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การสอนหลักภาษาไทยและการใชภาษา 

 

 
การสอนหลักภาษาไทย 

 

  หลักภาษา คือ ระเบียบแบบแผนของภาษาทีมี่ไวเพ่ือใหผูใชภาษายึดถือเปนหลัก 
ในการใชภาษาใหถูกตอง และเพ่ือใหใชภาษาในการสือ่สารไดตรงกัน แทที่จริงหลักภาษาคือ 
สิ่งที่คนในภาษาใชพูดกันในชีวติจริง ไมใชการเรียนกฎเกณฑทีน่าเบื่ออยางเชนที่คนสวนใหญ
เขาใจกัน ดังนั้นถาคนไทยไมรูหลักภาษาไทยแลว จะหวังใหใชภาษาไทยถกูตองยอมเปนไป 
ไดยาก ในทางตรงขามจะกอใหเกิดการใชภาษากันอยางบกพรองและผิดพลาดมากกวา 
 

หลักการสอนหลักภาษาไทย  
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษาไทย ผูสอนควรยึดหลักการสอน ดังนี้ 

๑. สอนใหสัมพันธกับการใชภาษา ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน  
กลาวคือเม่ือสอนวิชาหลักภาษา ผูสอนก ็ควรมีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะการฟง การพูด  
การอาน และการเขียน ในชั่วโมงใหมากที่สุด 

๒. สอนเน้ือหาในบทเรียนใหสัมพันธกับภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  คือ  เนนการนํา    
ไปใชเพ่ือใหผูเรียนรูสึกวา   การเรียนหลกัภาษาไทยนัน้มีประโยชน  ชวยใหสามารถใชภาษาได 
ถูกตองตามระเบียบ  แบบแผน  เชน   ใหผูเรียนลองพิจารณาวาชื่อของตนเปนภาษาบาล ี หรือ 
สันสกฤต เม่ือจัดการเรียนรูเรียนเรื่อง คําบาลี สันสกฤต 
  ๓. ไมควรมุงสอนแตเน้ือหาหลักภาษาแตเพียงอยางเดียว แตควรสอนใหสัมพันธกับ 
ทักษะการใชภาษา ซึ่งไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน และเม่ือสอนวรรณคดี 
ก็ควรใหความรูทางดานภาษาดวย เชน เม่ือเรียนวรรรณคดีเร่ืองขอคิดการบวช ก็ควรสอนใหรูจัก 
คําศัพท และรูจักวิเคราะหคาํราชาศัพทสาํหรับพระสงฆดวย  
    ๔. ควรใชวิธสีอนหลาย ๆ วิธี เพ่ือเราความสนใจผูเรยีนจะไดไมเบือ่ ซึ่งควรจะ
ทําตลอดเวลาที่สอนไมใชเราความสนใจแตชวงนําเขาสูบทเรียนเทาน้ัน  
   ๕. ผูสอนควรมีการวางแผนและเตรียมการสอนอยางดี วาจะดําเนินการสอนอยางไร 
จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลดี   ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  และใหผูเรียนไดมี 
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สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด   
    ๖. เตรียมสื่อประกอบการจัดการเรียนรูหลาย ๆ ประเภท เพ่ือชวยใหผูเรียน
เขาใจบทเรียนไดงาย และชวยเราความสนใจของผูเรียน 
 

การเตรียมการสอนหลักภาษาไทย 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูเน้ือหาสาระหลกัภาษาไทย ผูสอนตองวเิคราะหหลักสูตร และ
เน้ือหาบทเรียน เพ่ือจะไดนําไปจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม โดยเตรียมการสอนดังน้ี 
   ๑. วิเคราะหหลักสูตรและเรยีงลําดับเนื้อหาวิชา 
    ๑.๑  ศึกษาวาหลักสูตรแตละระดับชั้นกําหนดใหสอนในเรื่องใดบาง  
    ๑.๒  เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก เชน ควรสอนเร่ืองหลักการ 
สังเกตคําไทยกอนที่จะสอนเรื่องหลักการสังเกตคําบาลสีันสกฤต 
    ๑.๓ ควรสอนจากหนวยยอยไปหาหนวยใหญ เชน สอนเรื่องเสียงใน 
ภาษากอนสอนเรื่องพยางคและคํา 
    ๒. วิเคราะหเน้ือหาวิชา เปนการพิจารณาวาจะสอนรายละเอียดอะไรบางและใช 
ตัวอยางอยางใดใหแกผูเรียน โดยตองคํานึงถึงวัยและความสามารถของผูเรียนดวย นอกจากนี้ 
แลวยังตองพิจารณาวา ควรทบทวนบทเรียนในเรื่องใดกอนที่จะสอนเนื้อหาใหม การวิเคราะห 
เน้ือหาควรดําเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๑ แบงหัวเร่ืองใหชัดเจนและครอบคลุมเน้ือหาท่ีเลือกไว เชน สอนเร่ือง 
สวนขยายของประโยค ควรแบงเน้ือหาดังนี้  
           - สวนขยายประธาน (ขยายดวยคํา ขยายดวยวล ี
                                          และขยายดวยประโยคยอย) 
      - สวนขยายกริยา (ขยายดวยคํา และขยายดวยกลุมคาํ) 
      - สวนขยายกรรม (ขยายดวยคํา และขยายดวยกลุมคาํ) 
     ๒.๒ ศึกษาเนื้อหาแตละหัวขอจากหนังสือเรียนหลาย ๆ เลม แลวสรุป 
ความคิดรวบยอดใหเปนคําพูดของผูสอนเอง โดยใชภาษาที่งายและกระทัดรัดชัดเจน  
    ๒.๓ หาตัวอยางประกอบ อยางนอยเร่ืองละ ๓ ตวัอยาง เพ่ือใหผูเรียน 
สังเกตและสรปุเปนกฎเกณฑได  โดยตัวอยางที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
      - ไมควรเปนตวัอยางจากหนังสือเรียน 
     - ควรเปนตัวอยางที่สั้น กะทัดรัด 
     - ตัวอยางควรจะสอดคลองกับสิ่งที่สอน 
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     - ควรใชตวัอยางจากสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน  
                                           วิทย ุและวารสารตางๆ  
     - ควรใชตัวอยางจากสิ่งแวดลอมในหองเรียน เชน ชื่อผูเรียน  
                                           หรือส่ิงของภายในหอง 
     ๒.๔  ควรเตรียมแบบฝกหัดหรือการบานท่ีวัดผลการเรียนไดครอบคลุม 
เน้ือหาที่สอน แบบฝกหัดหรือการบานควรมีลักษณะ ดังนี้ 
      - ไมควรมากจนเกินไป ควรจะเปนเร่ืองส้ัน ๆ ใชเวลาทําไมนาน 
                                           เชน รวบรวมคาํสมาสจากหนังสือพิมพคนละ ๑๐ คาํ เปนตน 
       - ผูสอนควรคดิแบบฝกหัดเอง ไมควรนํามาจากหนังสือเรียน 
      - อาจใหทําแบบฝกหัดเปนกลุมบาง แตผูสอนตองคอยตรวจสอบ 
                                          วาผูเรยีนทุกคนชวยกันทํา  
   ๓. เม่ือแบงเน้ือหาแลว  ผูสอนจะตองดูวาควรจะตองมีการทบทวนความรูในเร่ือง 
ใดบางกอนที่จะสอนเรื่องใหม หรือสํารวจพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียนเพ่ือแกไขขอบกพรอง เชน 
ใหทํากิจกรรมวัดผลเรื่อง คาํเปนคําตายกอนที่จะสอนเรื่องการผันอักษร ถาสํารวจแลวผูเรยีนยัง
ไมเขาใจเร่ืองคําเปนคําตายอยางละเอียด  ผูสอนก็ควรจะตองจัดกิจกรรมทบทวนเรื่อง คําเปน
คําตายใหเขาใจกอนที่จะสอนเรื่องการผันอักษร 
 

การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระที่เปนหลักภาษาไทย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1๑. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
     ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขัน้เราความสนใจใหผูเรียนเกิดความพรอมและ
เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน ซึ่งตองมีทุกคร้ังที่เริ่มสอนในแตละชัว่โมง  การนําเขาสูบทเรียน 
ที่นาสนใจนั้น ผูสอนควรเลือกใชสื่อการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่แปลกใหม และไมควร
ใชวธิีการที่ซ้ําๆกัน  เชน 
     - นําดวยภาพวาด ภาพการตูน หรือภาพดารา เชน ภาพ   
                                           การตูนการแสดงกริยาอาการเพ่ือใหสังเกตคํากริยา 
     - นําดวยของจริง เชน สิ่งของตางๆ ประกอบการสอนคํานาม 
      - นําดวยหุนจําลอง เชน หุนจําลองผลไม   
      - นําดวยเกม เชน เกมเก็บผลไมที่มีคําสมาส 
      - นําดวยการแสดงละครหรอืทาทางประกอบ  
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      - นําดวยบัตรคําหรือแถบประโยค เชน บตัรคํา ตวัอยางคํา 
                 ชนิดตาง ๆ แถบประโยคตวัอยางประโยค ฯลฯ 
      - นําดวยเพลง ซึ่งผูสอนอาจจะแตงขึ้นใหมใหสัมพันธกับ 
        เน้ือหาที่จะสอน 
      - นําดวยนิทาน เชน นิทานเกี่ยวกับคําพองเสียง  
      - นําดวยแผนภูมิตัวอยางคาํประพันธ 
      - นําดวยตัวอยางขอความจากหนังสือพิมพ วารสาร หรือ 
                                           บทโฆษณาตาง ๆ 
                                                      ฯลฯ  
   ๒. ข้ันสอน 
    ขั้นสอนนี้จะรวมถึงการทบทวนความรูเดิม หรือการสอนเสริมความรูใน
เรื่องที่ผูเรียนจะตองรูกอนที่จะสอนเรื่องใหม และเม่ือผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดีแลว จึงจะเร่ิมสอน
เรื่องใหม ซึ่งในการอธิบายเน้ือหาน้ันสวนใหญจะมีวิธีการอธิบายอยู ๒ วิธี คือ 
    ๒.๑ การสอนแบบนิรนัย (Deductive method) คือ วธิีการสอนที่ผูสอน
อธิบายกฎเกณฑแลวจึงยกตัวอยางประกอบคําอธิบายนั้น เชน การสอนเร่ืองคํานาม ผูสอน 
จะอธิบายความหมายของคาํนามกอน เชน คํานามคือ คําทีใ่ชเรียกชื่อคน สตัว สิ่งของ แลวจึง
ยกตวัอยางประกอบวา ไดแก คําตอไปน้ี “ชาง มา โตะ ดินสอ” เปนตน 
     ๒.๒ การสอนแบบอุปนัย (Inductive method) คือ การสอนที่สอนจาก
ตวัอยาง แลวใหผูเรียนสังเกตเปรยีบเทียบตวัอยาง เพ่ือสรุปเปนกฎเกณฑ เชน สอนเรื่องคาํนาม 
ผูสอนจะยกตวัอยางคําวา “มา ชาง โตะ สมุด หนังสือ สมศรี” แลวใหผูเรียนสังเกตและชวยกัน
พิจารณาวาคําเหลาน้ีใชบอกชื่ออะไรบาง แลวหาขอสรุปดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอยชวยเหลอื
ในขณะอธิบายนั้น ผูสอนควรใชสื่อการสอนประกอบดวย เชน บตัรคํา แถบประโยค ภาพวาด 
ภาพการตูน แผนภูมิลักษณะคําประพันธ เปนตน หลังจากที่ผูสอนอธิบายเนื้อหาเสร็จแลว ควร
ใหผูเรียนทํากิจกรรมเพ่ือทดสอบความรู ความเขาใจ กิจกรรมที่ใชควรมีความหลากหลาย เชน 
ใหผูเรียนหาคาํสมาสจากหนังสือพิมพ ใหผูเรียนสังเกตคําคลองจองในบทประพันธที่ผูสอนแจกให 
หรือเลนเกมจับคูคําศัพท เปนตน 
   ๓. ข้ันสรุป 
     ขั้นสรุปนี้ จะเปนการตรวจสอบวาผูเรยีนมีความเขาใจในเรื่องที่เรยีน
มากนอยเพียงใด ถาผูเรียนยังไมเขาใจบทเรียนเพียงพอ ผูสอนจะตองมีสอนทบทวนในชั่วโมง
ถัดไป หรือใหแบบฝกหัดไปทําเพ่ิมเติมที่บาน กิจกรรมในขั้นน้ี สวนใหญจะใหทําเปนกิจกรรม
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    - กิจกรรมแขงขันกันรวบรวมคําหรือขอความ   
    - กิจกรรมแขงขันวิเคราะหคําหรือประโยค 
    - เลนเกมตอคาํคลองจอง 
    - เกมจับคูผลไมตามเสียงวรรณยุกต 
    - แขงขันกันหาคําที่มีความหมายตรงขาม 
    - แขงขันกันหาคําที่มีความหมายเหมือนกัน 
                                                     ฯลฯ 
   การสอนหลักภาษาโดยการใชกิจกรรมที่สนุกสนานจะไดผลดี ดังนั้น ผูสอนจึง
ควรพยายามสรางบรรยากาศและจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งน้ีเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีใจรักและ
เกิดชื่นชอบในวิชาหลักภาษา สิ่งที่ตามมาก็คือ ผูเรียนก็จะตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง 
 

การสอนหลักภาษาโดยใชเกม   
   เกม คือ “กระบวนการทีผู่สอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงค 
ที่กําหนด โดยการใหผูเรียนเลนตามกตกิา และนําเน้ือหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน 
วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียน มาใชในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู” (ทิศนา  
แขมมณี ๒๕๔๕: ๓๖๓) และเกมมีประโยชน คือ สนองธรรมชาตขิองเด็ก ซึ่งชอบการเลนและ
ชอบการแขงขัน ชวยสรางและฝกฝนทักษะทางภาษา และชวยใหผูสอนมีโอกาสสังเกตพฤติกรรม 
ของผูเรียนไดงายขึ้น 
   ข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยใชเกม  มีขั้นตอนสรุปได ดังนี้ 
  ๑. ขั้นเลือกเกม  ผูสอนควรเลือกเกมทีเ่หมาะกับวยัของเด็ก และเปนเกมที่เด็กได
เคลื่อนไหวมาก ๆ และสนุกสนาน 
  ๒. ขั้นเตรียมการ  ในขั้นนี้ผูสอนตองเตรียมสถานที ่ ซึ่งอาจตองจัดโตะ เกาอ้ี 
ในหองเรียน หรือจัดในสนาม เตรียมผูเลนโดยกําหนดเปนกลุมหรือรายบุคคล ควรใหทกุคนมี
โอกาสรวมกิจกรรม หรือใชวิธีหมุนเวียนกันไป และเตรียมกติกาการเลน โดยบันทึกไวใหชัดเจน 
เพ่ือใหผูเลนเขาใจอยางดีกอนเลน 
  ๓. ขั้นเลน  ผูสอนตองอธบิายกตกิา ขัน้ตอนการเลน และบทบาทผูเลนแตละคน
หรือแตละกลุมใหเขาใจ หลังจากน้ันใหถามทบทวนสิ่งที่อธบิายไปแลว เพ่ือเปนการทบทวนความ 
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เขาใจ ในการเลนเกมผูสอนอาจแตงตั้งผูเรียนเปนกรรมการผูควบคมุเกมก็ได โดยท่ีผูสอนเปน
เพียงผูดูหรือชวยแกปญหาเม่ือจําเปนเทาน้ัน และตั้งผูสงัเกตการณเพ่ือบันทึกขอดี ขอเสียในการ
เลนเกมแตละคร้ังดวยก็ได 
  ๔. ขั้นวิเคราะหและสรุป หลงัการเลนเกมทุกคร้ัง ควรใหผูเรียนชวยกันอภิปราย 
วิเคราะห และสรุปผลที่ไดจากการเลนเกม 
 

   การเลนเกมแตละคร้ัง จําเปนตองจัดกลุมผูเรียนที่จะเลนเกม ซึ่งผูสอนควรคํานึงถึง 
สิ่งตอไปน้ี คือ 
  ๑. ความสามารถของกลุม  แตละกลุมควรมีผูเลนที่มีความสามารถใกลเคียงกัน 
คือ มีเด็กเกงและเด็กออนคละกันไป ถาทีมใดมีเด็กเกงกวามากก็มักชนะเสมอ ทาํใหทีมอ่ืนหมด
กําลังใจ 
  ๒. การตั้งชื่อกลุม ควรพิจารณาความเหมาะสมของกลุม 
  ๓. ขนาดของกลุม แตละกลุมควรมีสมาชกิระหวาง ๕ - ๑๐ คน  ถามากเกินไป
จะทําใหสับสน และถานอยเกินไปก็ไมสนุก เม่ือจบเกมแลวอาจจัดกลุมใหม แตไมควรเปลี่ยน
กลุมบอยเพราะทําใหเสียเวลาและวุนวาย 
  ๔. เวลา ควรกําหนดเวลาที่จะเลนเกมตามขั้นตอนขางตน จนถึงวิเคราะหและ
สรุปผลเสร็จไมเกินหนึ่งคาบการเรยีน การใชกิจกรรมเกมอาจมีวตัถปุระสงคเพ่ือ นําเขาสูบทเรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู หรือสรุปบทเรียนก็ได การจัดเวลาตองพิจารณาใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคดวย 
  ๕. การใหคะแนน  ผูสอนอาจมีวิธีการใหคะแนนในรปูแบบที่หลากหลาย เปน 
การเสริมแรงทางบวก สวนการหักคะแนนตองระมัดระวังไมใหเด็กเกดิการทอแท อยางไรก็ตาม 
เกมเปนเพียงสวนประกอบของการเรียนการสอน มุงใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอวิชาทีเ่รียนเปนสําคัญ 
 
ตัวอยาง เกมการสอนหลักภาษาไทย 

๑. เกมวรรณยุกต 
      วัตถุประสงค    เพ่ือใหผูเรียนจําแนกเสียงวรรณยุกต และบอกคําที่รูปวรรณยุกต 
                                         และเสียงวรรณยุกตไมตรงกันไดถูกตอง 
      อุปกรณ      บัตรคํา และหนังสือเรียนหลักภาษา เลม ๑ 
               วธิีเลน แบงผูเรียนเปนกลุมละ ๕ คน ใหแขงกันคร้ังละ ๒ กลุม  แจก

กระดาษ ๕ แผน ซึ่งเขียนวา สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ใหถือ 
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  คนละแผน ยนืเรียงลําดับกนัตามเสียงวรรณยุกต ใหผูเรียนอีก
คนหนึ่งชูบัตรคําขึ้น ใหผูเลนชูกระดาษที่บอกเสียงวรรณยุกต
ของคําน้ัน กลุมใดตอบถูกและตอบกอนได ๒ คะแนน ถาตอบ
ชาได ๑ คะแนน ตอบผิดไมไดคะแนน 

๒. เกมคําเปน-คําตาย 
     วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนจําแนกคําเปนคําตายได 
     อุปกรณ  กระดาษเปลา และหนังสือเรียนหลักภาษาเลม ๑ 
     วิธีเลน แบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ ๕ - ๖ คน จํานวนกลุมเทาไรก็ได

