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227 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาการ
จั ดการเรี ยนการสอนสาระวรรณคดี และวรรณกรรม ในระดั บมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่ ม ตั วอย่ าง
ประกอบด้วย ครูภาษาไทย 325 คน ผู้บริหาร สถานศึกษา 54 คน และนักเรียน 887 คน จาก 54 โรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 และศึกษานิเทศก์ 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถามครู ผู้ บริหารสถานศึกษา และนักเรียน แบบสัมภาษณ์ครู ผู้บริหารสถานศึ กษา และ
ศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูสงขลาและสตูลส่วนใหญ่ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาเร็จรูป
แบบแผนรายหน่วย ปัญหาคือ ครูไม่ได้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นครูจึงควรได้รับการสนับสนุนให้ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2) ครูสงขลาส่วน
ใหญ่สอนแบบเน้นการวิเคราะห์ แต่ครูสตูลส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย ทาให้นักเรียนในจังหวัดสตูล
ไม่ได้เรียนรู้การอ่านวิเคราะห์สารและการนาผลการอ่านนาไปใช้ ดังนั้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณคดี
และวรรณกรรมของนักเรียน ครูควรสอนโดยเน้นกระบวนการอ่านวิเคราะห์และการนาผลการอ่านไปใช้
(3) ครูสงขลาและสตูลส่วนใหญ่ใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก โดยให้ความสาคัญกับการใช้สื่อที่สนับสนุนให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนน้อยมาก ดังนั้นหากครูพัฒนาและใช้สื่อก็จะทาให้นักเรียนสนใจเรียนและเข้าใจ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาษาไทยและวรรณคดีไทยมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นชาติไทย นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆที่สาคัญในชีวิตประจาวันและวรรณคดีไทยก็เป็น
เครื่องจรรโลงใจให้เกิดการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน ดังกระแสพระราชดารัสใน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หัวภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ทรงมี พ ระราชดารัส ในที่ประชุ ม ของชุ ม นุม ภาษาไทย
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, 2542: 8) ถึงความสาคัญของภาษาไทยไว้ว่า
ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหมดเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือ
เป็นทางสาหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่ นในทางวรรณคดี
เป็นต้น ฉะนั้นจึงจาเป็นจะต้องรักษาเอาไว้ให้ดี
ความสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชดารัส
มาตั้ ง แต่ พุ ท ธศั ก ราช 2505 นั้ น เป็ น ประเด็ น ที่ ค รู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยต้องตระหนักและน้อมนามาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านการใช้
ภาษาไทยและด้านวรรณคดีและวรรณกรรมสมกับเป็นคนไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความสาคัญ เพราะ
เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดความคิด สังคม ประเพณีและความเชื่อของคนในชาติ ดังที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 2551: 35) ได้มีการกาหนดให้ สาระที่ 5
วรรณคดีและวรรณกรรม และกาหนดให้ผู้เรียนต้องสามารถ “วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และเพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และ
ทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีตและความ
งดงามของภาษา เพื่อให้ เ กิดความซาบซึ้ ง และภูมิ ใ จในบรรพบุรุ ษที่ไ ด้สั่ง สมสื บทอดมาจนถึ ง
ปัจจุบัน” และได้มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ความว่า “มาตรฐาน ท.5.1 เข้าใจและแสดง

2
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ” (กรมวิชาการ, 2551: 9)
ความสาคัญและประโยชน์ของการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม คือเข้าใจและมุมมอง
ของชีวิตที่หลากหลาย ดังที่ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2520: 55) กล่าวถึงเหตุผลของการศึ กษา
วรรณคดีและวรรณกรรม สามารถสรุปความได้ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้และเข้าใจในวัฒนธรรม
สภาพความคิดของคนในสมัยต่างๆ นอกจากนี้ วรรณคดียังให้ประโยชน์ทั้งทางด้านภาษา ศิลปะ
และความเข้าใจในชีวิตด้วย
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจั ดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน
วิ เ คราะห์ และประเมิ น ค่ า ตลอดจนมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษา วรรณคดี แ ละวรรณกรรม โดยใช้
วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นสื่อกลางเพื่อทาความเข้าใจในชีวิต ตลอดจนตระหนักถึง ความเป็นมา
ด้านศิลปวัฒนธรรม และสังคมของคนในชาติ ทั้งนี้ เมื่อเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมแล้วผู้เรียน
ควรสามารถนาความรู้ และข้อคิดที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมก็ยังพบปัญหาบางประการ
มาโดยตลอด ดังที่ วิทย์ ศิวะยานนท์ (2514: 253-257)ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะ ส่วนใหญ่เป็น
การเรียนการสอนโดยการแปลคาศัพท์ ผู้สอนไม่ได้สอนนอกเหนือไปจากนั้น เพราะไม่เห็นความ
จาเป็นที่จะต้องเรียนวรรณคดีให้ลึกซึ้ง เนื่องจากเมื่อเวลาที่เป็นผู้เรียนก็ได้รับการสอนเช่นนั้น ทั้งนี้
ได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาวรรณคดีที่แท้จริง คือ การพยายามทาความเข้าใจกับบทประพันธ์ และ
ทาความเข้าใจชีวิตอย่างหลากหลาย ในฐานะที่วรรณคดีช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของชีวิต และ
ต้องศึกษาวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะ คือ ต้องรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติและเทคนิคการประพันธ์
วรรณคดีเรื่องนั้น สอดคล้องกับประภาศรี สีหอาไพ (2524: 350) ที่กล่าวถึง ปัญหาทั่วไปของ
การเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม สรุปความได้ว่า วิธีสอนของครูไม่เร้าใจ ก่อให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียน โดยครูผู้สอนมักจะมุ่งสอน “อ่านเอาเรื่อง” เพื่อให้นักเรียนเรียนด้วยวิธี
ท่องจา ให้ได้เนื้อหาตามหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งผลเสียของการอ่านเอาเรื่องก็คือ นักเรียนเห็นเป็นเรื่อง
ไร้สาระและล้าสมัย เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการศึกษาวรรณคดี ยิ่งกว่านั้นการเรียนการสอนส่วนใหญ่
ผู้สอนมักจะกลายเป็นผู้นาจนกลายเป็นจากัดขอบเขตหรือปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้วิจารณญาณ
ปัญหาดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกว่าสิบปีแล้ว ดังที่ ดวงมน จิตร์จานง
(2536: 54) กล่ า วว่ า ผู้ เ รี ย นวรรณคดี บ างคนยั ง มี ค วามเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นว่ า ถ้ า อยากเรี ย น
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วรรณคดีให้ได้คะแนนดี จะต้องท่องจาศัพท์ยากๆให้ขึ้นใจ หรือท่องจาให้ได้ว่าในเรื่ องมีประเพณี
อะไรบ้าง หรือท่องจาคาประพันธ์ที่ไพเราะไว้สาหรับยกตัวอย่างในการสอบ แต่ระบุไม่ได้ว่าคา
ประพันธ์นั้นมีประโยชน์อย่างไร ปัญหาการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่นักวิชาการกล่าวถึง
เสมอ คือ ผู้เรียนเห็นว่าวรรณคดีและวรรณกรรมยากเกินไป ดังที่ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2529:
127) กล่าวว่า
“ปัญหาในการเรียนวรรณคดีประเภทร้อยกรองประการหนึ่งก็คือ
นักเรียนไม่ทราบ ความหมายของคาศัพท์เป็นหน้าที่ของครูที่จะ
ต้องสอนและชี้แนะแหล่งความรู้ที่นักเรียนสามารถจะศึกษาและ
ค้นคว้าด้วยตัวเอง คาศัพท์ที่มาจากภาษาอื่น เช่น บาลี สันสกฤต
เขมร ชวา มลายู รวมทั้งศัพท์โบราณต่างๆ ที่กวีนิยมใช้ ในวรรณคดี
ร้อยกรอง มักจะเป็นคาที่ค่อนข้างยากสาหรับนักเรียน”
ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับ เจตนา นาควัชระ (2542: 2-3) กล่าวถึงปัญหาในการเรียนรู้
วรรณคดี และวรรณกรรมว่า “ผู้ อ่า นย่ อมพบกับ ปัญหาเก่ า หรือ ศัพ ท์ แสงที่มิ ไ ด้ใ ช้ กัน ในภาษา
ธรรมดาสามัญในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองของเก่า ยิ่งเวลาต่างกัน
มาก ภาษาก็ยิ่ง เป็นอุปสรรคมากขึ้น เพราะภาษาเป็นสิ่ง ไม่หยุดนิ่ง ” บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
(2544: 58, 71) ได้อธิบายถึงที่มาของการเรียนการสอนวรรณคดีที่ผิดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และเจตนาของผู้สอน สรุปได้ว่า เป็นเพราะผู้เรียนเข้าใจผิ ดคิดว่าการเรียนวรรณคดีต้องใช้การ
ท่องจา แทนที่จะเกิดความนิยมวรรณคดีจนต้องการท่องจาให้ขึ้นใจและนาไปใช้ประโยชน์ ความ
ผิดพลาดประการสาคัญในการเรียนการสอนวรรณคดี คือ การไม่ใส่ใจกับด้านที่สาคัญที่สุด คือ
อารมณ์และประสบการณ์ของมนุษย์
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในภาคใต้ พบว่าเมื่อจาแนกตามภูมิภาค เป็นที่น่า
สังเกตว่า ภูมิภาคที่มีสถานศึกษาได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 35.4 รองลงมาคือ ภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 41 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาคทั้ง 3 มีสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และต้อง
ปรับปรุงมากกว่าภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก จากผลการอภิปรายของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาในภาคที่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯได้รับการบริการทางการศึกษาน้ อยกว่า มีครูที่มีความรู้ตามสาขาอยากไป
ทางานน้อยกว่า นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เสียเปรียบ
กว่าภูมิภาคที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 79)
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ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 โดยจาแนกตามภูมิภาค
พบว่า ภาคที่มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยในระดับต่าที่สุดคือ ภาคใต้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
37.63 ส่ วนพื้นที่เ ขตกรุง เทพมหานคร มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.60 ภาคกลาง มี คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 38.42 ภาคตะวั นออก มี คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 39.02 ภาคเหนื อ มี ค ะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
39.05 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.16 ภาคตะวันตก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
37.93 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 และ 2553 โดยจาแนกตามจังหวัด พบว่า ในปี
การศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย 35.94 และคะแนนเฉลี่ย
ของวิชาภาษาไทยจังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ย 33.98 ส่วนในปีต่อมาคือ ปีการศึกษา 2553 คะแนน
เฉลี่ยวิชาภาษาไทยของจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย 43.41 และคะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย
จังหวัดสตูล มีค่าเฉลี่ย 42.02 เมื่อพิจารณาก็พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ
เพราะคะแนนเฉลี่ยโดยรวมยังไม่ถึงครึ่ง ถือว่าอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 จาแนกตามจังหวัด พบว่า ในปีการศึกษา 2552
จังหวัดสตูลมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของจังหวัดต่า ติดอันดับ 15 จังหวัดสุดท้ายของทั้งประเทศ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล เป็นไปในอัตราที่ค่อนข้างต่า ฉะนั้นใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดย
ด่วน
เมื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพ ปั ญ หาและการน าเสนอแนวทางการ
พัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนวรรณคดี แ ละวรรณกรรม ระดั บมั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น พบว่ า
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นระดับที่นักเรียนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่
การศึกษาระดับสูงหรือสายอาชีพโดยเฉพาะ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
จึ ง เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ ที่ ส าคั ญ และมี ค วามน่ า สนใจในการศึ ก ษาวิ จั ย และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค าตอบที่
เฉพาะเจาะจงในด้านวรรณคดีและวรรณกรรม อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไ ทยงานวิจัยล่าสุดได้ทามาเป็นเวลานานแล้ว เมื่ อ พ.ศ. 2520
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมในช่วงเวลาปัจจุบัน
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ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงกาหนดประชากรเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 16 ซึ่งครอบคลุมจังหวัด
สตูลและสงขลา เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ในภาคใต้
ประเด็ น ในการศึ ก ษาได้ ม าจากปั ญ หาที่ น าเสนอในงานวิ จั ย “สภาพปั ญ หาและแนว
ทางการแก้ ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ในร ะดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 44) ที่ได้กล่าวถึง
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากการสนทนากลุ่ม
ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ภาคละ 8 คน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคละ 4
คน รวมเป็น 48 คน ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกสุ่มจังหวัด ภูมิภาคละ 2 จังหวัด ในแต่ละจังหวัด
เลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคละขนาดจังหวัดละ 1
คน รวมภูมิภาคละ 2 คน รวมจานวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 14 คน และ
ศึกษานิเทศก์เลือกสุ่มจังหวัด ภูมิภาคละ 2 จังหวัด ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เขตละ 1 คน รวมภู มิ ภ าคละ 2 คน รวมจ านวนศึก ษานิ เทศก์ผู้ ให้ข้ อมู ล ทั้ง สิ้ น 14 คน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 32) ผลการวิจัยดังกล่าวศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้สะท้อนสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ใน 4
ประเด็น ดังนี้
สภาพและปั ญ หาด้ า นครู ภ าษาไทยมี 3 ประเด็ น คื อ ครู ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ บวิ ช าเอก
ภาษาไทยโดยตรง อีกทั้งครูมีภาระงานมาก และประเด็นสุดท้าย คือ ครูมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
สภาพและปัญหาด้านการนาหลักสูตรไปใช้ มี 3 ประเด็น คือ ครูไม่เข้าใจหลักสูตร วิธีการ
และกระบวนการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษายังไม่เหมาะสม และประเด็นสุดท้าย คือ หลักสูตร
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรรวมหรื อหลักสูตรบูรณาการซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเก่าทาให้ครูเกิดความ
สับสนในการนาหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สภาพและปัญหาด้านการออกแบบและจัดการเรียนการสอนมี 5 ประเด็น คือ ครูขาด
ความเชี่ยวชาญในการสอน ครูขาดเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ฝึกฝน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเป็นจริง ครูใช้แผนการสอนสาเร็จรูป
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และประเด็นสุดท้าย การจัดให้ครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทยโดยตรงมาออกแบบและจัดการเรียน
การสอน
สภาพและปัญหาด้านการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนการสอน มี 3 ประเด็น คือ ครูไม่ใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่ห ลากหลาย ครูขาดความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และประเด็ น
สุดท้าย ผู้เรียนได้รับอิทธิพลการใช้ภาษาที่ผิดหลักภาษาไทยจากสื่อและเทคโนโลยีจากภายนอก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 49)
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งแสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่พบของทั้งประเทศนั้น
ได้ ข้ อ มู ล มาจากครู ภ าคใต้เ พี ย ง 8 คน ด้ ส ยเหตุ นี้ ผู้ วิจั ย จึ ง เลื อ กศึก ษาสภาพ ปัญ หาและการ
นาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คือจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล โดยศึกษา
ประชากรครูภาษาไทย จานวนทั้งหมด 325 คน ประกอบกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนใน 2 จังหวัด
ภายใต้การดูแลของเขตดังกล่าวมีความแตกต่างที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนในจังหวัดสงขลา อาทิ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย
อยู่ในเกณฑ์สูง คือ มีค่าเฉลี่ย 63.46 และ 60.15 ส่วน โรงเรียนในจังหวัดสตูลพบว่า ในปีการศึกษา
2552 จังหวัดสตูลมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของจังหวัดต่า ติดอันดับ 15 จังหวัดสุดท้ายของทั้งประเทศ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล เป็นไปในอัตราที่ ค่อนข้างต่า ใน
งานวิจัยนี้ 4 ประเด็นหลัก ตามหัวข้อของงานวิจัย “สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษา 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ด้านการ
ออกแบบแผนการจั ดการเรี ยนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตั วชี้ วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธี
สอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
(4)ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพ การจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ใ นการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาใช้ ใ นการออกแบบการสอนสาระวรรณคดี แ ละวรรณกรรม
(2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
(3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง
ขอบเขตของกำรวิจัย
1.ประชากรทีศ่ ึกษาคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภ าษาไทย ผู้ บริหารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์และนักเรียน ในโรงเรียนสัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนสาระวรรณคดี และวรรณกรรม ในโรงเรีย นสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โดยมี 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 นาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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นิยำมศัพท์
วรรณคดีและวรรณกรรม หมายถึง สาระที่ 5 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าใจและแสดงความคิดเห็น
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และคุณภาพของ
ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัว
ละครสาคัญ วิถีชี วิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุป
ความรู้ ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียน วรรณคดีวิจักษ์ และ
วรรณกรรมที่ ปรากฏในหนั งสือเรี ยน วิวิ ธภาษา ที่ นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น
สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมที่ครูภาษาไทยดาเนินการในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
และมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษา 4 ประเด็นหลัก คือ
(1) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) การนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม หมายถึง อุปสรรคและ
ปัญหาที่ทาให้การจั ดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษา 4 ประเด็น
หลัก คือ (1) อุปสรรคและปัญหาด้านการออกแบบที่ไม่สอดคล้องหรือบรรลุผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) อุปสรรคและปัญหาด้านการนาทฤษฏี
แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) อุปสรรคและปัญหาด้าน
การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) อุปสรรคและปัญหาด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง
แนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม หมายถึง วิธีการ
หรือแนวปฏิบัติสาหรับครูในการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ที่นาเสนอเพื่อให้
ครูใช้ในการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน ท 5.1 วรรณคดีและ
วรรณกรรม ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
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(2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3)
ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการ
เรียน การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร สถานศึกษาแต่ละแห่ง
ในงานวิจัยหมายถึง รองผู้อานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ศึกษำนิเทศก์ภำษำไทย หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาให้แก่ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 (สพม.16) หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2. เป็นแนวทางให้แก่ครูภาษาไทยในการพัฒนาการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัย เรื่องสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเสนอตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม
2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2.1 แนวคิดและการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
2.2 วิธีสอน
3. การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับมัธยมศึกษา
4. สื่อการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
6. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
7. การนิเทศการศึกษา
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม
1.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้
ใน 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่ างประเทศ ในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย ประกอบด้วย 5 สาระ คือ การอ่าน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย
และวรรณคดีและวรรณกรรม
ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะ สาระวรรณคดีและวรรณกรรม สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เพราะสาระวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นสาะสาคัญที่ใช้ในการบรูณาการการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ทั้งนี้เพราะในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในทุกสาระจาเป็นต้องใช้การอ่านเป็นหลัก
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ทั้งการเรียนสาระการอ่าน สาระการดูและการพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย รวมถึงสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาหรับนักเรียนระดั บมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระวรรณคดี
และวรรณกรรม กล่าวไว้ว่า นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์
ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้ง
สรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และตัวชี้ วัดชั้นปี สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 กล่าวว่า
1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
2. วิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริง
4. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
1.2 ควำมหมำยของวรรณคดี
วรรณคดี ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่า
แต่งดี มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1055)
วรรณคดีสโมสร ให้ความหมาย เฉพาะคา วรรณ ตามรูปศัพท์เป็นภาษาสันสกฤต ส่วนใน
ภาษาบาลีใช้ว่า สาหิจจ หรือ คนถสมูห วรรณคดีเป็นคาที่ไทยบัญญัติขึ้นใช้แทนคาว่า Literature
ปรากฏเป็นหลักฐานทางราชการเป็นครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2457 มาตรา 7 กาหนดคุณลักษณะหนังสือวรรณคดีไว้ 5 ชนิด ได้แก่
1. กวีนิพนธ์ เรื่องที่กวีเป็นผู้รจนาขึ้น เช่น ลิลิตพระลอ นิราศนรินทร์ ฯลฯ
2. บทละครไทย แต่งเป็นกลอนใช้กับการแสดงละครรา กาหนดหน้าพาทย์ อัน
ได้แก่ เพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาอาการเคลื่อนไหวของบุคคลและธรรมชาติ เช่น ตอนยกทัพใช้
เพลงกราว บทโศกใช้เพลงโศก เป็นต้น
3. ละครปัจจุบัน ชื่อนี้เรียกเพื่อให้แตกต่างจากละครรา ได้แก่ละครไทยที่แต่งเป็น
บทละครนั้นใช้ร้อยกรอง แต่ละครปัจจุบันนั้นไม่จากัดว่าใช้ร้อยกรองหรือแต่งร้อยแก้ว
4. นิทาน ในสมัยที่มีการบัญญัติคา “นิทาน” ขึ้นนั้น ใช้แทนคาว่า Fiction ซึ่ง
หมายถึง เรื่องที่คนแต่งขึ้น ไม่ใช่เรื่องจริงแท้
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5. อธิบาย (Essay) บางทีเป็นรูปบทความต่างๆ (Articles) เช่น บทความในหนังสือพิมพ์
หรือเป็นหนังสือขนาดเล็กที่เรียกว่า Pamphlet
หนังสือ 5 ชนิดนี้ ถ้าแต่งดีก็ถือว่าเป็นวรรณคดีได้ และในมาตราที่ 8 ได้กล่าวถึง คุณสมบัติ
ของวรรณคดีไว้ว่า
1. เป็นหนังสือดี กล่าวคือ เป็นเรื่องสมควรซึ่งสาธารณชนอ่านได้ไม่เสียประโยชน์
ไม่เป็นเรื่อง “ทุภาษิต” เช่น “เรียนทาไม ตายไปก็ลืมหมด” “รักดีกินถั่ว รักชั่วกินเหล้า”เป็นต้น หรือ
ชักจูงผู้อ่านไปในทานองไม่เป็นแก่นสาร หรือซึ่งจะชวนให้คิดวุ่นวายทางการเมือง อันอาจเป็นเรื่อง
ราคาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นหนังสือที่แต่งดี พิจารณากันที่ “วรรณศิลป์” คือ ใช้วิธีเรียบง่ายอย่างใดก็
ตาม แต่ต้องเป็นภาษาไทยที่ดีที่ถูกต้องตามเยี่ยงที่ใช้ในโบราณกาลหรือในปัจจุบันกาลก็ได้ ซึ่งถ้า
แต่งดีดังกล่าวก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หนังสือเล่มนั้นได้รับประโยชน์จากสโมสรบ้างตาม
สมควร เช่น ให้เงิน ให้ประกาศนียบัตร หนังสือที่เคยได้รับประทับตราพระราชลัญจกร เป็นต้น ส่ว น
ผู้ที่เคยได้รับรางวัลได้แก่ ขุนวิจิตรมาตรา พระยาอนุมานราชธน เป็นต้น (กุหลาบ มัลลิกะมาส,
2527: 2)
วิภา กงกะนันท์ (2533: 16) กล่าวว่า วรรณคดี หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของ
มนุษย์โดยผ่านภาษาและที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ด้วยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อบรรยายความรู้สึกนึกคิด
ความฝัน อารมณ์ จินตนาการ หรือประสบการณ์ส่วนตัวออกมาให้ปรากฏในรูปแบบอย่างหนึ่ง
กล่าวโดยสรุป วรรณคดี เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่า มีคุณลักษณะเป็นเรื่องที่ดี ที่คน
ทั่วไปสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องเสียประโยชน์ ใช้วิธีในการเรียบเรียงและภาษาที่มีค วามไพเราะ
สละสลวย ตรึงใจผู้อ่าน วรรณคดีที่กาหนดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต้องเรียน ในหนังสือ
เรียน วรรณคดีวิจักษ์
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1.3 ควำมหมำยของวรรณกรรม
วรรณกรรม มีความหมายตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า "Literary Work" หรือ "General Literature"
และการใช้คาว่า "วรรณกรรม" มีปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ.
