส่งเสริกำรอ่ำนให้มำกกว่ำเดิม 
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นอกจำกนี้องค์ประกอบข้ำงต้นจะมีส่วนช่วยให้กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนประสบควำมส ำเร็จ
แล้ว กำรเลือกวิธีกำรอ่ำนอย่ำงเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้กำรอ่ำนมีควำมหมำยมำกขึ้น โดย
เลือกวิธีกำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสม ดังนี้ 
  1. อ่ำนคร่ำว ๆ เป็นอ่ำนเพ่ือส ำรวจว่ำจะอ่ำนหนังสือนั้นต่อไปโดยละเอียดหรือไม่ จะ
อ่ำนเพียงชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำรบัญ ค ำน ำ และอ่ำนบำงตอนเพื่อดูส ำนวนและข้อควำม 
  2. อ่ำนเก็บแนวคิด เป็นกำรอ่ำนเพื่อต้องกำรอ่ำนสรุปสำระส ำคัญท่ีต้องกำรเป็นหลัก 
  3. อ่ำนแบบตรวจตรำ เป็นกำรอ่ำนเฉพำะส่วนส ำคัญท่ีต้องกำรเป็นหลัก 
  4. อ่ำนอย่ำงศึกษำค้นคว้ำ เป็นกำรอ่ำนเพ่ือศึกษำค้นคว้ำเรื่องนั้น ๆ ต้องอ่ำนอย่ำง
ละเอียดทุกทบทุกต้อนตั้งแต่ต้นจนจบให้ได้ควำมครบถ้วน 
  5. อ่ำนเชิงวิเครำะห์หรืออ่ำนตีควำม เป็นกำรอ่ำนที่ต้องกำรใช้วิธีอ่ำนอย่ำงศึกษำ
ค้นคว้ำประกอบด้วย โดยอ่ำนอย่ำงละเอียดให้ได้ควำมครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะออกได้ว่ำส่วนต่ำง ๆ 
นั้นมีเนื้อหำและควำมส ำคัญอย่ำงไรบ้ำง แต่ละส่วนสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่ำงไร 
  6. อ่ำนเก็บข้อมูล เป็นกำรอ่ำนหนังสือหรือเอกสำรหลำยเรื่อง ๆ เพ่ือค้นหำข้อมูล
เรื่องเดียวกันจำกหลำย ๆ แหล่ง เพื่อคัดเลือกเปรียบเทียบ และน ำเฉพำะส่วนที่ต้องกำรมำใช้ต่อไป 
  7. อ่ำนโดยใช้วิจำรณญำณ เป็นกำรอ่ำนที่ต้องอำศัยวิธีกำรอ่ำนทั้งหมดที่กล่ำวข้ำงต้น
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดปัญหำสันนิษฐำนหำเหตุผลได้ 
       นอกจำกกำรอ่ำนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ แล้วในกำรอ่ำนโดยทั่วไปยังมีควำมต้องกำรที่จะอ่ำน
เร็ว อ่ำนเก่ง เพ่ือที่จะได้อ่ำนมำก ๆ หรือใช้เวลำสั้น ๆ และให้ได้เรื่องรำวตำมควำมต้องกำร ดังนี้ 

กำรอ่ำนเร็ว 
       ผู้อ่ำนส่วนใหญ่ต้องกำรอ่ำนได้เร็ว ๆ เพ่ือที่จะอ่ำนได้มำก หรือเพ่ืออ่ำนในเวลำอันสั้นแต่
ได้ควำมมำก หรือเพ่ือควำมเพลิดเพลินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคน อันที่จริงกำรอ่ำนเ ร็วใน
วิชำกำรอ่ำนต้องเน้นที่อ่ำนเร็วด้วยและได้เรื่องรำวสมควำมตั้งใจ และมีควำมเข้ำใจจริง ๆ กำรอ่ำนเร็ว
จะใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1. อ่ำนคร่ำว ๆ เพ่ือกำรหำข้อควำมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือนั้น 
  2. อ่ำนเล่น ๆ เพื่อต้องกำรควำมเพลิดเพลิน เพียงแต่อ่ำนให้มำก ๆ รู้เรื่องรำวเท่ำนั้น 
  3. อ่ำนข่ำวทั่ว ๆ ไปนั้นเกิดข้ึนใหม่ ๆ ทุกวัน อ่ำนแล้วก็แล้วกันได้รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นบ้ำง
ในสังคมต่ำง ๆ  
  4. อ่ำนเรื่องท่ีเคยอ่ำนแล้วหรือรู้ดีอยู่แล้ว เพ่ือตรวจว่ำตรงกับควำมรู้ของตนหรือไม่ 
  5. อ่ำนโฆษณำ กำรโฆษณำต้องใช้เทคนิคหลักประกำรหนึ่ ง คือให้ผู้อ่ำน อ่ำนได้ใน
เวลำน้อยที่สุดแต่เกิดควำมอยำกซื้อสินค้ำ 

วิธีกำรฝึกฝนตนเองให้เป็นคนอ่ำนเร็ว อำจท ำได้ดังนี้ 
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  1. รู้จุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำน แต่ละครั้งแน่นอน เช่น เป็นกำรอ่ำนเพ่ือเตรียมสอบ หรือ
อ่ำนเพื่อหำค ำตอบ หรือ่ำนเพ่ือควำมเพลิดเพลิน หรืออ่ำนเพื่อฆ่ำเวลำ 
  2. รู้วิธีกำรอ่ำนหนังสือแต่ละประเภท จะท ำให้อ่ำนหนังสือได้เร็วขึ้น  
  3. อ่ำนหนังสือเอำใจควำมในเวลำจ ำกัด โดยอ่ำนหน้ำค ำน ำ บทน ำ สำรบัญ บทขั้นต้น 
บทลงท้ำย ดรรชนี บรรณำนุกรม ถ้ำยังไม่เข้ำใจก็อำจจะอ่ำนบทกลำง อ่ำนบทสรุปแต่ละบท 
  4. ถ้ำเป็นกำรอ่ำนทุกหน้ำ พยำยำมอย่ำอ่ำนทุกตัว อ่ำนเฉพำะค ำส ำคัญในแต่ละ
บรรทัดแต่ละย่อหน้ำ เพ่ือจับใจควำมเท่ำนั้น 
  5. พยำยำมหัดอ่ำนหนังสือให้เป็นเวลำ สม่ ำเสมอเท่ำที่จะท ำได้ เช่น ถ้ำอ่ำนหนังสือ
หลังรับประทำนอำหำรเย็น ก็ควรอ่ำนตำมนั้นทุกวัน ตอนแรก ๆ อำจจะหัดอ่ำนหนังสือพิมพ์ก่อน 
ต่อไปเป็นวำรสำร ต่อไปเป็นหนังสือที่ชอบ ต่อจำกนั้นก็ขยำยวงกำรอ่ำนไปเป็นอ่ำนหนังสือหลำย ๆ 
ประเภท อำจจับเวลำกำรอ่ำนด้วย คือ เริ่มด้วยเวลำ 10 นำที 15 นำที ครึ่งชั่วโมงไปเรื่อย ๆ และดูว่ำ
อ่ำนได้ครั้งละกี่หน้ำ แล้วพยำยำมอ่ำนให้ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยอำศัยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำช่วย 
  6. ถ้ำหัดตนเองให้พอจะเป็นคนที่อ่ำนหนังสือเร็วได้แล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนอ่ำน
มำก อ่ำนสม่ ำเสมอ อ่ำนหนังสือทุกประเภทอ่ำนแล้วติดตำมวิจำรณ์เปรียบเทียบสิ่งที่อ่ำน 
      สรุปได้ว่ำ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อกำรอ่ำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น เป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้กำร
อ่ำนประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรเลือกวิธีอ่ำนให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้กำรอ่ำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  
     3.8 จุดมุ่งหมำยในกำรสอนอ่ำน 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  ได้ระบุมำตรฐำนในกำรสอนอ่ำน
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นต่ำง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีควำมสำมำรถ ดังนี้ 
  1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 เพ่ือให้มีทักษะกำรอ่ำนในใจและอ่ำนออกเสียง 
อ่ำนได้ถูกต้องชัดเจน มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน สำมำรถอ่ำนจับใจควำมส ำคัญและตอบค ำถำมได้ รู้
หลักเกณฑ์ง่ำย ๆ เกี่ยวกับกำรอ่ำนและน ำไปใช้ได้ มีนิสัยที่ดีในกำรอ่ำน และรักกำรอ่ำน ล ำดับ
เหตุกำรณ์ที่อ่ำน  
  2. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรอ่ำนและ
สำมำรถน ำไปใช้อ่ำนค ำใหม่ ๆ ได้ มีทักษะในกำรอ่ำนในใจและอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
รวดเร็ว สำมำรถอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ คิดเชิงวิจำรณ์และวิเครำะห์ใจควำมส ำคัญ ปฏิบัติตนจนเป็น
นิสัยที่ดีในกำรอ่ำน กำรใช้พจนำนุกรม กำรเลือก กำรใช้ กำรเก็บรักษำหนังสือและกำรใช้ห้องสมุดใน
กำรแสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติมและควำมเพลิดเพลินในยำมว่ำง น ำควำมรู้ ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไป
ตัดสินปัญหำ 
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  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรอ่ำนมี
ทักษะในกำรอ่ำนในใจ และอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องคล่องแคล่วรวดเร็ว สำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์
ควำมรู้สึก จำกเรื่องรำวที่อ่ำนได้ สำมำรถจับใจควำมส ำคัญ คิดเชิงวิจำรณ์และวิเครำะห์ใจควำมส ำคัญ 
ปฏิบัติตน จนเป็นนิสัยที่ดีในกำรอ่ำนหนังสือ กำรใช้พจนำนุกรม กำรเลือก กำรใช้ กำรเก็บรักษำหนังสือ 
และกำรใช้มุมหนังสือในกำรแสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติม และหำควำมเพลิดเพลินในยำมว่ำง และรักกำร
อ่ำนหนังสือ กำรใช้มุมหนังสือและกำรใช้ห้องสมุดสังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรอ่ำนไปพัฒนำตนและอำชีพ 
น ำควำมรู้จำกกำรอ่ำนไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
     3.9 หลักกำรสอนอ่ำน 

หลักในกำรสอนอ่ำน มีผู้กล่ำวไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 
วรรณี  โสมประยูร (2553 : 136) กล่ำวว่ำกำรอ่ำนเป็นกระบวนกำรทำงสมองที่แปลสัญลักษณ์

ต่ำง ๆ ที่สำมำรถมองเห็นให้เกิดควำมเข้ำใจแจ่มแจ้งชัดเจน ตรงตำมที่ผู้เขียนต้องกำร และสนองควำม
ต้องกำรของผู้อ่ำนด้วย ดังนั้นกำรอ่ำนที่จะท ำให้เกิดควำมคิดและน ำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อ่ำนได้ดี ท ำให้
กำรอ่ำนมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จะต้องหลักท่ีส ำคัญในกำรสอนอ่ำนดังนี้ 
  1. ควำมพร้อมของเด็ก ในกำรสอนครูจะต้องตรวจและสร้ำงควำมพร้อมทำงร่ำงกำย
เกี่ยวกับสำยตำ เช่น กำรกวำดสำยตำจำกซ้ำยไปขวำ ควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรสังเกต เปรียบเทียบ 
จ ำแนกแยกแยะสิ่งของ กำรรู้จักสิ่งของทั้งของจริงและภำพ กำรออกเสียงเรียกชื่อสิ่งของต่ำง ๆ รวมทั้ง
ครูจะต้องท ำให้กำรอ่ำนง่ำยและสนุกสนำน 
  2. ควำมต้องกำรของเด็ก ครูควรทรำบควำมต้องกำรในกำรอ่ำนของเด็กเป็น
รำยบุคคล ครูผู้สอนอ่ำนจะต้องรู้และเข้ำใจธรรมชำติของเด็กว่ำเด็กทุกคนอยำกรู้ อยำกโต อยำกช่วย 
ครูจะต้องรู้จักกระตุ้นควำมต้องกำรของเด็กให้มำสัมพันธ์กับกำรอ่ำน โดยชักน ำให้อ่ำนมำก ๆ จะได้
ควำมรู้มำกเพ่ือจะน ำไปพูด ไปแสดงได้หรือช่วยผู้ใหญ่หำควำมรู้จำกหนังสือได้ จะเป็นกำรช่วยพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำนของเด็กให้ดีไปด้วย 
  3. ประสบกำรณ์ของเด็ก เด็กท่ีมีฐำนะทำงบ้ำน ทำงสังคม และทำงเศรษฐกิจดี จะท ำ
ให้เด็กมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมำก ตรงกันข้ำมเด็กที่ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมไม่ดีจะ
ขำดประสบกำรณ์ในกำรอ่ำน ดังนั้น ครูจะต้องสร้ำงประสบกำรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น น ำ
ภำพสถำนที่ ภำพพืช ภำพสัตว์ ภำพสิ่งของ ฯลฯ มำให้นักเรียนมีประสบกำรณ์ จะช่วยให้เด็กอ่ำนอย่ำง
เข้ำใจและมีควำมหมำยส ำหรับเด็กยิ่งข้ึน 
  4. ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ของเด็ก เด็กมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้แตกต่ำงกัน ตำม
สติปัญญำ ประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้ บำงคนรับรู้ได้เร็ว จ ำได้ดี ท ำให้มีประสบกำรณ์มำก ดังนั้น ครู
จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถของนักเรียนแต่ละคนจึงจะสำมำรถแก้ไข ปรับปรุง 
และส่งเสริมให้เด็กสร้ำงวิธีกำรับรู้ได้ดีข้ึน 
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บันลือ พฤกษะวัน (อ้ำงถึงใน สำยัณห์ ผำน้อย และคณะ, 2553 : 21) ได้เสนอแนะหลักในกำร
อ่ำนเบื้องต้นไว้ดังนี้   
  1. ครูต้องเลือกเอำส่วนดีของทุกวิธีกำรสอน มำใช้ให้ตรงจุดประสงค์ที่จะใช้สอน  
  2. วิธีสอนจะต้องสนองควำมต้องกำรทำงกำรอ่ำนของผู้เรียน คือให้ เรียนอ่ำนครบทั้ง 
3 ทำง คือ ตำ หู สมอง 
  3. กำรสอนอ่ำนต้องสนองธรรมชำติของควำมหมำยของกำรอ่ำน นั่นคือ สื่อควำมคิด
ของผู้เขียนมำยังผู้อ่ำน ผู้อ่ำนหรือผู้เขียนจ ำเป็นต้องรู้เรื่องท่ีอ่ำน 
  4. กำรสอนอ่ำนต้องสอดคล้องกับรำกภำษำไทย (ยึดหลักภำษำ) เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนขยำยประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนอย่ำงได้ผล หรืออ่ำนและเขียนให้สัมพันธ์กัน 
ลักษณะของกำรอ่ำนจะต้องสนองควำมต้องกำรแห่งวัยและควำมสนใจของผู้เรียน 
  5. ลักษณะของกำรอ่ำนจะต้องสนองควำมต้องกำรแห่งวัยและควำมสนใจของผู้เรียน 
     3.10 กำรสอนอ่ำนแบบแจกลูกสะกดค ำ 

 หลักกำรสอนอ่ำนแบบแจกลูกสะกดค ำ มีผู้กล่ำวไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 
 ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล (2553 : 20) กล่ำวว่ำ แม่บทในกำรแจกลูกสะกดค ำ มีดังนี้ 

มำตรำ แม่ ก กำ คือ แม่บทของค ำหรือพยำงค์ท่ีใช้เพียงพยัญชนะประสมกับสระ โดย 
ไม่มีตัวสะกด เช่น กะ กำ กิ กี กุ กู ฯลฯ  

มำตรำตัวสะกด คือ แม่บทของค ำหรือพยำงค์ท่ีใช้พยัญชนะต้นประสมกับตัวสะกด  
ซึ่งมีอยู่ 8 แม่ ได้แก่  

- แม่กก คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว ก ข ค ฆ สะกด 
- แม่กง คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว ง สะกด 
- แม่กด คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว จ ฉ ช ซ ฒ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส  

สะกด 
- แม่กน คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด 
- แม่กบ คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว บ ป พ ฟ ภ ม สะกด 
- แม่กม คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว ม สะกด 
- แม่เกย คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว ย สะกด 
- แม่เกอว คือ ค ำ หรือพยำงค์ท่ีมีตัว ว สะกด 

  กำรแจกลูกและสะกดค ำ คือ วิธีกำรน ำตัวอักษรในภำษำไทยซึ่งประกอบด้วย
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ มำประสมกันเป็นค ำหรือพยำงค์ ตำมอักขรวิธีภำยใต้แม่บทมำตรำแม่ ก 
กำ และแม่บทมำตรำตัวสะกด 
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  กำรแจกลูกและสะกดค ำมำตรำแม่ ก กำ คือ กำรน ำพยัญชนะประสมกับสระในแต่ละ
รูป เช่น กะ กำ กิ กี กุ กู ฯลฯ หรือกำรน ำพยัญชนะประสมกับสระและวรรณยุกต์ เช่น กำ ก่ำ ก้ำ ก ำ 
ก ำ มำประกอบกันเป็นค ำหรือพยำงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่ำนและเขียนตำมหลักภำษำไทย 
  กำรแจกลูกและสะกดค ำมำตรำตัวสะกด คือ กำรน ำพยัญชนะต้นประสมกับตัวสะกด 
เช่น จก จง จด จน จบ ฯลฯ หรือกำรน ำพยัญชนะต้นประสมกับวรรณยุกต์และตัวสะกด เช่น กน ก่น 
ก้น ก น ก น หรือกำรน ำพยัญชนะต้นประสมกับสระ วรรณยุกต์และตัวสะกด เช่น กำน ก่ำน ก้ำน ก ำน 
ก ำน มำประกอบกันเป็นค ำหรือพยำงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่ำนและเขียนตำมหลักภำษำไทย 
      สำยัณห์ ผำน้อย และคณะ (2553 : 50) ได้ให้ควำมหมำย กำรสะกดค ำ หมำยถึง กำรออก
เสียงตำมพยัญชนะและสระที่ประสมกันเป็นค ำ เช่น กอ-อำ-งอ-กำง หรือ จะสะกดทีละขั้น เช่น กอ-
อำ-กำ-กำ-งอ-กำง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมถนัดของครูผู้สอน กำรแจกลูกค ำ หมำยถึง กำรออกเสียงค ำที่
ประสมด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด โดยมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงหลัก แล้วเปลี่ยน
เสียงสระไปตำมล ำดับ หรือเปลี่ยนเสียงตัวสะกดไปทีละมำตรำ หรือออกเสียงค ำท่ีประสมด้วยพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด โดยมีเสียงสระเป็นหลักแล้วเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นหรือเสียงตัวสะกด 
      มำนะ มำนี ปิติ ชูใจ (2558 : ออนไลน์) กล่ำวว่ำ เนื่องจำกตอนนี้ เรื่องกำรสะกดค ำที่เห็น
ก่อนหน้ำนี้ ไม่คุ้นอย่ำงท่ีเรำเคยร่ ำเรียนมำ และมีเพ่ือน ๆ หลำยท่ำนแสดงควำมเป็นห่วงว่ำจะท ำให้เด็ก
อ่ำนหนังสือไม่คล่องหรืออ่ำนไม่ออก วันนี้มีควำมรู้มำฝำกและทบทวนควำมจ ำ ส ำหรับเพ่ือน ๆ ที่
อำจจะลืมวิธีกำรอ่ำนแบบแจกลูกสะกดค ำ ซึ่งถือว่ำเป็นมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำรภำษำไทย ดังนี้ 

กำรสะกดค ำ หมำยถึง กำรอ่ำนโดยน ำพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมำประสม
เป็นค ำอ่ำน ถือเป็นเครื่องมือกำรอ่ำนค ำใหม่ ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูปค ำพร้อมกับกำรอ่ำนกำรเขียน 
เมื่อสะกดค ำจนจ ำค ำอ่ำนได้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องใช้วิธีกำรสะกดค ำนั้น ให้อ่ำนเป็นค ำได้เลย จะท ำให้
นักเรียนอ่ำนจับใจควำมได้และอ่ำนได้เร็ว กำรสะกดค ำ มีหลำยวิธี ได้แก่ 

     1. สะกดตำมรูปค ำ เช่น      
กำ สะกดว่ำ กอ – อำ – กำ      
คำง สะกดว่ำ คอ – อำ – งอ – คำง      
ค้ำง สะกดว่ำ คอ – อำ – งอ – คำง – ไม้โท – ค้ำง 

     2. สะกดโดยสะกดแม่ ก กำ ก่อน แล้วจึงสะกดมำตรำตัวสะกด เช่น      
คำง สะกดว่ำ คอ – อำ – คำ – คำ – งอ – คำง      
ค้ำง สะกดว่ำ คอ – อำ – คำ – คำ – งอ – คำง – คำง – โท – ค้ำง 

     3. ค ำที่มีสระอยู่หน้ำพยัญชนะ ให้สะกดพยัญชนะก่อนสระเสมอ เช่น      
เก สะกดว่ำ กอ – เอ – เก      
ไป สะกดว่ำ ปอ – ไอ – ไป 
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     4. ค ำที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อำจสะกดได้ดังนี้ เช่น      
กัน สะกดว่ำ กอ – อะ – นอ – กัน   หรือ กอ – ไม้หันอำกำศ – นอ – กัน      
คน สะกดว่ำ คอ – โอะ – นอ – คน  หรือ คอ – นอ – คน      
แข็ง สะกดว่ำ ขอ – แอะ – งอ – แข็ง  หรือ ขอ – แอะ – ไม้ไต่คู้ – งอ –  

แข็ง      
เค็ม สะกดว่ำ คอ – เอะ – มอ – เค็ม  หรือ คอ – เอะ – ไม้ไต่คู้ – มอ – เค็ม 

     5. ค ำอักษรควบ อำจสะกดได้ดังนี้ 
    5.1 สะกดเรียงตัวอักษร มุ่งเพ่ือกำรเขียนให้ถูกต้อง เช่น      