ขึ้นกับจํานวนผูเรียนทั้งหอง  ผูสอนเขียนขอความจากหนังสือ    
ทักษสัมพันธเลม ๑ หรือขอความอ่ืนที่มีคาํตายหลาย ๆ คํา 

๓. เกมสะกดคํา 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนสะกดคําและบอกความหมายของศัพทไดถูกตอง 

     อุปกรณ  ซองใสคําซ่ึงแยกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ซองละคํา  จัดจํานวน 
   ซองเทากับจํานวนกลุม ใหมีคําตางแตกกัน โดยมีความยากงาย
   ใกลเคยีงกัน เชน ปาฏิหาริย มหาหิงคุ อานิสงส ฯลฯ 
     วิธีเลน  แบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ ๓ - ๔ คน แจกซองกลุมละซอง ให
   ชวยกันตอคําโดยไมใชเสียง ตอไดแลวเขียนความหมายสั้น ๆ
   ไวดวย กลุมทีเ่สร็จกอนและถูกตองเปนผูไดคะแนนมากที่สุด 
๔.  เกมสอยมะมวง  
      จุดประสงค  เพ่ือใหผูเรียนเลือกคําที่มีสะกดในมาตราเดียวกันไดถูกตอง 
     อุปกรณ  แผนภูมิรูปมะมวงทีเ่ขยีนคาํในแมกก กด กบ  และตะกราเลก็ ๆ     

  จํานวน ๓ ใบ 
วิธีเลน แบงผูเรียนเปน ๓ กลุม แจกตะกราใหกลุมละใบ เปนตะกรา 

แมกก แมกด และแมกบ ใหตัวแทนของกลุมสอยมะมวงทีเ่ขยีน
คําในแมตาง ๆ ลงตะกราของตนใหถูกตอง ใครเสร็จกอนและ
ถูกตองเปนผูชนะ 

     

 หมายเหตุ   เกมนี้อาจใชกับเรื่องอ่ืน ๆ ได เชน สระคงรูป สระลดรูป สระ 
  แปลงรูป คําครุ คําลหุ อักษรควบ อักษรนํา เปนตน 

๕.   เกมตอประโยค   
     วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนเรียงลําดับคําเขาประโยคไดถูกตอง 
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     อุปกรณ  ซองบรรจุประโยคที่ตัดเปนคํา ๆ หรือเปนวลี เลือกขอความจาก   
       หนังสือทักษสมัพันธ ถามีหลายซองอาจใชขอความเดียวกัน 
      หรือตางกัน แตความยาวและความยากงายเทา ๆ กัน 

     วิธีเลน แบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ ๕ - ๖ คน จะเลนก่ีกลุมก็ได  โดยจัด
ซองใหเทาจํานวนกลุม แจกซองใหกลุมละซอง ใหหยิบคํา หรือ
วลีในซองมาคนละชิ้น ชวยกันตอโดยไมใช  เสียงเลย กลุมใด
ตอเสร็จกอนเปนผูชนะ 

 

การสอนหลักภาษาโดยใชเพลง 
   ความสําคญัของการนําดนตรีและเพลงมาใชกับเด็ก คือ จะชวยกลอมเกลาจิตใจเด็กให
ออนโยน การจัดการเรียนรูดนตรีและเพลงจะเปนสื่อทีใ่หทั้งการเรียนรู และใหความบันเทิงใน
ขณะเดียวกัน  โดยเฉพาะวิชาหลักภาษา เพลงจะใชประโยชนไดมากในการสรางทัศนคติที่ดี  
ชวยการเรียนรู และฝกทักษะการออกเสียงตัว ร ล ตัวควบกล้ํา ชวยใหทองจํากฎเกณฑของ
ภาษาอยางคลองจอง สนุกสนาน ชวยสอนการแตงคําประพันธ 
   การใชเพลงประกอบการสอน มีขั้นตอนสรุปได ดังนี้  
  ๑. บอกชื่อเพลงอธิบายสั้น ๆ วาเปนบทเพลงเกี่ยวกบัอะไร 
  ๒. ถามีศัพทยากที่ผูเรียนไมเคยเรียนมากอน ก็อาจอธิบายศัพทกอน แตไมควร
ใหเห็นเนื้อเพลงกอน เพราะผูเรียนจะสนใจอานตัวสะกดมากกวาที่จะรอง 
  ๓. ผูสอนรองเพลง หรือเปดเทปเพลงนั้น ๒ จบ 
  ๔. สอนใหรองเพลงทีละวรรค หรอืทีละบรรทัด เม่ือรองวรรคตอไปใหทวนวรรค
ตนดวยทุกครัง้จนจบเพลง 
  ๕. ผูสอนรองเพลงหรือเปดเทปเพลงใหผูเรียนรองตาม 
  ๖. เขียนเน้ือเพลงใหผูเรียนจดลงสมุด 
  ๗. ผูเรียนรองเพลงเอง ๑ - ๒ คร้ัง 
  ๘. เม่ือผูเรียนรองเพลงไดแลว อาจจะทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ สืบเนื่องจากเพลงนั้น 
เชน หาคําใหมมาใชแทนคําเดิมในทํานองเพลงเดียวกัน นําคําหรือประโยคในบทเพลงไปเปน
ตวัอยางในการสรางประโยคใหม เปนตน 
 ผูสอนอาจจะแตงเพลงที่ใชสอนเองได โดยใชทํานองเพลงที่นิยมในชวงนั้น มาใสเนื้อรอง
หลักภาษาไทย การใชเพลงประกอบการสอนอาจใชนําเขาสูบทเรียน สรุปบทเรียน หรือใชเปลีย่น
บรรยากาศชวงใดชวงหนึ่ง แตไมควรใหรองเพลงทั้งชั่วโมง เพราะจะทําใหเด็กเบื่อหนาย 
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   สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ เพลงที่แตงใหมตองมีความไพเราะกลมกลืนกันทั้งเน้ือรอง
และทํานอง  ซึ่งเพลงที่ใชประกอบการสอนนี้ผูสอนไมจําเปนตองแตงเอง  แตอาจจะนําเพลงท่ี
ผูอ่ืนแตงไวแลวมาประกอบการสอนก็ได 
ตัวอยางเพลง 
 
    เพลงอักษรควบ  

       ทํานอง: เพลงเขมรไลควาย  
คํารอง: ศ.สุจริต เพียรชอบ 
 

   เขาขวนขวายวาความเรื่องงามหนา 
   ควายตาสาขวดิยายพริ้งวิ่งตาขวาง 
   ฝายแมแพรวลูกยายพรอมไมยอมวาง 
   ถือขวานพลางไขวขวาไลลาควาย 
    วิ่งเวียนวนจวบจนจวนโพลเพล 
    จึงไขวเขวหาเชือกคลองใชงาย 
    ฝายเจาเผือกเพลี่ยงพล้ําถลาํกาย 
    ถูกจับไดเพราะแมแพรวแกลวกลาจริง 
  
 
   นอกจากจะใชเกมและเพลงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษา  สื่อประเภทวัสดุ
ประกอบการสอนก็มีความสําคัญ เพราะการใชสื่อวัสดุประกอบการสอนจะชวยใหเด็กสนใจเรียน
ตลอดเวลา 
   สื่อประเภทวัสดุมีจํานวนมาก สื่อที่ทําไดงาย คือ บัตรคํา แถบประโยค แผนภูมิ แผนที่  
สมุดภาพ เปนตน  สื่อที่ทํายาก เชน ภาพถาย สไลด หรือ เทป เปนตน 
   การเลือกใชสื่อการสอนจะตองเลือกใหเหมาะสมกับบทเรียน กําหนดเวลาและทดลอง
ใชกอนจนชํานาญ ถาจําเปนตองมีผูชวยก็ซักซอมกันเสียกอน ไมควรใชเวลาเตรียมสื่ออยูหนา
หองจนกระทั่งเด็กรําคาญ ไมควรใชสื่อชนิดเดียวกันหลายหน และไมควรใชสื่ออยางเดิมซํ้าๆ 
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ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูหลักภาษา    
เรื่อง    กาพยยานี ๑๑ 
จุดประสงคการเรียนรู  
   เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ีแลว ผูเรียนมีความรูความสามารถ ดังนี้ 

๑. บอกลักษณะการสัมผัสคลองจองของคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ได 
๒. อธิบายลักษณะคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ได 
๓. เขียนแผนผังคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ได 
๔. มีมารยาทในการพูดและการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

๑. ผูสอนนําคําประพันธ ๑ บท ติดบนกระดานดํา แลวอานออกเสียงทํานองเสนาะ
ใหผูเรียนฟง จากน้ันใหผูเรียนสังเกตจํานวนคําในแตละวรรความีจํานวนเทาไร และถารวม
จํานวนคําในวรรคที่ ๑ และวรรคที่ ๒ จะมีจํานวนคําเทาไร เปนตน 

  ขั้นดําเนินการสอน 
  ๒. ผูสอนนําแผนผังลักษณะคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ใหผูเรียนดูและ

อธิบายลักษณะคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑  
๓. ผูสอนเก็บแผนผังลักษณะคําประพันธ แลวนําคําแผนภูมิประพันธประเภท 

กาพยยานี ๑๑ มาติดบนกระดานดํา จํานวน ๒ บท จากน้ันสุมเรียกชื่อผูเรียน ๒ คน ออกมา
เขียนโยงสัมผสัคนละ ๑ บท 

๔. ผูเรียนสงตัวแทนออกมา ๑ คน ออกมาเขียนแผนผังลักษณะคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี ๑๑ บนกระดาน 