2547 โดยให้คานิยามคาว่า "วรรณกรรมและศิลปกรรม" รวมกันไว้ดังนี้
“วรรณกรรมและศิลปกรรม หมายความรวมว่าการทาขึ้นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ แผนกศิล ปะ จะแสดงออกโดยวิธี หรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม เช่น สมุดเล็ก และ
หนั ง สื ออื่ น ๆ เช่ น ปาฐกถาอื่ น ๆ เทศนา หรื อ วรรณกรรมอื่ น ๆ อั น มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกัน หรื อ
นาฏกียกรรม หรือนาฏกีย-ดนตรีกรรม หรือแบบฟ้อนราและการเล่นแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ ซึ่งการ
แสดงนั้นได้กาหนดไว้เป็นหนังสือ หรืออย่างอื่นๆ…”
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2519: 7) กล่าวว่า คาว่า "วรรณกรรม" มาจากการสร้างศัพท์ใหม่ แทนคา
ว่า "literature" โดยวิธี สมาส หรือรวมคา จากคาว่า วรรณ หรือ บรรณ ซึ่ งหมายถึงใบไม้ หรือ
หนังสือ รวมกับคาว่า กรรม ซึ่งหมายถึงการกระทา ดังนั้นวรรณกรรม จึงหมายถึง การกระทาที่
เกี่ยวกับหนังสือ โดยความหมายของวรรณกรรม หมายถึง สิ่งซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไปใน
รูปใด หรือเพื่อความมุ่งหมายใด ซึ่งอาจจะเป็นใบปลิวหนังสือพิมพ์ นวนิยาย คาอธิบาย ฉลากยา
เป็นต้น
คาว่า "วรรณกรรม" ก็ได้นิยมใช้กันแพร่หลายมาตามลาดับ และสมัยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งสานักงานวัฒนธรรมทางวรรณกรรมรวมอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ
เมื่ อ พ.ศ. 2485 มี ห น้ า ที่ เ ผยแพร่ ว รรณกรรมและส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะการแต่ ง หนั ง สื อ เพื่ อ รั ก ษา
วัฒนธรรมไทยอย่างเป็นทางราชการสืบต่อจากวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ธวัช ปุณโณทก, 2527: 1)
สรุ ป วรรณกรรม หมายถึ ง หนัง สื อ หรื อเอกสาร สิ่ง ที่เ ขีย นขึ้น ทั้ง หมด ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น
รูปแบบใด มี สาระเนื้อหาที่ผู้เ ขียนพยายามสื่อความคิดมายังผู้อ่านด้วยวิธี การหนึ่ง และมักใช้
หมายถึงวรรณกรรมปัจจุบันหรือวรรณกรรมร่วมสมัยด้วย
1.3.1 ควำมหมำยและขอบเขตของวรรณกรรมปั จ จุบั นและวรรณกรรม
ร่วมสมัย
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2519: 9) อธิบายถึงความหมายและขอบเขต สรุปความได้
ว่า คาว่า วรรณกรรมปัจจุบัน มาจาก Contemporary literature ซึ่งหมายถึงวรรณกรรมที่มีรูปแบบ
ความคิด เนื้อเรื่องและปรัชญา การแต่งแตกต่างจากวรรณกรรมในอดีต คือวรรณกรรม ก่อนสมัย
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รัชกาลที่ 3 ขึ้นไป คาว่า Contemporary แปลว่า “เวลาเดี๋ยวนี้” หมายถึงเวลาระหว่างอดีตกับ
อนาคต คือ Contemporary of the present time ซึ่งปรากฏในภาษาไทย คือคาว่า “วรรณกรรม
ปัจจุบัน” หรือ Living or happening in the same period of time ซึ่งปรากฏในภาษาไทย คือคา
ว่า “วรรณกรรมร่วมสมัย” ก็ได้ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า คาว่า วรรณกรรมปัจจุบัน มีความหมาย
อย่างเดียวกับคาว่า “วรรณกรรมร่วมสมั ย ” แม้ คาทั้ง สองจะบ่ง บอกว่ามี เงื่ อนไขอยู่กับเวลา
เหมื อ นกั น ก็ ต าม ทั้ ง นี้ เ พราะเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ เวลาของค าทั้ ง สองนี้ มี ค วามหมายแตกต่ า งกั น
กล่าวคือ แม้คาว่าวรรณกรรมปัจจุบันจะมีเงื่อนไขอยู่กับเวลาจริง แต่ก็มีปัญหาว่าปัจจุบันนั้นจะนับ
เวลาจากเดี๋ยวนี้ย้อนขึ้นไปจนถึงเมื่อไร และเดี๋ยวนี้ ที่กล่าวถึงนั้นคือเวลาใด เนื่องจากเวลาที่เป็น
อนาคตก็จะกลายเป็นปัจจุบันไปทุกทีๆ ขณะเดียวกันคาว่า วรรณกรรมร่วมสมัย ก็ก่อให้เกิดปัญหา
ในเรื่องเวลาเช่นกันว่า วรรณกรรมนั้นร่วมสมัยกับใคร กับผู้เขียนหรือกับผู้อ่าน ซึ่งในเรื่องนี้ ได้มีผู้รู้
ทางวรรณกรรมหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับคาร่วมสมัยไว้ต่างกัน เช่น เสนีย์ เสาวพงศ์ กล่าวว่า
ถ้านับตามฝรั่ง 25 ปีขึ้นไป ก็นับว่าเป็นคนละรุ่น นั่นคือ นับสมัยกันจากเวลาที่เขียนเป็นหลักสาคัญ
เพียงประการเดียว
รัญจวน อินทรกาแหง (2545: 45) กล่าวแสดงความเห็นว่า คาว่า วรรณกรรมร่วม
สมัย ใช้กาลเวลาเป็นเครื่องตัดสินเห็นจะไม่ได้ แต่จะถือเอาสิ่งที่ยังเป็นความใหม่ในวรรณกรรมชิ้น
นั้น ไม่ว่าวรรณกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในสมัยใด คือจะเป็นเวลา 10, 20, 30, 50 ปีล่วงมาแล้วก็ตาม
แต่ถ้าหากวรรณกรรมชิ้นนั้นเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วยังสามารถมีไฟเกิดขึ้น เพราะวรรณกรรมนั้นเป็นไม้
ขีดไฟที่จะจุดไฟ ซึ่งมีเชื้ออยู่แล้วในหัวใจของผู้อ่านให้ลุกโพลงขึ้น อันนั้นถือว่าเป็นวรรณกรรมร่วม
สมัยที่รู้สึกว่าอ่านแล้วยังมีผลกระทบ ต่อคนอ่านนั้ นคือถือเกณฑ์ร่วมสมัยจากลักษณะวรรณกรรม
ที่ยังสามารถสื่อสารไปยังผู้อ่านได้เป็นหลักสาคัญ
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2527: 39) ได้กล่าวถึงคาอธิบายของ T.S. Eliot ซึ่งเป็นนักเขียน
และนักวิจารณ์ชาวอเมริกาว่า งานศิลปะที่สร้างขึ้นในสมัยใดก็ตาม ถ้ายังเป็นที่นิยมกันอยู่ถึงทุกวันนี้ ก็
ย่อมรับได้ว่าวรรณกรรมนั้นยังมีลักษณะเป็นปัจจุบัน ฉะนั้น Eliot จึงถือว่า Gulliver’ s Travels ของ
Jonathan Swift ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1827 (ประมาณ 167 ปีมาแล้ว) เป็นวรรณกรรมปัจจุบัน หรือ
วรรณกรรมร่ วมสมั ยกับนักเขี ยนในเวลานี้ ซึ่ งถ้าหากจะถือตามนัยดังกล่าวนี้ เราก็ อาจกล่ าวได้ ว่ า
วรรณกรรมไทยที่แต่งเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว เช่น นวนิยายของ ม.จ. อากาศดาเกิง รพีพัฒน์ ดอกไม้สด
และศรีบูรพา ฯลฯ เป็นวรรณกรรมร่วมสมัยกับนักเขียนในเวลานี้ได้ และหากจะย้อนทบทวนขึ้นไปทุก 10
ปีแล้วก็จะพบว่าวรรณกรรมที่แต่งตอนปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมี
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ลักษณะเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยกับเรา นามาอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อศึกษาหาความรู้
กันได้อีก
ดังนี้จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมบางเรื่องอาจเป็นได้ทั้งวรรณกรรมร่วมสมัยและ
วรรณกรรมปัจ จุ บัน แต่ วรรณกรรมบางเรื่อ งเป็นได้เพี ยงวรรณกรรมร่วมสมั ย หรื อวรรณกรรม
ปัจ จุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนการพิจ ารณาว่าวรรณกรรมเล่ม ใดเป็น
วรรณกรรมไทยในอดีต วรรณกรรมเล่มใดเป็นวรรณกรรมไทยปัจจุบันนั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัย
อยู่ 2 ประการ ประกอบกัน คือ
1. เวลา ไม่มีกาหนดตายตัว อาจนับจากช่วงเวลาที่เป็นจุดกาเนิดของ
วรรณกรรมปัจจุบัน ซึ่งเริ่มจากปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น ต้นมา
เพราะเป็นช่วงเวลาที่วรรณกรรมไทยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากวรรณกรรมในอดีตอย่างเห็นได้
ชัดเจน หรือจะถือเอาจากช่วงเวลาที่นักเขียนมีผลงานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและหาอ่านได้
ไม่ยาก ซึ่งเป็นเวลาในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือประมาณ พ.ศ
2470 เป็นต้นมาก็ได้
2. ลั ก ษณะของวรรณกรรม ที่ เ ป็ น เครื่ อ งก าหนดลั ก ษณะการเขี ย น
วรรณกรรมปัจจุบัน คือ
2.1 อิทธิพลตะวันตก ซึ่งเริ่มเข้ามาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้ลักษณะวรรณกรรมไทยเดิม เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบ เนื้อหา
แนวความคิดและกลวิธีการเขียน โดยระยะแรกๆ วรรณกรรมปัจจุบันของไทยจะปรากฏ อิทธิพล
ตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเจน แล้วค่อยๆ มีพัฒนาการจนกลายเป็นเรื่องของไทยอย่างแท้จริงใน
ระยะเวลาต่อมา
2.2 สภาพสังคม สังคมมีอิทธิพลต่อนักเขียนหรือวรรณกรรมมาก
ทั้งนี้เพราะ นักเขียนคนเดี ยวเปรียบเสมือนคนสามคน คือ เป็นนักประพันธ์ เป็นหน่วยหนึ่งของคน
รุน่ นัน้ และเป็นพลเมืองของสังคม นักเขียนจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงอิทธิพล ของสังคม ในยุคสมัยของ
ตนได้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เมื่อนักเขียนอยู่ในสังคมนักเขียนก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากสังคม
ทั้งในด้านวัฒนธรรม ขนบประเพณี ศาสนา ปรัชญาและการเมือง และสภาพการณ์ของปัจจัยทาง
สังคมเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องกาหนด โลกทัศน์และชีวทัศน์ ให้แก่นักเขียนด้วย
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กล่ าวโดยสรุป การพิ จ ารณาวรรณกรรมว่ า เรื่ องใดเป็ นวรรณกรรมปัจ จุ บั นหรือ ไม่ นั้ น
ผู้ศึกษาจาเป็นต้องพิจารณาทั้งในเรื่องเวลาที่แต่งและลักษณะการแต่งของวรรณกรรมนั้นๆ ควบคู่
กันไปด้วย
1.4 คุณค่ำและควำมสำคัญของวรรณคดี
วรรณคดีไ ทยมี ค วามส าคั ญอย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น สิ่ ง แสดงถึ ง ความไพเราะงดงามของ
ภาษาไทย ทั้งนี้ด้วยความสามารถและภูมิปัญญาของกวีไทยที่มีศิลปะในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
แต่ละสมัยไว้เป็นสมบัติของชาติ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่ ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529: 9)
กล่าวถึงความสาคัญของวรรณคดีไว้ว่า วรรณคดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ วรรณคดีเป็น
งานสร้า งสรรค์ข องมนุ ษย์ วรรณคดีเ ป็น ศิล ปะ วรรณคดีเ ป็น ผลรวมของประสบการณ์ม นุษ ย์
วรรณคดีเป็นการสื่อสารและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม วรรณคดีเป็นเครื่องสาเริงอารมณ์และสิ่ง
บันเทิง วรรณคดีเป็นกระจกสะท้อนชีวิตและสังคม วรรณคดีเป็นบ่อเกิดของศิลปะและวรรณกรรม
วรรณคดีมีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ ค่านิยมและสติปัญญาของผู้คนในสังคม และวรรณคดีเป็นวิชา
หนึ่งที่นักเรียนจาเป็นต้องศึกษาในระบบโรงเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(กรมวิชาการ, 2552: 36-37)
ได้กาหนดคุณภาพผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ที่มีความ
เชื่ อมโยงกับ การเรี ยนการสอนสาระวรรณคดี และวรรณกรรมดั ง นี้ “สรุ ปเนื้อ หาวรรณคดีแ ละ
วรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม
และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง”
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2527: 10) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดี ดังนี้
1. ส่งเสริมทักษะทั้ง 5 คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
2. ให้ความรู้โดยวรรณคดีเป็นเครื่องสื่อสาร และเครื่องเชื่อมสร้างภาพอันสมบรูณ์
ด้านความรู้
3. ทาให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น ปัญญา วัฒนธรรม ความรู้สึก ความ
สานึกต่อสังคม เป็นต้น
4. สร้างลักษณะนิสัย ให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและจิตใจที่งดงาม
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ศรีวิไล ดอกจันทร์ (2529: 10) กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีไทยไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. คุณค่าทางอารมณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ตีความวรรณคดีนั้นๆออกมาอันอาจเป็น
อารมณ์ที่คล้ายกับกวี
2. คุณค่าทางปัญญา ทั้งในทางเค้าเรื่องของวรรณคดีนั้นๆ ในทางคาและความหมาย
ในทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมและในทางที่เราอาจจะเกิดปัญญากว้างขวางต่อไปอีกเมื่ออ่าน
วรรณคดีนั้นๆจบลง
3. คุณค่าทางศีลธรรม วรรณคดีเรื่องหนึ่งๆอาจจะมีคติหรือแง่คิดแทรกไว้
4. คุณค่าทางวัฒนธรรม กวีย่อมจะแต่งเรื่องที่กล่าวถึงวัฒนธรรมของตนและใน
บางครั้งก็จะกล่าวถึงวัฒนธรรมของต่างประเทศที่ตนรู้และเข้าใจด้วย
5. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทาให้ผู้อ่านรู้ความเป็นไปในสมัยนั้นและเกิดความ
ภูมิใจในบรรพบุรุษ
6. คุณค่าทางจินตนาการ จินตนาการเกิดจากความนึกฝันออกไป ถือว่าเป็นการ
ลับสมอง ทาให้ประดิษฐ์กิจกรรมอะไรขึ้นมาได้
7. คุณค่าทางประสบการณ์ วรรณคดีย่อมให้ประสบการณ์แก่ผู้อ่านอย่างสมบรูณ์
และมีระเบียบ
8. คุณค่าทางการรู้แจ้งในความเป็นจริง และเกิดขึ้นหลังการอ่านอย่างใคร่ครวญ
9. คุณค่าทางทักษะเชิงวิจารณ์ จะไม่คานึงถึงความงดงามของวรรณคดี
10. คุณค่าทางภาษาและเนื้อหาของวรรณคดีนั้นๆ
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2533: 26) ได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณคดีว่ามีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ
คือ
1. คุณค่าภายในของวรรณคดี หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ภายในตัวของวรรณคดีเอง
ได้แก่ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางจินตนาการ คุณค่าทางความรู้ คุณค่าทางคติธรรม คุณค่า
ทางปัญญาหรือความคิด คุณค่าทางประสบการณ์ และคุณค่าทางวรรณศิลป์
2. คุณค่าภายนอกของวรรณคดี หมายถึง คุณค่าของวรรณคดีที่บุคคลภายนอก
เป็นผู้กาหนดขึ้น อาจกาหนดโดยความรู้สึกส่วนตัวหรือไม่ก็ได้ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
2.1 ความนิยมของผู้อ่าน
2.2 เวลา อันหมายถึงอายุของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ
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กล่าวโดยสรุป คือ วรรณคดีมีคุณค่าทั้งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงภูมิปัญญา
วิถีชีวิต ความเชื่อของคนในสมัยต่างๆ คุณค่าทางภาษา ศิลปะการประพันธ์ที่ให้ความบันเทิงและ
จรรโลงใจ
1.5 องค์ประกอบของวรรณคดี
องค์ ป ระกอบของวรรณคดี เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ผู้ ศึ ก ษาวรรณคดี ค วรทราบ วรรณคดี มี
องค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป โดยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณคดีไว้ ดังนี้
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525: 35) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของวรรณคดีว่า
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. ภาษา มีทั้งการใช้ถ้อยคาและระดับของภาษา
2. รูปแบบ ซึ่งหมายถึง วิธีการเขียนของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
รูปแบบของลักษณะการประพันธ์และรูปแบบซึ่งเป็นขนบนิยมในการดาเนินเรื่อง
3. สารัตถะหรือแนวคิดของเรื่อง คือ ลักษณะอันเป็นวิสัยธรรมดาของโลกและ
มนุษย์ที่ผู้แต่งมองเห็น และมุ่งหมายจะแสดงลักษณะนั้นออกมาให้ปรากฏแก่ผู้อ่าน สารัตถะของ
เรื่องจึงเป็นสารที่ผู้แต่งสื่อมายังผู้อ่านแสดงให้เข้าใจว่าวิถีทางโลกก็เป็นเช่นนี้
4. กลวิธีทางศิลปะจะทาให้วรรณคดีมีชีวิตชีวามีความถูกต้อง และมีความเป็นตัว
ของตัวเอง
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2533: 1) ได้กล่าวว่า วรรณคดีมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ
1. ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์และจินตนาการ การ
ทาให้ผู้อ่านวรรณคดีเข้าใจและเกิดความซาบซึ้ง
2. เนื้อหา หมายถึง เรื่องราว ตัวละคร ฉาก เวลา สถานที่ และทัศนะของผู้แต่ง
3. รูปแบบ แบ่งตามรูปแบบการประพันธ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง
และรูปแบบอื่นตามที่กวีคิดขึ้น ซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่าง ไม่สามารถจัดเข้ารูปแบบของร้อยแก้ว
หรือร้อยกรองอย่างใดอย่างหนึ่งได้
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของวรรณคดี โดยทั่วไปประกอบด้วย ภาษา เนื้อหา ลักษณะ
คาประพันธ์ และศิลปะการประพันธ์
ข้อมูลที่นาเสนอเอาไว้ในประเด็นนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาถาม ในเครื่องมือ
ฉบับต่างๆ ดังนี้ คือ แบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน แบบสัมภาษณ์
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ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจั ดการเรียนรู้ ในด้านการ
นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม
2. กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ดังที่พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2553: 11-13)
ได้กล่าวไว้ สามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ (1) วัตถุประสงค์หรือจุ ดประสงค์การเรียนรู้ (2) สาระ
(3) การจัดการเรียนรู้ (4) การประเมินการเรียนรู้ ซึ่งต้องออกแบบให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
1. วัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ความหมายของวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้
การเขียนวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Behavioral Objectives) คือ ใช้คาที่บ่งบอกพฤติกรรมที่ครูสามารถสังเกต หรือประเมินได้ โดย
เขียนให้ครอบคลุมผลที่นักเรียนควรได้รับให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิต
พิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
1.1.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่
ครอบคลุมด้านสติปัญญา ทั้งความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ซึ่ง Benjamin Bloom แบ่งไว้เป็น 6 ระดับ จาก
ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่สุด ดังนี้
1. ความรู้ ความจา
2. ความเข้าใจ
3. การนาไปใช้
4. การวิเคราะห์
5. การสังเคราะห์
6. การประเมินค่า
1.1.2 จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่
เกี่ยวกับความสนใจทัศนคติ ความซาบซึ้ งคุณค่า การปรับตัว หรือกล่าวโดยสรุปว่า เป็นการเรียนรู้
ทางด้านความรู้สึก แบ่งได้เป็น 5 ขั้น เรียงลาดับ ดังนี้
1. การรับรู้สิ่งเร้า
2. การตอบสนอง
3. การสร้างค่านิยม
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4. การจัดระบบค่านิยม
5. การแสดงลักษณะตามค่านิยม
1.1.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นวัตถุประสงค์ทาง
การศึกษาที่เกี่ยวกับการกระทาอย่างมีทักษะในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ แบ่งออกเป็น 7
ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู้
2. การเตรียมพร้อมปฏิบัติ
3. การตอบสนองตามที่มีคนนา
4. ปฏิบัติได้
5. การตอบสนองที่ซับซ้อน
6. การดัดแปลงให้เหมาะสม
7. การริเริ่ม
2. สาระ
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
2.1 ข้อเท็จจริง คือ ความรู้ที่ได้มาจากการสังเกตโดยตรง และต้องเป็นความจริงเสมอ
ไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้งก็ยังให้ผลเช่นเดิม
2.2 มโนทัศน์ คือ การนาความจริงหลายประการที่มีความเกี่ยวข้องกัน มาผสมผสาน
กันเป็นรูปแบบใหม่ เรียกได้ว่าเป้นความคิดรวบยอด
2.3 หลักการ คือ ความจริงที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงได้ จากการนามโนคติที่เกี่ยวเนื่องกัน
มาผสมผสานกันเป็นรูปแบบใหม่
2.4 กฎ คือ ความรู้ที่มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
2.5 ทฤษฎี คือ ความรู้ที่เป็นข้อความที่ใช้การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตของทฤษฎีนั้นๆ ให้เข้าใจเหตุและผลอย่างกระจ่างชัด
3. การจัดการเรียนรู้
ครูควรเลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ หรืแนวคิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับเนื้อหาความสามารถของผู้เรียน และบริบทของแหล่งที่จัดการเรียนการสอน โดยเน้นประโยชน์
ของนักเรียนเป็นสาคัญ จากนั้น ควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน หรือเทคนิคการสอน ที่
เหมาะสมกับเนื้อหา วัตถุประสงค์และบริบท โดยเตรียมแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน
สืบค้น เพื่อสร้างความรู้ หรือตอบคาถามที่สงสัยได้ด้วยตนเอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553: 15)
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4. การประเมินการเรียนรู้
การตั ดสิ นผลการเรีย นรู้ข องนัก เรีย นต้ องเป็ น ไปอย่ างรอบคอบและเที่ย งตรง
เพื่อให้ข้อมู ลที่ได้จากการประเมินมีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการพัฒ นานักเรียน และ
พัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนของครูต่อไปได้ ผู้ประเมินการเรียนรู้จึงควรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในประเด็นดังต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถวางแผนดาเนินการ และจัดการประเมินการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 พฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องการประเมิน
4.2 กระบวนการหรือวิธีการประเมิน
4.3 เป้าหมายของการประเมิน
4.4 จุดเน้นที่ต้องการประเมิน
4.5 ผู้ที่ทาหน้าที่ประเมิน (ครู เพื่อนนักเรียน และนักเรียน)
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์หรือ
จุดประสงค์การเรียนรู้, สาระ, การจัดการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นต้องออกแบบ
ให้มีความสอดคล้องกัน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553: 15)
