
 

บทที่ ๘ 
การสอนซอมเสริมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 
 

การสอนซอมเสริม (Remedial teaching) 
 
   การสอนซอมเสริมเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งในการใชหลักสูตรใหม ซึ่งครูจะละเลย
ไมได เพราะการสอนซอมเสริมจะชวยใหหลักการของหลักสูตรขอหนึ่งที่กลาววาเปนการศกึษา
เพ่ือปวงชนไดบรรลุเปาหมาย  ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของการสอนซอมเสริมไวดังนี้ 
   “การสอนซอมเสริมเปนการสอนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนปกติ เพ่ือแกไข
ขอบกพรองที่พบในตวัเด็ก” (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๔: ๙๗) 
   “การสอนซอมเสริม (remedial teaching) หมายถึง การสอนเพ่ือมุงแกไขผูเรียน 
ที่เรียนชา (slow – leaner) ใหสามารถเรียนไดทันเพื่อนในระดับชั้นเรียนเดียวกัน ตามมาตรฐาน
หรือเกณฑ (criterion) ที่กําหนดไว และสอนเสริมสําหรับผูเรียนที่เรียนดีใหไดใชความสามารถ
อยางเต็มที”่ (สุกัน เทียนทอง, ๒๕๒๗: ๒๒)   
   “การสอนซอมเสริมคือการใหโอกาสแกผูเรียนไดมีเวลาเรียนเพิ่มขึ้น ไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
เพ่ิมขึ้น เขาใจขึ้นจนสามารถบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไว”  (สมศักด์ิ สินธุระเวชญ, ๒๕๒๙: ๑๕)  
   “การสอนซอมเสริม คือการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง   หรือเพ่ิมเติมส่ิงที่ขาดไป หรือเสริม
สิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นอยางครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคที่กําหนดไว”   (จํานง พรายแยมแข, 
๒๕๓๓: ๔) 
   จากความหมายขางตนสรปุไดวา การสอนซอมเสริมเปนการสอนพิเศษที่จัดขึ้นนอกเหนือ 
จากการสอนปกติ เพ่ือแกไขขอบกพรอง แกปญหาทางการเรียนของผูเรียนทีมี่ผลการเรียนต่ํา
กวาเกณฑใหสามารถบรรลวุัตถุประสงคตามเกณฑทีกํ่าหนดไว และยังเปนการสงเสริมทักษะ 
พัฒนาการเรียนรูใหมๆ  ใหกับผูเรียนที่เรียนดี ไดพัฒนาไปตามความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น 

ความสําคญั 

   เน่ืองจากความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนที่ตางกัน ซึ่งผูเรียนบางคนเรียนดีและ
ไปไดเร็ว บางคนเรียนชา ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่ครูควรจะใหความสนใจผูเรียนทั้งสองประเภทน้ี 
 
เปนพิเศษ  โดยชวยเหลือแกไขผูเรียนทีมี่ขอบกพรองในการเรียน   และสงเสริมเพ่ิมพูนความรู
ใหผูเรียนทีเ่รียนดี ซึ่งกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคญัของปญหาเกี่ยวกบั
เรื่องนี้  จึงไดกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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  ๑. ชวยแกไขขอบกพรองทางการเรียนของผูเรียนที่เรยีนออน หรือมีปญหาทาง 
ดานการเรียนในบางเรื่อง 
    ๒. ชวยใหผูเรยีนที่เรียนชามีความเขาใจทัดเทียมกับผูเรียนอ่ืน ๆ 
    ๓. ชวยสงเสริมเพ่ิมพูนความรูผูเรียนที่เรียนดีใหมีความรูความสามารถยิ่งขึ้นไป 
    ๔. ชวยใหผูเรยีนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นจนสุดความสามารถของตน 

  ๕. ชวยลดอัตราการสอบตกซ้ําชั้นของผูเรียน 
  ๖. ชวยใหผูเรยีนสามารถผานเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
  ๗. ชวยใหการจัดการเรียนการสอนบรรลเุปาหมายของหลักสูตร 

   การจัดการเรียนรูวิชาตาง ๆ  เริ่มตนตัง้แตครูผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูใหเปนไป
ตามกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดออกแบบไว ซึ่งการทีจ่ะจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ ผูสอน
จะตองรูเน้ือหาสาระของบทเรียน รูวิธกีารที่จะนําวิธสีอนแบบที่เหมาะสมหรือเทคนิคตลอดจน
กลวธิีในการสอนวิชานั้น ๆ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 
ตอจากนั้นก็ทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียนดวยวธิีการตาง ๆ   แลวจึงนําผล
การทดสอบทีไ่ดมาประเมินตามเกณฑทีกํ่าหนดไวในรายวิชานั้น ๆ และถาผลการประเมินยังไม
ถึงเกณฑที่ตั้งไว ครูผูสอนจะตองสอนซอมเสริมเพ่ือแกไขขอบกพรองของผูเรียนใหสําเร็จ จึงจะ
นับวาครูไดดําเนินการครบกระบวนการจัดการเรียนรูอยางแทจริง 