๕. ผูสอนนําคําประพันธหลาย ๆ ประเภทติดบนกระดานดํา โดยระบุหมายเลข
ของคําประพันธนั้น ๆ แลวใหผูเรียนสังเกตคําประพันธแตละประเภท แลวชวยกันหาวาคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ อยูในหมายเลขใด 

  ขั้นสรุปบทเรียน 
๖.  ผูสอนทบทวนคําประพนัธประเภทกาพยยานี ๑๑ โดยใชคําถาม เชน 

  - กาพยยานี ๑๑ จํานวน ๑ บท มีก่ีวรรค รวมกี่คํา  
  - กาพยยานี ๑๑ บังคบัสัมผัสอยางไร  

                                                         ฯลฯ 
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ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูหลักภาษา    
เรื่อง    คําสรรพนาม 
หัวเรื่องที่สอน  คําบุรุษสรรพนาม 
จุดประสงคการเรียนรู   
    เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ีแลว ผูเรียนมีความรูความสามารถ ดังนี้ 

๑.  อธิบายลักษณะของคําบรุุษสรรพนามได 
๒. สรุปนิยามของคําบุรุษสรรพนามได 
๓. แตงประโยคทีมี่คําบุรุษสรรพนามได 
๔. มีมารยาทในการพูดและการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู 
   ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ๑. ผูสอนสนทนากับผูเรียนถึงคําที่ผูเรียนใชแทนตวัเอง แทนชื่อเพ่ือน หรือคําที่
ใชกลาวถึงเพ่ือน เชน ผม ฉัน คุณ เธอ ตัวเอง เรา ฯลฯ   
   ขั้นดําเนินการสอน 
  ๒. ผูสอนนําแถบประโยคทีมี่คําบุรุษสรรพนามติดบนกระดานใหผูเรียนอานและ
สังเกต แลวใหผูเรียนชวยกันอธิบายลักษณะของคําบุรุษสรรพนาม จากนั้นผูสอนอธิบายเพิ่มเติม 
  ๓. ผูเรียนแขงขันกันสรุปนยิามของคําบุรุษสรรพนาม โดยแบงเปนหญิงกับชาย
แลวสงตัวแทนออกไปเขียนบนกระดาน ฝายไหนสรปุไดเร็วและถกูตองจะเปนฝายชนะ จากนั้น
ผูสอนสรุปเพ่ิมเติม 
  ๔. ผูเรียนจับคูแตงประโยคที่มีคําบุรุษสรรพนาม คูละ ๑ ประโยค ใหเวลาประมาณ 
๕ นาที เสร็จแลวอานใหเพ่ือนในหองฟง 
   ขั้นสรุปบทเรียน 
  ๕.  ผูสอนนําบัตรคําบุรุษสรรพนามติดบนกระดาน ใหผูเรียนแยกคําสรรพนาม
บุรุษที่ ๑ บุรษุที่ ๒ และบุรษุที่ ๓ เพ่ือทบทวนบทเรียนที่สอนไป 
 