2.1 แนวคิ ด และกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนวรรณคดี แ ละวรรณกรรมโดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐำน
สาหรับแนวคิดและการจัดการเรียนรู้ภาษาโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานมีนักการศึกษาได้ให้
แนวคิ ด และหลั ก การในการสอนสาระวรรณคดี แ ละวรรณกรรมโดยใช้ ว รรณกรรมเป็ น ฐาน
(Literature– based approach) ดังนี้
นิโคล และโรเบิร์ตส (Nicoll & Roberts, 1993: 49) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรม
วรรณกรรมเป็นฐาน (Literature – based program) ไม่เพียงแต่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการอ่านของ
นักเรียนเท่านั้น แต่เพื่อส่งเสริมให้รักการอ่านตลอดชีวิต ไม่เพียงแต่ให้สามารถอ่านได้เท่านั้นแต่ให้
สามารถเลือกที่จะอ่านได้ด้วย รัดเดลและรัดเดล (Ruddell & Ruddell, 1995: 103) กล่าวว่า นักเรียนป็น
นักทดสอบ นักตั้งสมมติฐาน นักสร้างทฤษฎีที่กระตือรือร้น เพื่อเรียนรู้ภาษาพัฒนาทักษะการรู้
หนังสือ และพัฒนาศักยภาพในการอ่านเขียนต่อวรรณกรรมที่ตนสนใจ นิโคล และ โรเบิร์ตส
(Nicoll & Roberts. 1993: 104) เชื่อว่าการพัฒนากระบวนการเรียนเพื่อส่งเสริมการอ่านนั้นไม่มีวิธี
ใดที่ดีไปกว่า วงจรการอ่าน (Reading circle) ของแชมเบอส์ (Chambers, 1995: 98) ซึ่งได้ เสนอ
ลาดับขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการอ่านให้นักเรียนมีลักษณะที่ดีในการอ่าน ดังนี้
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วงจรการอ่านเริ่มจากการเลือก (Selection) ในสังคมข้อเขียนที่จะเลือกมาอ่านมีอยู่มากมาย
นักเรียนจึงจาเป็นต้องมีทักษะในการเลือกหนังสือ ซึ่งแชมเบอส์ (Chambers, 1995: 98) อธิบายว่า
ครอบคลุมการหาเวลาและบรรยากาศเพื่อการอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจ
การอ่านมักตามด้วยการสะท้อน (Response) จากผู้อ่านว่า เศร้า โกรธ สนุกสนาน บางครั้งผู้อ่าน
อาจต้องการพูดเกี่ยวกับหนังสือกับคนอื่นหรือนักอ่านคนอื่น ถ้าเรื่องราวในหนังสือนั้นสนุกสนานก็ย่อม
ได้รับการเล่าซ้า หลังจากนั้นวงจรการอ่านก็จะเริ่มต้นใหม่
ผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุน (Enabling Adults) คือผู้เตรียมการ กระตุ้น สาธิต และสะท้อนเป็นผู้
เตรียมหนังสือและเวลาที่ใช้ในการอ่าน จัดสถานที่ กระตุ้นให้เป็นนักอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาธิตการ
อ่านออกเสียง เป็นตัวอย่างของนักอ่านที่ดี เป็นผู้ตอบสนอง สะท้อน ช่วยผู้อ่านเป็นรายบุคคล ด้วยเหตุนี้
อีเลียสัน และ เจนคินส์ (Eliason & Jenkins, 1990: 178) จึงกล่าวว่าครูต้องรู้ถึงความหลากหลายของ
วรรณกรรมสาหรับนักเรียน อ่านให้มาก เข้าใจลักษณะของวรรณกรรมและรวบรวมแหล่งของวรรณกรรม
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีนักการศึกษาได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังที่ รัดเดลและรัดเดล (Ruddle & Ruddle, 1995: 156)
ได้ประมวลไว้ ดังนี้
1. นักเรียนอ่านและตอบสนองต่อวรรณกรรมที่ต นเองสนใจ แม้ว่าบางครั้งเป็นงาน
เขียนที่ยากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ระดับความสามารถของนักเรียน
2. นักเรียนไม่จาเป็นต้องเข้าใจคาทุกคาในเรื่อง แต่ต้องเข้าใจเค้าโครงและความหมาย
โดยรวมของเรื่อง
3. นักเรียนควรได้มีเวลาอ่านหนังสือที่หลากหลายทั้งบทร้อยกรอง บันเทิงคดีและ
สารคดี
4. วรรณกรรมที่ใช้อ่านควรช่วยให้สามารถคาดคะเนได้ เช่น เป็นเรื่องที่คุ้นเคย
เพื่อให้สามารถควบคุมและมั่นใจในความสามารถของตนเอง
5. งานเขียนของนักเรียนควรมาจากวรรณกรรมและประสบการณ์จริง
จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่า วรรณคดีและวรรณกรรมไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพใน
การอ่านของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยังมีวิจารณญาณในการเลือกหนังสือ
อ่านอีกด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานมีนักวิชาการได้กล่าวไว้
ดังนี้ นิโคล และ โรเบิร์ตส์ (Nicoll & Roberts, 1993: 146) ได้ให้หลักในการจัดกิจกรรมในแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดังนี้
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1. สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาในการวางแผนกิจกรรมทุกกิจกรรม คือ วรรณกรรมที่
เลือกระดับชั้นเรียนและจุดประสงค์ในการสอนของครู
2. กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ในการสอน
3. กิจกรรมส่วนมากไม่สิ้นสุดในตัวของมันเองนักเรียนสามารถคิดอภิปรายและ
ทากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างหลากหลาย
4. นักเรียนควรได้รับการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือภาษาในเรื่องที่อ่าน
6. กิจกรรมควรเป็นที่น่าสนใจสาหรับนักเรียน
7. กิจกรรมควรสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดในโอกาสต่างๆ
8. กิจกรรมควรออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ เหมาะสมกับลักษณะของวรรณกรรมเรื่อง
นั้นๆ
9. ปริมาณของกิจกรรมแตกต่างกันไปตามลักษณะวรรณกรรมแต่ละเรื่อง
10. กิจกรรมไม่ควรมีมากเกินไป และมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน
11. กิจกรรมควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในธรรมชาติของวรรณกรรม
12. กิจกรรมควรคานึงถึงประสบการณ์และความรู้พื้นฐานของนักเรียน
13. กิจกรรมควรมีการชี้นาจากครูเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
14. นักเรียนควรมีโอกาสนาเสนอผลงานจากกิจกรรม
15. นักเรียนควรมีทางเลือกในการทากิจกรรมที่ตนชอบ
16. กิจกรรมควรมีความหลากหลาย ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสอนได้ครอบคลุม
อย่างสมดุลกันตลอดทั้งภาคเรียนหรือปีการศึกษา
นิโคลและโรเบิร์ตส (Nicoll & Roberts, 1993: 221) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความตระหนักในความหมายของวรรณกรรม ได้แก่ ตัวหนังสือ
ผู้เขียนผู้วาดภาพประกอบ ตัวละคร แกนเรื่อง เป็นต้น กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน คือ การ
ตอบสนองต่อวรรณกรรม หลังจากอ่านวรรณกรรมแล้ว เช่น การเขียนงานตามความสนใจของนักเรียน การ
ถ่ายทอดวรรณกรรมออกมาในรูปศิลปหัตถกรรมหรือการละคร
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2. เพื่อพัฒนาความตระหนักในภาษาของวรรณกรรม กิจกรรมที่ใช้คือ การให้นักเรียนได้
สัมผัสรูปแบบของภาษาที่ผู้แต่งเขียน ศึกษาว่าเกิดขึ้นอย่างไร และมีสิ่งใดเกี่ยวข้องบ้าง (โครงเรื่อง,
ตัวละคร, แกนเรื่อง)
อย่างไรก็ตามการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมไม่ได้มุ่งให้นักเรียนเป็นนักวิเคราะห์ภาษา
แต่มุ่งเพียงเพื่อให้ได้อ่านและพูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ เปรียบเทียบกับวรรณกรรมอื่นๆ
1. เพื่อพัฒนากลวิธีในการอ่าน การอ่านเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็น
กระบวนการคิดผ่านภาษาเขียน ด้วยเหตุที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของผู้เรียน เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
จึงค่อนข้างเป็นปัญหาสาหรับครูซึ่งต้องฝึกกระบวนการอ่านและวัดพัฒนาการการอ่านของนักเรียน
ดังนั้นจึงต้องหาทางที่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ ได้แก่ สิ่งที่นักเรียนแสดงออกสะท้อนถึงสิ่งที่ได้
อ่านไปแล้วทั้งในรูปของการพูดหรือการเขียน
2. เพื่อพัฒนาค่านิยมและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ใ นชีวิตที่กว้างขวาง
และหลากหลาย วรรณกรรมคือประสบการณ์ของมนุษย์ ผู้แต่งใส่ค่านิยมลงในงานเขียนของตนเอง
และมีโอกาสสัมผัสตัวละครและเหตุการณ์ที่อาจไม่สามารถพบได้ในชีวิตจริง วรรณกรรมเป็นตัวจุด
ประกายให้นักเรียนได้พูดและอภิปรายกัน
ข้อมูลที่นาเสนอเอาไว้ในประเด็นนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาถาม ในเครื่องมือ
ฉบับต่างๆ ดังนี้ คือ แบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน แบบสัมภาษณ์
ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ในด้านการ
นาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
2.2 วิธีสอน
วิธี ส อน หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ สอนดาเนินการให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ต ามจุ ดประสงค์
วิธีการที่นิยมใช้ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ (ชนาธิป พรกุล, 2551: 18) สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. วิธีสอนโดยใช้กำรบรรยำย (Lectuer)
1.1 ควำมหมำย
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 141) กล่าวถึงความหมายของวิธีสอนโดยใช้การ
บรรยาย ไว้ว่า เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนพูด บอกเล่า อธิบาย เนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน โดย
ที่ผู้ ส อนเป็นฝ่ ายเตรียมการศึกษาค้นคว้าเนื้อเรื่ องมาแล้วเป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายมารับผล
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การศึกษาค้นคว้านั้น โดยทั่วไปมักจะเป็นการสื่อความหมายทางเดียวคือ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน
โดยผู้ เ รียนจะมี ส่ วนร่วมในกิจ กรรมการเรียนการสอนน้อย เพียงแต่ฟัง จดบันทึก หรือซั กถาม
บางครั้ง วิธี สอนแบบนี้จะยึดบทบาทของผู้สอนเป็ นหลักสาคัญ สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี
(2554: 13-15) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบาย สิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน ให้
ผู้เรียนซักถาม แล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
1.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การบรรยายเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนจานวนมากได้
เรียนรู้ เนื้อหาสาระหรือข้อความรู้จานวนมากพร้อม ๆ กันได้ในเวลาที่จากัด
1.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
1.3.1 มีเนื้อหาสาระ หรือข้อความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
1.3.2 มีการบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย)
1.3.3 มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการบรรยาย
1.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
1.4.1 ผู้สอนเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย
1.4.2 ผู้สอนบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) เนื้อหาสาระที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
1.4.3 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
2. วิธีสอนโดยใช้กำรสำธิต (Demonstration)
2.1 ควำมหมำย
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 145) ได้ให้ความหมายของการสอนโดยใช้การ
สาธิต ไว้ว่า เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (อาจเป็นวิทยากรที่ผู้สอนเชิญมา) แสดง
หรือกระทาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆกับการบอก อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิง
รูปธรรม ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ สอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี (2554: 19) ได้กล่าวถึงความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการแสดงหรือทาสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตดู แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการสาธิต
2.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การสาธิตเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้เห็นการปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น
2.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
2.3.1 มีเรื่องหรือสิ่งที่จะสาธิต
2.3.2 มีการแสดง / การทา / ให้ผู้เรียนสังเกตดู
2.3.3 มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่
ได้จากการสาธิต
2.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
2.4.1 ผู้สอนแสดงการสาธิต ผู้เรียนสังเกตการสาธิต
2.4.2 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการ
สาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2554: 20)
3. วิธีสอนโดยใช้กำรทดลอง (Experiment)
3.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้การทดลอง คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดปัญหาและสมมติฐานใน
การทดลองและลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการทดลอง
3.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การทดลอง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือ
รายกลุ่มเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ชัดจากการคิดและการกระทาของตนเอง ทาให้การ
เรียนรู้นั้นตรงกับความเป็นจริง มีความหมายสาหรับผู้เรียนและจาได้นาน
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3.3 องค์ประกอบ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
3.3.1 มีปัญหาและสมมติฐานในการทดลอง
3.3.2 มีวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทดลอง
3.3.3 มีการทดลอง
3.3.4 มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
3.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
3.4.1 ผู้สอน / ผู้เรียนกาหนดปัญหาและสมมติฐานในการ
ทดลอง
3.4.2 ผู้สอนให้ความรู้ที่จาเป็นต่อการทดลอง ให้ขั้นตอนและ
รายละเอียดในการทดลองแก่ผู้เรียน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3.4.3 ผู้เรียนลงมือทดลองโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นตาม
ขั้นตอนที่กาหนดและบันทึกข้อมูลการทดลอง
3.4.4 ผู้เรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
3.4.5 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการ
เรียนรู้(ทิศนา แขมมณี, 2554: 25)
4. วิธีสอนโดยใช้กำรนิรนัย (Deduction)
4.1 ควำมหมำย
วิธีการสอนโดยใช้การนิรนัย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี
หลั กการ กฎ หรื อข้อสรุ ปในเรื่องที่เรียน แล้วจึงให้ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎี /
หลั กการ / กฎ หรือข้อสรุ ปนั้ น หรืออาจให้ผู้ เรี ยนฝึ กน าทฤษฎี/ หลั กการ/ กฎ หรื อข้ อสรุปนั้นไปใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในทฤษฎี/ หลักการ/ กฎ หรือข้อสรุปนั้น
ๆ อย่างลึกซึ้งขึ้น หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่าเป็นการสอนจากหลักการไปสู่ตัวอย่างย่อยๆ
4.2 วัตถุประสงค์
วิธีการสอนโดยใช้การนิรนัย เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนรู้หลักการและ
สามารถนาหลักการดังกล่าวไปใช้ได้
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4.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
4.3.1 มีทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือข้อสรุปต่าง ๆ
4.3.2 มีตัวอย่างสถานการณ์ที่หลากหลาย ที่สามารถนาทฤษฎี /
หลักการ / กฎ หรือข้อสรุปนั้นไปใช้ได้
4.3.3 มีการฝึกนาทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือข้อสรุปไปใช้ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
4.3.4 มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการนาหลักการไปใช้
4.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
4.4.1 ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ / ทฤษฎี / หลักการ / กฎ / ข้อสรุป
ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4.4.2 ผู้สอนให้ตัวอย่างสถานการณ์ใหม่ที่หลากหลายที่
สามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้
4.4.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัตินาความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้น
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4.4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
4.4.5 ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (ทิศนา
แขมมณี, 2554: 31-32)
5. วิธีสอนโดยใช้กำรอุปนัย (Induction)
5.1 ควำมหมำย
วิธี ส อนโดยการอุ ป นั ย คื อ กระบวนการสอนที่ ผู้ ส อนใช้ ใ นการช่ ว ยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการนาตัวอย่าง / ข้อมูล /ความคิด / เหตุการณ์
/ สถานการณ์ /ปรากฏการณ์ ที่มีหลักการ /แนวคิ ด ที่ต้องการสอนให้แก่ผู้เรียนแฝงอยู่มาให้ผู้เรียน
ศึกษาวิเคราะห์ จนสามารถดึงหลักการ / แนวคิดที่แฝงออกมา เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ
ต่อไป กล่าวอย่างสั้นๆ ได้ว่า เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่างๆ ด้วยตนเอง
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5.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การอุปนัยเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์สามารถจับหลักการ หรือประเด็นสาคัญได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรู้หลักการ /
แนวคิด หรือข้อความรู้ต่างๆ อย่างเข้าใจ
5.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
5.3.1 มีตัวอย่าง / ข้อมูล / สถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปรากฏการณ์ /
ความคิดที่เป็นลักษณะย่อยๆ ของสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
5.3.2 มีการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ เพื่อหาหลักการที่ร่วมกัน
5.3.3 มีการสรุปหลักการและข้อสรุปที่มีลักษณะเป็นหลักการ /
แนวคิด ซึ่งสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ต่อไปได้
5.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
5.4.1 ผู้สอน และ / หรือผู้เรียน ยกตัวอย่าง / ข้อมูล / สถานการณ์ /
เหตุการณ์ / ปรากฏการณ์ / ความคิด ที่มีลักษณะสาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้
5.4.2 ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์หาหลักการที่แฝงอยู่ในตัวอย่างนั้น
5.4.3 ผู้เรียนสรุปหลักการ / แนวคิด ที่ได้จากตัวอย่างนั้น (ทิศนา
แขมมณี, 2554: 37)
6. วิธีสอนโดยใช้กำรไปทัศนศึกษำ (Field Trip)
6.1 ควำมหมำย
วิธี สอนโดยใช้ การไปทัศนศึกษาคือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ ในการช่ วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนและเดินทางไป
ศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่อันเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น (ซึ่งอยู่นอกสถานที่ที่เรียนกันอยู่เป็นปกติ) โดยมี
การศึกษาสิ่งต่างๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ได้วางแผนไว้ และมีการอภิปรายสรุปการ
เรียนรู้จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา
6.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษาเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในเรื่องเรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
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6.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
6.3.1 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในเรื่อง
วัตถุประสงค์ สถานที่ การเดินทาง เรื่องที่จะศึกษา วิธีศึกษา ค่าใช้จ่าย กาหนดการเดินทางและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.3.3 มีกระบวนการในการศึกษาสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในสถานที่นั้น
6.3.4 มีการสรุปผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้จากการไปทัศนศึกษา
6.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
6.4.1 ผู้สอนและผู้เรียนวางแผนร่วมกันในเรื่องวัตถุประสงค์
สถานที่ที่จะไป การเดินทาง สิ่งที่จะไปศึกษา วิธีศึกษา ค่าใช้จ่าย กาหนดการเดินทาง และหน้าที่
ความรับผิดชอบ
6.4.2 ผู้สอนและผู้เรียนเดนทางไปยังสถานที่เป้าหมาย
6.4.3 ผู้เรียนศึกษาสิ่งต่างๆในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือ
วิธีการศึกษาที่ได้วางแผนไว้
6.4.4 ผู้สอนและผู้เรียนเดินทางกลับ และสรุปผลการเรียนรู้ หรื อ
ผู้สอนและผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้และเดินทางกลับ (ทิศนา แขมมณี, 2554: 43-44)
7. วิธีสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
7.1 ควำมหมำย
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 149) ได้ให้ความหมายของวิธี สอนแบบ
อภิปรายกลุ่มย่อยว่า หมายถึง วิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคาตอบแนวทาง หรือเพื่อ
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจึงเป็นวิธีสอนแบบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน คือ ได้คิด ได้ ทา ได้แก้ปัญ หา และได้ฝึกร่วมกันทางานแบบประชาธิ ปไตย ผู้เรียนจึง เป็น
ศูนย์กลางของการเรียน มีลักษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด การพูด การรับฟัง
การแสดงความคิดเห็น การทางานร่วมกับกลุ่ม เป็นต้น สอดคล้องกับที่ ทิศนา แขมมณี (2554: 49)
กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4 – 8 คน และ
ให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นที่กาหนด และ
สรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
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7.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมี ส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อัน
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนกว้างขึ้น
7.3 องค์ประกอบสาคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของวิธีสอน
7.3.1 มีการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 4–8 คน
7.3.2 มีประเด็นในการอภิปราย
7.3.3 มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก และ
ประสบการณ์กัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่มตามประเด็นการอภิปราย
7.3.4 มีการสรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายกันเป็นข้อสรุป
ของกลุ่ม
7.3.5 มีการนาข้อมูลสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียน
7.4 ขั้นตอนสาคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของการสอน
7.4.1 ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มละประมาณ 4–8 คน
7.4.2 ผู้สอน / ผู้เรียนกาหนดประเด็นในการอภิปราย
7.4.3 ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็น
อภิปราย
7.4.4 ผู้เรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็น
ข้อสรุปของกลุ่ม
7.4.5 ผู้สอนและผู้เรียนนาข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุป
บทเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2554: 50)
8. วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization)
8.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้กาหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ทาให้เรื่องราวนั้นมีชีวิต
ขึ้นมา และสามารถทาให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมเกิดความเข้าใจและจดจาเรื่องนั้นได้นาน
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8.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของ
เรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้ประจักษ์ชัดด้วยตาตนเอง ทาให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา จึงช่วยให้ผู้เรีย น
เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน และจดจาได้นาน
8.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
8.3.1 มีบทละคร คือเรื่องที่มีเนื้อหาและบทพูดหรือบทแสดงกาหนด
ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นจนจบ
8.3.2 มีการแสดงตามบทที่กาหนด และมีการชมและสังเกตการณ์แสดง
8.3.3 มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง การแสดง
ของผู้รับบทบาทต่างๆ
8.3.4 มีการสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการแสดงและชมการแสดง
8.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
8.4.1 ผู้สอน / ผู้เรียนเตรียมบทละคร
8.4.2 ผู้เรียนศึกษาบทละครและเลือก (หรือผู้สอนกาหนด) บทบาทที่
จะแสดง
8.4.3 ผู้ เรี ยนศึ กษาบทที่ จะแสดงและซ้ อมการแสดง ผู้ สอนให้
คาแนะนาในการชมการแสดงแก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ชม
8.4.4 ผู้สอนและผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการแสดง เช่น
เครื่องแต่งกาย ฉาก เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
8.4.5 ผู้เรียนแสดงหรือชมการแสดง
8.4.6 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผู้เล่น เรื่องราว
หรือเนื้อหาการแสดง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการแสดง (ทิศนา แขมมณี, 2554: 59-60)
9. วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing)
9.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการ
ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด โดยการให้ ผู้ เ รี ย นสวมบทบาทใน
สถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน และ
นาเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิดความรู้สึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบ
มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์
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9.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น
หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง
9.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
9.3.1 มีสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ
9.3.2 มีการแสดงบทบาทสมมติ
9.3.3 มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดงและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
9.4 ขั้นตอนสำคัญ (ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
9.4.1 ผู้สอน / ผู้เรียน นาเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ
9.4.2 ผู้สอน / ผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท
9.4.3 ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์
9.4.4 ผู้เรียนแสดงบทบาทและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก
9.4.5 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้แสดง
9.4.6 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแสดงและ
การชมการแสดง (ทิศนา แขมมณี, 2554: 67-68)
10. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง (Case)
10.1 ควำมหมำย
วิธี สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่ วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็น
จริง และตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มาของคาตอบนั้นมาใช้
เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
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10.2 วัตถุประสงค์
วิธี ส อนโดยใช้ ก รณี ตั วอย่ าง เป็ น วิธี ก ารที่ มุ่ ง ช่ วยให้ผู้ เ รีย นฝึก ฝนการ
เผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
และเรียนรู้ความคิดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
10.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
10.3.1 มีกรณีเรื่องที่คล้ายกับเหตุการณ์จริง
10.3.1 มีประเด็นคาถามให้คิดพิจารณาหาคาตอบ
10.3.3 มีคาตอบที่หลากหลาย คาตอบไม่มีถูกผิดอย่างชัดเจน
หรือแน่นอน
10.3.4 มี การอภิปรายเกี่ย วกับสภาพการณ์ ปัญหา มุ ม มอง
และวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
องค์ประกอบสาคัญของวิธีสอนโดยใช้ กรณีตัวอย่าง ที่กล่าวข้างต้น มี
ความสอดคล้องกับที่ ชนาธิป พรกุล (2554: 165) กล่าวไว้ว่า
1. เป็นเรื่องราวอย่างย่อที่เหมือนชีวิตจริง นาเสนอเหตุการณ์หรือ
ประเด็นที่เป็นปัญหา
2. การศึกษาปัญหาใช้กระบวนการอภิปราย
3. มีคาตอบที่เป็นไปได้หลายคาตอบ
10.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
10.4.1 ผู้สอน / ผู้เรียนนาเสนอกรณีตัวอย่าง
10.4.2 ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง
10.4.3 ผู้เรียนอภิปรายประเด็นคาถามเพื่อหาคาตอบ
10.4.4 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายคาตอบ
10.4.5 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาวิธีแก้ปัญหา
ของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ (ทิศนา แขมมณี, 2554: 75)
11. วิธีสอนโดยใช้เกม (Game)
11.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้เกม คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนาเนื้อหาและข้อมูล
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ของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุป
การเรียนรู้
11.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่าง
สนุกสนาน และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทาให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็น
วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง
11.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
11.3.1 มีเกมและกติกาการเล่น
11.3.2 มีการเล่นเกมตามกติกา
11.3.3 มี การอภิป รายเกี่ ยวกั บผลการเล่ น วิ ธี การเล่ น และ
พฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการเล่น
11.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
11.4.1 ผู้สอนนาเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น
11.4.2 ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา
11.4.3 ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ผลการเล่ น และ
วิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2554: 81)
12. วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จำลอง (Simulation)
12.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย
ให้ผู้ เ รียนเกิ ดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มี
บทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ที่อยู่ใน
สถานการณ์ นั้น โดยใช้ ข้อ มู ล ที่ มี สภาพคล้ ายกั บข้ อมู ล ในความเป็ น จริ ง ในการตั ด สิน ใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง
12.2 วัตถุประสงค์
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สภาพความเป็ น จริ ง เกิ ด ความเข้ า ใจในสถานการณ์ หรื อ เรื่ อ งที่ มี ตั ว แปรจ านวนมากที่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน (ทิศนา แขมมณี, 2554: 89)
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12.3 จุดมุ่งหมำย
ผู้สอนเลือกใช้สถานการณ์จาลอง เมื่อผู้สอนมีจุดมุ่งหมายข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
12.3.1 เรียนรู้ประสบการณ์อันตรายในชีวิตจริงอย่างปลอดภัย
12.3.2 พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา
12.3.3 เพิ่มแรงจูงใจ และความสนใจในการเรียนรู้
12.3.4 ส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฏี
หรือข้อเท็จจริง
12.3.5 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเจตคติบางอย่าง
12.3.6 ช่วยให้แต่ละคนเข้าใจบทบาทของตนเอง
12.3.7 ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทที่มีผลกระทบต่อชีวิต
12.3.8 เตรียมผู้เรียนสาหรับบทบาทใหม่ในอนาคต
12.3.9 ฝึกให้มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
12.3.10 ลดปัญหาที่มีความซับซ้อน (ชนาธิป พรกุล, 2554: 170)
12.4 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
12.4.1 มีสถานการณ์ ข้อมูล บทบาทและกติกา ที่สะท้อนความเป็นจริง
12.4.2 ผู้ เล่ นในสถานการณ์ มี ปฏิ สั มพั นธ์ กั บปั จจั ยต่ างๆ ใน
สถานการณ์นั้น
12.4.3 ผู้เล่นหรือผู้สวมบทบาทมีการใช้ข้อมูลที่ให้ในการตัดสินใจ
12.4.4 การตัดสินใจส่งผลต่อผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์จริง
12.4.5 มีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล และกติกาของ
สถานการณ์ วิธีเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น เพื่อการเรียนรู้
12.5 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
12.5.1 ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จาลอง
12.5.2 ผู้สอนนาเสนอสถานการณ์จาลอง บทบาท ข้อมูล และ
กติกาการเล่น
12.5.3 ผู้เรียนเลือกบทบาทที่จะเล่น หรือผู้สอนกาหนดบทบาท
12.5.4 ผู้เรียนเล่นตามกติกาที่กาหนด
12.5.5 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ ยวกับสถานการณ์
ข้อมูล และกติกาของสถานการณ์วิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น
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12.5.6 ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเล่น
(ทิศนา แขมมณี, 2554: 90)
13.วิธีสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน (Learning Center)
13.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน คือกระบวนการในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดโดยผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนหรือมุม
ความรู้ ซึ่งผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนหลายๆ อย่างประสมกัน
เอาไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ปกติศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีเนื้อหาสาระ
เบ็ดเสร็จในตนเอง ผู้เรียนจะหมุนเวียนกันเข้าศูนย์ต่างๆ จนครบทุกศูนย์โดยมีศูนย์สารองไว้สาหรับ
ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้เร็วและทากิจกรรมเสร็จก่อนคนอื่นๆ ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมศูนย์การเรียน
ให้คาแนะนาช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ทิศนา แขมมณี, 2554: 95)
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 168) ที่กล่าวว่า ศูนย์การเรียนเป็นวิธีการสอนที่
เน้นความสาคัญของนักเรียนหรือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคนิคการจักการเรียนการสอน
ที่ใช้สื่อประสม (Multi Media Approach) และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นสิ่งสาคัญ
เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาจากการ
กระทากิจกรรม และการศึกษาด้วยตนเอง โดยแต่ละศูนย์มีชุดการสอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้
หมุนเวียนเรียนจนครบทุกศูนย์
13.2 วัตถุประสงค์
วิ ธี ส อนโดยใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย น เป็ น วิ ธี ก ารที่ มุ่ ง ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
13.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
13.3.1 มีชุดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ บัตร
คาสั่งในการทากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ เครี่องมือ และสื่อที่จาเป็นสาหรับทากิจกรรม รวมทั้งแบบวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
13.3.2 มีศูนย์การเรียน หรือมุมความรู้ หรือสถานที่สาหรับกลุ่ม
ผู้เรียนในการศึกษาและทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรคาสั่ง
13.3.3 ผู้เรียนศึกษาและทากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็น
กลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา
13.3.4 ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่เกิดจาการทากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์
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13.4 ขั้นตอนสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
13.4.1 ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียน
13.4.2 ผู้สอนให้คาชี้แจงและคาแนะนาแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้
โดยใช้ศูนย์การเรียน
13.4.3 ผู้เรียนทาแบบสอบก่อนเรียน
13.4.4 ผู้เรียนศึกษาและทากิจกรรมตามบัตรคาสั่งในศูนย์ต่างๆ
ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลจนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา
13.4.5 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี,
2554: 95-96)
14 . วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)
14.1 ควำมหมำย
วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม คือกระบวนการที่ผู้สอนใข้ในการ
ช่ วยให้ผู้ เ รียนเกิ ดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ ผู้เรียนศึ กษาจากบทเรีย น
สาเร็จรูปด้วยตนเอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากบทเรียนปกติ กล่าวคือ เป็นบทเรียนที่นา
เนื้อหาสาระที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแตกเป็นหน่วยย่อย (small steps) เพื่อให้ง่ายแก่ผู้เรียนใน
การเรียนรู้ และนาเสนอแก่ผู้ เ รียนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่ง ที่เรียน และ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้ทันที (immediate feedback) ว่าผิดหรือถูก ผู้เรียนสามารถใช้
เวลาในการเรียนรู้มากน้อยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
เพราะบทเรียนจะมีแบบสอบทั้งแบบทดสอบก่อนการเรียน (pre- test) และแบบทดสอบหลังการ
เรียน (post - test) ไว้ให้พร้อม
14.2 วัตถุประสงค์
วิ ธี ส อนโดยใช้ บ ทเรี ย นแบบโปรแกรมเป็ น วิ ธี ก ารที่ มุ่ ง ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย น
รายบุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความต้องการและความสนใจของตน
14.3 องค์ประกอบสำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
14.3.1 มีบทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน
14.3.2 มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากบทเรียนแบบโปรแกรม
14.4 ขั้นตอนที่สำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน
14.4.1 ผู้สอนศึกษาปัญหา ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน
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14.4.2 ผู้สอนเลือก แสวงหา หรือสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม
ในเรื่องที่ตรงกับปัญหาความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน
14.4.3 ผู้สอนแนะนาการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมให้ผู้เรียนเข้าใจ
14.4.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรมด้วยตนเอง
14.4.5 ผู้เรียนทดสอบการเรียนรู้ของตนด้วยตนเอง หรือมารับ
การทดสอบจากผู้สอน (ทิศนา แขมมณี, 2554: 101-102)
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับมัธยมศึกษำ
วรรณคดีและวรรณกรรมมีความสาคัญและมีคุณค่า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม จึงต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เห็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมมากที่สุด
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 235) กล่าวถึง การสอนวรรณคดีว่า ครูควร
เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีอย่างแท้จริงและจะต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น การฟ้อนรา
การขับร้อง การแสดงละคร และความรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมไทย ต้ องมี ทั ศนะที่ ดีต่ อการสอนสาระ
วรรณคดี และวรรณกรรม และพยายามปลู กฝั งให้ นั กเรี ยนมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อวรรณคดี ในการสอน
วรรณคดี ควรคานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนตลอดจนความสามารถและความต้องการของนักเรียน
ในการสอนทุกครั้งควรเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไปด้วย เพราะจะช่วยให้การเรียนการสอน
ดาเนินไปตามเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ควรใช้วิธีสอนหลายๆวิธีให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด
เท่าที่ทาได้ ควรเน้นมโนทัศน์มากกว่าเนื้อหา มุ่งให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความสุข ความ
จรรโลงใจ โดยคานึงถึงนักเรียนเป็นสาคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่
ต้องเกิดความกังวลว่าความคิดของตนจะไม่สอดคล้องกับครู ครูเองก็ควรเป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟัง
และเคารพความคิดเห็นของนักเรียน พยายามสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะทาให้นักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น และมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 229-230) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการ
เรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม สามารถสรุปความได้ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักความหมายของคาว่าวรรณคดี
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักลักษณะหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดี
3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยและศึกษาวรรณคดีในรูปแบบต่างๆ
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4. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ทานองพูด ทานองเสนาะ ให้ถูกต้อง
5. เพื่อฝึกทักษะการอ่านในใจ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อเรื่อง การตีความ ตลอดจนคาศัพท์ต่างๆ
7. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่องที่อ่าน
8. เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาลักษณะข้อบังคับต่างๆของคาประพันธ์ที่ใช้ในวรรณคดีแต่ละ
เรื่อง
9. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดี และเข้าถึงอรรถรสของวรรณคดี สามารถ
จดจาคาหรือข้อความที่ไพเราะ เป็นคติ ข้อคิดต่างๆ และมีมโนทัศน์ที่ถูกต้อง
10. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิจารณ์วรรณคดี วิจารณ์ลักษณะนิสัย และการกระทา
ของตัวละครด้วยใจเป็นธรรม ปราศจากอคติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีชีวทัศน์ที่กว้างขวาง
12. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย
13. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวรรณคดีไทย
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2523: 35-37) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม สรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนทุกประเทศควรรับทราบประวัติวรรณคดีของตน เพื่อให้รู้ว่าวรรณคดีของ
ชาติมีลักษณะอย่างไร วิวัฒนาการมาอย่างไร มีงานชิ้นเอกใดบ้างที่บรรพบุรุษยกย่อง
2. นักเรียนวรรณคดีต้องเรียนวรรณคดีเช่ นเดียวกับนักเรียนกฎหมายต้องเรียน
กฎหมาย วรรณคดี ที่ คั ดเลื อกมาให้ เรี ยนมี หลายประเภท ทั้ งนี้ ครูควรให้ นั กเรี ยนได้ มี โอกาสอ่ าน
วรรณคดีทั้งเรื่อง และต้องฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดเชิงวิจารณ์ว่าวรรณคดีนั้นมีส่วนงามและส่วน
บกพร่องที่ใด ควรให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เมื่อทราบความคิดเพื่อเป็น
แนวทางให้นักเรียนได้คิดต่อไป
3. ควรจัดการเรียนรู้วรรณคดีถึงขั้นวิจักษ์ คือ เป็นการอ่านหนังสือโดยปล่อยให้มี
ปฏิ กิริยาตอบสนองอย่างเสรี แต่ต้องสังเกตและจดจาปฏิกิริยานั้นไว้ อีกทั้งควรให้นั กเรียนได้อ่าน
วรรณคดีที่ไม่ค่อยดีบ้าง เพื่อให้นักเรียนหาข้อบกพร่องของวรรณคดีเรื่องนั้น
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สรุปได้ว่า การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวทางและลักษณะการสอนที่ทาได้อย่าง
หลากหลาย ในการสอนควรสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด วิพากษ์วิจารณ์
เนื้อหาส่วนต่างๆ จากเรื่องที่ได้เรียนให้มากที่สุด ดังนั้นในการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรมควรเน้นให้นักเรียนได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และข้อคิดจาก
วรรณคดี และวรรณกรรมได้ ม ากที่ สุ ดตามศั กยภาพ รวมทั้ ง ครู ควรจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ อย่ าง
หลากหลาย เพื่อสร้างความสนใจและทาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้เรียน
การจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาควบคู่กับ
การสอนอ่าน ระดับการอ่านสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ต้องอ่านได้ในระดับการอ่าน
เพื่ อความเข้ าใจ คื อ การที่ ผู้ อ่ านสามารถคิ ดและตี ความหมายในสิ่ งที่ ผู้ เขี ยนต้ องการสื่ อ โดย
กระบวนการทางความคิ ดที่ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ เดิมของผู้อ่านเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการ
ตีความตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความเข้าใจซึ่งความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ข้อมูลที่นาเสนอเอาไว้ในประเด็นนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาถาม ในเครื่องมือฉบับ
ต่างๆ ดังนี้ คือ แบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนั กเรียน แบบสัมภาษณ์ครู
ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ในด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
4. สื่อกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
4.1 ควำมหมำยของสื่อกำรเรียนกำรสอน
กิดานันท์ มลิทอง (2540: 79) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อชนิดใด
ก็ ต ามที่ บ รรจุ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน เป็ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างกายภาพที่ น ามาใช้ ใ น
เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสาหรับทาให้การเรียนการสอนของผู้สอน
ส่งไปถึงผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้เป็น
อย่างดี
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 4) ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน หมายถึง
สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ ซึ่งครูและนักเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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จากความหมายที่นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ไว้ สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการ
สอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการใดๆก็ตามที่ผู้สอนจัดขึ้น เพื่อการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ และเจตคติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.2 ประเภทของสื่อกำรเรียนกำรสอน
สื่อการเรียนการสอนสามารถจาแนกออกเป็นหลายประเภท โดยยึดหลักการที่
แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523: 112) แบ่งประเภทของสื่อออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อการเรียนการ
สอนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปหรือผุพังง่าย เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพชุด แผนภูมิ แถบเทป ฟิล์มต่างๆ
เป็นต้น
2. สื่อการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สื่อ
ประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น กระดานป้ายนิเทศ เครื่องเสียง หรือเครื่องฉายต่างๆ เป็นต้น
3. สื่อการเรียนการสอนประเภทวิธีการ (Technique) หมายถึง วิธีการ
และกิจกรรมทุกอย่างที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้น ทั้งในและนอกห้องเรียน วิธีการเป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างกระฉับกระเฉง และมีประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง
กมล เวียสุวรรณและ นิตยา เวียสุวรรณ (2536: 25) แบ่งประเภทของสื่อออกเป็น
3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเล็ก ซึ่งทาหน้าที่เก็บความรู้ในลักษณะของ
ภาพเสียง และอักษรในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาได้
อย่างแท้จริงและกว้างขวาง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วัสดุที่เสนอความรู้ได้จากตัวมันเอง ได้แก่หนังสือเรียนหรือ
ตารา ของจริง หุ่นจาลอง รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น
1.2 วั สดุ ที่ต้ องอาศั ยสื่ อประเภทเครื่อ งกลไก เป็น ตัว นาเสนอ
ความรู้ไ ด้แก่ฟิล์ม ภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิล์ม สตริป เส้นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน์ รายการที่ใช้เครื่องช่วยสอน เป็นต้น

43
2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่อใหญ่ ที่เป็นตัวกลาง
หรือทางผ่านของความรู้ ที่ถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อ
การสื่อความหมายเลยถ้าไม่มีความรู้ในรูปแบบต่างๆ มาป้อนผ่านเครื่องกลไกเหล่านี้ สื่อประเภทนี้จึง
จาเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิดเป็นแหล่งความรู้ให้มันส่งผ่าน ซึ่งจะทาให้ความรู้ที่ส่งผ่านมี
การเคลื่อนไหวไปสู่นักเรียนจานวนมากได้ไกลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทาหน้าที่เหมือนครูเสียเอง เช่น
เครื่องช่วยสอน ได้แก่เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่อง
ฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่
จาเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมื อเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้ เทคนิคและกลวิธี ต่างๆ ควบคู่กันไป
โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นสาคัญ
การแบ่งประเภทของสื่อการเรียนการสอนเช่นนี้ นับเป็นการแบ่งที่ครอบคลุมสื่อ
ทุกชนิดและสะดวกในการพิจารณาว่าสื่อแต่ละชนิดอยู่ประเภทใด
จากความหมายที่นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ไว้ สรุปได้ว่า ประเภทของสื่อ
การเรียนการสอน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ
1. สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ (Software)
2. สื่อการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ์ (Hardware)
3. สื่อการเรียนการสอนประเภทวิธีการ (Technique)
โดยสามารถแบ่งประเภทแยกย่อยได้ตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนนามาใช้
สื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม คือ
การเลือกใช้สื่อในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับเนื้อหาในการเรียนการสอนและเหมาะสมกับความ
สนใจของผู้เรียน
ข้อมูลที่นาเสนอเอาไว้ในประเด็นนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาถาม ในเครื่องมือ
ฉบับต่างๆ ดังนี้ คือ แบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน แบบสัมภาษณ์
ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ในด้านการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
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5. กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
5.1 ควำมหมำยของกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
การประเมินผลเป็นขั้นตอนสาคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กล่าวว่าเป็นกระบวนการสาคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้และ
การประเมินผลต้องมีลักษณะสอดคล้องและดาเนินการควบคู่กันไป ดังนั้ นเมื่อจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง(Authentic Learning) จึงต้องกาหนดการ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมินผลทั้งกระบวนการหาความรู้
พฤติ กรรมการปฏิ บั ติ และผลผลิ ตของการเรี ยนรู้ ที่ ผู้ เรี ยนสร้ างออกมาด้ วยตนเอง ซึ่ งอาจเป็ น
ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ หลักการ กฎ รวมทั้งทฤษฎี ผลผลิต นักการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของการ
ประเมินตามสภาพจริงไว้ ดังต่อไปนี้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 102) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมิน
ตามสภาพจริงไว้ดังนี้
1. เป็นวิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริง
ของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
2. เป็นการประเมินเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ ความคิด พฤติกรรม
วิธีการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ และเจตคติของผู้เรียน
ชวลิต ชูกาแพง (2550: 37) ได้กล่าวถึง ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง สามารถ
สรุปความได้ ดังนี้
1.เป็นการประเมินที่ใช้เทคนิคการประเมิ นอย่างหลากหลายวิธี เพื่อจะตรวจสอบ
คุณภาพงานของนักเรียน เพื่อแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงถึงการกระทาหรือวิธีการ
ที่นักเรียนใช้
2. เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและทักษะที่จาเป็นของนักเรียนใน
สถานการณ์ที่เป็นจริงของโลกปัจจุบัน ที่เน้นงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ
3. เป็นการประเมินเชิงปฏิบัติที่สัมพันธ์และมีความหมายที่แท้จริงกับชีวิตประจาวัน
ความสามารถของผู้เรียนที่จะปฏิบัติงานที่จะสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง การปฏิบัติงานในชีวิต
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จริงต้องการผู้ที่มีทักษะด้านสติปัญญา เช่น ทักษะการวางแผนร่วมกันและการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็น
4. การประเมินโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย แทนการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือใน
การวัดเพียงอย่างเดียว เทคนิคการประเมินตามสภาพจริงมักนิยมทาโดยการรวบรวมงานภาคปฏิบัติที่
ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับชีวิตประจาวัน
จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริงที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ
ประเมิ นตามสภาพจริ งเป็ นการประเมิ นผลที่มุ่ งเน้ นให้ ผู้เรี ยนเป็นผู้ กระทากิ จกรรมต่ างๆด้วยการ
แสดงออกหลายๆด้านเพื่อนาไปแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุการณ์ที่เป็นจริงโดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย
5.2 ลักษณะสำคัญของกำรประเมินตำมสภำพจริง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง
พบว่านักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพจริงไว้ ดังต่อไปนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 103–104) กล่าวถึง ลักษณะ
สาคัญของการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งสามารถดาเนินการ ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพ / ความสามารถของผู้เรียน ที่มีผลมาจากการเรียนรู้แบบ
บูรณาการประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน คือ
1.1 การประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
1.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมินผลการปฏิบัติ (Performance Assessment) จะเน้นประเมิน
ทักษะการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติและผลงานที่ ได้จากการคิดออกแบบสร้างสรรค์และปฏิบัติ
ตามบริบทของสิ่งที่เรียนรู้
3. การกาหนดประเด็นการประเมิน (Rubrics) การประเมินตามสภาพจริงจะมี
ความเที่ยงตรง (Validity) ก็ต่อเมื่อประเด็นการประเมินครอบคลุมสิ่งที่จะประเมินและจะเกิดความ
เชื่อมั่น (Reliability) เมื่อสร้างเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนเป็นปรนัย เนื่องจากการประเมินมี
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ความสาคัญ จึงควรกาหนดให้ครอบคลุมและใช้ประเมินได้กับงานทุกชิ้นเพราะผลงานที่ได้จากการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนจะแตกต่างกันไปตามแนวของแต่ละคน
ชวลิต ชูกาแพง (2550: 39) ได้กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพจริง
มีลักษณะ ดังนี้
1. การปฏิบัติในสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริง ออกแบบขึ้นเพื่อ
ประเมินการปฏิบัติในสภาพจริง
2. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่เป็นแก่นแท้ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้อง
เป็นเกณฑ์ประเมิน “แก่นแท้”ของการปฏิบัติมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สร้างขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะเกณฑ์ที่เป็นแก่นแท้นี้เป็นเกณฑ์ที่เปิดเผยและรับรู้กันอยู่ในโลกของความเป็นจริงของ
ทั้งตัวนักเรียนเองและผู้อื่น ไม่ใช่เกณฑ์ที่เป็นความลับปกปิดอย่างที่การประเมินดั้งเดิมใช้อยู่ การ
ให้นักเรียนรู้ว่าตนเองทาภารกิจอะไรและมีเกณฑ์ อย่างไร การเปิดเผยเกณฑ์การประเมินไม่ใช่เป็น
การ “คดโกง” ถ้าภารกิจนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติจริง แต่ถ้าเป็นการหาคาตอบที่ถูกที่สุด
เพียงคาตอบเดียว เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ การเปิดเผยคาตอบก่อน ย่อมไม่ควรทา
3. การประเมินตนเอง จุดประสงค์คือ
3.1 เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการประเมินงาน
ของตน โดยเทียบวัดกับมาตรฐานทั่วไป
3.2 เพื่อปรับปรุง ขยับขยายและเปลี่ยนทิศทางการดาเนินงาน
3.3 เพื่อริเริ่มในการวัดความก้าวหน้าของตนในแบบต่างๆหรือจุด
ต่างๆ การประเมินตนเองเป็นการทางานที่ตนเป็นผู้ชี้นาตนเอง ปรับปรุงจากแรงจูงใจของตนเอง
4. การนาเสนอผลงาน กิจกรรมการนาเสนอทาให้เกิดการเรียนรู้ที่หยั่งราก
ลึก เนื่องจากนักเรียนได้สะท้อนความรู้สึกของตนเอง และมีการนาเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ลักษณะ
ของการประเมินตามสภาพจริงเช่นนี้มีประโยชน์ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่สาคัญอีกหลายประการ
อาทิ
4.1 เป็นสัญญาณบ่งบอกว่างานของนักเรียนมี ความส าคัญมาก
พอที่จะให้ผู้อื่นรับรู้และชื่นชมได้
4.2 เปิดโอกาสให้ผู้อื่น เช่น ครู เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้
ตรวจสอบ ปรับปรุงและชื่นชมในความสาเร็จ
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4.3 เป็นตัวแทนของการบรรลุถึงเป้าหมายในการวัดทางการศึกษา
อย่างแท้จริงและมีชีวิตชีวา
จากลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพจริงที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า ลักษณะสาคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ การจัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกสิ่งที่
เรียนต้องมีความหมายและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ นักเรียนได้ประเมินตัวเอง และ
มีเกณฑ์การประเมินที่เปิดเผยโปร่งใส พร้อมทั้งใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผลทางการ
เรียน
5.3 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 209-223) ได้กล่าวถึงแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมว่า ครูควรประเมินผลการเรียนของนักเรียนในทุก
ด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทัศนะและทัศนคติของนักเรียน ในแต่ละด้านควรมีการประเมินให้ลึกซึ้ง
กว้างขวาง ไม่ควรเน้นเรื่องความจาเพียงอย่างเดียว ควรเน้นด้านความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ด้วย
กล่าวโดยสรุป ครูควรประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนในทุกๆ
ด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทัศนะและทัศนคติของนักเรียน จากสถานการณ์ที่เป็นจริงที่ปรากฏ เพื่อให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องและชัดเจน
ข้อมูลที่นาเสนอเอาไว้ในประเด็นนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาถาม ในเครื่องมือ
ฉบับต่างๆ ดัง นี้ คือ แบบสอบถามครูภ าษาไทย และผู้บริหารสถานศึกษา แบบสัม ภาษณ์ครู
ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ในด้านการใช้
วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
6. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนจะส าเร็ จ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ บุ ค ลากรที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน
6.1 บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลที่สาคัญอย่างยิ่งคนหนึ่งที่จะสามารถผลักดันการ
พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ความสาเร็จ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ต้องคอยอานวยความ
สะดวก ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนา ให้กาลังใจและส่งเสริมอย่างจริงจังทั้งคาพูดและการปฏิบัติ ซึ่ง
มี นั ก การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา ได้ เ สนอบทบาทของผู้ บ ริ ห าร
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สถานศึ กษาที่ส ามารถปฏิ บัติ ให้ส อดคล้ องกั บการพัฒ นาการเรีย นการสอนและหากผู้ บริ หาร
สถานศึ กษาสามารถปฏิ บัติ ต ามบทบาทดั ง กล่ า วได้ ย่ อ มทาให้ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ประสบความสาเร็จ ซึ่งแนวคิดต่างๆมีดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541: 80-83) ได้เสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนการสอนไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทาแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาครูและบุคลาการให้มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน บริหารและบริการหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน และจัดการเรียนการสอน จัดระบบ
การนิเทศภายในเพื่อช่วยเหลือ อานวยการให้คาปรึกษาและให้กาลังใจแก่ครู จากนั้นก็ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อดูความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค แล้วนามาปรับปรุงและพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 27) ได้กาหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการ
พัฒนาการเรียนการสอนไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาจัดทาหลักสูตร
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมการจัดการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรให้รู้และเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้
สุพล วังสินธุ์ (2542: 34) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นาหลักสูตรไปใช้ จะต้อง
ส่งเสริมการนานวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอนใหม่ๆ จะต้องเป็นผู้จัดหาทุนและงบประมาณมา
สนั บสนุน โดยการประชาสั มพันธ์ สร้างความเข้าใจกับชุ มชน ให้ชุ มชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการจั ด
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สุวิทย์ คามูล (2543: 14) ได้เสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องจัดระบบประกันคุณภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเอง และใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรี ยนรู้ ขึ้ นภายในโรงเรี ยน จั ดท า จั ดหา สื่ ออุ ปกรณ์ การเรี ยนรู้ อย่ างเต็ มที่ และเพี ยงพอ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลา
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อรทัย คามูล (2542: 53) ได้เสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้
1. ศึกษาทาความเข้าใจหลักของการจัดการเรียนรู้
2. ให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
5. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
6. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน
สรุปได้ว่า บทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒ นาการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งวางแผนจั ด ท าแผนงานโครงการ เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้
ประชาสั ม พั น ธ์ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรรวมทั้ ง จั ด ระบบนิ เ ทศภายใน เพื่ อ
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาแนะนาและประเมินผลการทางาน
6.2 บทบำทของครูผู้สอน
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดต่างๆที่นามาใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน ประกอบด้วย มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา
27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2545: 12-16)
1. การจัดการเรียนการสอนต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ซึ่งต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ (มาตรา 22)
2. การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ (มาตรา 23)
3. การจัดการเรียนการสอนต้องจัดเนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา และครูผู้สอนต้องได้รับการส่งเสริมให้สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
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อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ (มาตรา 24)
4. การจัดการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาต้องจัดประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม รวมทั้งใช้วิธีที่หลากหลายใน
การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ (มาตรา 26)
5. การจัดการเรียนการสอนนั้น ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (มาตรา 27)
6. หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาต้ อ งมี ลั ก ษณะหลากหลาย ทั้ ง นี้ ให้ จั ด ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
(มาตรา 28)
7. ครูผู้สอนต้องสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับผู้เรียนได้ (มาตรา 30)
กรมวิชาการ (2544: 40) ได้ให้ความสาคัญของครูโดยสรุปว่า ครูเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญใน
การจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จด้วยดี เพราะการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุ ดตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่ งกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตนเต็ม ตามศักยภาพ
ดังนั้น สมรรถภาพที่จาเป็นของครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามบทบาทโดยสรุป ดังนี้
1. วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
2. จัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง
แสดงออกอย่างอิสระและมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม
3. จัดทาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ชี้และจัดหาแหล่งการเรียนรู้อื่นๆในชุมชน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ แหล่ง
ผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ
4. พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์
5. เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติดีต่อเพื่อนครูและนักเรียน
6. จั ดสภาพแวดล้ อมของห้ องเรี ยนและสถานศึ กษาให้ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้ ให้ มี
บรรยากาศดึงดูดความสนใจ ท้าทายให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม
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7. จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง โดยประเมินจากการ
ปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
8. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
9. จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยให้มีการประสานกันระหว่างสถานศึกษา
บ้านและชุมน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543: 56) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการพัฒนาการเรียนการสอน คือ
1. ครูต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ใหม่ เปลี่ยนวิธีคิด โดยมีความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
2. ครูต้องมีความเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนรู้
3. การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทา ซึ่งครูจะยิ่งมีความสาคัญจะต้องมีการวางแผนการ
เรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาขึ้นไป
โดยอาศัยความรู้ภายในของตนเองกับการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆรอบตัวผู้เรียน
4. เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ที่มาจากผู้เรียนจะมีความ
หลากหลายขึ้ นอยู่ กั บศั กยภาพของผู้เรี ยนแต่ ละคน โดยเน้นความแตกต่ างระหว่างบุคคลที่ ไม่ ใช่
คุณภาพของการจา แต่เป็นศักยภาพของการใส่ใจและผลักดันของแต่ละบุคคล
5. พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนมีศักยภาพที่หลากหลาย
และซับซ้อน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทุกๆคนและทุกๆด้าน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างแบบเปิด มีความยืดหยุ่นหลากหลาย ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ทักษะการคิด ทักษะ
กระบวนการ ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ทักษะการจัดการ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะหลอมรวมเป็นทักษะชีวิต
ของผู้เรียน
7. การประเมินในขณะมีการเรียนการสอน เป็นการประเมินที่เป็นธรรมชาติสอดคล้อง
กับความเป็นจริง
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ชาตรี เกิดธรรม (2545: 6) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. การให้คาแนะนา สิ่งที่ผู้สอนควรชี้แนะ คือ
1.1 ชี้ แ นะกิ จ กรรม หั ว ข้ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า หรื อ สถานการณ์ ซึ่ ง อาจเป็ น
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลองก็ได้ ให้เป็นไปตามหลักสูตรหรือสอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่ง
ครูต้องเตรียมการ โดยเสนอให้เลือกหรือให้นักเรียนกาหนดขึ้นเอง และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก
ครู เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร
1.2 ชี้แนะวิธีการดาเนินการโดยให้คาปรึกษาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้ อมูล วิธีรวบรวม วิธีนาเสนอ แนะนาการทางานร่วมกัน การใช้สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้
2. การกากับดูแลกิจกรรม ผู้สอนควรกากับดูแลดังนี้
2.1 กากับดูแลการทางาน โดยแนะนาวิธีการทางานให้เป็นไปอย่างถูกวิธี
ถูกรูปแบบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบ คิดและทาอย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
2.2 ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และจากความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน โดยพิจารณาประกอบกับ
ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน ผลการประเมินของกลุ่มเพื่อน และข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง
สรุปได้ว่า บทบาทของครู คือ จะต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ แล้ ววางแผนจั ดเตรียมกิจ กรรม เนื้อหา สื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม คอยอานวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโ อกาส
สร้างความรู้ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้ง
สามารถเชื่ อมโยงความรู้ไ ปสู่ ชี วิตจริงและสุดท้ายครูต้องประเมิ นผล โดยรวบรวมผลงานและ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
6.3 บทบำทของนักเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจะมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะการเรียนรู้ต้องยึดประโยชน์
ของนักเรียนเป็นสาคัญ และให้นักเรียนได้เรียนรู้และประกอบกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเต็มที่และ
เต็มศักยภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอบทบาทของผู้เรียนไว้ดังนี้
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ทิศนา แขมมณี (2542: 26) ได้เสนอบทบาทของนักเรียนไว้ดังนี้
1. บทบาทการมีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณ์
ต่างๆจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อนามาใช้ในการเรียนรู้
2. บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทากิจกรรมต่างๆเพื่อทาความเข้าใจ ใช้ความคิด
กลั่นกรอง แยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึกหรือประสบการณ์
ต่างๆที่หามาได้และสร้างความหมายให้แก่ตนเอง
3. บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรู้ที่ได้สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และเกิดความคงทน สามารถนาความรู้ไปใช้ได้สะดวกขึ้น
4. บทบาทในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์
ต่อชีวิต ซึ่งในการดาเนินตามบทบาททั้ง 4 ข้อเบื้องต้น ผู้เรียนจาเป็นต้องแสดงพฤติกรรมต่างๆที่
จาเป็นในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ดังนี้
4.1 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น
4.2 ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับกลุ่ม
4.3 รับฟัง พิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
4.4 ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ ปฏิสัมพันธ์ ตอบโต้ คัดค้าน สนับสนุน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น
4.5 แสดงความสามารถของตนเองและยอมรับความสามารถของคนอื่น
4.6 ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ
4.7 เรียนรู้จากกลุ่มและช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541: 59) ได้เสนอบทบาทของนักเรียนไว้ดังนี้
1. บทบาทในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2. บทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
3. บทบาทในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและสิ่งแวดล้อม
4. บทบาทในการเรียนรู้กระบวนการทางานต่างๆ
5. บทบาทในการร่วมประเมินตนเองและเพื่อน
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ไสว ฟักขาว (2542: 243) ได้เสนอบทบาทของนักเรียนไว้ดังนี้
1. เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่องตามที่ครูผู้สอนกาหนด เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้
2. ดาเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้การเรียนรู้สนุกสนาน ตื่นเต้น มีชีวิตชีวาและ
ท้าทายอยู่ตลอดเวลา
3. มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งร่างกาย จิตใจและการคิด ในทุกสถานการณ์ที่ครูผู้สอน
กาหนดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง
4. เรียนทั้งในห้องเรียนและในสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
5. ตอบคาถามสาคัญหรือคาถามหลัก ที่ครูผู้สอนกาหนดจากประสบการณ์ของ
ตนเองหรือประสบการณ์ในชีวิตจริง
6. มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น สามารถจา
พิจารณาทาตามคาแนะนาของครูผู้สอนได้อย่างดี
7.ทางานด้วยความร่วมมือร่วมใจ อาจจะทางานเดี่ยว เป็นคู่ เป็นกลุ่ม ได้ด้วยความ
เต็มใจและเจตคติที่ดีต่อกัน
8. มีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะทางสังคม รวมทั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มอื่นๆและกับครูผู้สอน
9. เป็นผู้มีความสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
10. เป็นผู้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อรทัย มูลคา (2542: 53) ได้เสนอบทบาทของนักเรียนไว้ดังนี้
1. ฝึกวางแผนทางานกับผู้อื่น
2. ค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองและกลุ่มสนใจ
3. ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม โดยกาหนดเป้าหมายการทางานร่วมกัน
กาหนดงานและลาดับขั้นการทางาน แบ่งตามความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม ลงมือปฏิบัติตาม
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน รับฟังการชี้นาและวิจารณ์จาก
ผู้อื่น เพื่อปรับปรุงงาน ชื่นชมผลงานร่วมกัน ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานของตนเองจนเป็นที่น่าพอใจ
สามารถสรุปความรู้ที่ค้นพบได้ด้วยตนเอง
จึงสรุปได้ว่า บทบาทของนักเรียนต่อ การพัฒนาการเรียนการสอน ต้องสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อประกอบกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน
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และสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางานต่างๆและสามารถเชื่อ มโยงความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้วิจัยนาไปใช้ในการ
สร้างเครื่องมือ แบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน แบบสัมภาษณ์ ครู
ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ในด้านการนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระ
วรรณคดีแ ละวรรณกรรม ด้ า นการน าทฤษฏี แนวคิด และวิ ธี ส อนมาใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม ด้านการใช้ สื่อประกอบการเรียนรู้ และด้านการใช้วิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
7. กำรนิเทศกำรศึกษำ
การนิ เ ทศการศึ ก ษา เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครู ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็นไปอย่างมี
ระบบและประสิทธิภาพ ความหมายของการนิเทศการศึกษา ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้คา
นิยาม ไว้ดังนี้
7.1 ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ
สงัด อุทรานันท์ (2527: 4) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาในเชิงปฏิบัติการ (Operational
definition) ว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการทางานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน
นิพนธ์ ไทยพานิช (2529: 18) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา โดยเน้นให้เห็นความสาคัญ
ว่า เป็นการนิเทศการศึกษาทั่วๆไปที่มีขอบเขตกว้างขวาง เป็นการดาเนินงานที่ปฏิบัตินอกห้องเรียน ซึ่งจะ
ครอบคลุมงานและกิจกรรมหลายประเภทหลายอย่างเอาไว้
เบอร์ตัน และบรุคเนอร์ (Bruton and Brueckner. 1955: 11) ได้ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาว่า หมายถึง กลวิธีของผู้เชี่ยวชาญในอันที่จะให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอน โดย
ความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย เพื่อจะให้เกิดความงอกงามและพัฒนาการแก่เด็ก
ไวล์ (Wiles. 1967: 10) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า คือ การช่วยเหลือให้
สภาพการเรียนการสอนได้พัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น
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จากความหมายของการนิเทศการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการทางานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สภาพการเรียนการสอนพัฒนาไป
ในแนวทางที่ดีขึ้น
7.2 ควำมมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ
การนิเทศการศึกษา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย การที่จะ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพจะต้ องมีการกาหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้เข้าใจร่วมกัน ความมุ่งหมาย
ของการนิเทศการศึกษา มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความมุ่งหมายไว้ดังนี้
สงัด อุทรานันท์ (2530: 4-5) ได้ให้ความเห็นเรื่องลักษณะการนิเทศการศึกษาที่ดีต้องมี
จุดมุ่งหมายพอสรุปได้ คือ
1. เพื่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสูงขึ้น กล่าวคือ มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
2. เพื่อการพั ฒนางานให้ ดี ขึ้น กล่ าวคื อ เมื่ อเกิ ดการนิ เทศแล้ว ปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานจะเกิดน้อยที่สุด และผลงานที่ได้รับต้องมีคุณภาพสูงสุด
3. เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน กล่าวคือ การนิเทศที่ดีต้องประสานความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุด
4. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน กล่าวคือ เป็นการสร้างความมั่ นใจ
ความสุข มีกาลังใจในการทางาน
บริกส์ และจัสท์แมน (Briggs and Justman. 1952: 406) ได้สรุปความมุ่งหมายของการ
นิเทศการศึกษาไว้ 4 ข้อ
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นาในวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาการสอนของครูให้ดีขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของครู
4. เพื่อนาทางให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูกับชุมชน
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กวินน์ (Gwynn. 1974: 27-31) ให้ความเห็นว่า จุดมุ่งหมายหลักของการนิเทศการศึกษา
คือ
1. เพื่อช่วยเหลือครูให้เข้าใจนักเรียนได้ดีขึ้น
2. ช่วยพัฒนาครูให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
3. เพื่อช่วยครูในการจัดหาและเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
4. เพื่อช่วยครูปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
5. สร้างบุคลิกภาพความเป็นผู้นาให้แก่ครู โดยการนาเอาความสามารถพิเศษและ
ประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อช่วยให้ครูรู้จักวิธีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กระตุ้นให้ครูรู้จักการประเมินผลงานของตนเอง
8. ช่วยให้ครูรู้สึกว่าได้รับผลสาเร็จ มีความอบอุ่นใจ ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
9. กระตุ้นให้ครูร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น
10. ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
เพื่อช่วยให้ชุมชนเข้าใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน ปัญหาของโรงเรียนและนักเรียน
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า การนิ เ ทศการศึ ก ษามี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ
ช่ ว ยเหลื อ ครู ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้น ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนช่วยให้ครูเกิดความงอกงามในอาชีพ ช่วยให้ครูมีขวัญกาลังใจใน
การทางาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของครู
7.3 หลักกำรนิเทศกำรศึกษำ
ผู้ นิเ ทศการศึ กษา หรือผู้ ที่จ ะนาวิธี การของการนิ เทศการศึกษาไปใช้ จ าเป็นที่ จ ะต้อ ง
พิจารณาหลักการของการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งในเรื่องของ
หลักการนี้อาจจะพิจารณาจากข้อเสนอแนะของนักการศึกษาหลายๆด้าน เช่น
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วิจิตร วรุตบางกูร กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ และสุพิชญา ธีระกุล (2524: 21-22) ได้เสนอ
หลักการการนิเทศที่สาคัญๆ ซึ่งคล้ายคลึงกับนักการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว และมีส่วนที่ต่างออกไป
พอสรุปได้ดังนี้ คือ
1. การจัดการนิเทศการศึกษาจะต้องทราบความต้องการของครู และวางแผนการ
นิเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ
2. การศึกษาปัญหาต่างๆของครู และทาความเข้าใจกับปัญหานั้นๆ แล้วพิจารณา
หาทางแก้ไข
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของครูแล้วนามาพิจารณาร่วมกัน
4. ต้องยอมรับนับถือและให้ความสาคัญแก่บุคลากรที่ร่วมงานในโรงเรียนนั้นๆ
5. ช่วยประสานงานระหว่างโรงเรียนกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ มาทาการวิเคราะห์และวิจัย
7. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อจะได้
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ชารี มณีศรี (2527: 31-33) กล่าวถึง หลักพื้นฐานในการนิเทศการศึกษาว่า
1. การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยกระตุ้นเตือน การประสานงานและแนะนาให้
เกิดความเจริญงอกงามแก่ครูโดยทั่วไป
2. การนิเทศตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย
3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์
4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเป็นงานที่เกี่ยวพันกัน