กลอง สะกดว่ำ กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง      
พรำง สะกดว่ำ พอ – รอ – อำ – งอ – พรำง      
กวำง สะกดว่ำ กอ – วอ – อำ – งอ – กวำง 

     5.2 สะกดตัวควบพร้อมกัน มุ่งเพ่ือออกเสียงค ำควบกล้ ำให้ชัด เช่น      
กลอง สะกดว่ำ กลอ – ออ – งอ – กลอง      
พรำง สะกดว่ำ พรอ – อำ – งอ – พรำง      
กวำง สะกดว่ำ กวอ – อำ – งอ – กวำง 

     6. ค ำอักษรน ำ อำจสะกดได้ดังนี้ 
     6.1 สะกดเรียงตัวอักษร มุ่งเพ่ือกำรเขียนให้ถูกต้อง เช่น      

อยำก สะกดว่ำ ออ – ยอ – อำ – กอ – อยำก      
หนำ สะกดว่ำ หอ – นอ – อำ – หนำ      
สนำม สะกดว่ำ สอ – นอ – อำ – มอ – สนำม 

     6.2 อ่ำนอกัษรน ำแล้วจึงสะกด มุ่งเพ่ือออกเสียงค ำให้ถูกต้อง เช่น      
อยำก สะกดว่ำ หยอ – อำ – กอ – อยำก      
หนำ สะกดว่ำ หนอ – อำ – หนำ      
สนำม สะกดว่ำ สะหนอ – อำ – มอ – สนำม 

     7. ค ำท่ีตัวสะกดไม่ตรงตำมมำตรำตัวสะกด ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ ให้ใช้หลักสังเกตรูปค ำ        รู้
ควำมหมำยของค ำและจ ำค ำให้ได้โดยอ่ำนและเขียนอยู่เสมอ เช่น เหตุ จันทร์ 

กำรแจกลูก หมำยถึง กำรเทียบเสียง เริ่มต้นจำกกำรสอนให้จ ำและออกเสียงค ำ แล้วน ำ 
รูปค ำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มำกระจำยหรือแจกลูก โดยกำรเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือ
เปลี่ยนพยัญชนะท้ำย (ตัวสะกด) มีวิธีกำรดังนี้  

1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กำ กิ กี กึ กื กุ กู 
2. ยึดสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้น เช่น กำ ขำ คำ งำ ตำ นำ ทำ วำ 
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3. ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้น เช่น กำง ขำง คำง 
งำง ตำง นำง ทำง วำง 

4. ยึดพยัญชนะต้นและสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด เช่น คำง คำน คำย 
คำว คำก คำด คำบ 

ข้อสังเกต 
1. กำรสะกดค ำ อำจสอนได้หลำยวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นว่ำเหมำะสม และ

ใช้วิธีเดียวตลอดกำรสอน เพ่ือมิให้นักเรียนสับสน 
2. กำรสอนแจกลูกและสะกดค ำแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้เวลำนำนเกินไป นักเรียนจะ

เหนื่อยและเบื่อหน่ำยได้ ครูควรสอนควบคู่กับกำรสอนอ่ำนเป็นค ำ เป็นประโยค เพ่ือให้นักเรียนสนุกขึ้น
เพรำะได้เรียนค ำท่ีมีควำมหมำย 

3. เมื่อนักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนมำกข้ึน ควรลดกำรอ่ำนแบบแจกลูกลง คงไว้
แต่เพียงกำรอ่ำนสะกดค ำเท่ำนั้น เพ่ือมิให้เขียนหนังสือผิด และควรเลิกอ่ำนสะกดค ำเมื่อนักเรียนอ่ำน
เป็นค ำได้เองแล้ว 
     3.11 เทคนิควิธีกำรสอนอ่ำน 

 1) เทคนิควิธีกำรสอนอ่ำน โดยใช้กระบวนกำรสอน "บันไดทักษะ 4 ขั้น" 
            ศิวกำนท์ ปทุมสูติ (2553 : ออนไลน์) ได้กล่ำวถึง วิธีกำรสอนอ่ำน โดยให้ครูสอนด้วยวิธีแจก
ลูก-สะกดค ำ-ผันเสียง แบบ "บันไดทักษะ 4 ขั้น" ตำมล ำดับแบบฝึกในหนังสือ “เด็กอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ได้แก้ง่ำยนิดเดียว” แต่ละข้ันบันไดทักษะ ใน 1 ชั่วโมง/ต่อวัน ดังนี้ 

1.1 ครูน ำเด็กอ่ำนออกเสียงแจกลูก-สะกดค ำ-ผันเสียง วันละ 30 นำท ี
1.2 ครูน ำเด็กอ่ำนออกเสียงค ำ และอ่ำนเรื่อง วันละ 5-10 นำท ี
1.3 ให้เด็กคัดค ำและเรื่องที่อ่ำนลงสมุด วันละ 10 นำท ี
1.4 ให้เด็กเขียนตำมค ำบอกค ำที่เรียนรู้แล้ว ในกระดำษทดสอบที่ครูแจกให้ และ 

ให้ครูเก็บกระดำษทดสอบนี้ไว้ทุกแผ่น วันละ 10-15 นำที 
2) เทคนิควิธีกำรสอนอ่ำน โดยใช้กระบวนกำร 6 ขั้น 
    ศิริลักษณ์ ชมภูค ำ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้กล่ำวถึง เทคนิควิธีกำรอ่ำนของนักเรียนเรียนร่วม 

โดยใช้กระบวนกำร 6 ขั้น ดังนี้ 
กำรดูแลขั้นที่ 1 คือกำรอ่ำนโดยดูที่บริบทของนักเรียนเรียนร่วม  แต่ละคนระดับ

ควำมบกพร่องต่ำงกัน คนที่บกพร่องมำกจะเริ่มกำรอ่ำนแบบแจกรูปค ำ  จำกแม่ ก กำ  ประสมสระ
ง่ำยๆเมื่อเขำเริ่มอ่ำนค ำพ้ืนฐำนง่ำยๆได้ในระดับดีแล้ว ให้หยุดอ่ำนแจกรูปค ำเพรำะเขำจะเบื่อ   ให้อ่ำน
เป็นค ำ  เป็นประโยคสั้นๆและต่อยอดโดยกำรอ่ำนนิทำนที่มีค ำอ่ำนง่ำยๆก่อน  เมื่อเขำเริ่มอ่ำนได้คล่อง
มำกขึ้นก็อ่ำนเนื้อเรื่องในบทเรียนครั้งละ 3-5 บรรทัด โดยจิตอำสำเป็นผู้ดูแลเด็กจะรู้สึกสบำยใจไม่
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กดดันและให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีท ำให้นักเรียนเรียนร่วมมีผลกำรพัฒนำกำรอ่ำนได้เร็วขึ้น  และจะ
มำอ่ำนให้ครูฟังสัปดำห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำ ครูจะให้เวลำตลอดวันถ้ำเขำพร้อมจะอ่ำน
เมื่อไหร่  และต้องเป็นเวลำที่เขำไม่ได้เรียนวิชำอ่ืน ถ้ำเขำอ่ำนไม่คล่องเขำจะรู้สึกไม่สบำยใจ   ครูจะให้
ก ำลังใจทันทีเช่น  ไม่เป็นไรนะลูกลองใหม่  เรำต้องท ำได้  ใจเย็นนะลูกเดี๋ยวหนูก็อ่ำนได้  ครูจะคอยฟัง
หนูอ่ำนครูเชื่อว่ำหนูท ำได้จะไม่ต ำหนิไม่ท ำให้เขำท้อหรือหมดก ำลังใจ  หรือถ้ำเขำมีผลกำรพัฒนำดีขึ้น
ครูจะต้องแสดงออกให้เขำรู้ว่ำครูตื่นเต้นดีใจภูมิใจที่หนูท ำได้ 

กำรดูแลขั้นที่ 2 คือกำรเขียนก็จะเป็นกำรเขียนตำมค ำบอกจำกเรื่องที่อ่ำน  หรือ 
เขียนค ำที่หนูอ่ำนออกจำกเรื่องที่อ่ำน ตำมบริบทของควำมบกพร่องของเขำ   ครั้งละ  5 - 10 ค ำ กำร
ตรวจผลงำนครูจะให้ดำวเก็บไว้เพ่ือเป็นกำรประกวดผลงำน  เด็กจะได้มีก ำลังใจและมีแรงเสริมในกำร
พยำยำมแข่งกับตัวเองพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรดูแลขั้นที่ 3 คือกำรคัดลำยมือขั้นนี้จะเป็นกำรฝึกทักษะกำรจ ำรูปค ำ  และ 
พัฒนำกำรคัดลำยมือ 

กำรดูแลขั้นที่ 4  คือกำรจ ำแนกค ำเพ่ือให้เขำรู้ส่วนประกอบของค ำ  โดยแบ่งเป็น 2  
ระดับคือจ ำแนกค ำแบบง่ำยให้จ ำแนกค ำ 2 ส่วนคือ พยัญชนะ  สระ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-2-
3 
     - จ ำแนกค ำ 3 ส่วนคือ พยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด 
        - จ ำแนกค ำ 3 ส่วนคือ พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ 
     - จ ำแนกค ำ 4 ส่วนคือ พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด 

จ ำแนกค ำแบบยำกให้จ ำแนกค ำที่มี 1 พยำงค์ที่ 3 อย่ำงคือ จ ำแนกไตรยำงค์ จ ำแนกค ำเป็น 
ค ำตำย จ ำแนกเป็นมำตรำตัวสะกด ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-5-6 
    กำรดูแลขั้นที่ 5 คือกำรน ำค ำไปแต่งประโยค โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือกำรแต่ง
ประโยคพื้นฐำน 2 ส่วนคือ ใคร ท ำอะไร (ประโยค 2 ส่วน ที่มีภำคประธำน ภำคแสดง) และประโยค 3 
ส่วน คือใคร ท ำอะไรกับใคร (ประโยค 3 ส่วน ที่มีภำคประธำน ภำคแสดง กรรม)  

กำรแต่งประโยคให้มีควำมหลำกหลำยไม่ให้ซ้ ำ เช่น ใคร ท ำอะไร กับใคร ได้แก่ พ่อ แม่ ตำ 
ยำย พ่ี น้อง ฉัน คุณ เธอ ฯลฯ ยำยยิ้ม น้องเดิน ตำหัวเรำะ แม่ดื่มนม พ่ีล้ำงจำน พ่อขับรถ 
    กำรดูแลขั้นที่ 6 คือกำรเขียนอิสระให้เขียนบอกเล่ำเรื่องรำวที่เขำอยำกเขียนสั้นๆ 3-5 
บรรทัด โดยกำรตั้งค ำถำมน ำให้เขำคิดแล้วเขียน  เอำเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ฉันคือใคร  ครอบครัวของ
ฉัน  โรงเรียนของ  คุณครูของฉัน  ควำมสุขของฉัน  ควำมต้องกำรของฉัน ฯลฯ 

3) กำรอ่ำนแบบ SQ3R 
     สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ (2543 : 131) ได้กล่ำวว่ำ หลักกำรนี้ประกอบด้วยวิธีกำร 5 อย่ำง
ด้วยกัน คือ surveying, questioning, reading, reciting, และ revising เป็นเทคนิคกำรอ่ำนวิธีหนึ่งที่
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พัฒนำขึ้นโดยศำสตรำจำรย์ Francis B.Robinson ซึ่งเป็นศำสตรำจำรย์จิตวิทยำแห่งมหำวิทยำลัย 
Ohio อำจเป็นเทคนิคที่มีมำนำนแต่ก็เป็นวิธีพ้ืนฐำนที่คุณควรรู้ 

1. Surveying = กำรส ำรวจ 
   อ่ำนหนังสือแบบให้ผ่ำนสำยตำแล้วอ่ำนหัวข้อใหญ่ หัวข้อเล็ก หัวข้อสรุปที่อยู่ในทุก 

ท้ำยบท (ถ้ำมี) แล้วลองคิดว่ำในบท ๆ นั้น ผู้เขียนตั้งใจจะสื่ออะไร แล้วลองเขียนค ำตอบดังกล่ำวใน
สมุดบันทึก ล ำดับเรื่องให้ต่อเนื่อง จนท ำให้เห็นภำพรวมของข้อควำมที่อ่ำนทั้งหมดได้ 

2. Questioning = กำรตั้งค ำถำม 
      ให้สงสัยว่ำ ท ำไมเขำถึงเขียนบอกไว้อย่ำงนั้น ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกำรคิดเป็น 
จำกนั้นเอำควำมสงสัยดังกล่ำวมำเขียนเป็นค ำถำมหรือตั้งปัญหำขึ้น ถ้ำท ำได้แล้วค่อยอ่ำนเนื้อหำ
ข้อควำมในบทถัดไป 

3. Reading = กำรอ่ำนจริง 
   อ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งม่ันหำค ำตอบส ำหรับค ำถำมท่ีตั้งขึ้นจำกขั้นตอนที่แล้วให้ใช้ 

เทคนิคกำรอ่ำนที่คุณรู้หรือค้นคว้ำมำ แสดงให้ปรำกฏในชั้นเรียนหรือที่ประชุม เพ่ือให้คนอ่ืนได้แสดง
ควำมคิดเห็นของเขำออกมำด้วย ช่วยเรียนรู้ให้ได้แง่มุมที่หลำกหลำยกว่ำเดิม จำกนั้นเขียนถ้อยค ำของ
ค ำตอบที่ได้มำทั้งในส่วนของคุณเองและคนอ่ืน จัดล ำดับควำมส ำคัญ ซึ่งคุณจะได้โครงเรื่องหรือกอรบ
ของเรื่องที่คุณต้องกำรว่ำ คืออะไร 

4. Reciting = กำรทบทวน 
   เมื่อจดจ ำทุกอย่ำงได้ขึ้นใจและต่อเนื่องได้จริงแล้ว (อำจต้องใช้เทคนิคช่วยจ ำต่ำง ๆ  

เข้ำช่วย) ก็ลองนั่งทบทวนเรื่องทั้งหมดในใจ คิดไปพูดในใจด้วยถ้อยค ำภำษำของคุณท้ังหมด 
5. Revising = กำรตรวจสอบ 
   ดูค ำถำมท่ีคุณเคยคิดไว้ ตอบเองแล้วดูบันทึกท่ีจดมำ และท่ีจดเพิ่มเติมทีหลังจำกนี้ 

ก็วัดผลดีเลวของกำรตอบคุณเอง กี่ข้อที่คุณท ำได้ กี่ข้อที่ท ำไม่ได้ หรือก่ีข้อเดำชนิดครึ่งต่อครึ่ง คือ แบบ
ไม่แน่ใจ 50 % จำกนั้นก็หำควำมถูกต้องที่ชัดเจนของค ำถำมทุกข้อทั้งหมด เชื่อมโยงควำมคิดเหล่ำนั้ น
เข้ำด้วยกัน จนท ำให้มองเห็นภำพรวมของวิชำที่เรียน หรือเรื่องที่อ่ำน 

3.12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรอ่ำน 
        วรรณี  โสมประยูร (2553 : 137-138) กล่ำวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรอ่ำน ดังนี้ 
        1.ตัวเด็ก 
  1.1. ทำงด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ ตำ ปำก ลิ้น โดยสุขภำพของเด็กแตกต่ำงกัน เช่นสำยตำ
สั้น สำยตำยำว สำยตำเอียง ตำบอดสี ลิ้นไก่สั้น ริมฝำกแหว่ง เพดำนโหว่ เจ็บไข้บ่อย แพ้อำกำศ สิ่งต่ำง 
ๆ เหล่ำนี้ท ำให้ทักษะกำรอ่ำนของเด็กแตกต่ำงกัน ครูควรเข้ำใจและหำทำงแก้ไข 
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  1.2 ทำงด้ำนสติปัญญำ เด็กมองเห็นภำพ ควำมสัมพันธ์ของภำพและตัวอักษร กำร
ตีควำม แปลควำมและขยำยควำมได้แตกต่ำงกัน ครูจะต้องใช้กิจกรรมที่แตกต่ำงกันเพ่ือช่วยพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำนให้เหมำะสมกับเด็ก 
  1.3 ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบ้ำน ทำงโรงเรียน และในชุมชนของเด็ก
แตกต่ำงกัน ครูจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือจะหำวิธีจัดประสบกำรณ์ส่วนที่ขำดให้กับเด็กบำงกลุ่ม 
และหำกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ให้สำมำรถพัฒนำทักษะกำรอ่ำนได้สูงขึ้น 
        2. ตัวครู 
  2.1 บุคลิกภำพของครู ครูผู้สอนอ่ำนจะต้องมีบุคลิกภำพในกำรพูดภำษำไทยถูกต้อง 
ชัดเจนอ่ำนถูกต้องตำมอักขรวิธี รวมทั้งควรแต่งกำยให้ประณีตและสวยงำม 
  2.2 ควำมรู้ของครู ครูจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของภำษำไทยให้ถูกต้อง
อย่ำงดีมีควำมรู้เรื่องหลักสูตรภำษำไทย รู้จัดมุ่งหมำยของกำรอ่ำน มีควำมรู้ในกลวิธีสอน มีควำมเข้ำใจ
ควำมหมำยของกำรอ่ำน รู้ควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรในกำร
อ่ำนภำษำของเด็กและสภำพแวดล้อมของเด็กด้วย จะช่วยท ำให้กำรสอนอ่ำนประสบผลส ำเร็จ 
  2.3 ควำมสำมำรถของครู ครูจะต้องมีควำมสมำรถในกำรอ่ำน กำรร้อง กำรเล่น กำร
คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีลักษณะเป็นผู้น ำที่จะช่วยให้เด็กรัก ศรัทธำและเรียนรู้ได้ดี 
  2.4 ภำษำและส ำเนียงกำรพูดของครู ครูจะต้องพูดให้สุภำพ อ่อนโยน และรู้จักใช้
จิตวิทยำในกำรพูด 
  2.5 ควำมศรัทธำในกำรสอนและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของครู หน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับควำมเป็นครู หำกครูมีสิ่งเหล่ำนี้ดีก็จะมีผลดีเรื่องกำรสอนอ่ำนด้วย 
  2.6 กำรปกครองของครู ครูจะต้องยุติธรรม ใช้วิธีกำรแบบประชำธิปไตยมำปกครอง
เด็ก และมีควำมเป็นกันเองกับเด็ก 
  2.7 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครู ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
มีกำรเสริมแรง มีบรรยำกำศสนุกสนำนและเป็นธรรมชำติ รู้จักสร้ำงอำรมณ์ เป็นสุข และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำรใช้กิจกรรมที่เหมำะสมกับระดับวุฒิภำวะของนักเรียน 

3.13 คุณสมบัติของนักอ่ำนที่ดี  
       นักอ่ำนที่ดีควรมีสิ่งที่จะกล่ำวต่อไปนี้  

1. มีควำมสนใจในกำรอ่ำนหนังสือจนเป็นกิจวัตรประจ ำวัน อ่ำนหนังสือทุกวันอย่ำงมี
ควำมสุข อ่ำนติดต่อกันเป็นเวลำนำนได้ อ่ำนหนังสือได้ทุกประเภทของนักเขียนทุกคนไม่ว่ำเป็นหนังสือ
เก่ำหรือใหม่ก็ตำม 

2. รู้จักวิธีกำรอ่ำนหนังสือให้ได้เร็ว 
3. มีประสบกำรณ์เพียงพอที่จะเข้ำใจและซำบซึ้งกับควำมหมำยของเนื้อเรื่อง 
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4. ติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำงวิทยำกำรต่ำง ๆ และติดตำมวงกำรหนังสืออยู่เสมอ มี
ควำมรู้เรื่องหนังสือ รู้จักลักษะและประเภทของหนังสือ สำมำรถเลือกหนังสือได้ตรงกับควำมต้องกำร
และควำมสนใจ 
  5. มีวิจำรณญำณในกำรอ่ำน คือ อ่ำนอย่ำงไตร่ตรองก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ และเป็น
กำรเชื่ออย่ำงมีเหตุผล มีใจกว้ำงในกำรรับฟัง 

สนิท ตั้งทวี (2540 : 280) เสนอว่ำ นักอ่ำนที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
        1. อ่ำนในใจ 
  1.1 มีสมำธิแน่วแน่ในกำรอ่ำนทุกครั้ง 
  1.2 อ่ำนหนังสือได้เร็วและเข้ำใจดี 
  1.3 มีพ้ืนฐำนทำงอำรมณ์ท่ีอ่อนไหวในกรณีท่ีอ่ำนงำนเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 
  1.4 สำมำรถบอกประเด็นส ำคัญได้ดี 
  1.5 มีควำมเข้ำใจในศิลปะแห่งกำรแต่งหนังสือท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
  1.6 มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนอย่ำงนักวิชำกำร คือ เมื่ออ่ำนแล้วสำมำรถบอกได้ว่ำ
อะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็นและอะไรเป็นเพียงควำมรู้สึกของผู้เรียน 
  1.7 มีกำรบันทึกหลังกำรอ่ำนทุกครั้ง 

       2. อ่ำนออกเสียง 
  2.1 ศึกษำเรื่องที่จะช่วยให้เข้ำใจเสียก่อน 
  2.2 ไม่อ่ำนเร็วหรือช้ำจนเกินไป 
  2.3 รู้จักแบ่งประโยคเป็นข้อควำมสั้น ๆ  
  2.4 รู้จักเน้นหรือย้ ำในส่วนที่เห็นว่ำส ำคัญ 
  2.5 อ่ำนให้ดังพอที่จะได้ยินได้ทั่วกัน 
  2.6 อ่ำนได้คล่องและชัดถ้อยชัดค ำ 
  2.7 รู้จักวิธีอ่ำนตำมชนิดของเรื่อง เช่นเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงและเรื่องที่ต้องกำรใช้
อำรมณ ์
  2.8 ขณะที่อ่ำนไม่ยกหนังสือหรือกระดำษบังหน้ำตัวเอง 
  2.9 ต้องส ำนึกในหน้ำที่ของตน คือ หน้ำที่อ่ำนให้คนอื่นฟัง 
 จำกข้อควำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ นักอ่ำนที่ดีควรรู้จักเลือกวิธีกำรอ่ำนหนังสือที่
เหมำะสม อ่ำนอย่ำงไตร่ตรองก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องที่อ่ำนอย่ำงมีเหตุและผล 