การสอนการใชภาษา 
 

   ทักษะทางภาษา หมายถึง ความถูกตองคลองแคลวในการใชภาษา ไดแก ทักษะการอาน 
ทักษะการเขียน ทักษะการฟง ทักษะการดู และทักษะการพูด ใหเกิดประโยชนในการสื่อสาร 
การสอนทักษะทางภาษา คอืการสอนการใชภาษานั่นเอง  
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   การจัดการเรียนการสอนทักษะ 
  ๑. การทดสอบความรูเดิม 
        กอนที่ผูสอนจะสอนควรทดสอบความรูเดิมของผูเรียนกอน   เพ่ือจะได 
ทราบวาผูเรียน  แตละคนมีความพรอมท่ีจะเรียนมากนอยเพียงใด ซ่ึงความพรอมน้ีก็คือ    ความพรอม 
ในการฟง การพูด การอาน การเขียนและการดู ถาทดสอบความรูเดิมของผูเรียนแลวพบวายังมี 
ขอบกพรองอยู ผูสอนจะไดสอนซอมเสริมเพ่ือแกไขขอบกพรองเหลาน้ัน  วิธีการทดสอบมีหลาย 
วิธีเชน การสังเกต การสัมภาษณ การใหทําขอทดสอบ การใหอานออกเสียง และการใหเขียนใน 
รูปแบบตางๆ เปนตน 
  ๒. การสอนซอมเสริมทักษะ 
        การสอนซอมเสริมน้ีจะขึ้นอยูกับขอบกพรองทางภาษาของผูเรียนแตละ 
คน ดังนั้นวิธกีารซอมเสริมทักษะจึงมีหลายวิธี ไดแก 
       ๒.๑ การฝกซํ้า ๆ อยางสมํ่าเสมอ ใชเวลาสั้น ๆ  เชน  การฝก 
อานออกเสียง 
     ๒.๒ การทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมจากงายไปหายาก โดยมีคําตอบ 
ใหผูเรียนตรวจดวยตนเอง 
     ๒.๓ การทบทวนความรูแตละบท 
     ๒.๔ การเลมเกมตาง ๆ เชน เกมสะกดคํา เกมตอคําศพัท เกม 
ตอสํานวนไทย  
     ๒.๕ การใชอุปกรณชวย เชน ใชเทปบันทึกเสียงการอานออกเสียง 
 ในกรณีที่อานคําที่มีเสียง ร ล และควบกล้ําไมชัดเจน 
     ๒.๖ การใหทองบทรอยกรอง และรอยแกวสั้น ๆ   เพ่ือฝกการ 
ออกเสียงคํายากใหถูกตอง 
  ๓. การตั้งจุดประสงคของบทเรียนที่จะพัฒนาทักษะทางภาษา 
      เม่ือจะสอนบทเรียนอะไร ก็ควรตั้งจุดประสงคของบทเรียนน้ันเสียกอน 
จึงคอยดําเนินการสอนตอไป การตั้งจุดประสงคของการสอนจะทําใหรูเห็นวาตองสอนใหผูเรียน
มีความรูความสามารถอยางไร หรือผูเรียนจะเกิดพฤตกิรรมการเรียนรูอะไรบาง   
  ๔. การดําเนินการสอน  
        ในข้ันน้ี เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย 
ตนเอง  เพ่ือใหเกิดทักษะในดานตาง ๆ    โดยผูสอนเปนผูสาธิตใหดูเปนตัวอยางกอนกิจกรรมมี 
หลายประเภท เชน การฝกอานในใจ การอภิปราย การสนทนา การเขียนในรูปแบบตาง ๆ และ 
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การอานทํานองเสนาะ  เปนตน การสอนมีลําดับขั้นการสอน ดังนี้ 
     ๔.๑ การนําเขาสูบทเรียน  บทเรียนทุกบทจะตองมีจุดเร่ิมตน ถาผูสอน
เตรียมการสอนเปนอยางดี และนําเขาสูบทเรียนดวยวิธีการที่นาสนใจ ก็นับวาเปนการเร่ิมตน 
ที่ดี ซึ่งจะทําใหผูเรียนตั้งใจเรียน และจะเกิดพฤติกรรมการเรียนรูอันพึงประสงค ในการเขาสู
บทเรียน มีหลักอยูวา ควรมีการจูงใจใหผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียน การจูงใจ (Motivation) นี้ 
อาจทําไดหลายวิธี กลาวคือ อาจใชคําพูดจูงใจ หรือใชวัสดุบางอยางเปนสื่อการสอน เชน ภาพ 
เทปบันทึกเสยีง ของจริง หุนจําลอง ที่สัมพันธกับเนือ้หาในบทเรียน สิ่งสําคัญย่ิงก็คือ ผูเรียน
จะตองทราบจุดประสงคของบทเรียนวา เม่ือเรียนบทเรียนน้ัน ๆ ไปแลว จะเกิดการเรียนรูอะไรบาง 
และมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในดานใดบาง เม่ือไดทราบจุดประสงคแลว ผูเรียนก็จะเรยีนบทเรียน
อยางมีความหมาย มิใชเรียนอยางเลื่อนลอย 
     ๔.๒ การใชสื่อการเรียนรู สื่อการการเรียนรู คือ สิ่งที่ผูสอนใชประกอบ
บทเรียน ทําใหบทเรียนมีความกระจางชดั และนาสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรูมีหลายชนิด เชน 
หนังสือเรียน แบบฝกหัด หนังสืออานประกอบ แผนภูมิ แผนที่ บัตรคํา ภาพ หุนจําลอง เทปบันทึกเสียง
ประกอบแผนใส สไลด เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ ภาพยนตร ของจริง ฯลฯ ในปจจุบันวิทยาการ
ทางดานโสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาไปมาก หากไดมีการเตรียมการลวงหนา
ใหพรอม และเลือกใชสื่อการเรียนรูใหเหมาะกับลกัษณะของบทเรียน การจัดการเรียนรูก็จะดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูนี้อาจใชเปนสื่อนําเขาสูบทเรียนก็ได ใชในระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูก็ได หรืออาจใชสําหรับสรุปบทเรียนก็ได ทั้งน้ีอยูในดุลพินิจของผูสอนวาจะ
นํามาใชในขั้นใดตามความเหมาะสม 
     ๔.๓ การจัดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน หมายถึง การกระทํา
ใด ๆ ที่จะมีผลใหเกิดการเรียนรู พัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเรียน โดยผูเรียนนั้นไดลงมือปฏบิัติ
ดวยตนเอง เชน เม่ือผูสอนจัดใหผูเรียนแบงกลุมอภิปรายกัน ผูเรียนจะมีประสบการณในการทํางาน
รวมกันไดมีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน ไดชวยกนัคิด ชวยกันทําในสิ่งที่จะเปนประโยชน
แกงานของกลุม ในการเรียนภาษาของตนเอง การแบงกลุมยอยมีประโยชนมาก เพราะไดสนอง
ความตองการหลายประการกลาวคือ  
      - ทําใหผูเรียนกลาพูด กลาแสดงออกในกลุมเล็ก ๆ ทําใหรูจัก 
                                           วิธีสนทนาไปดวยในตัว   
            - ทําใหผูเรียนเลิกคิดวาตนเปนคนเดียวทีไ่มรูจนเปนเหตุใหไม 
                                           กลาถาม  การเขากลุมทําใหทราบวายังมีคนอ่ืนๆ   ที่ไมรูอีก 
                                           หลายคน   
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      - ทําใหผูเรียนที่มีเชาวปญญาไว มีโอกาสอธิบาย ชีแ้จงสิง่ที่ตนรู 
                                           ใหเพ่ือนฟง   
      - ทําใหผูเรียนรูจักอดทนฟงความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุมเพราะ 
                                           บางคนคิดชากวาตน   
       - ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกันกับเพ่ือนในกลุม 
                                             สามารถทํางานของกลุมสําเร็จ เชน แกปญหาได หรือทํางาน 
                                           เสร็จทันเวลา และไดรบัคําชมเชย 
   กิจกรรมการเรียนมีใหเลือกทําไดมากมายหลายอยาง อันจะเปนการฝกทักษะ
เพ่ือการสื่อสาร ในที่นี้จะเสนอแนะกิจกรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมโดยสังเขปพอเปนแนวทาง 
ดังตอไปน้ี 
     (๑) แบงกลุมทํางาน การแบงกลุม ควรทําเม่ือมีเน้ือหาในบทเรยีนทีเ่ปน
ปญหานาขบคิด ขนาดของกลุมประมาณ ๖-๘ คน กําลังพอเหมาะ ควรมีการเตรียมไวลวงหนา
วาจะใหกลุมพิจารณาหัวขออะไร และกะเวลาใหกลุมทํางานประมาณ ๑๐-๑๕ นาที  เม่ือกลุม
ทํางานเสร็จแลว ใหผูแทนกลุมรายงานผลงานหนาชั้น อาจเขียนรายงานยอประกอบดวยก็ได 
     (๒) ฝกอานในใจ การฝกใหอานในใจ คร้ังละ ๓-๕ นาที เพ่ือเก็บใจความ
สําคัญเปนกิจกรรมที่ใหประโยชนมาก ควรฝกใหผูเรียนอานเร็วขึ้นตามลําดับ โดยผูสอนแนะวิธี
อานที่ถูกตองให และอาจตัง้คําถามนําเพ่ือใหผูเรียนรูจักวิธีเกบ็สาระสําคัญของเร่ือง เม่ืออานจบ
ตามเวลาที่กําหนดแลว ก็นําสนทนาโดยหยิบยกประเด็นสําคัญมาพูดกัน 
    (๓) อภิปรายปญหา การอภิปรายปญหาอาจใหทําไดหลายวธิี เชน ให
อภิปรายเปนคณะ โดยมีการเตรียมหัวขอการอภิปรายมาลวงหนา มีผูดําเนินการอภิปราย และ
คณะผูอภิปรายมี ๔-๕ คน ใชเวลาประมาณ ๒๕-๓๐ นาที หรือผูสอนอาจนําการอภิปราย โดย  
ตั้งประเด็นเกีย่วกับบทเรียน แลวใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็น เปนการอภิปรายทั่วไป หรืออาจ
ใหอภิปรายกันในกลุมยอยก็ได 
      (๔) สนทนาหนาชั้น ผูรวมสนทนาอาจมีสัก ๒-๓ คน โดยเตรียมหัวขอ 
การสนทนามากอน แตไมเปนพิธีการอยางการอภิปรายเปนคณะ อาจเปนการเลาเร่ืองจาก
ประสบการณของตนใหเพื่อน ๆ ฟง และใหขอสังเกต หรือขอคิด ใชเวลาสนทนาประมาณคนละ 
๕-๗ นาที การสนทนาอาจนําไปสูการเขียนเรียงความไดเปนการฝกทักษะการพูดและการเขียน
ใหสัมพันธกัน 
     (๕) สรางสรรคงานเขียน  การสรางสรรคงานเขียนอาจทาํไดโดยสงเสริม
ใหผูเรียนหัดคิด แลวแสดงความคิดออกมาเปนคําพูด เพ่ือใหผูเขียนเกิดความกระจางในใจวาจะ 
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เขียนอะไร อยางไร หลังจากนั้นจึงใหมีการฝกเขียนเชิงสรางสรรค ในระยะเริ่มตน อาจใหสังเกต
วิธีเขียนของผูเรียนที่ตนสนใจ แลวฝกเขยีนสั้น ๆ กอน ตอไปก็เขยีนใหยาวขึ้น จาก ๒๐ บรรทดั
เปน ๓๐, ๔๐, ๕๐ บรรทัด ตามลําดับ 
     (๖) เรียนโดยคนควา การเรียนโดยคนควาในหองสมุดเปนสิ่งที่ควรสงเสริม
สําหรับผูเรียนระดับมัธยมศกึษา ทั้งน้ีควรมีการสํารวจหนังสือสําหรับจะใหผูเรียนคนควากอนวา
มีมากนอยเพียงใด และผูสอนควรแนะนาํวิธีคนควาและเขียนรายงานอยางถูกตองใหแก ผูเรียน
ดวย ในการนี้ผูสอนภาษาไทยกับบรรณารักษควรไดปรึกษาหารือกันกอน เพ่ือจะไดรวมมือกัน
ชวยใหการเรียน การคนควาของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     (๗) ศึกษานอกสถานที ่การศึกษานอกสถานทีเ่ปนการเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสสังเกตสิ่งตาง ๆ เปนความรูรอบตัว จัดเปนประสบการณ
ที่มีคุณคา กอนการศึกษานอกสถานที่ ควรมีการวางแผนและขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาตาม
ระเบียบ และเลือกสถานที่ทีมี่ความสัมพันธกับเนื้อหาสาระของบทเรียน มีความสะดวกที่จะเดินทาง
ไปศึกษาโดยเสียคาใชจายอยางประหยัด ทั้งตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนดวย 
     (๘) สนทนาซักถาม  การสนทนาซักถามหรือการถามตอบเกี่ยวกับเน้ือหา
ของบทเรียนเปนกิจกรรมที่ทําไดเสมอ ไมวาจะสอนบทเรียนเรื่องใด หากผูสอนเปนผูตั้งคําถาม 
คําถามเหลาน้ันควรมีทั้งดานความรู ความจํา และความเขาใจ โดยผูเรียนรูจักคดิหาเหตุผลใน
การตอบ และดานเจตคติ คอืความรูสึกในจิตใจดวย อาจถามในขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการ
สอน หรือขั้นทบทวนบทเรยีนก็ได นอกจากผูสอนถามแลว อาจใหผูเรียนตั้งคําถามถามกันเอง
บางก็ได ซึ่งจะทําใหเกิดความสนุกสนาน และชวยใหบทเรียนนาสนใจยิ่งขึ้น 
    (๙) มอบงานรายบุคคล  การมอบงานใหผูเรียนทําเปนรายบุคคลน้ี มี
จุดมุงหมายใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความรูและทักษะทีไ่ดฝกไปแลว ฉะนั้นอาจเปนงานที่ทุกคน
ทําอยางเดียวกันก็ได เชน เขียนสรุปสาระสําคัญของบทเรียน ถอดความจากคําประพันธ เขียน
คําอธิบาย ภาษิต หรือสํานวนไทย ฯลฯ หรืออาจเปนงานที่แตกตางกันไปตามความรูความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน 
     (๑๐) จัดผลงานแสดง การจัดผลงานแสดงนี้ ถาทําเปนงานคอนขางใหญ
ตามโอกาสอันเหมาะสมก็อาจเรียกวา นิทรรศการก็ได หากไดมีการนัดหมายกันทําทั้งโรงเรียน 
ก็อาจแสดงผลงานตามระดับชั้น โดยเลือกผลงานดีเดนของผูเรียนมาแสดง เชน เรียงความทีแ่ตงดี 
บทรอยกรองของนักกลอนสมัครเลน เรือ่งสั้นที่ชนะการประกวด ภาพวาดจากเหตุการณสําคญั
ในบทเรยีน ประมวลคําศัพทที่ผูเรียนมักสะกดผิดการคัดลอกบทรอยกรองที่ไพเราะของกวีสําคัญ ๆ  
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มาติดตั้งใหชมโดยมีภาพประกอบให สวยงาม ฯลฯ กิจกรรมเชนน้ีชวยสงเสริมใหผูเรียนสนใจ
ภาษาไทยไดเปนอยางดี 
    ๔.๔ การสรุปบทเรียน การสรุปบทเรยีน คือ การประมวลสาระสําคญั 
หรือขอคิดเดนๆ จากบทเรียนมาเรียบเรียงเปนขอความสั้นๆ กะทัดรัด มีเน้ือความถูกตองตาม 
หลักวิชา และสื่อความหมายไดแจมแจง เม่ือดําเนินการสอนจนครอบคลุมเน้ือหาที่ผูสอนกําหนด 
ไวแลว กอนหมดเวลาสัก ๑๐-๑๒ นาท ีควรสรุปบทเรียนเปนขอคดิ หรือขอสังเกต หรือความรู 
เปนการชวยใหผูเรียนจดจําบทเรียนไดแมนยํายิ่งขึ้น หรือขอสังเกต หรือความรู เปนการชวยให
ผูเรียนจดจําบทเรียนไดแมนยํายิ่งขึ้น การสรุปบทเรียนอาจทําไดหลายวธิี เชน สรุปดวยวาจา 
สรุปโดยใชแผนภูมิประกอบขอความ สรปุโดยเขียนสาระสําคัญเปนขอ ๆ ในกรณีที่ผูเรียนยงั
สรุปบทเรยีนไมได ผูสอนอาจชวยดวยวิธตีั้งคําถามนาํก็ได หากผูเรียนใชภาษาบกพรองไมรัดกุม 
ผูสอนก็พยายามชวยแกไขปรับปรุงใหถกูตอง ในตอนจบผูสอนอาจใชแถบประโยคทีเ่ขียนเตรยีม
ไวแลวชวยในการสรุปบทเรยีนก็ได ผูเรียนก็จะบันทึกขอความจากแถบประโยคนั้น ๆ ลงสมุด 
เก็บไวสําหรับทบทวนตอไป 
    ๔.๕  การนําความรูและทกัษะไปใช  การนําความรูและทักษะไปใชนี้
สําคัญมาก เพราะ เปนการพิสูจนใหเห็นวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปแลวบาง และสามารถใชทักษะ
ที่ฝกฝนไปแลวทํางานไดดีเพียงใดในสถานการณใหมที่ยังไมเคยทํา ตัวอยางของการนําความรู
และทักษะไปใช เชน การใหทํางานประเภทสรางสรรค เชน ใหจัดทําจุลสารของชัน้โดยมีผูเรียน
กลุมหน่ึงเปนคณะบรรณาธกิาร รวบรวมงานสรางสรรคทางภาษาไทยของเพื่อน ๆ มาเขยีน หรือ
พิมพลงในจุลสารดังกลาว งานสรางสรรคอาจเปนนิทานเกานํามาเลาใหม มีภาพประกอบ อาจ
เปนคาํขวัญทีแ่สดงคานิยมอันดีงามเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย อาจเปนบทรอยกรองแสดง
ความคิดเก่ียวกับธรรมชาติและสังคม อาจเปนการแตงเรือ่งสั้นตามนัยแหงภาษติไทยบางบท ฯลฯ 
นอกจากการทาํจุลสารแลว อาจจัดในลักษณะของนิทรรศการก็ได หรืออาจจัดแสดงละครในโอกาส
ที่เหมาะสมก็ได 
 