5. การนิเทศ คือ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
6. การนิเทศมุ่งส่งเสริมบารุงขวัญ
7. การนิเทศมีจุดมุ่งหมายที่จะขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะ
ในชนบท
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อดัม และดิ๊กกี้ (Adam and Dickey. 1953: 22-41) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักสาคัญใน
การนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาประการแรก ได้แก่ การช่วยให้ครูเป็นผู้รู้
คิดค้นวิธีการทางานด้วยตัวเอง มุ่งให้ครูมีความสามารถในการนาตนเองและมีความสามารถในการ
ตัดสินปัญหาของตนเองได้
2. การนิเทศการศึกษามุ่งให้ครูได้เรียนรู้ว่า อะไรคือปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ และจะหา
วิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไร
3. การนิเทศการศึกษามุ่งให้ครูรู้สึกมั่นคง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูคุ้นเคยกับแหล่งวิทยาการและสามารถนามาใช้
ในด้านการเรียนการสอนได้
5. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ชุมชนเข้าถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน
6. การนิเทศการศึกษาต้องช่วยให้ครูเข้าใจปรัชญาการศึกษาที่ถูกต้อง
จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการนิเทศการศึกษาดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา
จะต้ อ งยึ ด หลั ก การที่ ดี เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศการศึ กษา ซึ่ ง ประกอบด้ วยความมี
มนุ ษยสั มพั นธ์ ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี จุ ดมุ่ งหมาย การยอมรั บความคิ ดเห็ นซึ่ งกั นและกั น
ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
7.4 งำนนิเทศกำรศึกษำ
งานนิเทศการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ดังนั้นลักษณะงานจึงมีทั้งที่เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางตรง และบางงานก็เป็นการ
ส่งเสริมทางอ้อม และได้มีนักการศึกษาแบ่งงานนิเทศการศึกษา ดังนี้
นิพนธ์ ไทยพานิช (2528: 13) ได้สรุปลักษณะของการนิเทศการศึกษา จาแนกได้ 4 รายการใหญ่ๆ
คือ
1. ให้บริการครูในทางอ้อม
2. ให้บริการต่อครูในทางตรง
3. เกี่ยวกับผู้บริหาร
4. เกี่ยวกับผู้วัดผล
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แฮริส (Harris. 1975: 11-12) ได้แบ่งงานนิเทศการศึกษาออกเป็น 10 ประการ คือ
1. งานพัฒนาหลักสูตร
2. งานดาเนินการเรียนการสอน
3. งานเลือกสรรบุคลากร
4. งานจัดบริการความสะดวก
5. การคัดเลือก การจาแนก การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน
6. การจัดฝึกอบรมครูประจาการ
7. การจัดปฐมนิเทศครูใหม่
8. การให้บริการพิเศษด้านอื่นๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
9. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
10. การประเมินผลการเรียนการสอน
ลั ก ษณะงานนิ เ ทศการศึ ก ษาจะต้ อ งมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ส ามารถนิ เ ทศ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกอบด้วยงานหลายด้าน จึงต้องปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ บริหารและครู จึ ง พอสรุปได้ว่ า งานนิเ ทศการศึกษาประกอบด้วย การให้ความช่ วยเหลือครู
เกี่ ยวกับ การเรี ย นการสอนและหลั กสู ต ร การช่ ว ยเหลื อ ผู้บ ริห ารและชุ ม ชน และประสานงาน
ทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
7.5 กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ
การดาเนินการนิเทศทางการศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องอย่างเป็น
ระบบและมี ระเบียบแบบแผน เพื่อให้บรรลุจุ ดมุ่ง หมายและกระบวนการนิเทศการศึกษา ได้มี
นักวิชาการให้ความหมาย ดังนี้
วิจิตร วรุตบางกูร กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ และสุพิชญา ธีระกุล (2524: 47) ให้ความหมาย
ไว้ ว่า หมายถึ ง แบบแผนของการนิเ ทศการศึ กษาที่ ล าดั บ ขั้ นตอนไว้ต่ อ เนื่ อ งกั นอย่ างมี ระบบ
ระเบี ย บแบบแผนนั้ น ต้ อ งเป็ น แบบแผนที่ ดี จั ด ล าดั บ ขั้ น ตอนการท างานไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและ
ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระเบียบพร้อมด้วยเหตุผลและความเป็นไปได้
ศุภลักษณ์ คูหาทอง (2525: 45) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผน
ของการดาเนินการให้การนิเทศการศึกษาบรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
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แฮริส (Harris. 1975: 14-15) ได้สรุปกระบวนการในการนิเทศการศึกษาที่เรีย กด้วยอักษร
ย่อว่า POLCA ดังนี้
1. การวางแผน (Planning Process) (P) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงาน การคิดค้น
ปัญหา กาหนดจุดมุ่งหมาย ปรับปรุงวิธีการ กาหนดเวลา กาหนดงานที่จะดาเนินการ คาดคะเนถึงผลที่
จะได้รับจากโครงการ
2. การจัดองค์กร (Organizing Process) (O) หมายถึง การจัดโครงสร้างของการ
ดาเนินงาน โดยสร้างเกณฑ์ในการทางาน จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ของงาน
แบ่ งงานโดยก าหนดหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ งาน มี การประสานงานมอบหมายอ านาจให้ ตามหน้ าที่
วางโครงการของหน่วยงาน และพัฒนานโยบายต่างๆ
3. การเป็นผู้นา (Leading Process) (L) หมายถึง บทบาทการเป็นผู้นา การตัดสินใจ
จัดหาบุคลากร กระตุ้นให้บุคลากรทางาน ลงมือ ปฏิบัติงาน แนะนา สาธิต ทาความเข้าใจ ให้กาลังใจ
เสนอแนะ อานวยความสะดวกให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การควบคุม (Controling Process) (C) หมายถึง การตรวจสอบพิจารณา
การปฏิบัติงาน ชี้แนะ การอนุญาตให้บุคลพ้นจากตาแหน่ง ตักเตือน เพื่อให้ได้ผลดีอย่างสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบ (Assesing Process) (A) หมายถึง การตรวจสอบพิจารณา การ
ปฏิบัติงาน การประเมินผล และการวิเคราะห์วิจัยผลงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
กระบวนการนิเทศการศึกษา โดยสรุปแล้ว ศึ กษานิเทศก์ควรจะสารวจสภาพปัญหา การ
วางแผน การประสานงาน การปฏิบัติตามแผนและโครงการ การควบคุม และการติดตามประเมินผลการ
ทางาน เพื่อจะได้เป็นแบบแผนในการนิเทศการศึกษา
7.6 บทบำทและหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์
บทบาทหน้าที่ในรูปของทฤษฎีสังคมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ว่า บทบาทหน้าที่ หมายถึง
ความมุ่ ง หวั ง ที่ บุ ค คลอื่ น คาดว่ า บุ ค คลในต าแหน่ ง ใดต าแหน่ ง หนึ่ ง ควรจะกระท า หรื อ แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง บทบาทหน้ าที่ควบคู่กับ
ตาแหน่งที่บุคคลดารงอยู่เสมอ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2523: 313)
ดังนั้น ศึกษานิเทศก์จะต้องทราบว่าตนเองมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร เพื่อที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในการพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศ อบรมแนะนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบทบาท
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ของศึกษานิเทศก์ควรจะต้องสัมพันธ์กับความมุ่งหมาย หรือความต้องการของบุคคลอื่นด้วย เช่น
ครู หรือผู้บริหารโรงเรียน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านกาหนดบทบาทของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536: 61) บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ โดยเฉพาะในด้าน
วิชาการ คือ การพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการดาเนินการที่จะได้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการสอน ดังนี้
1. การประเมินเพื่อการปรับปรุงการสอนของครู เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การปรั บปรุ ง การสอนของครู ผู้ สอนและศึ ก ษานิ เทศก์ ให้ มี ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการสอนโดยตัวผู้สอนเองหรือศึกษานิเทศก์
เพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหาร ทาให้มองการสอนของตนเองได้ชัดเจนขึ้น
2. การประเมินผลการสอน เพื่อการปรับปรุงบริการด้านการสอน โดยการนิเทศการ
สอน สิ่งที่ต้องอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ได้แก่ ห้องสมุ ด เครื่องมื ออุปกรณ์ในด้านการสอน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้นิเทศสามารถ
ประเมินการให้บริการการสอนได้ เพื่อจะได้ข้อมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบหาทางปรับปรุงบริการด้าน
การสอนต่างๆ
3. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงในด้านการเรียน เป็นการประเมินผลเพื่อช่วยผู้เรียนใน
การปรับตัวต่อการตัดสินใจเลือกวิชาเรียน โดยเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมาย เป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเรียนวิชานั้นๆ
สงัด อุทรานันท์ (2530: 63-64) ในการจัดการนิเทศการศึกษาให้ประสบความสาเร็จนั้น
ศึกษานิเทศก์จาเป็นจะต้องมีบทบาทหน้าที่สาคัญ ดังนี้
1. ร่วมวางแผนงานในการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการ ร่วมกาหนดจุดมุ่งหมายและกาหนดทางเลือก รวมทั้งวางแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
2. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในสิ่งที่จะปฏิบัติ หากศึกษานิเทศก์ไม่มีความถนัดในเรื่อง
ใดก็ เ ป็ นหน้ าที่ ของศึ กษานิ เทศก์ ที่ จ ะต้ องแสวงหาวิ ทยากรจากแหล่ ง อื่ น มาช่ วยให้ ความรู้ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
3. ดาเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมในการทางานให้คาแนะนา
ปรึกษา ให้การช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง
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4. ทาการสร้างขวัญและให้กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเองด้วยความมั่นใจ
5. ดาเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศการศึกษาเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องต่างๆ หรือเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
ชารี มณีศรี (2527: 13) กล่าวถึง หน้าที่ทั่วไปของศึกษานิเทศก์ว่าประกอบด้วย
1. ช่วยเหลือแนะนาโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการและการบริหาร
2. เสนอแนะข้อคิดเห็นแก่กรม ในด้านงานวิชาการและการบริหาร
3. ทาหน้าที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายวิชาการกับฝ่ายบริหาร
4. ตรวจตราโรงเรียนในฐานะพนักงาน เจ้าหน้าที่
5. ดาเนินการนิเทศและอบรมให้ความรู้แก่ครูในสังกัด
6. ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ
7. ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
8. ประสานงานระหว่างศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหารการศึกษา และหน่วยงานอื่น
9. ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไวล์ และโลเวลส์ (Wiles and Lovell. 1975: 169) กล่าวถึง หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้
1. ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและจิตวิทยา
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3. พัฒนาวิชาชีพของผู้ร่วมงาน
4. เลือก จัดหา และแจกจ่ายอุปกรณ์การสอนให้แก่ครู
5. ประเมินผลการเรียนการสอน
6. พัฒนาและประเมินผลจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
7. ประสานงานโครงการศึกษา
8. วิจัย
9. เผยแพร่ผลงาน
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10. พัฒนา สนับสนุน เผยแพร่ และนาโครงการใหม่ๆไปใช้
สรุปได้ว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์มีส่วนที่สาคัญเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
วิชาการหลายประเภท และจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย หน้าที่ที่สาคัญพอสรุปได้ 4
ประการ ดังนี้
1. นิเทศติดตามผลการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
2. จัดประชุมอบรม สัมมนาผู้บริหารและครู
3. สารวจ วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และทดลอง เพื่อค้นหาวิธีการการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
4. ผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอนบริ การแก่ ค รู เพื่ อให้ การเรี ยนการสอนเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกาหนดไว้
7.7 กำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ (Cooperative Development Supervision)
ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน (2546: 37-43) ได้พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาขึ้นเป็น
นวัตกรรมการนิเทศการสอน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้
กล่าวถึงความหมาย จุดมุ่งหมาย และลักษณะสาคัญของการนิเทศแบบร่วมพัฒนาได้ ดังต่อไปนี้
7.7.1 ควำมหมำยของกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ
การนิ เ ทศแบบร่ ว มพั ฒ นา คื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างการนิ เ ทศระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจั ยหลัก บนพื้นฐานของ
สัมพันธภาพแห่งการร่วมคิด ร่วมทา พึ่งพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อ
กันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนและคู่สัญญา เพื่อร่ วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.7.2 จุดมุ่งหมำยทั่วไปของกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ
การนิเทศแบบร่วมพัฒนาเป็นการนิเทศที่มุ่งแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุง การปฏิบัติงาน
ของครูให้เกิดประสิ ทธิภาพบนพื้นฐานของกระบวนการ ที่เกิดจากความต้องการของครูในการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
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7.7.3 จุดมุ่งหมำยเฉพำะของกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและทักษะการนิเทศแก่ครูอย่างเป็นระบบ โดยวิธีการ
นิเทศตนเอง นิเทศโดยเพื่อนคู่สัญญา นิเทศโดยนิเทศภายในโรงเรียนและนิเทศโดยศึกษานิเทศก์
2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ให้กระชับมั่น
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้
เกิดความมั่นใจว่าการนิเทศการสอนสามารถช่วยครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอนได้
4. เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เห็นความสาคัญ
และประโยชน์ของการนิเ ทศ พัฒ นาตนเองเป็นผู้นาการนิเ ทศภายในโรงเรีย น สามารถนิ เ ทศ
ตนเองและนิเ ทศเพื่อนครู ด้ว ยกั นอย่างมี หลักวิช าและมี รู ปแบบที่ชัดเจน
5. เพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ
อย่างมาตรฐาน และรักษาระดับคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาสื่อการนิเทศ พัฒนา
เทคนิควิธีการนิเทศ และนาไปสู่การพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจาเป็น ตลอดจนกระแสสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด
7.7.4 ลักษณะสำคัญของกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ
การนิ เ ทศที่ พั ฒ นามาจากการผสมผสานกั น ระหว่ า งการนิ เ ทศจากบุ ค ลากร
ภายนอกและการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนด้วยวิธีการที่เป็นระบบและมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
1. กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศแบบร่วมพัฒนา จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัว
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียน ซึ่ งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน เช่น หัวหน้ากลุ่ มสาระการ
เรียนรู้มีหน้าที่เป็นผู้นิเทศหรือคู่สัญญา (ถ้าผู้รับนิเทศต้องการ) เพื่อนครูที่สนิทสนมไว้วางใจกันและ
พร้อมที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีบทบาทหน้าที่เป็นคู่ สัญญา และครูที่มีความ
สนใจต้องการมีส่ วนร่วมแต่ยังขาดความพร้อม สามารถมีส่วนร่วมได้ในบทบาทของเพื่อนร่วม
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อุดมการณ์ และมีเครือข่ายที่เป็นบุคลากรจากภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้ร่วมนิเทศ ซึ่งก็
จะมีบทบาทเป็นผู้นิเทศหรือที่ปรึกษา
2. เป็นรูปแบบการนิเทศที่ให้ความสาคัญทั้งกระบวนการนิเทศทั่วไป และกระบวนการ
นิเทศการสอน โดยทั้งสองกระบวนการจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนดีขึ้น และสาหรับการนิเทศการสอนในรูปแบบของการนิเทศแบบร่วมพัฒนานี้
ได้พัฒนามาจาก แนวคิดในการนิเทศการสอนแบบคลินิกและการนิเทศเชิงเน้นวัตถุประสงค์
3. เป็นการรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสูง
และมีความ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ โดยกาหนดเป็นโครงการนิเทศ มี
ระยะเวลาในการดาเนินงาน สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นิเทศ
จะต้องรับรู้มีส่วนร่วมในการติดตามผล ให้ความสนับสนุนและอานวยความสะดวก
4. เน้นหลักประชาธิปไตยในการนิเทศ โดยครูจะมีเสรีภาพในการนิเทศเลือกผู้นิเทศ
เลือกคู่สัญญา เลือกเวลาในการปฏิบัติการนิเทศ เลือกบทเรียนที่จะสอน เลือกเครื่องมือสังเกตการ
สอน ในการนิเทศการสอน ครูสามารถเลือกวิธีการนิเทศตนเอง คือ สังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ตนเองแทนที่จะให้ผนู้ ิเทศหรือคู่สัญญาหรือ ศึกษานิเทศก์เข้าไปสังเกตการสอนหรือถ้าหากครูมีความ
พร้อมใจ ต้องการให้ผู้นิเทศหรือคู่สัญญาเข้าไปสังเกตการสอน ครูก็สามารถเลือกหรือรับรู้ทาความ
เข้าใจกับเครื่องมือสังเกตการสอน จนเป็นที่พอใจและไม่มีความวิตกกังวลต่อผลของการใช้เครื่องมือ
สังเกตการสอนนั้นๆ
5. การสั งเกตการสอนในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ผู้นิเทศต้องไม่ สร้าง
ภาพพจน์ในการวัดผลหรือประเมิ นผลการสอน แต่จะเป็นการบันทึกและอธิบายภาพที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนว่าผู้สอนมีพฤติกรรมอย่างไร มากน้อยเท่าใด ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะไม่ต้องการให้ครู
เกิดความรู้สึกหวั่นกลัวการประเมินและวิตกกังวลต่อปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศ
6. การสัง เกตการสอนในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาจะเน้นที่การสังเกต
ตนเองเชิงเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลัก โดยมีเครื่องมือสังเกตการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ต้องการนิเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนการสังเกตการ
สอนโดยคู่สัญญาหรือผู้นิเทศอื่น ๆ เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือศึกษานิเทศก์ จะเกิดขึ้น
ได้ต่อเมื่อเป็นความต้องการของครูผู้นั้น
7. การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครู จะต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการสอนไม่ใช่จากความคิดเห็นส่วนตัว ค่านิยม หรือประสบการณ์ของผู้นิเทศเอง
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8. การใช้ข้อมูลป้อนกลับหลังจากการสังเกตการสอน และการวิเคราะห์พฤติกรรม
การสอนผู้ นิเ ทศจะใช้ เ ทคนิคนิเ ทศทางอ้อม เพื่อพัฒ นาให้ครูส ามารถวางแผนการสอนได้เอง
วิเคราะห์การสอนของตนเองได้ ประเมินผลการสอนของตนเองได้ และสามารถนิเทศตนเองได้ใน
ที่สุด
9. การปฏิบัติการนิเทศ ยึดหลักการนิเทศแบบมีส่วนร่วม คือ ทั้งผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศจะทางานร่วมกันทั้ งกระบวนการ ตั้งแต่การหาความต้องการจาเป็นในการนิเทศ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การดาเนินการนิเทศและการประเมินผล
การนิเทศด้วยความเสมอภาคกัน ยอมรับ ยกย่อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพ
10.ในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ได้ให้ความสาคัญต่อการเสริมขวัญและ
กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจและ
เกิดความสุขในวิชาชีพ มีพลังที่จะแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจที่จะนาข้อ
นิเทศไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
11. การนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นการนิเทศที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักสาคัญในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน เป็นการทางานอย่างเป็นระบบ แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม
12. เป็นการนิเทศที่ยึดหลักการเชิงมนุษยนิยม เป็นการทางานร่วมกันด้วยความ
จริ ง ใจ เชื่ อ มั่ น เข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น ช่ ว ยเหลื อ ร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น ต่ อ กั น ในการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