3.14 กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน 
        กำญจนำ จันทะดวง (2542 : 54-55) กล่ำวไว้ว่ำ กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะฝึกทักษะให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนข้อควำมต่ำง ๆ ได้อย่ำงเข้ำใจ หรือวัตถุประสงค์
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ตำมที่ตั้งไว้ กำรอ่ำนจะประสบควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใดย่อมต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลำย ๆ 
อย่ำง ๆ เช่น ประสบกำรณ์เดิมของผู้อ่ำน ควำมสนใจในเรื่องที่อ่ำน ควำมสำมำรถในด้ำนภำษำ และ
จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำน เป็นต้น  
      ทักษะกำรอ่ำนถือว่ำเป็นทักษะที่ส ำคัญและมีประโยชน์มำก เพรำะในชีวิตประจ ำวันนั้น
ผู้เรียนจ ำเป็นต้องใช้ ดังนั้นกำรเน้นทักษะกำรอ่ำนจึงเป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็นสูง ขั้นตอนในกำรสอน
ทักษะกำรอ่ำนสรุปได้ ดังนี้ 
  1. เร้ำควำมสนใจของผู้เรียน 
      1.1 ให้ผู้เรียนคำดเดำควำมหมำยของค ำศัพท ์
      1.2 ให้ผู้เรียนคำดคะเนควำมเป็นไปของเนื้อเรื่อง 
  2. ขั้นกำรอ่ำน 
      2.1 ผู้เรียนอ่ำนเนื้อเรื่องคร่ำว ๆ เพื่อท ำควำมเข้ำใจกับเนื้อหำทั้งหมด 
      2.2 ผู้เรียนอ่ำนเนื้อหำรำยละเอียดของเนื้อเรื่อง เพ่ือหำค ำตอบสรุปประเด็นส ำคัญ
ซ่ึงอำจใช้วิธีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ กำรเขียนแผนผัง กำรเติมข้อมูลที่ขำดหำย กำรเล่ำเรื่องโดยสรุป 
เป็นต้น 
  3. ขั้นหลังกำรอ่ำน เป็นขั้นที่ผู้สอนต้องกำรประเมินควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจใน
กำรอ่ำนของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอนอำจเชื่อมโยงทักษะกำรอ่ำนไปสู่ทักษะอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ทักษะกำรเขียน 
ทักษะกำรฟังและทักษะกำรพูด โดยผู้เรียนท ำกิจกรรม ดังนี้ 
      3.1 ให้เขียนเนื้อเรื่องโดยสรุป 
      3.2 ให้แสดงบทบำทสมมุติจำกเนื้อเรื่องที่อ่ำน 
      3.3 ให้วำดภำพประกอบเรื่อง 
 สรุปได้ว่ำ ทักษะกำรอ่ำนมีควำมสัมพันธ์กับทักษะกำรเรียนรู้ ถ้ำผู้เรียนได้อ่ำนมำก ก็จะได้รับ
ประสบกำรณ์มำกจำกเรื่องที่อ่ำน เช่น เนื้อหำ ค ำศัพท์ โครงสร้ำงเรื่อง เครื่องหมำยวรรคตอน รวมทั้ง
ส ำนวนต่ำง ๆ ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้มำใช้เขียนเรื่องรำวในภำษำของตนเองได้ ดังนั้นกำรพัฒนำ
ทักษะกำรอ่ำนควรได้รับกำรพัฒนำก่อนทักษะกำรเขียน และควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียน 
     4.1 ควำมหมำยของกำรเขียน 

พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ เขียน เป็นค ำกิริยำ 
หมำยถึง ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่ำง ๆ วำด แต่งหนังสือ 
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วิจิตรำ  แสงพลสิทธิ์ และคณะ (2522 : 268) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรเขียน คือ กำรแสดงออก
เพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ โดยอำศัยภำษำตัวอักษรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นสื่อเพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมต้องกำรและควำมเข้ำใจทุกอย่ำงให้ผู้อ่ืนได้ทรำบ 

ยมโดย เพ็งพงศำ (อ้ำงถึงใน คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 2552 : 
178) กล่ำวว่ำ “กำรเขียน” หมำยถึงกำรใช้ตัวพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประสมกันเป็นค ำมี
ควำมหมำยแสดงให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ รวมถึงกำรเขียนข้อควำมโดยกำรเรียบเรียงค ำให้ถูกต้องตำมลั กษณะ
ไวยำกรณ์ไทย และกำรเลือกใช้จ ำนวนได้อย่ำงถูกต้อง 

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และคณะ (2548 : 181) ได้กล่ำวว่ำ กำรเขียนเป็นกำรสื่อสำรด้วยอักษร
เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด อำรมณ์ ควำมรู้สึกประสบกำรณ์ ข่ำวสำรและจินตนำกำรจำกผู้เขียนไปสู่
ผู้อ่ำน ทักษะกำรเขียนนับเป็นทักษะที่เป็นที่ศิลป์และศำสตร์ กล่ำวคือ กำรเขียนต้องใช้ภำษำที่งดงำม
ประณีต สำมำรถสื่อได้ทั้งอำรมณ์ ควำมรู้ ควำมคิด จึงต้องใช้ศิลปะในกำรเขียน ส่วนที่กล่ำวว่ำเป็น
ศำสตร์เพรำะกำรเขียนทุกชนิดต้องประกอบด้วยควำมรู้ หลักกำรและวิธีกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม กำร
เขียนก็เป็นทักษะที่สำมำรถฝึกฝนได้ 

วรรณี  โสมประยูร (2553 : 146) ได้กล่ำวว่ำ กำรเขียน หมำยถึง กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึก
คิดและควำมต้องกำรของบุคคลออกมำเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร เพ่ือสื่อควำมหมำยให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้ 
เพรำะกำรเขียนเป็นทักษะกำรส่งออกตำมหลักของภำษำศิลป์จำกควำมหมำยของกำรเขียนดังกล่ำว ท ำ
ให้มองเห็นควำมส ำคัญของกำรเขียนว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 

สรุปได้ว่ำ กำรเขียน หมำยถึง กำรสื่อสำรอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ ที่ใช้ภำษำลำยลักษณ์อักษรและ
สัญลักษณ์อ่ืน ๆ เป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด ควำมต้องกำร หรือควำมในใจของ
ผู้เขียนที่ต้องกำรสื่อให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบและเข้ำใจถึงควำมหมำยที่ต้องกำร 
     4.2 ควำมส ำคัญของกำรเขียน 

วรรณี  โสมประยูร (2553 : 147) ได้กล่ำวว่ำถึงควำมส ำคัญของกำรเขียนไว้โดยสรุปดังนี้ 
1. เป็นเครื่องมือสื่อสำรอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ที่ผู้เขียนต้องกำรถ่ำยทอด ควำมคิด 

ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ของตนออกเสนอผู้อ่ำน 
 2. กำรเก็บรวมรวมบันทึกข้อมูลน่ำสนใจและเป็นประโยชน์ ซึ่งตนเคยมีประสบกำรณ์

ที่ผ่ำนมำ 
 3. เป็นกำรระบำยอำรมณ์อย่ำงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เขียนเกิดควำมรู้สึกประทับใจใน

ประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ 
 4. เป็นเครื่องมือถ่ำยทอดมรดกทำงวัฒนธรรม เช่น ถ่ำยทอดจำกสมัยหนึ่งไปสู่อีกสมัย

หนึ่ง หรือจำกชำติหนึ่งไปสู่อีกชำติหนึ่ง 
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 5. เป็นเครื่องมือพัฒนำสติปัญญำของบุคคล เนื่องจำกกำรเรียนรู้เกือบทุกอย่ำงต้อง
อำศัยกำรเขียนเป็นเครื่องมือส ำหรับบันทึกทุกสิ่งที่ฟังหรืออ่ำนได้ 

 6. เป็นกำรสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ ตำมควำมประสงค์ท ี ่มนุษย์แต่ละคน
ปรารถนาีเช่นีเพ่ือต้องการท าให้รู้เรื่องราวีท าให้รักกันีฯลฯ 

 7. เป็นกำรแสดงออกถึงภูมิปัญญำของผู้เขียนท ำให้รู้ควำมสำมำรถของผู้เขียนได้จำก
วรรณกรรมหรืองำนเขียนอื่น ๆ  

 8. เป็นอำชีพอย่ำงหนึ่งที่ได้รับกำรยกย่องว่ำมีเกียรติ และเพ่ิมฐำนะทำงเศรษฐกิจให้
สูงขึ้นได ้

 9. เป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถและบุคลิกภำพส่วนบุคคล ให้มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง
ในกำรแสดงออกทำงควำมรู้สึกนึกคิด และแนวควำมคิด 

 10. เป็นกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเอง
และสังคม 

ประดับ จันทร์สุขศรี (2551 : 2) ได้กล่ำวถึงกำรเขียนว่ำ กำรเขียนเป็นทักษะทำงภำษำ ที่
ส ำคัญที่สุดทักษะหนึ่งในบรรดำทักษะต่ำง ๆ  แม้กำรเขียนจะมีคุณประโยชน์มีควำมส ำคัญทำงภำษำ
มำกมำยเพียงใด แต่ถ้ำน ำไปใช้ไม่ถูกต้อง ๆ แม้กำรเขียนจะมีคุณประโยชน์มีควำมส ำคัญทำงภำษำ
มำกมำยเพียงใด แต่ถ้ำน ำไปใช้ไม่ถูกต้อง เขียนไม่ถูกต้องก็ให้โทษได้เช่นกัน ควำมส ำคัญของกำรเขียนมี 
ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือใช้สื่อสำร ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมรู้ระหว่ำงบุคคล และ
กลุ่มบุคคลต่ำง ๆ 
  2. เป็นกำรสืบทอดมรดกทำงปัญญำของมนุษย์จำกคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป 
  3. เป็นเครื่องมือใช้บันทึกหลักฐำนทำงธุรกิจกำรค้ำ กฎหมำย และมรดกทรัพย์สินได้
อย่ำงถูกต้องตำมกติกำของแต่ละสังคม 
  4. เป็นเครื่องมือใช้ประกอบอำชีพ เช่น กำรเป็นนักเขียนเรื่องสั้น ๆ นวนิยำย สำรคดี 
และกำรเขียนงำนทำงวิชำกำร 
 สรุปได้ว่ำ กำรเขียนมีควำมส ำคัญต่อสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ เพรำะเป็นเครื่องมือ
อย่ำงหนึ่งที่ใช้ในสื่อสำรเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน ระหว่ำงผู้สื่อสำรกับผู้รับสำร    
 
5. เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน 
     5.1 ควำมหมำยของกำรวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน  

กำรวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน มีผู้ได้ให้ควำมหมำยไว้ ดังนี้      
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ธีรำรัตน์ นำชัยฤทธิ์ (2550 : 12) ได้กล่ำวว่ำ กำรวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน เป็นวิธีกำร
หนึ่งที่ครูด ำเนินกำรเพ่ือทดสอบนักเรียนว่ำ นักเรียนมีข้อบกพร่องในกำรเรียนเรื่องนั้ น ๆ เกี่ยวกับ
รำยละเอียดย่อย ๆ ใดบ้ำง เพ่ือน ำผลทดสอบนั้นมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องทั้งตัว
นักเรียนเอง ครูผู้สอนและวิธีกำรสอน รวมทั้งน ำผลกำรสอบมำใช้ในกำรปรับปรุงข้อสอบด้วยเช่นกัน 

ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข (2545 : 6) ได้กล่ำวว่ำ กำรวินิจฉัยข้อบกพร่อง หมำยถึง กำรค้นหำ
สำเหตุของข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทำงกำรเรียนของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้สอนท ำกำรแก้ไขสำเหตุของ
ข้อผิดพลำดหรือจุดอ่อนทำงกำรเรียนที่พบต่อไป 

สรุปได้ว่ำ กำรวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียน หมำยถึง กำรค้นหำสำเหตุของข้อผิดพลำดของ
นักเรียนที่ท ำให้ครูผู้สอนสำมำรถน ำข้อผิดพลำดหรือจุดบกพร่องนั้นมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข
จุดบกพร่องทั้งตัวนักเรียนและครูผู้สอนต่อไป 
     5.2 ประเภทของควำมบกพร่อง 

วรรณี  โสมประยูร (2553 : 74) ได้กล่ำวถึงควำมบกพร่องในกำรเรียนรู้ไว้โดยสรุป ดังนี้ 
1. ควำมบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน (Reading Disorder) หมำยถึง กำรมีปัญหำอ่ำน

หนังสือไม่ออกเลย หรืออ่ำนหนังสือได้ไม่เหมำะสมตำมวัย เช่น สะกดไม่ถูก อ่ำนตกหล่น อ่ำนทีละ
ตัวอักษรได้แต่ผสมค ำไม่ได้ แยกแยะพยัญชนะท่ีคล้ำยกันไม่ออก (ก - ถ - ภ) ทั้ง ๆ ที่เด็กดูมีควำมฉลำด
รอบรู้ในด้ำนอ่ืน ๆ ถ้ำมีใครเล่ำเรื่องให้ฟังจะเข้ำใจดี เรียนรู้จำกกำรเห็นภำพ และกำรฟัง จะท ำได้ดี แต่
ถ้ำให้อ่ำนเองจะไม่ค่อยรู้เรื่อง จับใจควำมไม่ได้ 

2. ควำมบกพร่องด้ำนกำรเขียน (Disorder of Written Expression)  หมำยถึง  กำร
มีปัญหำในด้ำนกำรเขียนหนังสือ ตั้งแต่เขียนหนังสือไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่ำอยำกจะเขียนอะไร เขียนตกหล่น 
สลับต ำแหน่ง หรือผิดต ำแหน่ง เขียนไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้ค ำเชื่อมไม่ถูกต้อง เว้นวรรคตอนหรือ
ย่อหน้ำไม่ถูกต้อง จนท ำให้ผู้อ่ำนไม่สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อได้ถูกต้อง 

3. ควำมบกพร่องด้ำนกำรค ำนวณ (Mathematics Disorder)  หมำยถึง กำรมีปัญหำ
ในด้ำนกำรค ำนวณ ตำมระดับควำมรุนแรง หลำกหลำยรูปแบบ เช่น มีควำมสับสนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข 
ไม่เข้ำใจเรื่อง กำรบวก ลบ คูณ หำร ไม่สำมำรถแปลโจทย์ปัญหำเป็นสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ มีกำร
ค ำนวณที่ผิดพลำด ตกหล่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเป็นประจ ำ 
     5.3 แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง 

แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง มีผู้ได้ให้ควำมหมำยไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 
ธีรำรัตน์ นำชัยฤทธิ์ (2550 : 15) กล่ำวไว้ว่ำ แบบทดสอบที่ครูสร้ำงขึ้นมำโดยกำรวิเครำะห์

เนื้อหำในเรื่องนั้น ๆ อย่ำงละเอียดและมีควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำสูง ในชุดแบบทดสอบจะมีข้อสอบชุด
ย่อย ๆ จ ำแนกจำกองค์ประกอบของเนื้อหำนั้นและใช้ทดสอบหลังจำกที่มีกำรเรียนกำรสอนแล้ว ซึ่ง
แบบทดสอบวินิจฉัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ค้นหำข้อบกพร่องทำงกำรเรียนของนักเรียนเพ่ือเป็นแนวทำง
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ในกำรหำวิธีช่วยเหลือนักเรียนให้สำมำรถเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อำจใช้วิธีสอนซ่อมเสริม 
นอกจำกนั้นผลกำรสอบยังใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงวิธีกำรสอนของครูได้อีกด้วย 

ประภำพรรณ มั่นสวัสดิ์ (2548 : 10) กล่ำวไว้ว่ำ แบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นและน ำไปใช้ทดสอบ
หลังจำกกำรสอนสิ้นสุดลงเพ่ือค้นหำจุดบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนในกำรเรียนเรื่องหนึ่ง ๆ ทั้งนี้เพ่ือ 
จะได้จัดกิจกรรมทำงกำรเรียนกำรสอนและสอนซ่อมเสริมได้ตรงจุดที่นักเรียนมีควำมบกพร่องและเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรสอนของครูอีกด้วย 

ศิริลักษณ์ แสนทวีสุข (2545 : 9) กล่ำวไว้ว่ำ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง เป็นแบบทดสอบ
ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือมุ่งค้นหำข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนว่ำมีจุดอ่อนในด้ำนใดบ้ำง 

สุชำติ สิริมีนนันท์ (2542 : 9) กล่ำวไว้ว่ำ แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่ใช้ส ำหรับ
ค้นหำข้อบกพร่อง รวมทั้งสำเหตุของควำมบกพร่องของนักเรียนเป็นรำยบุคคลในกำรเรียนวิชำต่ำง ๆ 
เพ่ือใช่เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขและสอนซ่อมเสริมนักเรียนได้ตรงจุด 

จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง หมำยถึง 
แบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นเพ่ือมุ่งค้นหำข้อบกพร่องของผู้เรียนรำยบุคคลว่ำมีจุดอ่อนด้ำนใดบ้ำง และน ำ
ข้อมูลมำใช้ในกำรช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล และปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของครผูู้สอน 
6. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินกำรอ่ำน และกำรเขียน 
     6.1 ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียน  

สำระที่ 1 กำรอ่ำน 
มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำ

ในกำรด ำเนินชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
ป.1 

 
1. อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง 
และข้อควำมสั้นๆ 
2. บอกควำมหมำยของค ำ และ
ข้อควำมที่อ่ำน 

กำรอ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของค ำ ค ำ
คล้องจอง และข้อควำมท่ีประกอบด้วย ค ำพ้ืนฐำน 
คือ ค ำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันไม่น้อยกว่ำ 600 ค ำ 
รวมทั้งค ำท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
ประกอบด้วย 
    - ค ำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  
    - ค ำท่ีมีตัวสะกดตรงตำมมำตรำและไม่ตรงตำม
มำตรำ 
    - ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ   
    - ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
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ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
3. ตอบค ำถำมเก่ียวกับเรื่องที่อ่ำน 
4. เล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน 
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่
อ่ำน 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น 
    - นิทำน 
    - เรื่องสั้นๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องรำวจำกบทเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น  

 6. อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ          
อย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่
อ่ำน 

กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนดร่วมกัน   

 7. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำย  
หรือสัญลักษณ์ส ำคัญท่ีมักพบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวัน 

กำรอ่ำนเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 
    - เครื่องหมำยสัญลักษณ์ต่ำงๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวัน 
    - เครื่องหมำยแสดงควำมปลอดภัยและแสดง
อันตรำย 

 8. มีมำรยำท ในกำรอ่ำน มำรยำทในกำรอ่ำน  เช่น 
    - ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน 
    - ไม่ท ำลำยหนังสือ  

ป.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง 
ข้อควำม และบทร้อยกรองง่ำยๆ                
ได้ถูกต้อง 

กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอกวำมหมำยของค ำ ค ำ
คล้องจอง ข้อควำม และบทร้อยกรองง่ำยๆ ที่
ประกอบด้วยค ำพ้ืนฐำนเพิ่มจำก  ป. 1  ไม่น้อยกว่ำ  

2. อธิบำยควำมหมำยของค ำและ
ข้อควำมที่อ่ำน 

800 ค ำ  รวมทั้งค ำท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
    - ค ำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
    - ค ำท่ีมีตัวสะกดตรงตำมมำตรำและไม่ตรงตำม
มำตรำ 
    - ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ   
    - ค ำท่ีมีอักษรน ำ  
    - ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
    - ค ำท่ีมี รร 
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ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
 
 
 
 
 
 

    - ค ำท่ีมีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง 
3. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม
เกี่ยวกับ                 เรื่องที่อ่ำน 
4. ระบุใจควำมส ำคัญและ
รำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน 
5. แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเน
เหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน 

กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น 
    - นิทำน 
    - เรื่องเล่ำสั้น ๆ 
    - บทเพลงและบทร้อยกรองง่ำยๆ 
    - เรื่องรำวจำกบทเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น     
    - ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน   

6. อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำง
สม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่อ่ำน 

กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนดร่วมกัน  

 7. อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และ
ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ 

กำรอ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่ง
หรือข้อแนะน ำ 
    - กำรใช้สถำนที่สำธำรณะ  
    - ค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องใช้ที่จ ำเป็นในบ้ำนและ
ในโรงเรียน 

 8.  มีมำรยำทในกำรอ่ำน มำรยำทในกำรอ่ำน เช่น 
    - ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน 
    - ไม่ท ำลำยหนังสือ 
    - ไม่ควรแย่งอ่ำนหรือชะโงกหน้ำไปอ่ำนขณะที่
ผู้อื่นก ำลังอ่ำนอยู่  

 

สำระที่ 2 กำรเขียน 
มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียน

เรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
ป.1 1. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำมรูปแบบ

กำรเขียนตัวอักษรไทย 
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ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
 2. เขียนสื่อสำรด้วยค ำและประโยค

ง่ำยๆ 
 

กำรเขียนสื่อสำร 
- ค ำท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
- ค ำพ้ืนฐำนในบทเรียน   
- ค ำคล้องจอง 
- ประโยคง่ำยๆ 

 3. มีมำรยำทในกำรเขียน มำรยำทในกำรเขียน เช่น 
- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ 
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ 
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ สถำนที่ และ
บุคคล 

ป.2 1. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำมรูปแบบ
กำรเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ 

กำรเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ 

3. เขียนเรื่องสั้นๆ ตำมจินตนำกำร กำรเขียนเรื่องสั้นๆ ตำมจินตนำกำร 
4. มีมำรยำทในกำรเขียน มำรยำทในกำรเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ 
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ 
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ สถำนที่ และ
บุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท ำให้ผู้อื่นเสียหำย  

 

สำระที่ 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน ท 4.1  เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ

และพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ                      
ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
ป.1 1. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  

วรรณยุกต์ และเลขไทย 
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

2. เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำย 
ของค ำ 

- กำรสะกดค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็นค ำ 
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ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 