  การสอนสัมพันธทักษะ   
    ในชีวติประจําวันน้ันทุกคนตองใชทั้ง ๔ ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน สัมพันธ
กันตลอดเวลา ดังนั้น ผูสอนจึงตองฝกทักษะทั้ง ๔ ใหสัมพันธกันดวยในขณะทีส่อน แมในการ
สอนจะเนนเพียงทักษะเดียวก็ตาม เชน 
  การฝกทักษะการพูดแนะนําตนเอง  ผูสอนใหผูเรียนฟงตัวอยางการพูดแนะนํา
ตนเองที่ดี แลวอานหลักเกณฑในการพูด เพ่ือเขียนเตรียมคําพูด แลวจึงฝกพูดแนะนําตนเอง 
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  การฝกทักษะการฟงเพ่ือความเพลิดเพลนิ  ผูสอนใหผูเรียนฟงเพลง เพ่ือเขียน
บรรยายจากการฟง แลวอานขอความที่เขียน ผูเรียนคนอ่ืนพูดแสดงความคิดเห็นประกอบ 
  การฝกทักษะการเขียนเรียงความ ผูสอนใหผูเรียนดูรูปภาพ แลวพูดบรรยาย 
สิ่งที่เห็นจากภาพ โดยการฟงคําถามที่ผูสอนถาม จากน้ันจึงเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น
แลวอานใหเพ่ือนฟง 

  การสอนสัมพันธวิชา  (หรือสัมพันธสาระ) 
  การสอนภาษาไทยนั้นควรจัดการเรียนรูใหสัมพันธกัน ทั้งสาระท่ีเปนหลักภาษา 
วรรณคดี และการใชภาษา คือ มีการใชภาษาเปนแกนกลาง หลักภาษาเปนหลักเกณฑของการใช
ภาษา วรรณคดีเปนตวัอยางในการใชภาษาดานตาง ๆ เชน เม่ือสอนการใชภาษาเรื่องการเขยีน
ตัวสะกด ก็จะสอนหลักภาษาเรื่องหลักการใชคําที่มักเขียนผิด และยกตัวอยางคําในวรรณคดีที่
เรียนอยู เปนตน การฝกทกัษะทางภาษาตาง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่๑ – ๓ มีดังนี้ 

ทักษะการฟง 
  ๑. การจับใจความสําคัญจากการฟง 
  ๒. การแยกขอเท็จจริงจากขอคิดเห็น 
  ๓. การจดบันทึกหัวขอที่สําคัญ และเรียบเรียงเนื้อหาจากการฟง 
  ๔. การแสดงความคิดเห็นประกอบการฟง 
  ๕. การสรุปความจากการฟง 

ทักษะการพูด 
  ๑. การพูดสนทนา 
  ๒. การพูดเลาเร่ือง 
  ๓. การพูดอภิปราย 
  ๔. การพูดรายงาน 
  ๕. การพูดอธิบาย ชี้แจงเหตุผล 
  ๖. การพูดในที่ประชุม 
  ๗. การพูดในโอกาสตางๆ 

ทักษะการอาน 
  ๑. การอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรอง 
  ๒. การอานทํานองเสนาะ 
  ๓. การอานในใจ  
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  ๔. การอานเพ่ือความเพลดิเพลิน 
  ๕. การพิจารณาหนังสือที่อาน 
  ๖. การอานเพ่ือหาความรู 
  ๗. การทองจําบทประพันธ 
  ๘. การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากการอาน 

ทักษะการเขียน 
  ๑. การคัดลายมือ 
  ๒. การเขียนคําที่มักเขียนผิด 
  ๓. การเขียนบันทึกขอความจากการเรียน 
  ๔. การยอความ  
  ๕. การแตงคาํประพันธ 

๖. การเขียนเรียงความจากขอเท็จจริงและจินตนาการ   
  ๗. การเขียนแสดงความคดิเห็น 
  ๘. การเขียนจดหมาย 
  ๙. การถอดคําประพันธ 
 

การจัดกิจกรรมการสอนการใชภาษาไทย 
   นพคุณ คุณาชีวะ และวรรณา บัวเกิด (๒๕๒๖: ๑๗๔-๑๘๒) ไดยกตัวอยางการจัด
กิจกรรมการสอนการใชภาษาไทย ดังนี้ 

๑. การฝกมารยาทการฟง 
๑.๑ หลังจากการสอนเร่ืองมรรยาทการฟงแลว ใหผูเรียนฟงการบรรยาย

ของผูสอนและปฏิบตัิตนตามนั้น 
๑.๒ ใหผูเรยีนอภิปรายตัง้กฎเกณฑการฟงที่ดี จัดเปนแผนภูมิแสดง

เกณฑของการฟง 
๑.๓ หลงัจากผูสอนอานขอความ หรือเลาเร่ืองแลวใหผูเรียนตั้งคําถาม 
๑.๔ ฟงการบรรยาย รายงาน หรือ อภิปราย ของผูเรียนคนอ่ืน 
๑.๕ ฟงดนตรี, วิทยากร, พระธรรมเทศนา 
๑.๖ ฟงการประชุมของโรงเรียน 

            การฝกมรรยาทการฟง ควรฝกควบคูกับการจับใจความดวย โดยใหผูเรียน
ทํางานเม่ือเสร็จส้ินการฟงเชน ทํารายงาน เรื่องยอ ตั้งคําถาม ฯลฯ 
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๒. การฝกการฟงเพ่ือจับใจความ 
๒.๑ ฟงนิทาน ขาว บทความ เรื่องราว แลวตั้งชื่อเรื่อง 
๒.๒ บอกใจความสําคัญขอคิดจากขอความที่ผูสอนหรือเพ่ือนอาน 
๒.๓ บอกสังเขปขอ จากเร่ืองราวท่ีฟง 
๒.๔ ยอความ จากการฟงขาวจากวิทยุ หรือเคร่ืองบันทึกเสียง 
๒.๕ ฟงเพลง หรือ ทํานองเสนาะแลวจับใจความสําคัญ 
๒.๖ ฟงการบรรยายของผูสอน หรือ เพ่ือนแลวยอ 
๒.๗ ตอบคําถามหรือทําแบบฝกหัดจากการฟงเรื่องราว 
๒.๘ ทํารายงานจากการฟงวิทยากร หรือ ฟงเทศน 
๒.๙ ทํารายงานจากการฟงนอกสถานที่ เชน การบรรยาย ปาฐกถา 

อภิปราย 
๒.๑๐ เลนเกมตอหัวขาว โดยจับคูตัวขาวกับหัวขาวใหเหมาะสม หรือ

อาจตั้งหัวขอขาวใหม 
๒.๑๑ ฟงนิทาน ขาว เรื่องราว แลวตั้งคาํถาม 
๒.๑๒ ฟงนิทาน ขาว เรื่องราว แลวลําดับเหตุการณกอนหลัง 

๓. การฝกวิจารณญาณจากการฟง 
         วิจารณญาณ หมายถงึ ความรูวาส่ิงใดควรเชื่อ สิ่งใดไมควรเชื่อ และควร
ตัดสินใจอยางไร การสอนใหผูเรียนมีวิจารณญาณคือ การสอนใหรูจักคิด และตัดสินใจในทางที่
ถูกที่ควร 