หลักการสอนซอมเสริม 
   เน่ืองจากการสอนซอมเสริมเปนการสอนที่นอกเหนือจากการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูปกติ  เปนการสอนเพ่ือปรับปรุงแกไข ขอบกพรองทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งครูผูสอน
ควรยึดหลักดังนี้ 
  ๑. สอดคลองกับสภาพปญหาของผูเรียน 
  ๒. เลือกใชวิธสีอนหลากหลาย เหมาะสมเปนรายบคุคล และแตกตางจากการสอน
ปกต ิ
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  ๔. ไมควรสอนในสิ่งที่ผูเรียนรูแลวซ้ําอีก   

1    

  ๕. กระตุนและเสริมกําลังใจใหผูเรียนขณะสอน   
  ๖. การทบทวนความรูเดิมเพ่ือใหตอเน่ืองกับความรูใหม ตองใชระยะเวลาสั้น ๆ 
  ๗. การสอนอยูในหลักการของการ ย้ํา ซ้ํา ทวน 
 

วิธีการสอนซอมเสริม 

 



   “ไมมีวิธีสอนใดดีที่สุดในการสอนซอมเสรมิ  ดังนั้นครูผูสอนจึงควรพยายามเลือกมาใชให
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดบกพรองหรือจุดเดนของผูเรียน” (Dechant, ๑๙๗๑: ๒๘๙) ดังนั้น 
ครูผูสอนจึงควรจะเลือกวิธสีอนที่เหมาะสม หรืออาจเลือกวิธีสอนหลาย ๆ วิธี มาใชในการสอน
ซอมเสริมแตละครั้งก็ได เชน  

  ๑. การสอนแบบตัวตอตวั เปนการสอนระหวางครูกับผูเรียนนับเปนวิธีที่ดีทีสุ่ดเพราะ
ครูมีเวลาที่จะอธิบายใหผูเรยีนไดเรียนรูไดอยางละเอียด และผูเรียนสามารถที่จะซักถามปญหา
ตางๆ ไดอยางเต็มที่  

  ๒. การสอนเปนกลุมยอย ซึ่งครูอาจจัดผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ ประมาณ ๒ – ๓ คน โดยให
ผูเรียนที่มีปญหาเหมือน  ๆกันอยูในกลุมเดียวกัน และครูอาจจะใชวธิีสอนและใหงานสลบัหมุนเวียนไป
ทีละกลุม สวนดีของการสอนเปนกลุมยอย คือผูเรียนจะไดชวยกันภายในกลุม ชวยกันแกไข
ปญหา แลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน สําหรับครูผูสอนนอกจากจะใชครูผูสอนประจําแลว 
อาจจะเปลี่ยนหรือหมุนเวียนใหผูอ่ืนสนแทนได  

  ๓. ผูเรียนสอนกันเอง ในการสอนซอมเสริมอีกวิธีหน่ึงครูผูสอนอาจจะใชวธิีการคดัเลือก
ผูเรียนที่ยังไมผานจุดประสงคที่ตั้งไวก็ได การสอนก็เชนเดียวกบัครูสอนอาจจะเปนสอนแบบตัว
ตอตวั หรือสอนเปนกลุมยอย ๆ การสอนกันเองนี้ผูเรียนที่เปนผูสอนจะใชภาษางาย ๆ และเขาใจ
ความรูสึกของกันและกันเปนอยางดี ทําใหการอธิบายหรือชี้แนะหรือสอนนั้น  ผูเรียนจะเขาใจได
งาย นอกจากน้ียังชวยใหผูเรียนที่ชวยสอนเกิดความภูมิใจและสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได
มีความรูอยางแจมแจงและแมนยํา จะไดนํามาอธิบายใหเพ่ือนฟงได หรือการสอนโดยใหผูเรียน
สอนกันเองน้ี อาจใหผูเรียนที่อยูชั้นสูงกวามาชวยสอนดวยก็ได 
   ๔. การใชบทเรียนโปรแกรม  สําหรับผูเรียนที่มีปญหาดานการเรียนในบางเรือ่งนั้น  
ครูอาจจะใชบทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับเรื่องนั้น ใหผูเรียนอานและเรียน
ดวยตนเอง ถาไมเขาใจจึงซักถามและทาํแบบฝกหัดในแบบเรียนน้ัน เม่ือทําเสร็จแลว จึงเปดดู
เฉลย ถาไมเขาใจครูผูสอนจะอธิบายเพิ่มเติม 
 