- มำตรำตัวสะกดที่ตรงตำมมำตรำและไม่ตรง
ตำมมำตรำ   

- กำรผันค ำ 
- ควำมหมำยของค ำ 

3. เรียบเรียงค ำเป็นประโยคง่ำย ๆ - กำรแต่งประโยค 
 4. ต่อค ำคล้องจองง่ำยๆ - ค ำคล้องจอง 

ป.2 1. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์ และเลขไทย 

- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

2. เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำย 
ของค ำ 
 
 

- กำรสะกดค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็นค ำ 
- มำตรำตัวสะกดที่ตรงตำมมำตรำและไม่ตรง

ตำมมำตรำ 
- กำรผันอักษรกลำง อักษรสูง และอักษรต่ ำ 
- ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
- ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ 
- ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
- ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงข้ำมกัน 
- ค ำท่ีมี รร 
- ควำมหมำยของค ำ 

3. เรียบเรียงค ำเป็นประโยคได้ตรง
ตำมเจตนำของกำรสื่อสำร 

- กำรแต่งประโยค  
- กำรเรียบเรียงประโยคเป็นข้อควำมสั้นๆ 

4. บอกลักษณะค ำคล้องจอง - ค ำคล้องจอง 
5. เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและ    
ภำษำถ่ินได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 

- ภำษำไทยมำตรฐำน 
- ภำษำถ่ิน 

 

สำระที ่5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น

คุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ชัน้ ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง 
ป.1 

 
 
 
 
 
 
 

1. บอกข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำร
ฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส ำหรับเด็ก 
 

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส ำหรับเด็ก 
เช่น 
- นิทำน 
- เรื่องสั้นง่ำยๆ 
- ปริศนำค ำทำย 
- บทร้องเล่น 
- บทอำขยำน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

2. ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนด  
และบทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

บทอำขยำนและบทร้อยกรอง 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

ป.2 1. ระบุข้อคิดท่ีได้จำกกำรอ่ำนหรือ    
กำรฟังวรรณกรรมส ำหรับเด็ก   เพื่อ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส ำหรับเด็ก 
เช่น 
- นิทำน 
- เรื่องสั้นง่ำยๆ 
- ปริศนำค ำทำย 
- บทอำขยำน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 2. ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็กใน
ท้องถิ่น 
 

บทร้องเล่นที่มีคุณค่ำ 
- บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
- บทร้องเล่นในกำรละเล่นของเด็กไทย  

 3. ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำม
สนใจ 

บทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

 
     6.2 กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (2557 : 40-43) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียน ถือเป็นควำมสำมำรถหลักที่ส ำคัญซึ่งจ ำเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนำให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วย
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กระบวนกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็จ ำเป็นต้องตรวจสอบ
ว่ำ ควำมสำมำรถดังกล่ำวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง เนื่องจำกกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน คิด
เครำะห์ และเขียน ผู้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำตำมล ำดับอย่ำงต่อเนื่อง ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่ำง ๆ กระบวนกำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำที่เกิดขึ้นทั้งควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ จะด ำเนินกำรไปด้วยกันในกระบวนกำร 

หลักกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
1. เป็นกำรประเมินเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำผู้เรียนและประเมินเพ่ือกำรตัดสินกำรเลื่อนชั้น

และจบกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ 
2. ใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกำสได้แสดงออกซึ่งควำมสำมำรถ

ดังกล่ำวอย่ำงเต็มตำมศักยภำพและท ำให้ผลกำรประเมินที่ได้มีควำมเชื่อมั่น 
3. กำรก ำหนดภำระงำนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นกำร

ประเมินที่ก ำหนด 
4. ใช้รูปแบบ วิธีกำรประเมินและเกณฑ์กำรประเมินที่ได้จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
5. สรุปผลกำรประเมินเพ่ือรำยงำน เน้นกำรรำยงำนคุณภำพของควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

คิดวิเครำะห์ และเขียน เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน และไม่ผ่ำน 
แนวด ำเนินกำรพัฒนำและประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรพัฒนำและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ

เขียนเป็นกระบวนกำรอย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนได้ กำรพัฒนำและประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน สถำนศึกษำอำจด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ
เขียนของสถำนศึกษำ ซึ่งอำจประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ประเมิน ปรับปรุงแก้ไข และตัดสินผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนรำย
ปี (ระดับประถมศึกษำ) รำยภำค (ระดับมัธยมศึกษำ) และจบกำรศึกษำแต่ละระดับ 

2. ศึกษำนิยำมหรือควำมหมำยของควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ก ำหนดขอบเขต และตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนให้สอดคล้อง
กับบริบทและจุดเน้นของสถำนศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษำหลักกำรประเมิน และพิจำรณำก ำหนดรูปแบบวิธีกำร
พัฒนำและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนของสถำนศึกษำ 

4. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ
เขียนให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัดที่ก ำหนดในข้อ 2 และก ำหนดระดับคุณภำพหรือเกณฑ์ใน
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กำรประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน และไม่ผ่ำน เพ่ือใช้ในกำรตัดสินผลรำยปี (ระดับ
ประถมศึกษำ) รำยภำค (ระดับมัธยมศึกษำ) และจบกำรศึกษำแต่ละระดับ 

5. ด ำเนินกำรพัฒนำ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียนตำมรูปแบบและวิธีกำรที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง 

6. สรุปและตัดสินผลกำรประเมิน บันทึกและรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติในกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียน จึงได้ก ำหนดควำมหมำยและขอบเขตกำรประเมินเป็นระดับชั้นประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ
ตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้เป็นกรอบในกำรประเมินเพ่ือตัดสินกำรเลื่อนชั้นและกำรจบ
กำรศึกษำแต่ละระดับ 

ควำมหมำย 
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน เป็นกำรประเมินศักยภำพของผู้เรียนในกำร

อ่ำนหนังสือ ต ำรำเรียน เอกสำร และสื่อต่ำง ๆ เพ่ือหำและ/หรือเพ่ิมพูนควำมรู้  ประสบกำรณ์ ควำม
สุนทรีย์ และประยุกต์ใช้แล้วน ำเนื้อหำสำระที่อ่ำนมำคิดวิเครำะห์ น ำไปสู่กำรแสดงควำมคิดเห็น กำร
สังเครำะห์ สร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำในเรื่องต่ำง ๆ และถ่ำยทอดควำมคิดนั้นด้วยกำรเขียนที่มีส ำนวน
ภำษำถูกต้อง มีเหตุผลและล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอ สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้อย่ำงชัด
เชนตำมระดับควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้น 

ขอบเขตกำรประเมิน และตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 1 – 3  
ขอบเขตกำรประเมิน 

       กำรอ่ำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือสื่อประเภทต่ำง ๆ ที่ให้ควำมเพลิดเพลิน ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และมีประเด็นให้คิด และเขียนบรรยำย ถ่ำยทอดประเด็นที่คิดด้วยภำษำที่ถูกต้อง
เหมำะสม เช่น อ่ำนสำระควำมรู้ที่น ำเสนออย่ำงสนใจ นิยำย เรื่องสั้น นิทำน นิยำยปรัมปรำ 
 ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
      1. สำมำรถอ่ำนและหำประสบกำรณ์จำกสื่อที่หลำกหลำย 
      2. สำมำรถจับประเด็นส ำคัญ ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็นเรื่องท่ีอ่ำน 
      3. สำมำรถเปรียบเทียบแง่มุมต่ำง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ควำมเหมำะสม ไม่
เหมำะสม 
      4. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่ำน โดยมีเหตุประกอบ 
      5. สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกจำกเรื่องท่ีอ่ำนโดยกำรเขียน 
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7. เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
     7.1 กำรนิเทศกำรศึกษำ 
     1) ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ  

    Adams and Dickey (1966 : 3) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรบริกำร
เกี่ยวกับ     กำรสอนและปรับปรุงกำรสอนให้ดีขึ้น และกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกำรสร้ำงสรรค์ และ
เป็นกำรที่บุคลำกรทำงกำรนิเทศท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ิมพูนผลส ำเร็จของกำรเรียนกำรสอน ไม่มีกำรใช้
อ ำนำจกับครู แต่เป็นกำรสนองควำมต้องกำรของครู ให้อิสระแก่ครูในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรวำงแผน
ที่จัดท ำข้ึนเพื่อปรับปรุงกำรสอน  

    Harris (1975 : 10-11)  ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรที่บุคลำกรใน
โรงเรียนได้กระท ำกับบุคคลใดหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรสอนของโรงเรียน   

    Wiles (1976 : 5) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรช่วยเหลือพัฒนำสภำวะ
กำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้น และกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกิจกรรมและบริกำรที่ช่วยปรับปรุงกำรสอนช่วย
ให้ครูท ำงำนในหน้ำที่ได้ดีขึ้น มีขวัญดีขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้น และกิจกรรมเหล่ำนี้รวมถึงกำรอบรมครู
และพัฒนำหลักสูตรด้วย  

    สงัด  อุทรำนันท์ (2529 : 7) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรในกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้นิเทศกับผู้รับกำรนิเทศ และกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของ
นักเรียนโดยผ่ำนตัวกลำงคือครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

    แสงจันทร์  อินทนนท์ (2532 : 2) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรสนับสนุน
ช่วยเหลือ ร่วมมือมำกกว่ำกำรสั่งกำร  

    ปรีชำ  นิพนธ์พิทยำ (2537 : 8) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำร
ท ำงำน กระบวนกำรจัดกิจกรรม และควำมพยำยำมร่วมกันของผู้นิเทศกำรศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ดียิ่งขึ้น   

    ดุสิต  ทิวถนอม (2540 : 4) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม กำรบริกำร และวิธีกำรต่ำงๆ ที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำโดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน และกำรท ำงำนของครูให้มี
ประสิทธิภำพ  

    วไลรัตน์  บุญสวัสดิ์ (2538 : 3) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรกระตุ้นให้
กำรท ำงำนประสบผลส ำเร็จ โดยผ่ำนตัวกลำงหรือบุคคลอ่ืน เช่น ครู หรือผู้บริหำร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำอีกต่อหนึ่ง หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกระบวนกำรท ำงำนและควำมร่วมมือระหว่ำงผู้นิเทศกับ
ผู้รับกำรนิเทศ เพ่ือประสิทธิภำพอันสูงสุดในกำรเรียนของนักเรียน    
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   สรุปได้ว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำ หมำยถึง กำรบริกำร ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
และแนะน ำให้ค ำปรึกษำมำกกว่ำกำรสั่งกำร โดยผ่ำนตัวกลำง คือ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ ให้มีอิสระในกำรปรับปรุงพัฒนำ
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน หรือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือบรรลุควำมส ำเร็จสูงสุดในกำรเรียนของนักเรียน    

2) จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ 
    จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นทิศทำงที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำ              

มีนักกำรศึกษำได้กล่ำวไว้ ดังนี้   
    สงัด  อุทรำนันท์ (2529 : 7-8) ก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำไว้ คือ 1) เพ่ือ

พัฒนำคน กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรท ำงำนร่วมกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้ครูและ
บุคลำกรเหล่ำนั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทำงที่ดีขึ้น 2) เพ่ือพัฒนำงำน เนื่องจำกกำรนิเทศกำรศึกษำ                    
ได้มีเป้ำหมำยสูงสุดอยู่ที่นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตจำกกำรสอนของครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ โดยเหตุนี้
กำรนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒนำงำน ซึ่งได้แก่งำนสอนให้ดีขึ้นนั่นเอง 3) เพ่ือสร้ำงและประสำน
สัมพันธ์ จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น ำและผู้ตำม                
ซึ่งไม่ใช่เป็นกำรท ำงำนภำยใต้กำรถูกบังคับและคอยตรวจตรำหรือคอยจับผิด 4) เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
เป็นสิ่งส ำคัญที่จะให้บุคคลมีควำมตั้งใจท ำงำน หำกกำรนิเทศไม่ได้ท ำกำรสร้ำงขวัญและให้ก ำลังแก่
ผู้ปฏิบัติงำนแล้ว กำรนิเทศกำรศึกษำก็ย่อมจะประสบผลส ำเร็จ ได้ยำก  

    วไลรัตน์  บุญสวัสดิ์ (2538 : 7) ได้กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของของกำรนิเทศกำรศึกษำไว้ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะพัฒนำคน พัฒนำครู ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำนด้ำนหลักสูตร                  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ ช่วยประสำนงำนและควำมร่วมมือให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นยังจะสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพครู สร้ำงสรรค์ก ำลังใจให้แก่ครู               
เพ่ือจะได้ร่วมมือพัฒนำนักเรียนให้เกิดพัฒนำกำรตำมควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 

    ปรีชำ  นิพนธ์พิทยำ (2537 : 9) มีควำมเห็นว่ำ กำรนิเทศกำรศึกษำมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนของครู โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี กำรให้ค ำปรึกษำแก่ครูเพ่ือให้ครูมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและน ำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนมีคุณสมบัติตำมจุดหมำยของหลักสูตร 

    กรมสำมัญศึกษำ อ้ำงถึงใน ดุสิต  ทิวถนอม (2540 : 15-16) ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำร
นิเทศกำรศึกษำไว้ ดังนี้ 1) เพ่ือรักษำและส่งเสริมคุณภำพ และมำตรฐำนของโรงเรียนในควำม
รับผิดชอบของกรมสำมัญศึกษำ 2) เพ่ือแก้ปัญหำ ให้ควำมช่วยเหลือ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำร  
ผู้สอน และบุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดกรมสำมัญศึกษำ ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
เป็นไปตำมหลักสูตรให้บรรลุจุดมุ่งหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรและนโยบำยของกรมสำมัญศึกษำ 
3) เพ่ือปรับใช้หลักสูตรและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
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ท้องถิ่น และเสนอใช้หลักสูตรที่จ ำเป็น ตลอดจนหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ หรือหลักสูตรเฉพำะอย่ำง                  
ตำมควำมจ ำเป็น 4) เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในโรงเรียนสังกัดกรมสำมัญศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ อันจ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสำมำรถแก้ปัญหำที่จะเกิ ดขึ้น                   
จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว รวมทั้งให้มีขวัญก ำลังใจในกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมนโยบำยของกรมสำมัญศึกษำ 5) เพ่ือให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนทำงวิชำกำรแก่กรม
เจ้ำสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียนสังกัดกรมสำมัญศึกษำ หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 6) เพ่ือประสำนงำน และให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรเขต ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินโครงกำรและงำนพัฒนำต่ำงๆ ที่มอบหมำยไปยัง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จังหวัด และอ ำเภอ 

    สรุปได้ว่ำ จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ คือ กำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำน
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือผู้รับบริกำร ให้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำจัดกิจกรรมกำรเรียน             
กำรสอนกับนักเรียน โดยใช้กำรแก้ปัญหำ ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะน ำให้ค ำปรึกษำ 
     7.2 กำรนิเทศกำรสอน  

  1) ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรสอน 
   Goldhammer and Others (1980 : 12) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิ เทศกำรสอนเป็น

ส่วนย่อยของกำรนิเทศ เนื่องจำกกำรนิเทศถูกตีควำมหมำยได้หลำยควำมหมำย จึงท ำให้บทบำทของผู้
นิเทศไม่คงที่กำรนิเทศกำรสอนในโรงเรียนจึงจ ำกัดให้ตีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปตำมแนวควำมคิด
ของนักกำรศึกษำ 

   Alfonso and Others (1981 : 28) ให้ควำมหมำยของกำรนิ เทศกำรสอนเป็น
พฤติกรรมที่พึงปรำรถนำอย่ำงเป็นทำงกำรในองค์กำรนั้น ซึ่งชี้แนะถึงพฤติกรรมของครูในทำงที่จะให้
ควำมสะดวกในด้ำนกำรเรียนของนักเรียนและสัมฤทธิ์ผลถึงเป้ำหมำยขององค์กำร  

   นิพนธ์  ไทยพำนิช (2535 : 14) ได้ให้ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรสอนว่ำ กำรนิเทศกำร
สอนนั้นก็คือกระบวนกำรและควำมคิดรวบยอดเพ่ือจะปรับปรุงกำรสอนของครูเพ่ือผลประโยชน์ของ
นักเรียนในอันที่จะเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

   ชำรี  มณีศรี (2542 : 29) ได้ให้ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรสอนว่ำ เป็นกระบวน
กำรของควำมร่วมมือกับผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงกำรสอนของครู และกำรเรียนของเด็กให้ทัน
ต่อควำมเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำเชื่องช้ำไม่ทันสมัย ควำมมุ่งหมำยของกำรนิเทศจึงมุ่งส่งเสริมให้ครู
เจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพและปรับปรุงกำรสอนให้ดีขึ้น 

   ชำญชัย อำจินสมำจำร (2547 : 7) ได้สรุปควำมหมำยของกำรนิเทศกำรเรียนกำร
สอนว่ำ เป็นกระบวนกำรท ำงำนกับครูเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนเพ่ือให้มีประสิทธิผลผู้
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นิเทศต้องใช้ควำมรู้ของกำรจัดองค์กร ภำวะผู้น ำ กำรสื่อควำมหมำยและหลักกำรสอนในขณะที่ท ำงำน
กับครูในชั้นเรียน และปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนโดยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

   รุ่งชัชดำพร  เวหะชำติ (2557 : 243) กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน เป็นกระบวนกำร
ช่วยครู เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนเป็นส่วนย่อยของกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นส่วนย่อย
ของกำรนิเทศทั่วไป  

   สรุปได้ว่ำ กำรนิเทศกำรสอน หมำยถึง ส่วนย่อยของกำรนิเทศกำรศึกษำ โดยผู้นิเทศ มี
บทบำทหน้ำที่ในกำรชี้แนะ ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือ
ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   

2) จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรสอน  
    นักกำรศึกษำได้กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรสอนไว้ดังนี้ 

นิพนธ์  ไทยพำนิช (2535 : 17) ได้ระบุจุดมุ่งหมำยปลำยทำงของกำรนิเทศกำรศึกษำไว้นั้น                
คือ กำรนิเทศกำรสอน และกำรนิเทศกำรสอนก็ควรจะเป็นกำรนิเทศโดยตรงต่อครูในห้องเรียน 

ชำญชัย  อำจินสมำจำร (2547 : 1) กำรนิเทศกำรสอนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือใช้ปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอน โดยพัฒนำวิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มุ่งช่วยเหลือครูให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ ในชั้นเรียน เป้ำหมำยสุดท้ำยคือผลกำรเรียนของนักเรียนดีขึ้น 

รุ่งชัชดำพร  เวหะชำติ (2557 : 248) กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
ช่วยเหลือครูพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องทั้งด้ำนวิชำกำร กำรปฏิบัติงำนและกำรมีส่วนร่วม มุ่งผลที่
คุณภำพนักเรียนในชั้นเรียนจำกกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนที่เกิดจำกกำรนิเทศ 

สรุปได้ว่ำ กำรนิเทศกำรสอนเป็นส่วนหนึ่งของกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำร
แนะน ำช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่คุณภำพของ
นักเรียนในชั้นเรียนต่อไป  

7.3 กำรนิเทศภำยใน 
 7.3.1 ควำมหมำยของกำรนิเทศภำยใน 

นิพนธ์  ไทยพำนิช (2535 : 25-26) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศภำยใน หมำยถึง พฤติกรรม             
กำรนิเทศทำงอ้อมซึ่งผู้นิเทศจะเน้นกำรใช้พฤติกรรมกำรฟัง กำรยั่วยุสนับสนุนให้เกิดก ำลังใจ กำรท ำ
ควำมกระจ่ำงชัดเจนในประเด็นต่ำงๆ กำรเสนอข้อคิดเห็น และกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันกับผู้รับ              
กำรนิเทศ เพ่ือที่จะส่งเสริมให้ครูสำมำรถวำงแผนด้วยตนเองได้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
เขำ ประกอบพฤติกรรมกำรนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยผู้นิเทศจะเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนกับ
ครู เช่น กำรเสนอข้อคิดเห็น กำรท ำควำมกระจ่ำงชัดเจนในประเด็นต่ำงๆ กำรรับฟัง กำรร่วมมือ
แก้ปัญหำและกำรเจรจำตกลงใจที่จะด ำเนินกำร ผู้นิเทศจะใช้พฤติกรรมดังกล่ำวในกำรตกลงใจ               



55 
 

ท ำสัญญำข้อตกลงระหว่ำงครูและผู้นิเทศ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน              
กำรสอนโดยด ำเนินกำรร่วมกันต่อไป    

วไลรัตน์  บุญสวัสดิ์ (2538 : 70) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศภำยใน หมำยถึง ต้องท ำงำนร่วมกัน
กับครูทุกคนในโรงเรียน ดังนั้นกำรจัดกำรนิเทศภำยในโรงเรียนจะประสบผลดีได้มำจำกควำมเข้ำใจและ
เห็นชอบของคณะครูในโรงเรียน ผู้บริหำรจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรประชุมปรึกษำกันจนคณะครูมองเห็นปัญหำ
ร่วมกันว่ำ ถ้ำโรงเรียนขำดกำรนิเทศเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนแล้ว จะมีผลเสียหำยอย่ำงไรบ้ำง ดังนั้น
เมื่อคณะครูมีควำมเข้ำใจตรงกัน และมีจุดมุ่งหมำยร่วมกันว่ำจะต้องท ำเพ่ือคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
แล้ว วิธีกำรเพ่ือสร้ำงระบบงำนนิเทศข้ึนมำภำยในโรงเรียนจะท ำได้สะดวก โดยกิจกรรมกำรนิเทศภำยใน            
จะประกอบไปด้วย 

1)  กำรประชุมเพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรนิเทศกำรสอน ซึ่งต้องเขียนไว้อย่ำง
ชัดเจน บอกวิธีกำรหรือเทคนิคท่ีใช้รวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นและมุ่งบอกผู้ที่มีส่วนร่วมได้รับทรำบ 

2)  รวบรวมข้อมูลที่เหมำะสมจ ำเป็นที่บ่งถึงวัตถุประสงค์และกระบวนกำรของ
วัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้ในขั้นกำรประชุม เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็น ำผลมำวิเครำะห์ซึ่งอำจจะต้องใช้               
วิธีทำงปฏิบัติเพื่อช่วยจ ำแนกและบ่งเฉพำะถึงผลลัพธ์ที่ส ำคัญ ผลที่ได้จะน ำไปอภิปรำยในขั้นสรุปผล 