๓.๑ ใหผูเรียนฟงขอความทีมี่สาระ และไรสาระ แลวเปรียบเทียบคุณคา 
๓.๒ วิจารณขาวจากวิทยุ ในดานเน้ือขาว การใชภาษา 
๓.๓ วิจารณติชม การอาน หรือ การพูดของเพ่ือน 
๓.๔ เปรียบเทียบขอเท็จจริง และบทความโฆษณา 
๓.๕ ฟงขอความแลวแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
๓.๖ ฟงเรื่องราวในวรรณคดี แลววิจารณลักษณะนิสัยตัวละคร 
๓.๗ วิจารณการบรรยาย อภิปราย หรือ โตวาท ี
๓.๘ ฟงการพูดจากวิทยุ หรอื เคร่ืองบันทกึเสียง แลวสรุปสาระสําคญัที่

เปนขอเท็จจริง อภิปรายเก่ียวกับขอคิดเห็น 
๓.๙ ตีความหมายคําพังเพย หรือ สุภาษิตที่ไดฟง แลวแสดงความคิดเห็น 
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๓.๑๐ อภิปรายแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับปญหาทางวิชาการ หรือปญหา
ในชีวติประจําวัน 

๔. การฟงเพ่ือฝกจินตนาการ 
๔.๑ เขียนเรียงความจากการฟงวทิยากรบรรยายเก่ียวกบัการทองเท่ียว 
๔.๒ เขียนเรยีงความจากการฟงเพลง ทํานองเสนาะ 
๔.๓ แสดงบทบาท ทาทาง จากการฟงการอานวรรณคดี 
๔.๔ วาดภาพจากการฟงนิทาน เรื่องราว 
๔.๕ เขียนเรียงความจากการฟง คําพังเพย สุภาษิต สํานวนโวหาร 

๕. การฝกการพูด 
๕.๑ พูดแนะนําตนเอง หรือ แนะนําผูอ่ืนตามสภาพการณตางๆ 
๕.๒ พูดเลาเร่ือง จากการฟง การอาน หรือ ประสบการณ 
๕.๓ ทํารายงานคนควาประกอบการเรียน แลวพูดรายงาน 
๕.๔ แสดงละครพูด ตามเรื่องราวจากวรรณคดี หรือ แตงขึ้นใหม 
๕.๕ พูดวิจารณ ติชม การพูดของเพ่ือนในลักษณะการประเมินผล 
๕.๖ พูดแสดงความคิดเห็นจากการอาน และการฟง 
๕.๗ พูดวิจารณ และแกไขบกพรองเกี่ยวกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
๕.๘ พูดประเมินผลการทํางาน หรือ กิจกรรมของกลุม ชุมนุมทางวิชาการ

อยางมีเหตุผล 
๕.๙ พูดบรรยาย หรือ อธิบาย เก่ียวกับเน้ือหาวิชาที่เรียน 
๕.๑๐ จัดการพูดโตวาที ในเวลาเรียน หรือ นอกเวลาเรยีน 
๕.๑๑ พูดวิจารณลักษณะนิสัยตัวละคร กลวิธีในการแตง ขอคิดจาก

เรื่อง ฯลฯ จากวรรณคดีที่เรียน 
๕.๑๒ กลาวสนุทรพจน ในสภาพการณที่เหมาะสม 

             การจัดกิจกรรมฝกทักษะการพูดน้ันตองใชเวลามาก ผูสอนจึงควรนํา
กิจกรรมนี้แทรกในขณะทีฝ่กทักษะอ่ืน หรือ สอนวิชาอ่ืน ตลอดจนจัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เชน ขณะที่ฝกทักษะการฟง ผูสอนอาจใหพูดสรุปเร่ืองที่ฟง หรือขณะที่สอนวรรณคดีหรือหลักภาษา 
ผูสอนอาจใหบรรยายเนื้อหา หรือความรูประกอบ หรือพูดวิจารณตัวละคร เทคนิคการเขียน 
เปนตน 
  ๖. การฝกการอาน 
   การอานเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูเพ่ือความกาวหนาทั้งดาน 
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การศึกษา และการประกอบอาชีพ ผูเรียนตองมีทักษะการอานกลาวคอื มีความสามารถในการอาน
อยางรวดเร็ว เขาใจเรื่องที่อานไดอยางดี ตลอดจนรูจักแยกขอเทจ็จรงิจากขอความที่อาน การอาน
แบงเปน ๒ ประเภทคือ 

๖.๑ การอานออกเสียง ชวยใหผูอานเกิดทักษะการอาน ดานการออกเสียง
คลองแคลว ชัดเจน อันเปนพ้ืนฐานของการอานในใจ และชวยใหการพูดชัดเจนดวย นอกจากนี้
ยังชวยใหผูอานจดจําขอความไดงายขึ้น กระบวนการอานออกเสียงประกอบดวย 

๖.๑.๑ น้ําเสียง 
๖.๑.๒ จังหวะในการอาน 
๖.๑.๓ ทาทาง 
๖.๑.๔ ความถูกตองตามอักขรวธิ ี
๖.๑.๕ อารมณ 

  การอานทํานองเสนาะคําประพันธตาง ๆ ก็เปนการอานออกเสยีงอยางหน่ึงที่ชวย
ใหผูอานเห็นความไพเราะของบทกวี นอกเหนือจากทักษะดานอ่ืน 

๖.๒ การอานในใจ  ชวยใหผูอานสามารถอานไดรวดเรว็ยิ่งขึ้น โดยตองมี
ทักษะในการอานออกเสียงเปนเบื้องตน กระบวนการอานในใจประกอบดวย 

๖.๒.๑ การมองเห็นคํา และตวัอักษรจากขอความชัดเจน ซึ่งจะ 
ตองอาศัยกลไกในการจับตา และการแบงชวงสายตา (Eye span) 

๖.๒.๒ การเขาใจความหมายของคํา หรือขอความ ถาผูอานไม
เขาใจความหมายของคําหรอืขอความที่อาน ก็จะเกิดการยอนกลบั (Regression) คือ การกลบัมา
ทําความเขาใจคําหรือขอความอีกคร้ัง ทําใหเสียเวลาในการอาน 

๖.๒.๓ การเลือกใชความหมายที่ถูกตองตรงกับที่ผูเขียนตั้งไว 
คําหนึ่งอาจมีหลายความหมาย ผูอานจะเขาใจขอความก็ตอเม่ือทราบความหมายทีผู่เขยีนตองการ 

๖.๒.๔ การนําสิ่งที่ไดจากการอานไปใช เชน แยกขอเท็จจริงจาก 
ขอความที่อานใชเปนความรูในโอกาสอ่ืน วิจารณขอความที่อาน 
 

  เพ่ือใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอาน ผูสอนควรฝกหัดดังตอไปน้ี 
๑) ฝกใหรูจักแบงการจับสายตา โดยมีชวงสายตาที่กวางสามารถเก็บ

ขอความขนาดยาวได และเคลื่อนสายตาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ตองขจัดการยอนกลับอีกดวย 
๒) ฝกใหรูจักคนหาใจความสําคัญ การเขาใจความหมายของคํา หรือ

ขอความจะชวยใหผูอานสามารถหาใจความสําคัญของเร่ืองไดรวดเร็ว 

TL 412 (TL 312)                                                                                                           105 

 



๓) ฝกใหรูจักเก็บแตใจความที่สําคัญ เม่ือพบใจความสําคัญแลวผูอาน
ตองแยกขอความนั้น ออกจากขอความตอนอ่ืนๆ และพยายามจําเฉพาะขอความสําคัญกอน 
  นอกจากนี้ ผูสอนผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนอาน ดังนี้ 

๑) ฝกอานออกเสียงรอยแกว และทํานองเสนาะจากเทป 
๒) ฝกอานออกเสียงคําที่อานยาก หรืออานออกเสียงไดไมชัดเจน 
๓) ฝกอานบทละครพูด แลวอัดเทปไว 
๔) รวบรวมคาํท่ีมักอานผิด เขียนเปนรายงานสง 
๕) วิจารณการอานออกเสียงของเพื่อนตามกระบวนการของการอาน 
๖) ฝกอานขาว โฆษณา จากโทรทัศนหรอืวิทย ุ
๗) ฝกอานคําบรรยาย, ประกาศ ในโอกาสตางๆ 
๘) ฝกอานขอความ โดยจับอัตราความเรว็เปรียบเทียบกับผูอ่ืน 
๙) ฝกอานขอความ โดยเขยีนเครื่องหมายแบงชวงการจับสายตา 
๑๐)  สรุปใจความสําคัญจากขอความที่อาน ตามเวลาที่กําหนด 
๑๑)  อานขอความ แลวตอบคําถาม หรือ ทําแบบฝกหัด 
๑๒) อานขาวจากหนังสือพิมพ หรืออานขอความ แลวตั้งชื่อเรื่อง 
๑๓) อานบทความ แลวแสดงความคิดวจิารณ 
๑๔) อานเรื่องแลว เขยีนสังเขปขอ 
๑๕) อานขอความ แลววาดภาพตามจินตนาการ 
๑๖) อานเรื่องแลวแสดงบทบาทตามเรื่องน้ัน 
๑๗) อานขอความ แลวหาความหมายของคําศัพทจากพจนานุกรม 

๗. การฝกการเขียน 
  ทักษะการเขียนเปนทักษะทางการแสดงออก  โดยมีทักษะการฟงและพูดเปน
ทักษะทางการรับเขา ซึ่งตางมีความสมัพันธกัน การสอนเขียนน้ันควรเริ่มสอนตั้งแตการสะกด
คําใหถูกตอง การนําคํามาเรียบเรียงใหสื่อความหมายได การแบงขอความโดยใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอน การเรียบเรียงความรูสึกนึกคิดของตนเปนภาษาเขยีนใหผูอานเขาใจไดตรงกัน การนํา
เทคนิคการเขยีนมาใชใหเหมาะกับการเขยีนแตละชนิด จนกระท่ังสามารถใชความคิดสรางสรรค
งานเขียนออกมาในรปูของศลิปะ ทาํความพอใจแกผูอานได การจัดกิจกรรมการสอนเขยีน มีดังนี ้