     ๕. การใชสมุดแบบฝกหัดเรียนดวยตนเอง ลักษณะของสมุดแบบฝกหัดเรียนดวยตนเอง
นั้นคลายกับแบบเรียนสําเร็จรูป คือเริ่มตนดวยการอธบิายเนื้อหา ตัวอยาง แบบฝกหัด แลวจึง
เปนการเฉลย แตลกัษณะที่แตกตาง    คือสมุดแบบฝกหัดเรียนดวยตนเองจะมีแบบฝกหัดมากกวา 
แบบเรียนสําเร็จรูป เพราะตองการใหผูเรียนไดฝกทักษะในการทําแบบฝกหัดใหมากน่ันเอง 
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    ๖. การเขียนคําถามเอง วิธีการน้ีครผููสอนกําหนดใหผูเรียนอานบทเรียนแตละเร่ือง  
เม่ือผูเรียนอานจบ ใหแตละคนตั้งปญหาในกระดาษบตัรคํา ซึ่งครูอาจจะเตรียมไวให โดยใหแต
ละคนเขียนคําถามลงในบตัรคําน้ัน ครูจะเปนผูกําหนดวาใหเขียนคนละกี่คําถามและใหแตละคน
ที่เขียนคําถามนั้นเขียนคําตอบลงบนอีกดานหนึ่ง ตอจากน้ันใหผูเรียนจับคูกัน เพ่ือฝกโดยการ
ผลัดกันถามตอบ และอาจมีการสลับเปลีย่นคําถามระหวางคูดวยก็ได ผูเรียนจะไดมีโอกาสตอบ
คําถามและเขาใจในบทเรยีนมากขึ้น 

 



    ๗. การใหทํากิจกรรมเพ่ิมเติม หลังจากครูไดวัดผลหรือประเมินผลดูแลว พบวาผูเรียน
มีผลการทดสอบใกลเคียงกับเกณฑที่จะผานหรือผานเกณฑไปแลวแตผูสอนยังอยากใหฝกทักษะ
ในการทาํแบบฝกหัดเพ่ิมเตมิอีก เพ่ือจะไดผานเกณฑหรือใหมีความเขาใจเพิ่มขึ้น ผูสอนอาจให
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม โดยแบบฝกหัดน้ันอาจจะมีระดับความยากงายใกลเคียงเพ่ิมเตมิ 
หรืออาจจะยากกวาเดิมสําหรับตองการฝกทักษะใหกับผูเรียนที่ผานเกณฑแลว โดยอาจจะใหทํา
ที่บานหรือที่โรงเรียนขึ้นอยูกับสภาพการณและความเหมาะสม 
   ๘. การเฉลยขอสอบ เปนการสอนซอมเสริมวิธีหนึ่งกับเด็กทั้งชั้น โดยไมแบงเปนกลุม
เกง กลุมออน ผลดีสวนใหญมักจะตกอยูกับพวกเด็กทีเ่กงอยูแลว สวนพวกเด็กออนจะไมคอยได
อะไรเพ่ิมเติมจากเดิมเทาใดนัก อยางมากก็ไดแตเพียงรูวาทําไมจึงผิดเทาน้ันเอง เพราะวิธีการ
เฉลยขอสอบของครูที่ปฏิบตัิกันทัว่ ๆ ไป มักจะผานไปเร็ว ๆ โดยไมคอยไดเฉลยขอของใจให
กระจางเทาใดนัก และเด็กที่เรียนออนสวนมากก็ไมคอยกลาซักถาม แตจะมีผลพลอยไดกับเขา
บางก็ตอนที่พวกเด็กเกงทีบ่งัเอิญผิดเหมือนกัน เด็กเกงจะซักถามอยางละเอียดลออจนหมด
ความสงสัย ชวงนี้จะเปนชวงเวลาที่ครูจะอธิบายไดเปนยางดี เพราะความรูสึกของครูมีแนวโนม
ที่อยากจะสอนเด็กเกงอยูแลว ซึ่งอาจทําใหผูเรียนที่ออนมองดูวาครูที่สอนไมคอยจะยุติธรรม 
 

    ดังนั้น ครูควรใชการเฉลยขอสอบใหเปนเรื่องของการสอนซอมเสริม เพ่ือจะไดแกไข
ขอบกพรองของผูเรียนได   โดยเปลี่ยนวธิกีารเสียใหมเพียงเล็กนอย คอืนําผลวิเคราะหจากกระดาษ 
คําตอบของเด็กประมวลเขาดวยกัน แลวหาความถีดู่วาเน้ือเรื่องตอนใดที่เด็กผิดกันมากที่สุด
ควรจะเนนเรือ่งนั้นใหมาก  เสมือนหนึ่งเปนการสอนทบทวนเร่ืองน้ันใหมอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งไมตอง
คํานึงถึงเด็กเกงออน ใชวิธกีารสอนแบบเดียวเหมือนกันหมดทั้งชั้น และสิ่งที่สําคญัคือครูที่สอน 
 