3)  สรุปผลเพ่ือมุ่งตรวจสอบโดยประชุมวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ นั้นถูกต้องเพียงใด                
มีอะไรที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือที่จะสำมำรถจ ำแนกวิธีกำร เทคนิค และวิธีกำรประเมินผล                   
กำรค้นคว้ำ วิจัย และจำกข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะมีส่วนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูได้ดีขึ้น เมื่อตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วก็หำข้อยุติและเขียนรำยงำนผลให้ครูทรำบ แล้วน ำไปใช้ปฏิบัติงำนต่อไป 

กรองทอง  จิรเดชำกุล (2550 : 4-5) ได้กล่ำวว่ำ กำรนิเทศภำยใน หมำยถึง กำรส่งเสริม 
สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหรือกำรสร้ำงเสริมพัฒนำกำรของนักเรียนในทุกด้ำนทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย สังคม อำรมณ์ จิตใจ และสติปัญญำ ให้ เต็มตำมวัยและศักยภำพ ซึ่ งเป็น                    
กำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำกับครูในสถำนศึกษำนั้น ในกำรปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครูให้มีประสิทธิภำพและส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียน ส ำหรับหลักกำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียน ประกอบด้วย 

1)  กำรด ำเนินกำรนิเทศ จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ตำมขั้นตอน                
กำรนิเทศภำยในโรงเรียน 

2)  บุคลำกรที่ เป็นหลักส ำคัญในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในโรงเรียน                   
คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

3)  กำรนิเทศภำยในโรงเรียน จะต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นส ำหรับ
กำรพัฒนำครูและนักเรียน     
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สรุปได้ว่ำ กำรนิเทศภำยใน หมำยถึง กำรนิเทศกำรศึกษำหรือกำรนิเทศกำรสอน โดยจุดมุ่งหมำย
เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ช่วยเหลือ และปรับปรุงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกัน
ภำยในโรงเรียนระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ โดยศึกษำนิเทศก์มีบทบำทเป็นผู้ก ำกับ ติดตำม 
เสริมแรง และให้ก ำลังใจให้กับผู้บริหำรและครู เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.3.2 หลักกำรนิเทศภำยใน  
กำรด ำเนินงำนนิเทศภำยในโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลนั้น หลักกำรส ำคัญ

ในกำรนิเทศภำยในโรงเรียน ดังนี้ 
สงัด  อุทรำนันท์ (2529 : 15-19) ได้เสนอหลักกำรในกำรนิเทศภำยใน ไว้ดังนี้ 
1)  กำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ 

กล่ำวคือ กระบวนกำร จะมีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรท ำงำนเป็นขั้นตอน มีควำมต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง 
และมีควำมเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผู้ปฏิบัติงำน 

2)  กำรนิเทศภำยในมีเป้ำหมำยอยู่ที่คุณภำพของนักเรียน แต่กำรด ำเนินกำรนั้นจะผ่ำน
ตัวกลำง คือ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นั่นคือ กำรนิเทศกำรศึกษำไม่ได้ด ำเนินกำรกับนักเรียน
โดยตรง แต่จะนิเทศครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันจะส่งผลต่อคุณภำพนักเรียน ถ้ำครูได้แสดง
พฤติกรรมทำงกำรสอนที่ดี เหมำะสมแล้ว คุณภำพของนักเรียนก็ย่อมจะดีขึ้น  

3)  กำรนิเทศกำรศึกษำในประเทศไทย เน้นบรรยำกำศแห่งควำมเป็นประชำธิปไตย 
เนื่องจำกเป็นสิ่งที่สังคมไทยปรำรถนำ แต่ควำมหมำยของประชำธิปไตยในกำรนิเทศกำรศึกษำนั้น  
ไม่ได้ศึกษำเฉพำะบรรยำกำศแห่งกำรท ำงำนร่วมกันเท่ำนั้น แต่จะรวมถึ งกำรยอมรับซึ่งกันและกัน                   
กำรเปลี่ยนบทบำทในฐำนะผู้น ำและผู้ตำม ตลอดจนควำมรับผิดชอบในผลงำนร่วมกันด้วย  

วไลรัตน์  บุญสวัสดิ์ (2538 : 23) ได้กล่ำวถึง หลักกำรที่มีส่วนครอบคลุมกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ไว้ดังนี้ 

1)  กำรบริหำรโดยปกติแล้วต้องค ำนึงถึงกำรจัดให้มีควำมสะดวกสบำยทำงวัตถุต่ำงๆ 
และรวมไปถึงกำรด ำเนินงำนโดยทั่วไป 

2)  กำรนิเทศกำรศึกษำควรค ำนึงถึงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรเรียนกำรสอน 
3)  กำรบริหำรและกำรนิเทศโดยหน้ำที่แล้ว ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ทั้งสองอย่ำง 

จะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด มีส่วนช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบ
กำรศึกษำ 

4)  กำรนิเทศกำรศึกษำที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนทำงปรัชญำและวิทยำศำสตร์ 
5)  กำรนิเทศกำรศึกษำที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนทำงปรัชญำและประชำธิปไตย 
6)  กำรนิเทศควรยึดทัศนคติและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
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7)  กำรนิเทศที่ดี ในสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถใช้วิธีทำงวิทยำศำสตร์ได ก็จะต้องใช้
กระบวนกำรแก้ปัญหำในกำรศึกษำปรับปรุงและประเมินผลทั้งส่วนที่เป็นกระบวนกำรและผลที่เกิดข้ึน 

8)  กำรนิเทศที่ดีควรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ใช่กำรเขียนใบสั่งให้ท ำ 
9)  กำรนิเทศที่ดีจะต้องมีกำรวำงแผนอย่ำงมีระเบียบ มีกำรประสำนควำมร่วมมือและ

จัดกิจกรรมต่อเนื่องกัน 
10)  กำรนิเทศท่ีดีจะต้องถูกตัดสินโดยผลที่มุ่งให้เกิดขึ้น 
11)  กำรนิเทศที่ดีจะต้องเป็นวิชำชีพที่ส่งเสริมกำรหำแนวทำงกำรประเมินบุคลำกร 

วิธีกำร และผลมุ่งสู่มำตรฐำนที่ตั้งไว้ 
ชำรี  มณีศรี (2542 : 13-15) ได้กล่ำวถงึ หลักกำรพื้นฐำนของกำรนิเทศกำรศึกษำไว้ว่ำ  
1)  กำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นกำรกระตุ้นเตือน ประสำนงำน และแนะน ำให้ค ำปรึกษำเพ่ือให้

เกิดควำมเจริญงอกงำมแก่ครูโดยทั่วไป 
2)  กำรนิเทศตั้งอยู่บนรำกฐำนของประชำธิปไตย 
3)  กำรนิเทศเป็นกระบวนกำรส่งเสริมสร้ำงสรรค์ 
4)  กำรนิเทศกับกำรปรับปรุงหลักสูตรเป็นงำนที่เกี่ยวพันกัน 
5)  กำรนิเทศมุ่งส่งเสริมขวัญ ก ำลังใจ 
6)  กำรนิเทศ คือ กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์      

สรุปได้ว่ำ หลักกำรนิเทศภำยใน เป็นกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในโรงเรียน ซึ่งไม่ได้ด ำเนินกำรกับนักเรียนโดยตรง แต่เป็น                   
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ กำรกระตุ้นเตือน ประสำนงำน แนะน ำ และกำรยอมรับซึ่งกันและกันด้วยบรรยำกำศ
แบบประชำธิปไตย อันจะส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียนต่อไป 

7.3.3 กิจกรรม เทคนิควิธีกำรนิเทศภำยใน 
กิจกรรม เทคนิควิธีกำรนิเทศภำยในโรงเรียน มีมำกมำยและหลำกหลำย ดังที่นักกำรศึกษำ

ได้กล่ำวไว้ ดังนี้  
ชำญชัย  อำจินสมำจำร (2547 : 47-65) เห็นว่ำ กำรนิเทศภำยในโรงเรียนจะต้องก่อให้เกิด

ควำมร่วมมือจำกครูในด้ำนกำรวำงแผนที่เป็นระบบ และกำรใช้เทคนิคหรือกิจกรรมที่เหมำะสม โดยได้
แบ่งกิจกรรมกำรนิเทศภำยในโรงเรียน คือ 

1) สังเกตกำรสอนหรือกำรเยี่ยมชั้นเรียน เป็นเทคนิคที่ได้ผลเป็นอย่ำงมำกในกำรนิเทศ
กำรศึกษำ กำรเยี่ยมชั้นเรียนเป็นกำรติดตำมผลงำนของกำรสังเกตกำรสอนตรงจุดที่จะให้ควำมสนใจ
เกี่ยวกับพัฒนำกำรของบทเรียนใหม่ๆ ไม่ใช่ตัวครู หรือจุดอ่อนของครู เพรำะเป็นผลต่อควำมเจริญ งอก
งำมและกำรปรับปรุงครูผู้สอน 
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2)  สำธิตกำรสอน เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรจูงใจต่อควำมเจริญงอกงำมทำง
วิชำชีพครู และก่อให้เกิดควำมมั่นใจแก่ครู ผู้นิเทศหรือครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนจะเป็น             
ผู้สำธิตกำรสอนให้ครูอื่นๆ  

3)  กำรเยี่ยมเยือนเพ่ือสังเกตกำรสอน เป็นกำรสังเกตกำรสอนของครูคนอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
ภำรกิจที่มีควำมส ำคัญต่อควำมเจริญงอกงำมของครูและมีประโยชน์ต่อกำรสอนของครู 

4)  กำรศึกษำเป็นหมู่คณะหรือกำรประชุมปฏิบัติกำร เป็นกิจกรรมที่สำมำรถน ำมำ
ศึกษำสภำพกำรเรียนกำรสอนในลักษณะต่ำงๆ เช่น ปัญหำกำรเรียนกำรสอนเป็นกิจกรรม                      
ที่มีประสิทธิภำพมำก เพรำะกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของทุกคนช่วยก่อให้เกิดกำรปรับปรุงควำมร่วมมือ          
ในกำรท ำงำน 

5)  กำรประชุม จะมีลักษณะเป็นทำงกำร เพรำะมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำและลักษณะ               
ไม่เป็นทำงกำร เพรำะบรรยำกำศระหว่ำงสมำชิกผู้เข้ำร่วมประชุม จะมีลักษณะของควำมเป็นมิตร               
กำรประชุมมีประโยชน์ถ้ำสมำชิกในหมู่คณะมีควำมสัมพันธ์อันดีให้ควำมร่วมมือและร่วมกันปฏิบัติงำน 

ศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2558 : 39) ได้กล่ำวว่ำ 
กิจกรรมกำรนิเทศภำยใน ประกอบด้วย 

1)  กำรประชุมปรึกษำหำรือ แนะน ำ แลกเปลี่ยนควำมเห็นเพ่ือแก้ปัญหำเกี่ยวกับ              
กำรเรียนกำรสอน 

2)  กำรเยี่ยมชั้นเรียน เป็นเทคนิคกำรนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงกำรสอนให้ดีขึ้นมีขั้นตอน                          
ทีจ่ะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศบนพ้ืนฐำนของกำรมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

3)  กำรฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่ช่วยในกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์แก่
ครู กำรฝึกอบรมต้องมีจุดมุ่งหมำยและหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะฝึกอบรมครู จะได้รับควำมรู้ใหม่ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

4)  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เป็นกิจกรรมที่บุคลำกรได้ร่วมมือกันปฏิบัติร่วมกันคิดเพ่ือ
แก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนของตนเองหรือปัญหำวิชำชีพ ตลอดจนเนื้อหำต่ำงๆ ซึ่งผู้เข้ำประชุมได้          
ลงมือปฏิบัติงำนแก้ปัญหำด้วยกันเป็นกลุ่ม ผลของกำรประชุมจะได้ผลงำนหรือค ำตอบต่อปัญหำ 

5)  กำรศึกษำเอกสำรวิชำกำร กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ คือ ต้องอ่ำนและวิชำชีพครูต้องอ่ำน
มำก เพรำะกำรอ่ำนมำกจะน ำไปสู่ควำมรอบรู้ ควำมคิดใหม่และทันสมัย 

6)  กำรจัดนิทรรศกำรเพ่ือเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและน ำเสนอให้เป็นที่น่ำสนใจ 
ด้วยเทคนิคกำรใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเข้ำมำช่วยในกำรจัดนิทรรศกำรทำงกำรศึกษำ 
หรือกำรแสดงกิจกรรมผลงำนของโรงเรียน เพ่ือกระตุ้นครูให้ค ำนึงถึงกำรวำงโครงกำรและกำรเผยแพร่
ผลงำนของโรงเรียน       
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครู (2559 : 10) ได้กล่ำวว่ำ เทคนิควิธีกำรนิเทศภำยในเป็นยุทธศำสตร์
กำรนิเทศที่ศึกษำนิเทศก์ได้น ำไปส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน หรือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพได้ผลดีตำมบริบทของสถำนศึกษำแต่ละเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีผลปรำกฏเป็นที่ยอมรับ คือ 

1)  กำรแนะน ำ ประชุมหรือจัดอบรม ปฐมนิเทศให้กับครู 
2)  กำรมอบหมำยงำนให้ครูปฏิบัติโดยยึดหลักควำมต้องกำรของคณะครู กำรเรียน 

ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ และกำรตัดสินใจของครูผู้ปฏิบัติเป็นหลัก 
3)  กำรพัฒนำหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ท ำให้ครูมีโอกำสได้ร่วมมือกัน และเป็นกิจกรรม

ต่อเนื่องที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดและส ำคัญยิ่ง 
4)  กำรพัฒนำคู่มือกำรสอน กิจกรรมนี้มุ่งที่จะให้ครูได้สร้ำงและปรับปรุงกำรสอนของ

ครูเอง   
5)  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เป็นกิจกรรมที่ครูร่วมปฏิบัติ ร่วมกันคิดเพ่ือแก้ปัญหำกำร

ปฏิบัติงำนของครูเองหรือปัญหำวิชำชีพ ตลอดจนถึงเนื้อหำวิชำต่ำงๆ 
6)  กำรเยี่ยมชั้นเรียน เป็นกิจกรรมกำรสังเกตกำรสอนของครูอีกคนหนึ่ง โดยใช้กำรสังเกต

กำรสอนแล้วมีกำรวิเครำะห์กำรสอนร่วมกัน 
สรุปได้ว่ำ กิจกรรม เทคนิควิธีกำรนิเทศภำยในโรงเรียน เป็นกำรเยี่ยมชั้นเรียนด้วยกำรสังเกต กำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ เพ่ือประชุมปรึกษำหำรือ แนะน ำ 
แลกเปลี่ยนควำมเห็น ในกำรปรับปรุงเพิ่มพูนควำมรู้ตำมเนื้อหำสำระของหลักสูตรต่ำงๆ ของครูด้วยกัน
เองในรูปแบบของเอกสำรทำงวิชำกำร   
8. ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ทำงภำษำ   
     8.1 ทฤษฎีของนักพฤติกรรมศำสตร์ (The Behaviorist View) 

ทฤษฎีนี้มีควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำของเด็กโดยกล่ำวว่ำกำรเรียนรู้ภำษำของเด็กเป็น
กำรเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจำกผลกำรปรับสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในตนเอง ในขณะที่เด็ก
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แรงเสริมในทำงบวกจะถูกน ำมำใช้เมื่อภำษำของเด็กใกล้เคียง หรือถูกต้องตำม
ภำษำผู้ใหญ่ ซึ่งนักพฤติกรรมศำสตร์มีควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรเรียนภำษำของเด็ก คือ 

1. เด็กเกิดมำโดยมีศักยภำพในกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรถ่ำยทอดทำง
กรรมพันธุ์ โดยปรำศจำกควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกำรเรียนทำงใดทำงหนึ่ง 

2. กำรเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงกำรเรียนภำษำเกิดขึ้น โดยกำรที่สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ปรับ
พฤติกรรมผู้เรียน 

3. พฤติกรรมทั่วไปรวมทั้งพฤติกรรมภำษำ ถูกปรับโดยแรงเสริมจำกกำรตอบสนองที่
เกิดขึ้นจำกสิ่งเร้ำในกำรปรับพฤติกรรมที่ซับซ้อนอย่ำงเช่นภำษำ จะมีกระบวนกำรเลือกหรือท ำให้กำร
ตอบสนองเฉพำะเจำะจงขึ้น โดยผ่ำนกำรใช้แรงเสริมทำงบวก ถึงแม้ว่ำกำรตอบสนองทั่วไปและชนิด
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ง่ำย ๆ จะได้แรงเสริมทำงบวกตั้งแต่เริ่มต้น แต่กำรให้แรงเสริมในระยะหลัง ๆ จะถูกน ำมำใช้กับกำร
ตอบสนองที่ซับซ้อนและใกล้เคียงกับเป้ำหมำยทำงพฤติกรรมสูงสุด 
     8.2 ทฤษฎีสภำวะติดตัวโดยก ำเนิด (The Nativist View) 

ทฤษฎีนี้มีควำมเชื่อเกี่ยวกับกฎธรรมชำติ หรือกฎเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมำแต่ก ำเนิดโดยมีควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำของเด็กแตกต่ำงจำกนักพฤติกรรมศำสตร์สองประกำรส ำคัญ คือ 

1. กำรให้ควำมส ำคัญต่อองค์ประกอบภำยในบุคคลเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำ 
2. กำรแปลควำมบทบำทขององค์ประกอบทำงสิ่งแวดล้อมในกำรเรียนรู้ภำษำ 
ชอมสกี้และแมคนีล (McNeill.  1960 ; อ้ำงถึงใน หรรษำ นิลวิเชียร, 2535 ; 206)  เป็นผู้มี

ควำมเชื่ออย่ำงแรงกล้ำ เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำของเด็กว่ำ เด็กทุกคนเกิดมำโดยมีโครงสร้ำงทำง
ภำษำศำสตร์อยู่ในตัวหรือติดตัวโดยก ำเนิด ซึ่งได้แก่ โครงสร้ำงทำงด้ำนควำมหมำย ประโยคและระบบ
เสียง ตำมควำมเชื่อนี้ เด็กไม่จ ำเป็นต้องเรียนระบบของภำษำ เด็กเพียงแต่ต้องค้นหำว่ำระบบภำษำของ
ตนเองเกี่ยวข้องกับภำษำสำกลอย่ำงไร เด็กไม่ต้องเรียนรู้ว่ำเรำสำมำรถตั้งค ำถำมได้ แต่ต้องเรียนรู้ว่ำจะ
ตั้งค ำถำมอย่ำงไรหรือเรียนรู้ว่ำจะใช้กลุ่มเสียงใด จะรวมกลุ่มเสียงเข้ ำด้วยกันอย่ำงไร โดยสรุปก็คือ 
เรียนรู้กำรใช้ภำษำของตนทั้งด้ำนควำมหมำยประโยค และเสียง 

เล็นเบิร์ก (Lenneberg) เป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดของนักทฤษฎีสภำวะติดตัวโดยก ำเนิด 
เขำชี้ให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขั้นตอนกำรพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย และขั้นตอนพัฒนำกำรทำงภำษำ
ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงใกล้ชิด เขำกล่ำวว่ำเด็กเกิดมำด้วยควำมสำมำรถทำงภำษำ มิใช่เป็นผ้ำขำว 
ควำมสำมำรถทำงกำรเรียนภำษำของเด็กถูกจัดโปรแกรมไว้ในตัว และมีควำมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่
เด็กได้รับอีกด้วย ตรำบใดที่เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมทำงภำษำพูด เด็กจะพัฒนำกำรพูดโดยอัตโนมัติ และ
ควำมสำมำรถทำงภำษำจะแยกเป็นอิสระจำกระดับไอคิว 
     8.3 ทฤษฎีของนักสังคมศำสตร์ (The Socialist View) 

นักทฤษฎีสังคมหรือทฤษฎีวัฒนธรรมจะให้ควำมสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทำง
ภำษำของผู้ใหญ่ที่มีต่อพัฒนำกำรทำงภำษำของเด็ก ผลกำรวิจัยกล่ำวว่ำ วิ ธีกำรที่ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่
ปฏิบัติต่อเด็กมีผลต่อพัฒนำกำรทำงภำษำ และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเด็ก วิธีกำรเหล่ำนี้ ได้แก่ 
กำรอ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง กำรสนทนำระหว่ำงรับประทำนอำหำร กำรแสดงบทบำทสมมุติ กำรสนทนำ 
เป็นต้น 
     8.4 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจท์ (Piaget Theory) 

เพียเจท์ (Piaget) เชื่อว่ำกำรเรียนรู้ภำษำเป็นผลจำกควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ เด็กเรียนรู้
จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวของเขำ เด็กจะเป็นผู้ปรับสิ่งแวดล้อมโดยกำรใช้ภำษำของตน ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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1. เด็กมีอิทธิพลต่อวิธีกำรที่แม่พูดกับเขำ จำกผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ แม่จะพูดกับลูก
แตกต่ำงไปจำกพูดกับผู้อ่ืน เพ่ือรักษำกำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน แม่จะพูดกับเด็กเล็ก ๆ ต่ำงจำกเด็กโตและ
ผู้ใหญ่ จะพูดประโยคที่สั้นกว่ำ ง่ำยกว่ำ เพื่อกำรสื่อสำรที่มีควำมหมำย 

2. เด็กควบคุมสิ่งแวดล้อมทำงภำษำ เพ่ือได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เด็กต้องกำรค้นพบว่ำเสียง
ที่ได้ยินมีควำมหมำยอย่ำงไร มีโครงสร้ำงเพ่ือองค์ประกอบพื้นฐำนอะไร 