๗.๑ ตอบคําถาม หรือทําแบบฝกหัดเก่ียวกับองคประกอบของการเขียน 
๗.๒ แกไขคําที่สะกดผิด โดยคนควาจากพจนานุกรม 
๗.๓ รวบรวมคําที่มักเขียนผิด แลวทํารายงาน 
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๗.๔ หาประโยคหรือขอความที่บกพรองดานการใชภาษาจากหนังสือพิมพ
แลวแกไขใหถกูตอง 

๗.๕ รวบรวมคําหรือขอความที่สื่อมวลชน หรือบุคคลอ่ืน มักใชผิดแลว
แกไขใหถูกตอง 

๗.๖ ดูรูปภาพ หรือของจริงแลวเขียนเรือ่งตามความนึกคิด 
๗.๗ ฟงเพลงจากวิทยุ เคร่ืองบันทึกเสียง แลวเขียนเร่ืองตามนั้น 
๗.๘ แตงเรื่องเดิมจากประโยค หรือขอความสั้นๆ 
๗.๙ เขียนเรื่องจากประสบการณ หรือสภาพการณที่นาสนใจ 
๗.๑๐ เขียนวจิารณเรื่อง หรือบทความทีอ่านหรือฟง 
๗.๑๑ แตงเรือ่งตามจินตนาการ แลววาดภาพประกอบ 
๗.๑๒ ฟงขาว หรือ บทความ จากวิทยุแลวบันทึกสาระสําคัญ 
๗.๑๓ เขียนขอความเพ่ือเตรียมตัวพูด แลวพูดตามนั้น 
๗.๑๔ อานขอความ เรื่องราว แลวทําสังเขปขอ 
๗.๑๕ อานขาวจากหนังสือพิมพ แลวยอขาวน้ัน 
๗.๑๖ เขียนจดหมายประเภทตางๆ แลวสงไปรษณีย 
๗.๑๗ แตงคําประพันธในวนัสําคัญตางๆ แลวจัดประกวด 
๗.๑๘ จัดทําสมุดบันทึกสวนตัว 
๗.๑๙ เขียนรายงานประกอบการคนควาวิชาตางๆ 
๗.๒๐ รวบรวมคําประพันธ ขอความที่ไพเราะ จัดเปนสมุด 
 

ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูแบบสัมพันธทักษะ 
เรื่อง  การแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ   
จุดประสงคการเรียนรู   
  เม่ือเรียนจบบทเรียนน้ีแลว ผูเรียนมีความรูความสามารถ ดังนี้ 
  ๑. บอกลักษณะการสัมผัสของกลอนสุภาพได 
  ๒. อธิบายลักษณะคําประพันธประเภทกลอนสุภาพได 
  ๓. แตงกลอนสุภาพไดอยางนอย ๒ บท 
  ๔. มีมารยาทการพูดและการเขียน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน  

  ๑. ผูสอนนาํคําประพันธประเภทกลอนสุภาพจํานวน ๒ บท ติดบนกระดานแลวให 
ผูเรียนสังเกตและชวยกันบอกจํานวนคําในแตละวรรค ลักษณะสัมผัส   และรูปแบบของคําประพันธ 
 ขั้นสอนดําเนินการสอน 
  ๒. ผูเรียนดูแผนผังลักษณะคําประพันธประเภทกลอนสุภาพบนกระดาน พรอม 
ฟงผูสอนอธิบายประกอบ 
  ๓. ผูสอนแบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ ๕ คน  ชวยกันเขียนลักษณะคําประพันธ 
ประเภทกลอนสุภาพลงในกระดาษ พรอมทั้งสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้น 
  ๔. ผูสอนใหผูเรียนชวยกันแตงกลอนสุภาพเรื่อง บานของฉัน กลุมละ ๒ บท  

๕. ตัวแทนกลุมออกมาอานกลอนใหเพ่ือนฟงหนาชั้น   
ขั้นสรุปบทเรียน  

  ๖. ผูสอนถามคําถามเก่ียวกับลักษณะคําประพันธประเภทกลอนสุภาพเพ่ือทบทวน 
เน้ือหา ที่สอนไป 
ตัวอยาง  แผนการจัดการเรียนรูแบบสัมพันธทักษะ 
เน้ือเรื่อง  การแตงโคลงสี่สุภาพ 
จุดประสงคการเรียนรู   
  เม่ือเรียนจบบทเรียนแลวผูเรียนมีความรูความสามารถดังน้ี 

๑. บอกลักษณะการสัมผัสของโคลงสี่สุภาพได 
๒. อธิบายลักษณะคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพได 
๓. แตงโคลงสี่สุภาพไดอยางนอย ๑ บท 

      ๔. มีมารยาทการพูดและการเขยีน 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  ๑. ผูสอนนําคาํประพันธโคลงสี่สุภาพ ๑ บท มาติดบนกระดานแลวใหผูเรียนอาน
เปนรอยแกวพรอมกัน 
   เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด พ่ีเอย 
      เสียงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา 
      สองเขือพ่ีหลับใหล   ลืมตื่น ฤาพี ่
      สองพี่คิดเองอา   อยาไดถามเผือ (ลิลติพระลอ) 
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  ๒. ผูสอนใหผูเรียนสังเกตลักษณะของคําประพันธ และสังเกตจํานวนคําในแต
ละวรรคของโคลงสี่สุภาพ 
 ขั้นสอน 
  ๓. ผูสอนนําแผนผังลักษณะคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพใหผูเรียนดูพรอม
อธิบายประกอบ 
  ๔. ผูสอนนําโคลงสี่สุภาพมาติดบนกระดาน ๑ บท (เปนบททีต่างจากขั้นนํา)
จากน้ันใหผูเรียนชวยกันเขยีนโยงสัมผัส โดยสงตัวแทนหองออกมาเขียนโยงสัมผัส ๑ คน พรอม
อธิบายลักษณะสัมผัสของโคลงสี่สุภาพ 
   จบสัตวมีเทามาก  มูลหมาย หมูเอย 
      ลําดับนับเรียงราย   เรียบไว 
      ผูเรียนทราบบรรยาย   ยลเยี่ยง อยางนา 
      จําจดบทแบบให   แมนแมนคําสอน 
  ๕. ผูเรียนสรุปลักษณะคําประพันธ โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๖ คน 
จากน้ันสงตัวแทนกลุมออกมารายงาน เรื่องลักษณะการสัมผัสและลักษณะคําประพันธประเภท
โคลงสี่สุภาพ 
  ๖. ผูสอนอธิบายวิธีการแตงโคลงสี่สุภาพประกอบกับแผนภูมิ 

๗. ผูเรียนแตงโคลงสี่สุภาพเร่ือง “เพ่ือน” กลุมละ ๑ บท สงในชั่วโมงเรียน   
ขั้นสรุป  

  ๘.  ผูสอนถามคําถามเก่ียวกับลักษณะการสัมผัสและลกัษณะคําประพันธของ
โคลงสี่สุภาพเพ่ือทบทวนเน้ือหาที่สอนไปแลว 
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บทสรุป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผูเรียนมักจะไมชอบเนื้อหาที่เปนหลักภาษาไทยและการใชภาษา 
  เน่ืองจากเปนเนื้อหาที่คอนขางยาก และไมนาสนใจ ดังนั้น  ผูสอนจึงควร 
  เลือกใชกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู 
   

   การสอนการใชภาษามุงเนนใหใชทกัษะทางภาษา  ใหสัมพันธกัน 
  ในการสื่อสาร และการคิดอยางถูกตองคลองแคลว  การจัดการเรียนรูมีทั้ง 
  แบบสัมพันธทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน และสอนแบบ 
  แยกฝกทักษะบางอยางโดยเฉพาะ เชน ทกัษะการพูด ทักษะการอานและ  
      ทักษะการเขียน เปนตน  

การสอนหลักภาษาไทย เปนการสอนระเบียบแบบแผนของภาษา 
ใหสัมพันธกับการใชภาษา  ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
โดยสอนใหสัมพันธกับภาษาที่ใชในชวีติประจําวันไมควรมุงสอนแตเน้ือหา 
หลักภาษาแตเพียงอยางเดียว และควรใชวิธสีอนหลายๆ วิธี เพ่ือเราความ 
สนใจผูเรียนจะไดไมเบื่อหนาย 
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แบบฝกหัด 
 
คําสั่ง ตอบคําถามตอไปน้ีสั้น ๆ พอเขาใจ 
 
๑.  การสอนหลักภาษาไทยมีหลักการสําคัญอยางไรบาง 
        .................................................................................................................................. 
๒.  การเตรียมการสอนหลักภาษาไทยมีขั้นตอนอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
๓.  ตัวอยางประกอบการสอนหลักภาษาไทยที่ดีควรมีลกัษณะอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
๔.  การสอนแบบนิรนัย (Deductive method) และการสอนแบบอุปนัย (Inductive method)  
     แตกตางกันอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
๕.  ขั้นตอนการใชเกมประกอบการสอนมีอะไรบาง 
        .................................................................................................................................. 
๖.  การสอนการใชภาษามีลาํดับขั้นตอนในการสอนอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
๗.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาควรจัดอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
๘.  การสอนสัมพันธทักษะมีลักษณะอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
๙.  การจัดกิจกรรมการฝกอานมีอะไรบาง 
        .................................................................................................................................. 
๑๐.  การสอนหลักภาษาไทยและการใชภาษามีความสาํคัญอยางไร 
        .................................................................................................................................. 
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