จะตองพยายามซักถามพวกเด็กออนแบบจ้ีเปนรายตวัเลย จะชวยใหเด็กออนมีโอกาสซอมเสริม
สิ่งที่บกพรองใหสมบูรณทั่วถึงกัน 
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  ๙. การสอนใหม วิธีนี้คลาย  ๆ กับการสอนกวดวิชา คือคัดเด็กกลุมออนที่ทําผิดเหมือน ๆ 
กัน หรือใกลเคียงกันมารับการสอนใหม เฉพาะเจาะจงเปนบางเรื่องที่ทําผิดเทาน้ัน  แตทั้งน้ีจะตอง
ภายหลังที่ครูไดวิเคราะหอยางถองแทแลววา เด็กทําผิดเพราะไมมีความรูความเขาใจเลยจริง ๆ  
มิไดเกิดจากความบกพรองของขอสอบ ในการนําเร่ืองราวท่ีเคยสอนแลวมาสอนทบทวนใหใหม
นี้ครูจะตองเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินการสอนใหแปลกไปจากเดิมอีกดวย เชน เคยสอนดวยวิธีอธิบาย
หรือบรรยายดวยปากเปลา เวลาสอนซอมเสริมอาจจะตองเปลี่ยนเปนวิธใีชอุปกรณมาประกอบ
ในการเรียนรู หรือสาธิตใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางแทจริง เพราะผูเรียนในแตละชั้นจะมี
ระดับของสตปิญญาแตกตางกัน เม่ือครูอธิบายดวยปากเปลา เด็กที่ฉลาดสามารถสรางภาพ
สําเร็จและทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว สวนเด็กอีกกลุมหนึ่งที่ฉลาดนอยกวา อาจจะถามผูสอน
ไมทัน เกิดความคลุมเครือ เขาใจบางไมเขาใจบาง คือ เขาใจแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ เม่ือเวลาผาน
ไปนาน ๆ ความรูความเขาใจที่ไดไวคร่ึงเดียวก็หายไป เม่ือไปพบขอสอบที่พลกิแพลงบางก็จะ

 



 

 จากที่กลาวมาแลวนั้น  เปนการสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนเปนกลุมใหญหรือทั้งหองซึ่ง
จะมีวิธีการและแนวทางหลากหลายรูปแบบ แตในบางกรณี ครูผูสอนจําเปนที่จะตองพิจารณาผูเรียน
เปนรายบุคคลดวย โดยใชวิธศีึกษาเด็กเปนรายกรณี (Case study) ดูวาเด็กคนใดที่มีปญหาหรือ
อาจจะเปนกลุมยอยที่มีปญหาดานการเรียน และจัดซอมเสริมใหเปนรายบุคคล  หรือกลุมยอย  
ซึ่งครูอาจจะใชเวลาชวงเชากอนเขาเรียนหรือชวงตอนพักเที่ยง หรืออาจจะเปนเวลาหลังเลิกเรียน 
เหตุที่ครูจําเปนจะตองสอบซอมเสริมผูเรียนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมยอย รวมท้ังอาจสอนเปน
กรณีพิเศษเพือ่เพ่ิมเติมความรูใหกับผูเรียนเหลาน้ีอีก เนื่องดวยเหตผุลจากอิทธิพลของสิ่งตาง ๆ 
ที่มีตอการเรียนรูนั้น ผูเรียนอาจไดรับที่ตางกันจึงทําใหผลการเรียนรูแตกตางกัน อยางไรก็ตาม  
วิธีการและเทคนิคตาง ๆ เหลาน้ีขึ้นอยูกับครูผูสอนและส่ิงแวดลอมตาง ๆ  รวมทัง้ตัวผูเรียนดวย  
ซึ่งการสอนซอมเสริมอาจจะผนวกหลาย ๆ วธิีเขาดวยกันก็ได  แตในทายสุดตองใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูใหไดมากที่สุดเทาที่จะเรียนรูได 
 
 
  คุณลักษณะพฤติกรรมของเด็กอัจฉริยะ L 312)                                          TL 412 (T                                                                  157 

    การจัดการเรียนรูนอกจากจะชวยผูเรยีนที่เรียนออน หรือมีขอบกพรองในการเรียน
แลว ครผููสอนตองสนใจผูเรยีนอีกกลุมหนึ่งดวยคือ กลุมเด็กเกง หรือเด็กอัจฉริยะ Cummings, W. 
(๑๙๗๕ : ๑๑๒)  กลาวถึงคุณลักษณะพฤติกรรมของเด็กอัจฉริยะไว  ดังนี้ 