3. กำรใช้สิ่งของหรือบุคคลเป็นสิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนว่ำ ผู้ใหญ่เห็น
หรือได้ยินเขำพูด เด็กอำจเคลื่อนไหวตัวหรือ จับ ขว้ำง ปำ บีบ ของเล่น เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือเป็น
พ้ืนฐำน และควำมจ ำเป็นของควำมเจริญทำงภำษำ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับผู้อ่ืน เกี่ยวกับ
สิ่งของ เกี่ยวกับเหตุและผล เกี่ยวกับสถำนที่ มิติ เกี่ยวกับกำรเกิดขึ้นซ้ ำ ๆ ของกิริยำและสิ่งของ มีส่วน
ช่วยให้เด็กแสดงออกทำงภำษำอย่ำงมีควำมหมำย นั่นคือ เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงตนเอง กับสิ่ง
ต่ำง ๆ ในสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้เพียเจท์ (Piaget) ยืนยันว่ำ พัฒนำกำรทำงภำษำของเด็กเป็นไปพร้อม ๆ กับ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรให้เหตุผล กำรตัดสิน และด้ำนตรรกศำสตร์ เด็กต้องกำรสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริม
ให้เด็กสร้ำงกฎ ระบบเสียง ระบบค ำ ระบบประโยค และควำมหมำยของภำษำ นอกจำกนี้เด็กยัง
ต้องกำรฝึกภำษำด้วยวิธีกำรหลำย ๆ วิธีและจุดประสงค์หลำย ๆ อย่ำง 
     8.5 ทฤษฎีของนักจิตวิทยำภำษำศำสตร์ (Psycholinguistics Theory) 

ชอมสกี้ (Chomskey,  1960 ; อ้ำงถึงใน สุภำวดี  ศรีวรรธนะ,  2542 : 36) กล่ำวว่ำ กำร
เรียนรู้ภำษำเป็นเรื่องซับซ้อนซึ่งจะต้องค ำนึงถึงโครงสร้ำงภำษำในตัวเด็กด้วย เพรำะบำงครั้งเด็กพูดค ำ
ใหม่โดยไม่ได้รับแรงเสริมมำก่อนเลย เขำอธิบำยกำรเรียนรู้ภำษำของเด็กว่ำเมื่อเด็กได้รับประโยค หรือ
กลุ่มค ำต่ำง ๆ เข้ำมำเด็กจะสร้ำงไวยำกรณ์ขึ้น โดยใช้เครื่องมือกำรเรียนรู้ภำษำที่ติดตัวมำแต่ก ำเนิด ซึ่ง
ได้แก่อวัยวะเกี่ยวกับ กำรพูด กำรฟัง นอกจำกนี้ เล็นเบอร์ก (Lenneberg) ยังเป็นผู้หนึ่งที่เสนอทฤษฎี
แนวนี้โดยมีควำมเชื่อว่ำ มนุษย์มีอวัยวะที่พร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ภำษำ ถ้ำสมองส่วนนี้ช ำรุด หลังจำก
วัยรุ่นตอนต้น (อำยุประมำณ 12 ปี) จะท ำให้กำรเรียนรู้ภำษำใหม่ได้ยำก 

สรุปได้ว่ำกำรเรียนรู้ทำงภำษำเกิดจำกควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ กำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กำรเสริมแรง พัฒนำกำรทำงภำษำเกิดขึ้นจำกควำมพึงพอใจแห่งตน กำร
เลียนแบบ กำรได้รับกำรเสริมแรง ฯลฯ พัฒนำกำรทำงภำษำของเด็กในระยะแรกประมำณ 1 เดือน 
เด็กสำมำรถจ ำแนกเสียงต่ำง ๆ ได้ และจะพัฒนำก้ำวหน้ำขึ้นเรื่อย ๆ จนประมำณ 4 – 5 ปีเด็กจะ
สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนำกำรทำงภำษำของ
เด็ก ได้แก่ วุฒิภำวะ สิ่งแวดล้อม สถำนภำพทำงสังคม ฯลฯ  
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9. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ไพรินทร์ พ่ึงพงษ์ (2556) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรอ่ำนและเขียน

สะกดค ำที่มีสระประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญำ แผนผังควำมคิด
และแบบฝึกเสริมทักษะ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลสัมฤทธิ์กำรอ่ำนและกำรเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ก่อนและหลังกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญำ แผนผัง
ควำมคิด และแบบฝึกเสริมทักษะ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ 0.01   
2) ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญำ 
แผนผังควำมคิดและแบบฝึกเสริมทักษะ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก  

วันเพ็ญ วัฒฐำนะ (2557) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ 
SQ3R เพ่ือ พัฒนำควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนและศึกษำพฤติกรรมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ 1) ควำมเข้ำใจใน
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 โรงเรียน วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี 
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01  2) พฤติกรรมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษระหว่ำงเรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัด
จันทบุรี อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

สมพงษ์  ศรีพยำต (2553) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง  กำรพัฒนำชุดแบบฝึกกำรเขียนสะกดค ำ 
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) แบบฝึกกำรเขียนสะกดค ำ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.90/86.75 แสดงว่ำแบบฝึกกำรเขียนสะกดค ำมี
ประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ 2) แบบฝึกกำรเขียนสะกดค ำส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เรื่องกำรเขียนสะกดค ำของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำร้อยละ 80 ตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3) ควำมคงทนทำงกำรเรียน
ภำษำไทยเรื่องกำรเขียนสะกดค ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่สอนโดยชุดแบบฝึกกำรเขียน
สะกดค ำ มีควำมคงทนในกำรสะกดค ำไม่แตกต่ำงกัน 4) นักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับชุดแบบฝึกกำร
เขียนสะกดค ำในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 4.1 นักเรียนมีควำมคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ 
4.2 นักเรียนมีควำมคิดเห็นที่ดีเก่ียวกับรูปแบบชุดแบบฝึก 

 ทองดี  ดวงรัตน์ (2553) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำควำมพร้อมในกำรอ่ำนภำษำไทยของ
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) กำรศึกษำควำมพร้อมในกำรส่งเสริมกำร
อ่ำนภำษำไทยของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี ใน 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผู้บริหำร ด้ำนบุคลำกร 
ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนนักเรียน โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับ
มำก 2) กำรศึกษำปัญหำและข้อเสนอแนะควำมพร้อมในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำไทยใน 5 ด้ำน ดังนี้ 
1) ด้ำนผู้บริหำร พบว่ำผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรสนับสนุนงบประมำณที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรอ่ำนยัง
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ไม่ครอบคลุม มีข้อเสนอแนะว่ำผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยด้ำนกำรสนับสนุนงบประมำณ
เพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง 2) ด้ำนบุคลำกร พบว่ำโรงเรียนมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกิจรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้มีคุณภำพ แต่ครูผู้สอนมีภำระงำนมำกบำงครั้งจึงไม่ค่อยมีเวลำในกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำไทย มีข้อเสนอแนะว่ำครูควรมีกำรวำงแผน
จัดตำรำงในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำไทย 3) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ พบว่ำห้องสมุดมีขนำดเล็ก
ไม่เพียงพอ ได้มีข้อเสนอแนะว่ำโรงเรียนควรมีกำรเพ่ิมงบประมำณในกำรขยำยห้องสมุด 4) ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำครูให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และสร้ำงนิสัยรักกำร
อ่ำนให้กับนักเรียน แต่นักเรียนกลุ่มอ่อนยังไม่สนใจกำรอ่ำน มีข้อเสนอแนะว่ำควรให้ครูเพ่ิมกิจกรรม
กำรด้ำนอ่ำนส ำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อนให้มำกขึ้น 5) ด้ำนนักเรียน พบว่ำ นักเรียนกลุ่มอ่อนไม่ เห็น
ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน มีข้อเสนอแนะว่ำโรงเรียนควรมีมำตรกำรให้
นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และต้องให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในกำรฝึกอ่ำนด้วย 

สุพรรณี วรำทร, ชลทิชำ สุทธินิรันดร์กุล (2549) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
ส ำหรับเยำวชนก่อนวัยรุ่น ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1)เยำวชนก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 59.49 เข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียน และผลกำรวิจัยจ ำแนกตำมเพศและกลุ่มอำยุก็
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยโดยรวม คือ เป็นชำยร้อยละ 51.64 หญิงร้อยละ 63.64 เป็นเยำวชนกลุ่มอำยุ 
12 ปี ร้อยละ 55.87 กลุ่มอำยุ 13 ปี ร้อยละ 63.80 และกลุ่มอำยุ 14 ปี ร้อยละ 63.74  2) เยำวชน
ก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจ ำนวนสูงสุด คือ ร้อยละ 82.27 ระบุว่ำได้รับควำมรู้ โดยสอดคล้องกันทั้ง
ผลกำรวิจัยจ ำแนกตำมเพศ ซึ่งพบว่ำเป็นชำยร้อยละ 84.43 และหญิงร้อยละ 85.71 และจ ำแนกตำม
กลุ่มอำยุ คือ กลุ่มอำยุ 12 ปี ร้อยละ 87.15 กลุ่มอำยุ 13 ปี ร้อยละ 80.72 และกลุ่มอำยุ 14 ปี ร้อยละ 
85.71 

ปกรณ์  อุ่นมะดี (2555) ซึ่งได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรนิเทศภำยในงำนกำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 
โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำร
นิเทศภำยในโดยมีโดยมีศึกษำนิเทศก์เป็นผู้ก ำกับ ติดตำม เสริมแรง และให้ก ำลังใจให้กับผู้บริหำรและ
ครู จะท ำให้งำนกำรบริหำรด้ำนวิชำกำรส่งผลต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนโดยเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ซึ่งปรำกฏผล ได้ดังนี้                   
1) ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 2) ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกรด้ำนกำรประเมินผลกำรสอน 3) ด้ำนฝึกอบรม
ครูประจ ำกำร 4) ด้ำนกำรจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรพิเศษแก่นักเรี ยน                
5) ด้ำนกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน 6) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ชุมชน 7) ด้ำนกำรจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ และ 8) ด้ำนกำรปฐมนิเทศครูใหม่ นอกจำกนี้แล้ว ยังมีข้อเสนอแนะบำงประกำรเกี่ยวกับ
ปัญหำกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในด้ำนวิชำกำร ซึ่งพบว่ำ ครู บำงกลุ่มยังขำดทักษะเทคนิควิธีกำรสอน
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แบบใหม่ๆ จึงควรจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีกำรสอนแบบใหม่ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้แล้วควรลด
ภำรกิจงำนอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนสอนของครูลง แต่ควรจัดอบรมหรือวิจัยให้เกิดกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ประกอบกับควรจัดให้มีกำรศึกษำดูงำนเกี่ ยวกับเทคโนโลยี                 
ทำงกำรศึกษำ ก ำหนดแผนกำรพัฒนำอบรมครูให้ชัดเจน และควรมีกำรประเมินผลกำรใช้สื่ออย่ำง            
เป็นระบบและต่อเนื่อง      

ภำวดี  หินขำว (2555) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ควำมต้องกำรนิเทศกำรสอนของครูและแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรสอนภำยในโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมต้องกำรนิเทศกำรสอนของครูในโรงเรียน               
โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่
ในระดับมำก เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรนิเทศกำรสอนของครูในโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 จ ำแนกตำมประสบกำรณ์จะมีควำมต้องกำร
นิเทศกำรสอนไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อจ ำแนกตำมระดับชั้นโดยรวมมีควำมแตกต่ำงกัน และเมื่อจ ำแนก
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้แล้วควรมีแนวทำงในกำรจัดท ำ
เอกสำร คู่มือ แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสนับสนุนให้ครูพัฒนำคู่มือกำร
สอนหรือเอกสำรประกอบกำรสอน กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้  และกำรวัดและประเมินผล                   
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

สุรชัย  คูณแก้ว (2555) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรนิเทศภำยในโรงเรียนมัธยมศึกษำกลุ่มดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ด้ำนหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตร โรงเรียนส่วนใหญ่ได้
มีกำรปฏิบัติกำรก ำหนดโครงสร้ำงเนื้อหำของแต่ละรำยวิชำในหลักสูต รสถำนศึกษำ รองลงมำ                
คือวำงแผนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ และแต่งตั้งบุคลำกรในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ            
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่ได้มีกำรปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถำนศึกษำ รองลงมำคือ ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรสอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย                  
ของหลักสูตร ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ โรงเรียนส่วนใหญ่ได้มีแนวกำรปฏิบัติ                          
ให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะสม่ ำเสมอ รองลงมำคือ ชี้แจงแนะน ำให้ครู
ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรก ำหนด ด้ำนกำรนิเทศกำร
เรียนกำรสอน โรงเรียนส่วนใหญ่มีกำรปฏิบัติโดยจัดให้มีกำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำเกี่ยวกับงำน
ด้ำนวิชำกำรก่อนวำงแผนนิเทศกำรสอน รองลงมำคือ ก ำหนดจุดมุ่งหมำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
โ ร ง เ รี ยน ไว้ อย่ ำ งชั ด เจน  แล ะด้ ำนกำรประกั นคุณภำพกำรศึ กษำ  โ ร ง เ รี ยนส่ วน ใหญ่                               
ได้มีแนวกำรปฏิบัติโดยจัดท ำรำยงำนประเมินด้วยตนเอง รองลงมำคือ กำรรักษำระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ส่วนแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำกำรนิเทศภำยใน พบว่ำ ควรจัดหำ
งบประมำณให้เพียงพอ น ำวัสดุ อุปกรณ์ในท้องถิ่นมำประยุกต์ในกำรจัดท ำสื่อ จัดอบรมสัมมนำ                
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เชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูผู้สอน ควรมีบุคลำกรหรือคณะศึกษำนิเทศก์จำกภำยนอกมำให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและรับทรำบกำรปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

รุจิรำ  ทองวุฒิ (2556) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ควำมคำดหวังของครูต่อบทบำทของศึกษำนิเทศก์ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบัติงำน                      
ของศึกษำนิ เทศก์ตำมควำมคิดเห็นของครู โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ ในระดับปำนกลำง                      
เรียงตำมล ำดับ 1) ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร 2) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียน     
กำรสอน 4) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และ 5) ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ส่วนควำมคำดหวังของครู             
ต่อบทบำทของศึกษำนิเทศก์ โดยรวมและรำยด้ำน อยู่ในระดับมำก เรียงตำมล ำดับ 1) ด้ำนกำรจัด กำร
เรียนกำรสอน ส่งเสริมให้ครูได้เข้ำร่วมสังเกตกำรสอนจำกผู้ช ำนำญกำรสอนทั้งในและนอกโรงเรียน 2) 
ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร แนะน ำ ให้ครูใหม่หรือย้ำยมำใหม่ได้เข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่โรงเรียนก ำลังใช้
อยู่ 3) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบด้ำนวิชำกำร               เพ่ือ
น ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 4) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ก ำหนดแนวทำงในกำรวัดผล               
และประเมินผลให้ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำง 5) ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดบริกำร
สื่อกำรเรียนกำรสอนได้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส ำหรับแนวทำงพัฒนำบทบำทของศึกษำนิเทศก์ 
ควรมีควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงชัดเจน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ สนับสนุน กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร พัฒนำครูให้สำมำรถพัฒนำ               
สื่อกำรเรียนกำรสอน และให้รูปแบบกำรวัดและประเมินผลที่ถูกต้องแก่ครู 

วิไล  คงศรีเจริญ (2556) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำควำมต้องกำรกำรนิเทศภำยในของครู
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญในโรงเรียนเทศบำล 2 (บ้ำนหำดใหญ่) สังกัด
ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครหำดใหญ่  อ ำ เภอหำดใหญ่ จั งหวัดสงขลำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ                        
ครูที่ปฏิบัติกำรสอนจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรสอน มีควำมต้องกำรกำรนิเทศ
ภำยในเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ
รำยด้ำน พบว่ำ มีควำมต้องกำรกำรนิเทศภำยในอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ยเรียงล ำดับ              
จำกมำกที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ด้ำนกำรวำงแผนกำรสอน ด้ำนกำรเตรียมกำรสอน ด้ำนกำรใช้สื่อ              
กำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนกำรวัดและประเมินผล     

วิชิตำ  ด่ำนปรีชำ (2556) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำควำมต้องกำรได้รับกำรนิเทศกำรสอนของ
ครูโรงเรียนวัดหนองใหญ่ สังกัดส ำนักงำนเขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย พบว่ำ ครู                     
มีควำมต้องกำรได้รับกำรนิเทศกำรสอนอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน เรียงล ำดับ ดังนี้ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
ด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ผลกำรเปรียบเทียบควำมต้องกำร
ได้รับกำรนิเทศกำรสอนจ ำแนกตำม เพศ อำยุ และประสบกำรณ์สอนของครู พบว่ำ ควำมต้องกำรได้รับ             
กำรนิเทศกำรสอนของครูเพศหญิงมีควำมต้องกำรมำกกว่ำเพศชำย ส่วนควำมต้องกำรได้รับกำรนิเทศ              
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กำรสอนระหว่ำงอำยุ ครูที่มีอำยุมำกมีควำมต้องกำรได้รับกำรนิเทศกำรสอนมำกกว่ำครูที่มีอำยุน้อย และ
ควำมต้องกำรได้รับกำรนิเทศกำรสอนของครูที่มีประสบกำรณ์กำรสอนมำกมีควำมต้องกำรมำกกว่ำครู                 
ที่มปีระสบกำรณ์ในกำรสอนน้อย 

วัชรำภรณ์  เมตุลำ (2556) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ปัญหำกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษำในอ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ปัญหำกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอนอยู่ในระดับปำนกลำง                       เมื่อ
เปรียบเทียบปัญหำกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอนโดยจ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ โดยรวม               
และรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และผลกำรเปรียบเทียบปัญหำกำรนิเทศ
กำรสอนของครูผู้สอนจ ำแนกตำมวิทยฐำนะโดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05    

วำรุณี  สอนแสง (2556) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของครูต่อบทบำทกำรนิเทศภำยใน
ของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 จังหวัดสระแก้ว 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผู้บริหำรโรงเรียนโดยรวม
และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกเรียงตำมรำยด้ำนจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน                      
กำรสอน ด้ำนกำรวัดประเมินผล ด้ำนหลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ และด้ำนสื่อ นวัตกรรม              
และเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน ส่วนควำมพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยใน                      
ของผู้บริหำรโรงเรียนจ ำแนกตำมเพศ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรสอน และขนำดของโรงเรียน 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  

ปิยนันท์  หงษ์ทอง (2558) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน                 
ของโรงเรียนต้นแบบคุณภำพมำตรฐำน สังกัดกรุงเทพมหำนคร : กรณีศึกษำโรงเรียนเบญจมบพิตร ส ำนักงำน
เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ กิจกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนมี 2 รูปแบบ คือ กำรนิเทศ
โดยผู้บริหำร และกำรนิเทศโดยเพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะยึดหลักกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร               
โดยเน้นกำรประเมินตำมแบบประเมินกำรนิเทศที่โรงเรียนสร้ำงขึ้น ซึ่งมุ่งควำมสนใจไปที่กำรจัดกำรเรียน           
กำรสอน สภำพและบรรยำกำศของห้องเรียนและกำรใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบกำรสอนเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับ
งำนหลักของกำรบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งมีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน โดยมี
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน มีก ำหนดกำรนิเทศและเกณฑ์กำรนิเทศ โดยจัดให้มี             
กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนภำคเรียนละ 1 ครั้ง มีจุดเน้นที่กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ซึ่งกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรนิเทศมี 2 ลักษณะ คือ ผู้บริหำรนิเทศครู และครูจับคู่นิเทศกันเอง ดังนี้               
1) ฝ่ำยบริหำร โดยผู้อ ำนวยกำรจะมอบหมำยงำนิเทศกำรเรียนกำรสอนให้รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร             
เป็นผู้ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำครูผู้สอนให้ทรำบปัญหำ โดยเป็นกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร ดูแลช่วยเหลือกัน 
และมีกำรประชุมก ำหนดวัดนิเทศ แจ้งเกณฑ์ในกำรนิเทศ และสรุปผลกำรนิเทศ 2) ฝ่ำยครูผู้สอนต้องเตรียม
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ตัวจับคู่นิเทศกันเอง เลือกวันที่จะรับกำรนิเทศของแต่ละคนเสนอต่อฝ่ำยวิชำกำร มีกำรเช็คให้คะแนนกัน 
ตำมเกณฑ์และสรุปผลกำรนิเทศต่อฝ่ำยวิชำกำร  

รุจิรำ  หยดย้อย (2558) ได้ท ำกำรค้นคว้ำแบบอิสระ เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนนิเทศ
ภำยในของโรงเรียนเทพเสด็จวิทยำ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนนิเทศภำยในของโรงเรียน ได้แก่ 1) ขำดกำรศึกษำและน ำเสนอข้อมูลที่ตรงกับสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ ประกอบกับสถำนศึกษำไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
นิเทศภำยใน 2) ผู้รับกำรนิเทศมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและก ำหนดทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำน้อย              
3) ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศขำดกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 4) กำรนิเทศภำยใน              
ไม่สม่ ำเสมอ ผู้นิเทศยังไม่ช ำนำญเกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำ 5) ผู้รับกำรนิเทศยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรนิเทศ ดังนั้นแนวทำงกำรด ำเนินงำนนิเทศภำยในของโรงเรียน               เทพเสด็จ
วิทยำ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จึงเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน                นิเทศ
ภำยในเพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ เปิดโอกำสให้ผู้รับกำรนิเทศ
มีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอข้อมูล ร่วมกันวำงแผนและก ำหนดทำงเลือกร่วมกัน                       ในกำร
สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย ส่งเสริมให้มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ             
มีปฏิทินกำรนิเทศ มีรูปแบบกำรนิเทศที่หลำกหลำย มีกำรประเมินผลตำมแบบประเมินที่ชัดเจน               
และน ำผลกำรนิเทศไปปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน   

วิปัศยำ  เยี่ยวยำ (2558) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรนิเทศภำยใน                  
กับประสิทธิภำพกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดรำชบุรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียนมัธยมศึกษำในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 
ได้แก่ ด้ำนอ ำนวยกำร ด้ำนประสำนงำน ด้ำนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน และด้ำนกำรจัด
ทรัพยำกร ส่วนประสิทธิภำพกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก                 
เมื่อเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนบุคลิกลักษณะครู ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับ
นักเรียน ด้ำนกำรให้ควำมเป็นธรรม ด้ำนกำรควบคุมชั้นเรียน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                 
ด้ำนกลวิธีสอน ด้ำนกำรใช้จิตวิทยำกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำนบรรยำกำศ                
ในชั้นเรียน และกำรนิ เทศภำยในกับประสิทธิภำพกำรสอนของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ                          
มีควำมสัมพันธ์กันในทำงบวก อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01    