   ๑. เปนผูมีความกระตือรือรนที่จะอานหนังสือทุกประเภท 
   ๒. เปนผูมีความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวทิยาศาสตรหรือวรรณคดี 
   ๓. ไดรับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ศิลปะ หรือวรรณคดี 

๔. มีความรวดเร็ว วองไวในการตอบคําถาม   
   ๕. เปนผูที่เรียนดีเดนทางวิทยาศาสตร 
   ๖. เปนผูมีความสนใจกวางขวาง 
   ๗. เปนผูที่ชอบเส่ียงหรือทดลองสิ่งใหม ๆ 
   ๘. เปนผูที่มีอารมณม่ันคงไมหวั่นไหวงาย 
   ๙. เปนผูนําของเพ่ือนรวมวัย 
   ๑๐. เปนผูที่ชอบทําอะไรดวยตนเอง 
   ๑๑. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
   ๑๒. มีวินัยในตนเอง และไมตองใหผูอ่ืนบังคับ 

 



   ๑๓. เปนผูที่มีความคิดริเริ่ม สามารถที่จะแกปญหาไดอยางฉลาด 
   ๑๔. มีความคิดสรางสรรค เห็นความเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ และมีความคิดที่แปลกใหม 
   ๑๕. สามารถที่จะแสดงออกไดดีทั้งทางดานการพูดและกิริยาทาทาง 
   ๑๖. สามารถที่จะเลาเร่ืองทีค่ิดขึ้นเองจากจินตนาการ 
   ๑๗. เปนผูที่ชางซักถาม 
   ๑๘. ชอบใชความคิดพิจารณา 

๑๙. กระตือรือรนเกี่ยวกับส่ิงที่ตนคนพบใหม    
   ๒๐. แสดงความตื่นเตนในน้ําเสียงเวลาเลาถึงสิ่งที่ตนคนพบใหม ๆ 

ปญหาในการสอนซอมเสริม 

  การสอนซอมเสริมดวยวิธกีารตาง ๆ ดังกลาวมาแลว ครูผูสอนอาจจะประสบกับปญหา
ในหลาย ๆ ดาน เชน ดานผูเรียน ดานตวัครู หรือดานผูปกครอง ดังนี้ 

ดานผูเรียน 
       - ผูเรียนรูสึกมีปมดอยเม่ือตองเรียนซอมเสริม 
 

- ผูเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวชิาภาษาไทยและครูผูสอน 
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- ผูเรียนไมตองการเขารับการสอนซอมเสริม 
- ผูเรียนไมมีเวลาเขารับการสอนซอมเสริม ติดเลน หรือมีกิจกรรมอื่น ๆ 

ที่คิดวาสําคัญมากกวาการเรียน  
- มีผูเรียนจํานวนมากเกินไป ครูจึงจําเปนตองสนใจเด็กปกติเอาไวกอน 

ดานครูผูสอน 
- ครูที่มีความรูความชาํนาญในการสอนซอมเสริมมีนอย 
- ครูไมชอบผูเรียนที่เรียนออน เพราะคิดวาเปนภาระที่ตองสอนเพ่ิม  
- ครูใชวธิีการสอนซอมเสริมเหมือนการสอนปกต ิ
- ครูมีชั่วโมงสอนมากไมมีเวลาเพียงพอใหกับการสอนซอมเสริม 
- ครูผูสอนยังไมเขาใจวธิีการสอนซอมเสริมที่เหมาะสม 
- ครูผูสอนไมไดดําเนินการสอนตามวิธีการเรียนการสอนที่ถูกตอง 
- ขาดความรวมมือระหวางครูดวยกัน 
- ขาดความพรอมดานสื่อการเรียนรู   ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนมากในการสอน

ซอมเสริม 
  ดานผูบริหาร 

- ผูบริหารไมสนใจและไมตดิตามผลการปฏิบัตใินการสอนซอมเสริม 
- ผูบริหาร ไมใหการสนับสนุนการสอนซอมเสริมเทาที่ควร 
- ผูบริหารไมเขาใจหลักการและวธิีการสอนซอมเสริมอยางแทจริง 

 



  ดานผูปกครอง 
- ผูปกครองไมใหความสนใจการเรียนของลูกตน  และไมใหความรวมมือ

ในการจัดการสอนซอมเสริม 
- ผูปกครองรักและปกปองลูกมากเกินไป  ไมยอมรับในขอบกพรองทาง 

ดานการเรียน 
   - ผูปกครองคิดวาการสอนซอมเสริมเปนภาระเพ่ิมที่ยุงยาก และคิดวา
เปนหนาที่ของโรงเรียนที่ตองดําเนินการ 