เกตุวดี  ทักษิณำจำรี (2559) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรนิเทศ 
กำรสอนของครูในอ ำเภอเมืองชลบุรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำกำรนิเทศกำรสอนของครูโดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ยกเว้น 
ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล และด้ำนกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน                   
อยู่ในระดับมำก ผลกำรเปรียบเทียบปัญหำกำรนิเทศกำรสอนของครู เมื่อจ ำแนกตำมเพศทั้งโดยรวม
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และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน และผลกำรเปรียบเทียบปัญหำกำรนิเทศกำรสอนของครู เมื่อจ ำแนก              
ตำมประสบกำรณ์ท ำงำนทั้งโดยรวมและรำยด้ำนจะแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
นอกจำกนี้แล้วแนวทำงในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรสอนของครู เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย ได้แก่               
ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนควรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำสื่อกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลประเมินผลควรจัด
สถำนกำรณ์ให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีกำรประเมินผล ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ควรเปิดโอกำสให้ครูผู้สอนทุกคนเป็นผู้นิเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนหลักสูตรควรเปิด
โอกำสให้ครูผู้สอนทุกคนเป็นผู้นิเทศเพ่ือพัฒนำหลักสูตร 

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธำนนท์ (2559) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง กำรนิเทศกำรสอนครูผู้สอนโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรนิเทศกำรสอนครูผู้สอนโดยรวมและรำยด้ำน            
ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก เมื่อเปรียบเทียบกำรนิเทศกำรสอนครูผู้สอนจ ำแนกตำมประสบกำรณ์               
ในกำรท ำงำน พบว่ำ ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกัน อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ              
แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้            
ในกำรนิเทศกำรสอนต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ     

ยดำ ลีตะกำนนท์ชัย (2559) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง ควำมต้องกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนของครู
ในโรงเรียนพนัสพิทยำคำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
ควำมต้องกำรด้ำนกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำ
รำยด้ำนแล้วเรียงอันดับจำกมำกไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำกลุ่มอำยุครูผู้สอน                
ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพ และด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำร
ด้ำนกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนของครู พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำกลุ่มแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ                
ทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบกำรณ์ 0-10 ปี มีควำมต้องกำรรับกำรนิเทศมำกกว่ำครู                 
ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20-30 ปี 

สินธวำ คำมดิษฐ์ (2560) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
สภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะ             
กำรคิดของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก โดยแต่ละด้ำน               
มีกำรปฏิบัติมำกที่สุด คือ กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศกำรสอน ในขณะที่ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรนิเทศ 
กำรสอนมีควำมต้องกำรมำกที่สุด ส่วนรูปแบบกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถ                       
ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ 1) แนวคิดของรูปแบบ ซึ่ง
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักรำช 2545  ได้จัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิด และตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 2) หลักกำรของรูปแบบมี 4 หลักกำร ได้แก่ 1) หลักคุณภำพ หลักกำรมี
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ส่วนร่วม หลักบูรณำกำร 2) หลักควำมต่อเนื่อง 3) หลักควำมทันสมัยของเทคโนโลยีและข้อมูลที่ถูกต้อง 
และ  4) หลักกำรนิเทศกำรสอนทั้งนี้กระบวนกำรนิเทศกำรสอนควรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ วำง
แผนกำรนิเทศกำรสอน กำรใช้สื่อเครื่องมือและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมกำรนิเทศกำรสอน และ              
กำรประเมินผลกำรนิเทศกำรสอน ซึ่งกลไกสนับสนุนกำรนิเทศกำรสอน ได้แก่ กำรใช้เทคนิคและวิธีกำร
นิเทศกำรสอน กำรมีส่วนร่วมกำรนิเทศกำรสอน และกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรนิเทศกำรสอน             จะ
ท ำให้รูปแบบกำรนิเทศกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
 Blumberg, Arthur, and Amidon, Edmund, J. (1965) ได้ศึกษำกำรรับรู้ของครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยเกี่ยวกับกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริหำร ควร
ใส่ใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูและอ ำนวยควำมสะดวกในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำผล กำร
นิเทศไปปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนต่อไป เช่น อำจใช้กิจกรรมกำรนิเทศภำยในเข้ำ
ไปในกระบวนกำรนิเทศ จะท ำให้ครูผู้สอนมีก ำลังใจและเกิดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำงำนสอนต่อไป  
 Hermandez-Tutop (2016) ได้ท ำกำรศึกษำกำรพัฒนำวิชำชีพครูเพ่ือกำรพัฒนำงำนสอน ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กำรนิเทศภำยในมีประโยชน์ต่อกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องจะส่งผลต่อ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ซึ่งกำรที่ครูได้ฝึกปฏิบัติกำรท ำให้ครูได้รับกำรพัฒนำดังนี้ 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรประเมิน รูปแบบกำรสอน กำรฝึกมองหำจุดเน้นและวิสัยทัศน์               
กำรได้แลกเปลี่ยนแนวควำมคิด และกำรเสริมแรงให้กับนักเรียน   
 สรุปได้ว่ำ กำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้น ป.1-2  ควรด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ทั้งภำยในและภำยนอก
ด ำเนินกำรวัดและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียนตำมสภำพจริง แล้วรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีข้อมูลผลกำรประเมินที่เป็นสำรสนเทศที่
เป็นปัจจุบันส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนที่จะน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนไดข้องนักเรียนต่อไป   
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บทที ่3 
วธิกีำรด ำเนินงำน 

 
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสู่กำรปฏิบัติ  

วำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยเริ่มจำกกำรส ำรวจปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ และน ำปัญหำ
ที่พบมำท ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ เพ่ือเตรียมกำรวำงแผนงำนและกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรแก้ปัญหำ 
“เด็กอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้” โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลำยฝ่ำยร่วมกันวำงแผนใน
กำรแก้ปัญหำ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยำว ที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ครู และ
ผู้ปกครอง โดยส ำนักงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก ำหนดรูปแบบในกำรส่งเสริม
สถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ภำยใต้ “ยุทธศำสตร์ 
4 ส. ส่งเสริมสถำนศึกษำสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ 100 %” ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2562 ถึง 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งมีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนแต่ละยุทธศำสตร์จ ำนวน  กิจกรรม เพ่ือ
ใช้ในกำรส่งเสริมสถำนศึกษำน ำร่อง เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น    
ประถมศึกษำปีที ่1-2  ดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรรำยงำนผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับจังหวัด 
 ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรรำยงำนผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับจังหวัด ของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561   
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีเอกสำรสรุปผลกำรรำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ระดับจังหวัด ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำร
อ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ของโรงเรียนน ำร่องในจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2  
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 (กิจกรรมภำยใต้โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 315/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
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รูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2  
(ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET) ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 
 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถ
กำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2  (ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ 
O-NET) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ได้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุม น ำไปวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ของโรงเรียนเอกชนน ำร่อง และจัดท ำร่ำง
รูปแบบ/แนวทำงฯ เพ่ือเสนอในกำรประชุมเสวนำเพ่ือปรับปรุงพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงฯ ในขั้นต่อไป 
 

รำยชื่อผูเ้ขำ้รว่มประชุมเชงิปฏบิตัิกำรกำรพฒันำรูปแบบกำรส่งเสรมิสถำนศกึษำเพื่อพฒันำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขยีนได้ของนักเรยีนชัน้ ป.1-2 

(กจิกรรมภำยใตโ้ครงกำรยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดบัชำต ิO-NET) 
วนัพฤหสับดทีี ่23 พฤษภำคม 2562 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัเพชรบรูณ์ 
 

ที ่ ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหนง่ สถำนที่ท ำงำน 
1 ผศ.ดร.ปรีชำ ศรีเรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
2 ผศ.ดร.กอบกำญจน์ วิเศษรัมย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
3 อำจำรย์นำฏอนงค์ พวงสมบัติ อำจำรย์ ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
4 นำยธเนศ  กลิ่นมิ่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รร.บ้ำนนำยม 
5 นำยศุทธำ  จักคำม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รร.บ้ำน กม.2 
6 นำงสำวคุณัชญำ  ทิพยำนุรักษ์สกุล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รร.อนุบำลพิทยำหล่มสัก 
7 นำงประนอม  พรมมำรักษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รร.อนุบำลเพชรบูรณ์ 
8 นำงบุญรวม  สุขส ำรำญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รร.บ้ำนขมวด 
9 นำงวันเพ็ญ  ดำรำวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รร.บ้ำนโคกสง่ำนำข้ำวดอ 
10 นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
11 ดร.ภูวนำท  มูลเขียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
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ที ่ ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหนง่ สถำนที่ท ำงำน 
12 ว่ำที่พันตรีประหยัด แก่นชำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
13 นำงทัศนีย์  จันทร์แสงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
14 นำงสำววรำภรณ์  ผึ่งผำย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
15 ดร.ปัญญ์ประคอง  สำธรรม ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
16 นำยค ำรณ  เหมือนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
17 นำงสำวนิพพิชน์  เสนำรถ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
18 นำยบุญโยม  เกยเลื่อน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
19 นำงเบญจวรรณ  สิงห์โต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
20 นำยชัยชำญ  หมื่นชนะมำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
21 นำยสมชำย  มีก ำลัง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
22 นำงรัศมี  จันทร์เพ็ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
23 นำงกัญญำรัตน์  เหมฤดี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
24 นำงสำวชัชชษำ  แก้วไว เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 

 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมเสวนำรูปแบบ/แนวทำงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 (กิจกรรมภำยใต้โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำมค ำสั่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 403/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมเสวนำรูปแบบกำร
ส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ระดับจังหวัด 
(ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET) ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2562   

2.4 จัดประชุมเสวนำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 (ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET) เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. สรุปผลกำรประชุมเสวนำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำน
ออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ได้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุม น ำไป
วิเครำะห์เพ่ือจัดท ำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1-2 ของโรงเรียนเอกชนน ำร่อง ภำยใต้ชื่อรูปแบบ “ยุทธศำสตร์ 4 ส. ส่งเสริม
สถำนศึกษำสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ 100 %” 



73 
 

รำยชื่อผูเ้ขำ้รว่มประชุมเสวนำรูปแบบกำรส่งเสรมิสถำนศกึษำ 
เพื่อพฒันำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขยีนได้ของนักเรยีนชัน้ ป.1-2 ระดบัจงัหวดั 

(กจิกรรมภำยใตโ้ครงกำรยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดับชำต ิO-NET) 
วนัศุกร์ที ่28  มถินุำยน 2562 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัเพชรบรูณ์ 
ที ่ ชื่อ – นำมสกลุ ต ำแหนง่ สถำนที่ท ำงำน 

1 ผศ.ดร.ปรีชำ ศรีเรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
2 ผศ.ดร.กอบกำญจน์ วิเศษรัมย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
3 ผศ.ดร.สมใจ กงเติม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ม.รำชภัฏเพชรบูรณ์ 
4 นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พช.1 สพป.พช.1 
5 นำยทวีศักดิ์  เดชสองชั้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รร.อนุบำลเพชรบูรณ์ 
6 นำยนำวี  ศรีษะใบ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รร.บ้ำนโพธิ์ทอง 
7 นำงประนอม  พรมมำรักษ์ ครูเชี่ยวชำญ รร.อนุบำลเพชรบูรณ์ 
8 นำงสำวปำวีณำ   ษรจันทร์ศรี  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรระดับประถม รร.โฆษิตวิทยำ 
9 นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
10 ดร.ภูวนำท  มูลเขียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
11 ว่ำที่พันตรีประหยัด แก่นชำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
13 นำงสำววรำภรณ์  ผึ่งผำย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
12 ดร.ปัญญ์ประคอง  สำธรรม ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
15 นำยค ำรณ  เหมือนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
13 นำยบุญโยม  เกยเลื่อน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
14 นำยชัยชำญ  หมื่นชนะมำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
15 นำยสมชำย  มีก ำลัง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
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กำรประชมุเสวนำรปูแบบกำรสง่เสริมสถำนศึกษำ  
เพื่อพฒันำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขยีนได้ของนักเรยีนชัน้ ป.1-2 

โดยใชร้ปูแบบ (ยทุธศำสตร ์4 ส  สง่เสริมสถำนศึกษำสูก่ำรอ่ำนออกเขยีนได ้100 %) 
  

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำร่ำงรูปแบบ ดังนี้ 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 อ่ำน
ออกเขียนได้ อย่ำงน้อย 1 รูปแบบ/แนวทำง 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนชั้น ป.1-2 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดอย่ำงน้อย 1 แผน 

3. เพ่ือให้ครูผู้สอนชั้น ป.1-2 มีสื่อ/นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้ อย่ำงน้อย 1 อย่ำง 

4. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 ร้อยละ 100 อ่ำนออกเขียนได้ 
หลักกำร/ทฤษฎ ี

1. เข้ำร่วมกำรพัฒนำด้วยควำมสมัครใจ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
3. ด ำเนินกำรพัฒนำโดยใช้กระบวนกำร PDCA 
4. เน้นกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
5. สร้ำงเครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 

เป้ำหมำย : 3 ดำ้น 
1) ดำ้นสถำนศกึษำ 

              สถำนศึกษำจัดท ำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 อ่ำนออก
เขียนได้ อย่ำงน้อย 1 รูปแบบ/แนวทำง 

2) ดำ้นครผููส้อน  
        2.1 ครูผู้สอนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ตำมระดับชั้นที่
รับผิดชอบอย่ำงน้อย 1 แผน 

    2.2 ครูผู้สอนจัดท ำสื่อ/นวัตกรรม อย่ำงน้อย 1 อย่ำง  
3) ดำ้นนกัเรียน  
    3.1 นักเรียนปฐมวัย อำยุ 4-6 ปี อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ และเขียนค ำได้เหมำะสมตำมวัยทุก

คน 
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    3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 อ่ำนออก เขียนได้ ถูกต้องเหมำะสมตำมระดับชั้น
ทุกคน 
ตวัชีว้ดักำรอำ่น และกำรเขยีน 

1) ตวัชีว้ดั : ชัน้ประถมศกึษำปีที ่1 
กำรอำ่น 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1  อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง และข้อควำมสั้นๆ 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/2  บอกควำมหมำยของค ำ และข้อควำมที่อ่ำน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/3  ตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน 

กำรเขยีน 
ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/1  คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2  เขียนสือ่สำรด้วยค ำและประโยคง่ำยๆ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของค ำ และเขียนค ำพ้ืนฐำนใน

ชีวิตประจ ำวันไม่น้อยกว่ำ 600 ค ำ และเขียนประโยคง่ำย ๆ ได้ทุกคน 
2) ตวัชีว้ดั : ชัน้ประถมศกึษำปีที ่2 

กำรอำ่น 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/1  อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำม และบทร้อยกรองง่ำย ๆ ได้

ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/2  อธิบำยควำมหมำยของค ำ และข้อควำมท่ีอ่ำน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/3  ตั้งค ำถำม และตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/4  ระบุใจควำมส ำคัญและรำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน 
ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/5  แสดงควำมคิดเห็นและคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน 

กำรเขยีน 
ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/1  คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/3  เขียนเรื่องสั้น ๆ ตำมจินตนำกำร 
ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.2/2  เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 อ่ำนออกเสียงและและบอกควำมหมำยของค ำคล้องจอง และเขียนค ำ

พ้ืนฐำนเพ่ิมจำก ป.1 ไม่น้อยกว่ำ 800 ค ำ อ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำง ๆ ที่มีควำมใกล้เคียงกับหนังสือ
เรียน และเขียนบรรยำยภำพได้ทุกคน 
กระบวนกำรพฒันำ 
      โดยใช้รูปแบบ “ยุทธศำสตร์ 4 ส  ส่งเสริมสถำนศึกษำสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้ 100 %” มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. สร้ำง : สร้ำงทำงหลักปักธงชัย 
2. สำน : สำนพลังสู่เป้ำหมำย 
3. เสริม : ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ท้ำทำย 
4. สะท้อน : สะท้อนคิดสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ขั้นตอน กิจกรรมด ำเนนิกำร 
1. สร้ำง : สร้ำงทำงหลักปักธงชัย ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 

ก ำหนดหลักกำร/ทฤษฎีกำรพัฒนำ 
ก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัด 
จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เรียน วินิจฉัยอำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้  

2. สำน : สำนพลังสู่เป้ำหมำย แสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
บันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนน ำร่อง 
สำนสัมพันธ์เครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

3. เสริม : ส่งเสริมกำรพัฒนำที่
ท้ำทำย 

1.  พัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ให้ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
2.  ส่งเสริมกำรสร้ำงรูปแบบ/แนวทำง น ำสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้
ของครูและสถำนศึกษำ 
3.  สนับสนุนสื่อต้นแบบ และเครื่องมือประเมินกำรอ่ำนออก
เขียนได้ 
4.  สนับสนุนกำรสร้ำงสื่อ/พัฒนำนวัตกรรม สู่กำรอ่ำนออกเขียน
ได้ 
5.  สร้ำงทีมนิเทศ พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
6.  ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ระหว่ำงพัฒนำแบบมีส่วนร่วม
อย่ำงต่อเนื่อง 
ประเมินกำรส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
ประเมินผลกำรอ่ำนออกเขียนได้ของผู้เรียน 
7.  วิเครำะห์ผลกำรประเมินระหว่ำงกำรพัฒนำ และน ำมำ
ปรับปรุง 
8.  ประเมินและสรุปผลหลังกำรพัฒนำ 

4. สะท้อน : สะท้อนคิดสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 
เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงำนควำมส ำเร็จ 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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ขั้นตอน กิจกรรมด ำเนนิกำร 
ปรับปรุง พัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ของ
สถำนศึกษำ 

 

กำรนเิทศ ก ำกบั ตดิตำม  
1. สร้ำงเครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ และนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ือ

พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน และสถำนศึกษำ 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ทั้งภำยใน และภำยนอก โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
3. นิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยคณะนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

กำรประเมนิผล 
ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กำรอ่ำนออกเขียนได้ของสถำนศึกษำ 3 ด้ำน ดังนี้ 
1. ด้ำนสถำนศึกษำ : ประเมินกำรส่งเสริมสนับสนุนของสถำนศึกษำ 
2. ด้ำนครู : ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
3. ด้ำนผู้เรียน : ประเมินผลกำรอ่ำนออกเขียนได้ของผู้เรียนตำมตัวชี้วัด 

 

กำรสะท้อนผลกำรพฒันำ 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และถอดบทเรียนกำรพัฒนำ 
2. เชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีรูปแบบ/แนวทำง สื่อและนวัตกรรมที่ดีในกำรพัฒนำกิจกรรมกำร

เรียนรู้ 
3. ปรับปรุง พัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ของสถำนศึกษำ 
4. เผยแพร่ผลงำนของครูผู้สอน และสถำนศึกษำหลำยหลำยช่องทำง 
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รปูแบบกำรสง่เสรมิสถำนศึกษำ 
เพื่อพฒันำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขยีนได้ของนักเรยีนชัน้ ป.1-2 

“ยทุธศำสตร ์4 ส  สง่เสรมิสถำนศึกษำสู่กำรอ่ำนออกเขยีนได ้100 %” 
 
 
 
 
 

แพรวำโมเดล (PRAEWA MODEL) เป็นรูปแบบกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ ที่เป็น 

กระบวนกำรและฝึกฝนกำรอ่ำนกำรเขียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งพัฒนำจำกกำรปฏิบัติที่ดีของครูที่มี 

ประสบกำรณ์กำรสอนให้อ่ำนออกเขียนได้ โดยใช้กระบวนกำรเชื่อมโยงควำมคิดกับหลักกำรอ่ำนเขียน

ด้วย 

เทคนิคกำรจำที่หลำกหลำย เน้นย้ำซ้ำทวน พร้อมกับกำรวัดผลตำมสภำพจริง โดยมีกำรออกแบบและ 

ขั้นตอนกำรพัฒนำดังนี้ 

๒.๑ ถอดบทเรียนจำกครูภำษำไทย ชั้น ป.๑ – ๒ ในโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ 

นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๒๒ โรงเรียน ได้แนวทำงวิธีกำรสอน อ่ำนเขียน

ภำษำไทย 

ซึ่งมีวิธีกำรคล้ำยๆ กัน 

๒.๒ แต่งตั้งคณะทำงำนร่วมกันสังเครำะห์ กำรสอนจำกกำรถอดบทเรียนของครูที่สอนประสบ 

ผลสำเร็จ ได้ทั้งหมด ๖ ขั้นตอน ซึ่งครั้งแรกเรียกว่ำ ๖ ขั้นตอนสอนอ่ำนเขียน 

ขั้นที่ ๑ รู้จักอักษรไทย 

ขั้นที่ ๒ ประสมคำใหม่พร้อมอ่ำนเขียน 

ขั้นที่ ๓ ผันวรรณยุกต์ทั้ง ๕ ได้แนบเนียน 

ขั้นที่ ๔ เรียนกำรแจกลูกสะกดคำ 

ขั้นที่ ๕ นำมำแต่งประโยคและผูกเรื่อง 

ขั้นที่ ๖ ปรำดเปรื่องสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

2 

คู่มือครู พัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ แพรวำโมเดล (PRAEWA MODEL) 
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 ผลกำรด ำเนนิงำน 
 สรุปควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ำข้อเสนอแนะจำกประชุมเสวนำ
มำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ และน ำรูปแบบที่ปรับปรุงแล้วมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำสถำนศึกษำเอกชนน ำร่องต่อไป 
 

กิจกรรมที ่3 คดัเลอืกสถำนศกึษำเอกชนน ำร่อง 
 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเอกชนน ำร่อง ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 449/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกสถำนศึกษำน ำร่อง ในกิจกรรมกำร
พัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น 
ป.1-2  (ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET) ลงวันที่ 8 กรกฎำคม  2562 
คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