 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
   การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  นอกจากครูผูสอนจะจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระแลว ยังตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตอไปน้ี กลาวคือ 
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๑. สามารถใชภาษาสื่อสารไดเปนอยางดี 
๒. สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 
๔. มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนา

ตน และสรางสรรคงานอาชีพ 
๕. ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทย ภูมิใจและชื่นชมใน

วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 
๖. สามารถนาํทักษะทางภาษามาประยกุตใชในชวีิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

และถูกตองตามสถานการณและบุคคล 
๘. มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 
๘. มีคุณธรรม จริยธรรม วิสยัทัศน โลกทศันที่กวางไกลและลึกซ้ึง 

   การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาวขางตน ครูผูสอนอาจเลือกใช
กิจกรรมที่แตกตางกัน ใหสอดคลองกับผูเรียนและจุดประสงคของการฝก เก่ียวกับเรื่องนี้ อดุลย 
ไทรเล็กทิม (๒๕๔๙, ๘๔-๘๘) ไดจัดกิจกรรมสนทนากลุม (Focus group) ครูสอนภาษาไทยดีเดน
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมแกไขปญหาการใชภาษาไทย พบวา
สวนใหญครูจัดกิจกรรมแกไขและสงเสริมการใชภาษาไทย ดังนี้  

  ๑. คลินิกหมอภาษา 
จุดประสงค  

              - เพ่ือพัฒนาและแกไขทักษะท่ีเปนปญหาในการใชภาษาไทยของผูเรียน 
เชน ผูเรียนออกเสียงคําควบกล้ําไมได ผูเรียนเขียนคําผิด ผูเรียนแตงคํากลอนไมได ผูเรียนอาน
จับใจความไมได  ฯลฯ 

 



  - เพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาไทยและใชภาษาไทยใหถูกตอง 
ลักษณะการจัดกิจกรรม 

    ผูเรียนที่มีปญหาทางดานการใชภาษาไทย จะมาขอรบัคาํปรึกษาที่คลนิิก
หมอภาษา ครูและผูเรียนที่ผานการฝกทักษะมาอยางดีแลวเปรียบเสมือนกับหมอ ซึง่มีหนาทีต่รวจ 
วินิจฉัยขอบกพรองของผูมาขอรบัการรักษา (โดยใชเครือ่งมือวินิจฉัยปญหากอน หรืออาจใชการ
สังเกตและสอบถามก็ได) แลวจึงใหการรักษาโดยใชสื่อและเครื่องมือที่ตรงกับปญหา เชน แบบฝก 
บทเรียนสําเร็จรูป แถบบันทึกเสียง เปนตน กิจกรรมนี้ชวยแกไขปญหาการใชภาษาของผูเรียน
ไดเกือบทุกทกัษะ 
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จุดประสงค  
  - เพ่ือฝกการจับใจความสําคัญจากเร่ืองที่อาน 
  - เพ่ือฝกการบอกจุดมุงหมายสําคัญของผูเขียน 

    - เพ่ือฝกการอานคลองและอานเร็ว 
    - เพ่ือฝกการอานออกเสียง 
    - เพ่ือฝกการพูดอยางคลองแคลว 
    - เพ่ือฝกการลําดับความคดิกอนเขียน 
    - เพ่ือฝกการฝกเรียบเรยีงประโยคเปนขอความ 
    - เพ่ือฝกการมีนิสัยรักการอาน 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 
  - วางทุกงาน อานทุกคน 
   ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม โดยโรงเรียนจะกําหนดชวงเวลา
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม เชน วันศุกรเชา เม่ือถึงเวลาที่กําหนดผูเรียนทุกคนจะอานหนังสือ
หรือแผนพับที่จัดเตรียมไวกอนแลว แลวบันทึกสาระสําคัญลงในสมุดบันทึก สงใหครูตรวจสอบ
และใหคะแนน หรืออาจจะเปนรางวัลก็ได 

- คายฐานการเรียนรู 
   ผูเรียนทุกคนจะเขารวมกิจกรรมคายฐานการเรียนรู ตามความสนใจ 
การเรียนรูมีทั้งในลักษณะที่เวียนไปตามฐานตาง ๆ และเรียนรูเฉพาะฐานใดฐานหนึ่งก็ได ลักษณะ
ของฐานการเรียนรูจะเก่ียวกับการสงเสริมทักษะทางภาษาไทย เชน ฐานการอาน ฐานการแตง
คําประพันธ ฐานคําคลองจอง ฐานการพูด และฐานการอานเปนตน ในแตละฐานจะมีครูดูแล
รับผิดชอบผูเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนใชทกัษะทางภาษาไดอยางถูกตอง 