(1) นำยภูวนำท มูลเขียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธำนกรรมกำร 
(2) ว่ำที่พันตรีประหยัด แก่นชำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ รองประธำน 
(3) นำยธำนี ชำตินันทน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
(4) นำงทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กรรมกำร 

(5) นำงสำยชล สังขพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 

(6) นำงสำวสุภำพันธ์ ทองพยงค์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ กรรมกำร 

(7) นำงมำลำ ชำตินันทน์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 

(8) นำงขวัญนภำ จันทร์ดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 

(9) นำงปุญญดำ  ชำวงค์ศรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด  
และกิจกำรนักเรียน 

กรรมกำร 

(10) นำยค ำรณ เหมือนโพธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
(11) 
(12) 
(13) 

นำงสำวธนัชพร  อ่อนอิงนอน 
นำยบุญโยม  เกยเลื่อน 
นำงเบญจวรรณ  สิงห์โต  

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

(14) นำงสำววรำภรณ์ ผึ่งผำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล เลขำนุกำร 
(15) นำงปัญญ์ประคอง สำธรรม ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(16) 
(17) 

นำยสมชำย มีก ำลัง 
นำงสำวชัชชษำ  แก้วไว 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 3.2 ด ำเนินกำรประชุมคัดเลือกสถำนศึกษำเอกชนน ำร่องในวันที่  10  กรกฎำคม  2562  
เวลำ  09.30 น. ณ  ห้องประชุม ชั้น 1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เกณฑ์กำรคัดเลือกสถำนศกึษำเอกชนน ำร่องเขำ้รว่มโครงกำร มเีกณฑก์ำรพจิำรณำ 5 ขอ้ 
ดังนี ้

1. สถำนศึกษำ สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร 
2. ผู้บริหำรให้ควำมร่วมมือ และสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้

ของนักเรียน 
3. มีจ ำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2561) ตั้งแต่ 300 คน

ขึ้นไป 
4. มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ครั้งที่ 4 

โดยใช้แบบทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง และแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อยู่ใน
ระดับ พอใช้ 

5. มีจ ำนวนครูครบชั้น 
 ผลกำรด ำเนนิงำน 
 ที่ประชุมได้ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำเอกชนน ำร่องเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
2. โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
3. โรงเรียนเมตตำชนูปถัมภ์ (ส ำรอง)  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

 

กิจกรรมที ่4 กำรพฒันำสถำนศึกษำเอกชนน ำร่อง 
 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงผู้บริหำร และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ของ
สถำนศึกษำเอกชนน ำร่อง  จ ำนวน 2 แห่ง 
      เพ่ือชี้แจงควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ในกำร
ด ำเนินโครงกำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันและสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน ที่จะส่งผลให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลอย่ำงชัดเจน เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม  2562  ณ ห้องประชุม โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ อ ำเภอ
วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.2 ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสถำนศึกษำน ำร่อง เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
พัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2  (ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์) ในวันที่ 20 กรกฎำคม  
2562 ณ ห้องประชุมนครบำล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย
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ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน
ของนักเรียน 
 4.3 รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน  42  คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกลุ ต ำแหนง่ ชื่อโรงเรยีน/สถำนศกึษำ 

1 นำงสมคิด  ชอุ่ม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สัมพันธ์วิทยำ 

2 นำงอ้อมใจ  มั่นปำน คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

3 น.ส.ประภำพร  เจริญโภค คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

4 น.ส.สุนิสำ  บุตรทอง คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

5 น.ส.กรณ์กมล  สำยกำล คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

6 น.ส.ธัญญรัตน์  กำรพิศมัย คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

7 น.ส.สิรภัทร สุดรัก คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

8 นำงวรรณภำ  ศรีแดน คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

9 นำงส ำรำญ  เกษร คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

10 นำงมณี  ตะกรุดแก้ว คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

11 นำงสุริกิจ  ส่งฆ่อง คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

12 นำงสุบิน สุขสิงห์ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

13 น.ส.ใกล้รุ่ง  คุ้มสัก คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

14 นำงไพรัตน์  มีเดช คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

15 นำงบัวหลัน  ณ วิเชียร คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

16 น.ส.สมจิตร บุญแจ้ง คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

17 น.ส.จุฑำมำศ  พลสันต์ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

18 น.ส.จริยำ  อ ำนำจเจริญ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

19 น.ส.กัญญำรัตน์  รสฉ่ ำ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

20 น.ส.ชลดำ  พรหมสมบูรณ์ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

21 นำงลัดดำ  แซมสีม่วง คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

22 นำงเสำวลักษณ์  ศรเพชร คร ู สัมพันธ์วิทยำ 
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ต ำแหนง่ ชื่อโรงเรยีน/สถำนศกึษำ 

23 น.ส.สุพรรณี  ประทุมมำศ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

24 น.ส.สุณีย์ สิงหฬ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

25 น.ส.สุมำภรณ์  ประมูลศิลป์ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

26 นำยวิชัย  ช ำนำญ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

27 นำยทองไสย  รำชสีห์ คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

28 นำยธนวัฒน์  สวนเขื่อน คร ู สัมพันธ์วิทยำ 

29 นำงจิตรำภรณ์  วิทยำนนท์ ผู้อ ำนวยกำร วิทยำนนท์ศึกษำ 

30 นำงอังคณำ  สิงห์ขุนทด คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

31 นำงจันทรำทิตย์  พรมเสน คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

32 นำงกอบกุล  น้อมสมบัติ คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

33 นำงน้ ำทิพย์  หำระชอน คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

34 น.ส.ภคมน  เบ้ำไทย คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

35 น.ส.แสงอรุณ  ไชยเทพำ คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

36 น.ส.เบญจมำศ  วงษ์ทองดี คร ู วิทยำนนท์ศกึษำ 

37 น.ส.นุชจิรำ  แผนเสือ คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

38 น.ส.อรพรรณ  มุ่งงำม คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

39 น.ส.ธัณย์สุตำ  สืบสุนทรเสถียร คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

40 น.ส.กำญจนำ  ก ำจำย คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

41 นำยกิตติศักดิ์  กลิ่นเทศ คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

42 นำงฤทัยรัตน์ พันธุ์คงด ี คร ู วิทยำนนท์ศึกษำ 

 
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของสถำนศกึษำ  

น ำร่อง 
 5.1 จัดท ำปฏิทินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ของสถำนศึกษำน ำร่อง ดังนี้ 
 
 



83 
 

ปฏทิินการนเิทศีก ากับีตดิตามีและใหค้วามชว่ยเหลือการด าเนนิงานของสถานศกึษาน าร่อง 
เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านออกเข ยนได้ของนักเร ยนชัน้ีป.1-2 

(กจิกรรมภายใตโ้ครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเร ยนระดบัชาติี O-NET) 
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัเพชรบรูณ์ 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กำรด ำเนินงำน 
1 26 ก.ค. 2562 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 1 
2 13 ส.ค.2562 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 2 
3 27 ส.ค.2562 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 3 
4 4-5 ก.ย.2562 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 4 

 
 5.2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของสถำนศึกษำ
น ำร่อง โดยคณะศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
ครัง้ที ่1  วนัที ่26 กรกฎำคม  2562 

เวลำ ชื่อโรงเรยีน 
ภำคเช้ำ โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ 
ภำคบ่ำย โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ 

 

ครัง้ที ่2  วนัที ่13 สงิหำคม  2562 
เวลำ ชื่อโรงเรยีน 

ภำคเช้ำ โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ 
ภำคบ่ำย โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ 

 

ครัง้ที ่3  วนัที ่27 สงิหำคม  2562 
เวลำ ชื่อโรงเรยีน 

ภำคเช้ำ โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ 
ภำคบ่ำย โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ 

 

ครัง้ที ่4  วนัที ่4 – 5 กนัยำยน 2562  
วนัที ่4 กนัยำยน  2562 

เวลำ ชื่อโรงเรยีน 
ภำคเช้ำ โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ 
ภำคบ่ำย โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ 
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วนัที ่5 สงิหำคม  2562 
เวลำ ชื่อโรงเรยีน 

ภำคเช้ำ โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ 
ภำคบ่ำย โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ 

 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

 สถำนศึกษำเอกชนน ำร่องทั้ง 2 แห่ง ได้รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำนและเขียนของนักเรียน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ ใช้รูปแบบ “6 ฐำนสร้ำง 3 ฐำนเสรมิ โรงเรยีนสมัพนัธว์ทิยำ” โดยมี
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียน ดังนี้ 
     1.1 ออกแบบวินิจฉัยกำรอ่ำนพยัญชนะ และสระ แล้วด ำเนินกำรทดสอบนักเรียนเป็น
รำยบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1- 3 ครั้งที่ 1  ผลจำกกำรวินิจฉัยท ำให้โรงเรียนและครูได้
ทรำบว่ำมีนักเรียนส่วนมำกอ่ำนพยัญชนะได้ไม่ครบทุกตัว อ่ำนสระไม่ได้เลย จึงได้ด ำเนินกำรทดสอบ
นักเรียนเป็นรำยบุคคลครั้งที่ 2 ผลจำกกำรวินิจฉัยครั้งนี้ได้ผลกำรอ่ำนพยัญชนะได้ดีกว่ำครั้งที่ 1  

    1.2 แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบตำม 6 ฐำนสร้ำง 3  ฐำนเสริม ของโรงเรียนสัมพันธ์วิทยำ
โดยให้ครูประจ ำฐำนในแต่ละฐำนเพ่ือพัฒนำนักเรียนต่อจำกกำรวินิจฉัยนักเรียนทุกคนโดยเริ่มจำกฐำน
ที่ 1 จนถึงฐำนที่ 6 ในแต่ละฐำนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกฝนจนคล่องและแม่นย ำ  

    1.3 ด ำเนินกำรจัดนักเรียนเขำ้ฐำนจะด ำเนินกำรเป็นสัปดำห์ละ 2 วัน คือวันพฤหัสบดี และ
วันศุกร์  ในกำรจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดำห์นั้นทำงคณะครูตำมฐำนได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแต่ละฐำน
ตำมควำมเหมำะสมกับเนื้อหำที่จะฝึกฝนและพัฒนำให้กับนักเรียน เมื่อด ำเนินกำรพัฒนำจบสัปดำห์
ต่อมำจะมีกำรประเมินตำมฐำนนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งต่อนักเรียนตำมฐำนต่อไป  
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รปูแบบ/แนวทำงกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและเขยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนสมัพันธว์ทิยำ 
“6 ฐำนสรำ้ง 3 ฐำนเสริม โรงเรยีนสมัพนัธว์ทิยำ” 
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 2. โรงเรียนวิทยำนนท์ศึกษำ ใช้รูปแบบ “ปลกูต้นไมอ้่ำนออกเขยีนไดเ้พื่อสร้ำงฐำนกำรเรยีนรู้
ที่ยัง่ยนื โรงเรยีนวทิยำนนท์ศกึษำ” โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและ
เขียนของนักเรียน ดังนี้  
     2.1 จัดท ำแบบทดสอบผลกำรประเมินวินิจฉัยกำรอ่ำนออก เขียนได้ มีจ ำนวน 6 ฉบับ เพ่ือ
แยกกลุ่มนักเรียน ดังนี้ 

ฉบับที่ 1  พยัญชนะ  
ฉบับที่ 2  สระ 
ฉบับที่ 3  พยัญชนะ + สระ 
ฉบับที่ 4  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ 
ฉบับที่ 5  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตรงมำตรำ 
ฉบับที่ 6  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ไม่ตรงมำตรำ 

    2.2 เสริมกิจกรรมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละด้ำนโดยใช้กิจกรรม 6 กิจกรรม 
ดังนี้ 

1)  กิจกรรมยกห้อง แยกฐำน คือ กำรใช้ข้อมูลในแบบทดสอบผลกำรประเมินวินิจฉัย
กำรอ่ำนออก เขียนได้ โดยแยกนักเรียนตำมควำมรู้ออกเป็น 7 ฐำน ดังนี้ 

- ฐำนที่ 1  พยัญชนะ  
- ฐำนที่ 2  สระ 
- ฐำนที่ 3  พยัญชนะ + สระ 
- ฐำนที่ 4  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ 
- ฐำนที่ 5  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ตรงมำตรำ 
- ฐำนที่ 6  พยัญชนะ + สระ + วรรณยุกต์ + ไม่ตรงมำตรำ 
- ฐำนที่ 7  ผันไตรยำงค์ 

2) กิจกรรมเรียน ย้ ำ ซ้ ำ ทวน คือ กำรสอนค ำพ้ืนฐำน และ ค ำในบทเรียน ซ้ ำๆ 
เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจในควำมหมำยของค ำ 

3) กิจกรรมเสริมฐำน คือ กำรสอนเพ่ิมจำกกำรเรียนฐำน เพ่ิมเติมควำมรู้ให้นักเรียน 
และย้ ำค ำในพ้ืนฐำนของนักเรียน 

4) กิจกรรมรักกำรอ่ำน คือ เสริมทักษะกำรอ่ำนในบทเรียน รู้ควำมหมำยของค ำ ค ำ
บัญชีพ้ืนฐำน และค ำในชีวิตประจ ำวัน และบริเวณภำยในโรงเรียน 

5) กิจกรรมสมุดเล่มเล็ก คือ เน้นกำรอ่ำนและเขียนของนักเรียน 
6) กิจกรรมเกมกำรศึกษำ คือ กำรจับกลุ่มเล่นเกม มำกะเตะ   
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รปูแบบ/แนวทำงกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและเขยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนวทิยำนนท์ศกึษำ 
“ปลกูต้นไมอ้่ำนออกเขยีนไดเ้พื่อสร้ำงฐำนกำรเรยีนรูท้ี่ยัง่ยนื โรงเรียนวทิยำนนท์ศกึษำ” 

 

 
 
กิจกรรมที ่6 กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถอดบทเรยีนระหวำ่งกำรพฒันำ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนกำรพัฒนำ ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 543/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น 
ป.1-2 ระดับจังหวัด (ตำมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ O-NET ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์) ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2562  
 6.2 ด ำเนินกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 สถำนศึกษำน ำร่องทั้ง 2 แห่ง ภำคเช้ำใน
วันที่ 7 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมนครบำล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ดังนี้ 
  1) ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ำร่วมเป็น
เกียรติในกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้พัฒนำควำมสำมำรถกำร
อ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 ตำมวันเวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
  2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 ของสถำนศึกษำ
เอกชนน ำร่องทั้ง 2 แห่ง จ ำนวน 42 คน โดยน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ และจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
พัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2  
 6.3 สะท้อนคิด และถอดบทเรียนกำรพัฒนำ ด ำเนินกำรโดยคณะศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ภำคบ่ำยในวันที่ 7 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุมนครบำล โรงแรมโฆษิต
ฮิลล์ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้ำร่วมสะท้อนคิด จ ำนวน 45 คนประกอบด้วย 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 3 คน ผู้บริหำรสถำนศึกษำเอกชนน ำร่อง 
จ ำนวน 2 คน ครู จ ำนวน 40 คน โดยด ำเนินกำรสะท้อนประเด็นค ำถำมจ ำนวน 7 ข้อ ดังนี้ 

    1) ควำมส ำเร็จที่คำดหวังจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร   
    2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงไร  (ผลลัพธ์)  
    3) ผลลัพธ์ที่เป็นเช่นนั้นเพรำะอะไร  
    4) ปัจจัยอะไรที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 
    5) ปัจจัยอะไรที่เป็นปัญหำและอุปสรรค 
    6) สิ่งที่อยำกจะท ำต่อไป และพัฒนำต่อยอดเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน 
    7) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ผลกำรสะท้อนคิด และถอดบทเรยีนระหวำ่งกำรพฒันำ มดีงันี้ 
1) ควำมส ำเรจ็ทีค่ำดหวงัจำกกำรเขำ้รว่มโครงกำร 
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ 100 % 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 -3 อ่ำนออกเขียนได้ ร้อยละ 80 

    คร ู
 1. นักเรียนรู้จักพยัญชนะ และสระทุกตัว 
 2. นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 2 มีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำนและเขียนดีขึ้น 
 4. ได้รูปแบบในกำรประเมินและวิธีกำรประเมินเพ่ือวินิจฉัยนักเรียนที่ตรงจุดและได้
ด ำเนินกำรพฒันำนักเรียนได้ตรงจุด 
 5. นักเรียนสำมำรถอ่ำนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ์และเขียนหนังสือได้ถูกต้องตำม
หลักภำษำไทย 
2) สิง่ทีเ่กิดขึน้จริงจำกกำรปฏบิตัิงำนเปน็อยำ่งไร  (ผลลัพธ)์  
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ผู้บริหำร ครูฝ่ำยวิชำกำร ครูผู้สอน รู้ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลด้ำนปัญหำกำรอ่ำน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ เกิดจำกสำเหตุใด และทุกฝ่ำยร่วมกันคิดหำวิธีกำรแก้ไขได้ทุกคน 
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     2. กำรปฏิบัติจริงมีปญัหำ และอุปสรรคให้แก้ไขตลอดระยะเวลำ เมื่อปรับเปลี่ยนให้
ตรงกับบรบิทของผู้เรียน และสถำนศึกษำ ตลอดระยะเวลำของกำรเข้ำร่วมเกิดกำรพัฒนำกับตัวผู้เรียน
อย่ำงชัดเจน 

    คร ู
 1. นักเรียนมีควำมสุข สนุกในกำรเรียนรู้ มีควำมกระตือรือร้น และมีควำมรู้สึกอย่ำง

เรียนรู้มำกข้ึน 
 2. มีแนวทำงในกำรพัฒนำ วิธีกำรวินิจฉัยนักเรียน และแนวทำงในกำรสืบค้นและใช้

สื่อในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 3. นักเรียนได้รับกำรวินิจฉัยอำกำรบกพร่องเป็นรำยบุคคล ซ่ึงท ำให้ได้ข้อมูลไปใช้ใน

กำรพัฒนำ ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนให้ดีขึ้น 
 4. นักเรียนมีกำรพัฒนำที่ดีขึ้น อ่ำนออกเสียงค ำ และเขียนค ำได้มำกข้ึน 
3) ผลลพัธ์ทีเ่ปน็เชน่นั้นเพรำะอะไร 
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ แบบแผน แก้ไขปัญหำได้ตรงจุด 
2. กำรวินิจฉัยนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่ครูผู้สอนน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมตำม

โครงกำรไปปฏิบัติจริง 
    คร ู
  1. นักเรียนมีควำมสนใจ ใฝ่เรียนรู้มำกขึ้น 
 2. มีสื่อ/นวัตกรรมที่ครูน ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่ำงได้ผล 
 3. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นฐำน และมีกำรเปลี่ยนฐำนกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพ
ของนักเรียน 
4) ปจัจยัอะไรทีท่ ำใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ 
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. คณะศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้บริหำร และคณะคร ูร่วมกันวำงแผน 
และด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง นักเรียนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีควำมสุขใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ครูจัดให้ 

2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครผูู้สอน ผู้บริหำร และศึกษำนิเทศก์ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
จนประสบผลส ำเร็จ 

    คร ู
  1. นักเรียนสนใจ และตั้งใจในกำรท ำกิจกรรมที่ครูน ำมำถ่ำยทอดให้กับนักเรียนด้วย
สื่อต่ำง ๆ ที่ดึงดูดควำมสนใจได้มำกที่สุด 
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 2. ได้รับค ำแนะน ำ ช่วยเหลือจำกคณะศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร และเพ่ือนครู 
 3. ครูใช้สื่อ/นวัตกรรม และปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่สำมำรถสร้ างความสนใจให้แก่
นักเร ยน 
 4.ีครูให้ก าลังใจนักเร ยนีโดยการเสริมแรงด้วยวิธ การท ่หลากหลายี 
5) ปจัจยัอะไรทีเ่ป็นปญัหำและอุปสรรค 
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ครูผู้สอนขำดเทคนิค วิธีกำรน ำสื่อ/นวัตกรรมไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 

2. ครูผู้สอนขำดเทคนิคกำรสอนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจกับนักเรียน ตัวนักเรียนขำดกำร
กระตุ้นในกำรฝึกฝนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

    คร ู
 1. นักเรียนสมำธิสั้นยังขำดควำมสนใจ ไม่มีสมำธิในกำรเรียน 
 2. ศักยภำพในกำรเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ำกัน ควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ไม่เท่ำกัน 

ท ำให้กำรพัฒนำต้องใช้กระบวนกำร และวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำ 
 3. ระยะเวลำในกำรพัฒนำนักเรียนน้อยไป 
6) สิง่ทีอ่ยำกจะท ำต่อไป และพัฒนำต่อยอดเพื่อใหเ้กิดควำมยัง่ยนื 
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. กำรวินิจฉัยนักเรียนทุกระดับชั้น อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ 
2. กำรพัฒนำควำมสำมำรถให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ทั้งโรงเรียน  

    คร ู
 1. อยำกให้มีโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในกำรพฒันำให้นักเรียน

อ่ำนออกเขียนได้อย่ำงยั่งยืน 
 2. พัฒนำกิจกรรมตำมฐำนกำรเรียนรู้ให้ควำมหลำกหลำยมำกข้ึน 
 3. พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น 
7) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพฒันำขบัเคลือ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. จดัท ำโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและเขียนในโรงเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

2. กำรพัฒนำควำมสำมำรถให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ทั้งโรงเรียน  
    คร ู
 1. ชอบโครงกำรนี้มำก เป็นกำรพฒันำที่ตรงจุด ท ำให้รู้จักวิธีกำรพัฒนำนักเรียนให้
อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำที่ดีเยี่ยม 
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  2. กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำรจัดหำหรือผลิตสื่อ/นวัตกรรม 
  3. จัดอบรมพัฒนำครูผู้สอนเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอน และสื่อที่ส่งเสริมกำรพัฒนำกำร
อ่ำนและเขียนของนักเรียน 
  4. อยำกให้มีกำรนิเทศ ติดตำม และให้ค ำแนะน ำอย่ำงต่อเนื่อง 