-  หองสมุดเคลื่อนที่ 
   โรงเรียนจะจัดหนังสือประเภทตาง ๆ ไวมุมใดมุมหน่ึงในหองเรียน หรือ
ริมระเบียงทางเดินในแตละอาคารเรียน หรือบริเวณอาคารประกอบ หรือบริเวณสนาม เปนตน 

 



  ๓. กิจกรรมประกวดหรือแขงขัน 
จุดประสงค  
  - เพ่ือฝกการพูดอยางคลองแคลว 
 
  - เพ่ือฝกการอานคลองและอานเร็ว 
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  - เพ่ือฝกการอานออกเสียง 
    - เพ่ือสงเสริมการมีนิสัยรักการเขียน 
    - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทกัษะภาษาเพิม่ขึ้น 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 
   ผูเรียนจะเขารวมกิจกรรมประกวดหรือแขงขันทักษะทางภาษาไทย ตามที่
โรงเรยีนจัดขึน้ในวันสาํคัญตาง ๆ หรือจัดเปนกิจกรรมของโรงเรยีนกไ็ด กิจกรรมนี้เปนการสงเสริม
ใหผูเรียนแสดงออก  โดยใชความสามารถทางภาษาของตนเองแขงขันกับผูอ่ืน  ลักษณะการประกวด
หรือแขงขันอาจจะเปนรายบุคลและรายกลุมก็ได ลักษณะของกิจกรรม เชน  
             - การประกวดอานทํานองเสนาะ ประกวดเรียงความ  ประกวดคําขวญั 
ประกวดเลาเร่ืองจากภาพ เปนตน 
           - การแขงขันโตวาที แขงขันตอบปญหา แขงขันตอบคําถาม แขงขันพูด
ในโอกาสตาง ๆ เปนตน 

  ๔. การแสดงละคร 
จุดประสงค  

         -  เพ่ือฝกการพูดอยางคลองแคลว 
  -  เพ่ือฝกการเลือกใชภาษาในการพูด 
  -  เพ่ือฝกการเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต 
  -  เพ่ือฝกการประเมินคาจากเร่ืองที่ดู 
  -  เพ่ือฝกการวิเคราะห วินจิฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเร่ืองที่ดู 
  -  เพ่ือฝกการแสดงทัศนะจากการดูสื่อรูปแบบตาง ๆ 

              - เพ่ือฝกกระบวนการคิด การวางแผน การแกปญหา และการทํางาน
รวมกัน 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 
  ผูเรียนจะไดรับมอบหมายใหรวมกันคิดบทละครสั้น ๆ เก่ียวกับเนื้อหา

ที่เรียน โดยเขียนบทละครมาปรึกษาครูเพ่ือขอรับคําเสนอแนะ รวมกันฝกซอมและแสดงตาม
บทบาทที่กําหนดไว โอกาสที่แสดงอาจจะเปนในชัว่โมงเรียน วันสําคญัตาง ๆ หรือกิจกรรมที่

 



 
   ๕. พิธีกรเกมโชว 
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จุดประสงค  
      - เพ่ือฝกการเลอืกใชภาษาเรียบเรียงเปนขอความไดอยางประณีตสละสลวย 
     - เพ่ือฝกการเรียบเรียงประโยคเปนขอความและเรื่องราว 

    - เพ่ือฝกการเลือกใชภาษาในการพูด 
    - เพ่ือฝกการพูดอยางคลองแคลว 

  - เพ่ือฝกใหผูเรียนมีทักษะการนําเสนอรายงานที่นาสนใจ 
ลักษณะการจัดกิจกรรม 

         การจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองออกมานําเสนอรายงาน หรือผลสรุป
ของกลุมหนาชั้น ถาผูเรียนออกมาอานตามที่เขียนไวจะไมทําใหเพ่ือน ๆ สนใจ จึงเนนใหผูเรียน
ใชวธิีการรายงานคลายกับการเปนพิธีกรเกมโชวทางโทรทัศน ผูเรยีนตองเตรียมบทพูดและฝก
ทักษะการฝกพูดเพ่ือใหผูฟงสนใจ ผูฟงจะมีสวนรวมในการประเมินผลการพูดนําเสนอดวย 

  ๖. เขียนเรื่องจากภาพ 
จุดประสงค  
  - เพ่ือฝกการลําดับความคดิกอนเขียน 
  - เพ่ือฝกการเรียบเรียงประโยคเปนขอความและเรื่องราว 
  - เพ่ือฝกการเลอืกใชภาษาเรียบเรียงเปนขอความไดอยางประณีตสละสลวย 

     - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทกัษะภาษาเพิม่ขึ้น 
  - เพ่ือฝกการแสดงทัศนะจากการดูสื่อรูปแบบตาง ๆ 

    - เพ่ือสงเสริมการมีนิสัยรักการเขียน 
ลักษณะการจัดกิจกรรม 

ผูเรียนฝกการเขียนเรื่องจากภาพที่ครูกําหนดให หรือผูเรียนเลือกภาพ
เองโดยที่ผูเรียนตองวางโครงเรื่องที่จะเขยีนกอน ครูจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
จากเรื่องโดยใชคําถามนํา แลวเลาใหครูฟงถึงโครงเรื่องคราว ๆ ครูจะชวยเสนอแนะใหเกิดความ
สมบูรณ ผูเรยีนเขียนโครงเร่ืองใหครูตรวจสอบ เสนอแนะ แลวจึงลําดับความคดิตามโครงเรื่อง 
หลังจากนั้นจึงเขียนเร่ืองตามโครงเรื่องที่กําหนด ลักษณะของภาพทีใ่ชควรเปนภาพที่สอดคลอง
กับเหตุการณในปจจุบัน สอดคลองกับวัยและความสนใจของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนสราง
ความคิดในการเขียนเรื่องไดดี  
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 ๗. แบบฝกทกัษะ  
จุดประสงค  
  - เพ่ือสงเสริมการมีนิสัยรักการเขียน 
  - เพ่ือฝกการจับใจความสําคัญจากเร่ืองที่อาน 
  - เพ่ือฝกการวิเคราะห วินจิฉัยขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเร่ืองที่ดู 
  - เพ่ือฝกการแสดงทัศนะจากการดูสื่อรูปแบบตาง ๆ 
  - เพ่ือแกไขทกัษะที่เปนปญหาของผูเรียน 

             - เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทกัษะภาษาเพิม่ขึ้น 
  ลักษณะการจัดกิจกรรม 

ผูเรียนฝกทําแบบฝกในลักษณะตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาการใชภาษาที่
บกพรอง โดยครูจัดทําแบบฝกไวให ผูเรียนฝกทําแบบฝกทั้งในขณะที่เรียนหรอืนอกเวลาเรยีน 
ซึ่งจะมีครูเปนที่ปรึกษา ดูแล ชวยเหลือตลอดเวลา เชน แบบฝกการเขียนสะกดคาํ แบบฝกการ
อานคําควบกล้ํา แบบฝกการอานจับใจความ แบบฝกการเขียนเชิงสรางสรรค เปนตน 
 

บทสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสอนซอมเสริมมีหลายวธิ ีเชน การสอนเปนรายบุคคล เปนกลุมยอย โดย 
  ใหผูเรียนที่เรียนเกงสอนผูเรียนที่เรียนออน  การสอนพิเศษโดยครใูชกิจกรรมตางๆ   
  ประกอบนอกเหนือจากการสอนปกติหรอืใชสื่อประเภทบทเรยีนโปรแกรม หรือหนังสือ  
  อานประกอบ  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองไดทุกเวลาที่ตองการ แตกอนที่จะสอน  
  ซอมเสริมน้ัน ครูควรตองเลือกวธิีการสอนซอมเสรมิใหเหมาะสมกับลักษณะของเด็ก 
  แตละคนดวย 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนทางดานภาษาไทย เชน คลินิกหมอภาษา  
  กิจกรรมเก่ียวกบัการอาน กิจกรรมประกวดหรือแขงขนั แสดงละคร พิธีกรเกมโชว  
  เขียนเรื่องจากภาพ และแบบฝกทักษะ จะชวยใหผูเรยีนใชภาษาในการสื่อสารได 
  อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และยังชวยใหเกิดความตระหนัก รักหวงแหนและภูมิใจใน  
  ภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาชานาน 

 

 

แบบฝกหัด 
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คําสั่ง    จงตอบคําถามตอไปน้ีสั้น ๆ พอเขาใจ 
 
๑.  การสอนซอมเสริมมีความสําคัญอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๒.  หลักการสอนซอมเสริมมีอะไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๓.  จงยกตัวอยางถึงวิธีการสอนซอมเสริมเด็กที่มีความบกพรองทางภาษา 
     ........................................................................................................................................ 
 
๔.  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือเด็กอัจฉริยะมีลักษระอยางไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๕.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหมายถึงอะไร 
     ........................................................................................................................................ 
 
๖.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีอะไรบาง จงยกตัวอยาง 
     ........................................................................................................................................ 
 
๗.  จงกลาวถงึแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนชอบเรียนภาษาไทย 
     ........................................................................................................................................ 
 
๘.  กิจกรรมการฝกอานมีอะไรบาง 
     ........................................................................................................................................ 
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