13. ผู้นิเทศและครูมีโอกาสวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศและปฏิสัมพันธ์ทางการ
นิเทศร่วมกัน เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่ อง และช่วยกันวางแผนในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางการ
นิเทศให้เกิดประสิทธิภาพและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
14. มีรูปแบบในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแนวร่วมในการขยายผลตามลาดับ
ขั้นของการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ดาเนินงาน และผู้ที่มีความสนใจจะอาสาเข้า
ร่วมดาเนินงาน ใช้เทคนิควิธีการขยายผลโดยการ "ขายตรง" และ "การมีส่วนร่วม" โดยค่อยๆขาย
ความคิดและเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมทีละน้อย ในฐานะ "เพื่อนร่วมอุดมการณ์"จนกว่าจะเกิด
ความพร้อมที่จะอาสาเข้าร่วมดาเนินการด้วยอย่างเต็มตัว และเมื่อเข้าร่วมดาเนินการแล้ว มีผลการ
ดาเนินงานดีเด่น มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายแนวร่วมเป็นจานวนมาก ก็จะได้รับการเสริมแรงใน
ลักษณะต่างๆ ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค "การสร้างรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และไม่หยุดยั้ง
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ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศจากใจถึงใจ บนพื้ นฐานของความรัก ความเข้าใจและ
ความจริงใจต่อกันในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
7.7.5 กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ
ขั้นที่ 1 การวางแผนการดาเนินงาน (Planning-P) เป็นขั้นตอนที่ผู้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานทุกฝ่ายจะประชุมหารือกันถึงปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัญหาสาคัญ
เร่งด่วนควรแก้ไขก่อน และหรือนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดย
จะระดมสมองหาความต้องการจาเป็น (Needs Assessment) ในเรื่องที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้ง
ร่วมกันวางแผนและกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนิเทศ ซึ่งอาจจะดาเนินการในลักษณะของงาน
หรือโครงการนิเทศเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน
ขัน้ ที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการ
ทาความเข้าใจกระบวนการนิเทศทั้งระบบ และวิธีการดาเนินงานในแต่ละขั้นของการนิเทศ เพื่อให้
ผู้ดาเนินงานมีความรู้ ความเข้าใจ มี ทักษะ และมีเทคนิคในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนนี้นอกจากจะเป็นการช่วย ให้ผู้ดาเนินงานสามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็น
การเสริมสร้างความมั่นใจในการทางานให้แก่ผู้ดาเนินงานอีกด้วย
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงานตามแผน (Doing - D) เมื่อผู้ดาเนินงานได้ผ่านขั้นตอนการ
วางแผนและขั้นตอนการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานไปแล้ว การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการ
นิเทศก็จะดาเนินไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ได้ตกลงร่วมกัน และกาหนเดไว้ในแผน โดยจะได้รับ
ความช่วยเหลือและร่วมมือจากผู้นิเทศภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ร่วมนิเทศ ศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอน และเครือ ข่ายจากหน่วยงานต่างๆทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง ผู้นิเทศภายใน
โรงเรียนเช่น หัวหน้ากลุ่มสาระ คู่สัญญา รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร
สถานศึกษา
ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation-E) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือโครงการนิเทศ ควรดาเนินการประเมินทั้งระบบ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของโครงการจึงควร
จะประเมินสิ่งต่างๆ ตามลาดับของความสาคัญ ดังนี้
4.1 ผลผลิตที่ได้จากการนิเทศ (Output) คือ สัมฤทธิ์ผลิตการเรียนของ
ผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศตามเป้าหมายของการนิเทศนั้น ได้แก่ ผล
ที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ (ระดับความสามารถในการทางานของผู้รับการนิเทศ การเพิ่มจานวนของ
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บุคลากรที่มีคุณภาพภายในหน่วยงาน ความตั้งใจในการทางานของบุคลากร และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน) และผลที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการนิเทศ(เจตคติของผู้รับการ
นิเทศที่มีต่องานและต่อผู้ร่วมงาน ระดับความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันของผู้รับการ
นิเทศที่มีต่อเป้าหมายในการทางาน ระดับของจุดมุ่งหมายที่จัดตั้งขึ้น ระดับความร่วมมือร่วมใจที่มี
ต่อกลุ่มทางาน ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตนเอง เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และ
ความรู้สึกของผู้รับการนิเทศที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน)
4.2 กระบวนการดาเนินงาน (Process) คือ ความเหมาะสมของขั้นตอน
ในการทางาน ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นเิ ทศกับผู้รับการนิเทศและ
บรรยากาศในการทางาน
4.3 ปัจจัยป้อนเข้า (Input) คือ การลงทุนในด้านทรัพยากรมนุษย์ วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการนิเทศ เครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ งบประมาณการเงิน รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนินงานตามโครงการ
ขัน้ ที่ 5 การเผยแพร่ขยายผล (Diffusing-D) ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนการขยายเครือข่ายการดาเนินงานนิเทศ โดยใช้
เทคนิคการขายความคิด ให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา แล้วจึงใช้เทคนิคการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมที่ละน้อย ในฐานะเพื่อร่วมอาชีพหรืออุดมการณ์ จนเกิดความพร้อมที่จะเข้าร่วมดาเนินการ
ด้วยอย่างเต็มตัว ในฐานะ "ครูปฏิบัติการ" หรือ ฐานะ "คู่สัญญา" และเมื่อดาเนินการงานได้ผลดี มี
เครือข่ายแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น ครูปฏิบัติการก็จะได้ปรับเปลี่ยนบทบาทขึ้นเป็นผู้นิเทศเครือข่ายผู้
ปฏิบัติการรุ่นต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าใช้เทคนิค "การสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" นับว่า เป็นกลวิธีการเผยแพร่และขยายผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความ
พร้อมหรือความสมัครใจของครูเป็นหลัก ขั้นเสริม การร่วมใจและการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
(Cooperating - C Reinforcing - R) นับว่าเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้ผลการดาเนินงานได้ทั้งคน
งานและจิตใจที่ผูกพันอยู่กับงาน (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน, 2550: 21-23)
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7.7.6 กระบวนกำรนิเทศกำรสอนแบบร่วมพัฒนำ
กระบวนการนิเทศการสอนแบบร่วมพัฒนา เป็นกระบวนการนิเทศ การสอนใน
ชั้นเรียนอย่างมีระบบครบวงจร โดยเน้นการสังเกตการสอนอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาข้อมูลมา
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 คู่สัญญาตกลงร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ครู 2 คน ที่สนิทสนมไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ได้ตกลงร่วมกันในการที่จะพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์จะร่วมกันแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน หรือปรับปรุ งพฤติกรรมการสอน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สอน และอีกฝ่ายหนึ่งทา
หน้าที่เป็นคู่สัญญา คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษาและให้กาลังใจ ซึ่ งสัมพันธภาพของ
คู่ สั ญ ญา จะด าเนิ น ไปในลั ก ษณะของเพื่ อ นร่ ว มอาชี พ ที่ มี เ จตนารมณ์ แ ละอุ ด มการณ์
เดียวกัน ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค การยอมรับซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ ให้เกียรติกัน มีความพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือกันใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลจนเป็นที่พอใจร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะนา
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนมาปรึกษาหารือกับ คู่สัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการแก้ปัญหา และร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งอาจใช้แผนภูมิก้างปลาในการศึกษา
สาเหตุของปัญหา และช่วยกันรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ปัญหา โดย
อาจนาปัญหาและสาเหตุที่วิเคราะห์ได้ไปปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้
นิ เ ทศโดยตรงอยู่ แ ล้ ว หรื อ ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ นร่ ว มงานในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ซึ่ ง อาจเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาในลักษณะเดียวกันมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ผู้สอน
จะตกลงใจเลือกปัญหาที่สาคัญ และต้องการแก้ไข ก่อนมาระบุวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา ส่วนคู่สัญญาจะมีหน้าที่คอยเป็นคู่คิดให้คาปรึกษาและให้กาลังใจ
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการสอนและผลิตสื่อ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะนาจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนทั้ง จากในบทเรียน และสื่ออื่นๆ มาวิเคราะห์
ร่วมกับคู่สัญญา เพื่อวางแผนการสอนและเตรียมการผลิตสื่อประกอบการสอน โดยคู่สัญญาจะ
ทางานร่วมกันกับผู้สอนพร้อมทั้งช่วยปรับปรุง แก้ไขแผนการสอนและสื่อ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยทั้งคู่จะรับผิดชอบร่วมกันในผลของการสอน ในกรณีที่ผู้สอนต้องการให้คู่สัญญาเข้าไปสังเกต
การสอน คู่สัญญาจะได้เข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน
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เมื่อผู้สอนเตรียมการสอนเรียบร้อยแล้ว คู่สัญญาก็จะให้กาลังใจ เพื่อช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจ
และเกิดพลังที่จะดาเนินการสอนให้เกิดสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ขั้น ตอนที่ 5 วางแผนการนิเ ทศการสอน เป็ น ขั้น ที่ทั้ ง ผู้ส อนและคู่สั ญ ญาจะ
วางแผนร่วมกัน โดยกาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งช่วยกัน
สร้างเครื่องมือสังเกตการสอน ที่เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ในการนิเทศแต่ละครั้งหรือเลือก
เครื่องมือ สังเกตการสอนที่มีอยู่แล้ว และทาความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือสังเกตการสอนที่จะใช้
รวมทั้งอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในขณะสังเกตการสอน ตลอดจนสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าในขณะ
สอนและสังเกตการสอน ผู้สอนจะอนุญาตให้คู่สัญญาเข้าไปสังเกตการสอนอยู่หลังชั้นเรียน หรือ
จะให้คู่สัญญามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนหรือร่วมกิจกรรมด้วย ตลอดจนตกลงร่วมกัน
ว่าจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบหรือไม่ว่าคาบเรียนรู้จะมีผู้มาสังเกตการสอน จะสังเกตตลอดทั้งคาบเรียน
หรือช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อตกลงทั้งหมดต้องอยู่ในความยินยอมพร้อมใจ หรือความต้องการของ
ผู้สอนทั้งสิ้น เพื่อผู้สอนจะได้สบายใจไม่วิตกกังวลต่อพฤติกรรมการสังเกตการสอนของคู่สัญญา
ในกรณีที่ผู้สอนต้องการจะสังเกตการสอนด้วยตนเอง คู่ สัญญาก็จะมีหน้าที่เพียงให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการสร้างหรือเลือกใช้เครื่องมือสังเกตการสอนที่เหมาะสมเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 6 สอนและสังเกตการสอน เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรี ย นการสอนของนั ก เรี ย นและครู ตลอดจนสภาพการณ์ ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย น
การสังเกตการสอนเปรียบเสมือนการนากระจกบานใหญ่ไปตั้งไว้หลังชั้นเรียน เพื่อสะท้อนให้เห็น
ว่า ในห้ องเรี ย นนั้น มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น บ้า ง และผู้ สั ง เกตก็ จ ะบั นทึ ก ข้ อ มู ลที่ ร วบรวมได้ ไ ปวิเ คราะห์
สังเคราะห์ หรือพิจารณา วินิจฉัย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ผลการสอนและผลการสังเกตการสอน เป็นขั้นที่คู่สัญญาจะ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกตการสอน ซึ่งจะค้นพบพฤติกรรมทั้งที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างเด่นชัดของผู้สอน และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง แก้ไข ในด้านต่างๆ ซึ่งผู้สังเกตได้
รวบรวมไว้ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะการเรียนการสอนกาลัง
ดาเนินอยู่ ผู้สังเกตการสอนและผู้สอนจะร่วมกันวิเคราะห์ แปลความ ตีความพฤติกรรมที่สังเกตได้
และนาผลการวิเคราะห์ มาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค
จริงใจ และมีความมุ่งหวังอย่างเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
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ขั้นตอนที่ 8 ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน เป็นขั้นตอนเสริมสร้างขวัญ ที่ผู้ทา
หน้าที่นิเทศจะต้องใช้เทคนิคหรือกลวิธีหรือทักษะที่ละเอียดอ่อน ที่มีประสิทธิภาพ เทคนิควิธีการ
นิเ ทศทางอ้อม ของ นิพนธ์ ไทยพานิช ดัง นี้ คือ ผู้นิเทศจะต้องพูดน้อย ฟัง มาก ยอมรับและใช้
ความคิดของครูให้เป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ ใช้คาถามช่วยคลี่คลายทาให้กระจ่างชัดเจนขึ้น ให้
คายกย่อง ชมเชยในผลงานของครู หลีกเลี่ยงการให้คาแนะน าโดยตรง หากจ าเป็ นควรเสนอ
ทางเลือกให้หลายๆ วิธีเพื่อให้ครูเลือกวิธีการที่เหมาะสมเอง การสนับสนุนคาพู ด และการยอมรับ
และใช้ความรู้สึกของครูให้เป็นประโยชน์หรือใช้แซนวิช เทคนิคของ Bittlle ดังนี้ ชมเชย ยกย่อง
ยอมรับในผลงานที่ประสบความสาเร็จของครู อภิปราย-พูดคุยถึงพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแก้ไข
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย สรุ ป ผลงาน แนะวิ ธี แ ก้ ไ ข ให้ ก าลั ง ใจครู ซ้ าอี ก เพื่ อ จะได้ เ กิ ด พลั ง ในการน า
ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติให้เกิดผล ประกอบกับต้องมีศิลปะในการพูดผนวกกับการใช้จิต วิทยาในการ
ให้คาปรึกษาซึ่ง ไม่ควรให้มากเกินไปและไม่ควรให้ในสิ่งที่เป็นข้อจากัด ผู้นิเทศจะต้องเลือกเฉพาะ
พฤติกรรมที่คาดคะเนว่าครูจะสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ต้องคานึงสัมพันธภาพทางวิชาชีพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรม ดังต่ อไปนี้ คือ ต้องเกิดจาก
ความต้องการของครู มุ่ งพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมมือกันในฐานะเพื่อนร่วมวิช าชีพ มุ่ งเฉพาะ
พฤติกรรมการเรียนการสอนไม่ใช่บุคลิกภาพของครู ครูมีความพร้อมที่จะรับ สถานที่และจังหวะ
เวลาที่เหมาะสม ครูมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน อย่าให้มากเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้คานิยมส่วนตัว ให้ใน
ลั ก ษณะเชิ ญ ชวน ไม่ ใ ช่ ก ารวั ด ผลการสอนของครู อยู่ บ นพื้ น ฐานของการนิ เ ทศทางอ้ อ ม
ประชาธิปไตย เสมอภาค จริงใจ ให้เกียรติกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 9 วางแผนการสอนและการนิเทศการสอนต่อเนื่อง เป็นการเริ่ม ต้น
วัฏจักรของกระบวนการนิเทศอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ครู และผู้นิเทศมีโอกาสทบทวนกระบวนการเรียน
การสอนร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง และมีโอกาสเลือกพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ประสบความสาเร็จไป
ใช้ในการสอนครั้งต่อไป รวมทั้งเลือกพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงในวัฏจักรเก่าไปใช่
ร่วมกัน ศึกษาหาแนวทางและวางแผนในการปรับปรุง โดยการนาไปทดลองสอนและสังเกตการ
สอนอีกครั้งหนึ่งในวัฏจักรใหม่ เทคนิคในการนิเทศของผู้นิเทศและความมุ่งมั่นของผู้รับการนิเทศ
จะนาไปสู่ความ เป็นครูมืออาชีพ (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน, 2550: 24-29)
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7.7.7 บทบำทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ
ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน (2550: 35-37) ได้จ าแนกบทบาทของผู้ เกี่ ยวข้องใน
กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนาไว้ ดังนี้
1. บทบาทของศึกษานิเทศก์
1.1 สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
1.2 สร้างความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับบทบาท ความสัมพันธ์และสิทธิทางวิชาชีพ
(ให้ครูทราบว่าการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย เสมอภาค ให้เกียรติกัน
เป็นการยินยอมพร้อมใจ ไม่มีการบังคับ)
1.3 ร่วมสารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.4 วางแผนการนิเทศร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะนิเทศการ
จัดการเรียนรู้และครูปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.5 การผลิตสื่อการนิเทศ
1.6 ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะแก่ครูและคณะนิเทศการจัดการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
1.7 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ช่วยเหลือ ร่วมมือเป็นที่ปรึกษา
1.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
1.9 สรุป และรายงานผลการนิเทศ
1.10 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลการนิเทศ
2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูเห็นความสาคัญและมีความมั่นใจในโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นโครงการของโรงเรียนที่มีความต่อเนื่อง และถือเป็นงานหลักของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
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2.2 เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานโครงการที่เป็นไปในลัก ษณะ
การมีส่วนร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้การยอมรับ ให้เกียรติ จริงใจ ไว้ใจ ช่วยเหลือ
เกื้อกูล และร่วมมือกัน
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
2.4 นิเทศและติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบทบาท ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษา ทาความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาอย่างละเอียด
3.2 ประชุม สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3.3 วางแผนจัดทาโครงการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
กาหนดปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาแก่ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
3.5 ฝึกตนเอง ให้มีเทคนิคและทักษะของผู้นิเทศ ได้แก่ ทักษะผู้นา ทักษะ
การจั ด การ ทัก ษะการสั ง เกตการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เทคนิ คการพู ด เทคนิค การให้ข้ อ มู ล
ป้อนกลับ เทคนิคการนิเทศทางอ้อม เป็นต้น
3.6 นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
3.7 เสริมสร้างขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3.8 สรุป และรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
4. บทบาทของครูผู้สอน
4.1 ศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาอย่างละเอียด
4.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.3 ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สาหรับใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้
4.4 ฝึกหัด สังเกตและวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้
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4.5 ฝึกสร้างเครื่องมือสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้
4.6 ฝึกใช้เครื่องมือสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล
4.7 วางแผนดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้และดาเนินการนิเทศการ
จัดกระบวนการเรียน รู้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
4.8 นาผลการนิเทศมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้
4.9 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง
4.10 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และขยายผลการดาเนินงาน
5. คู่สัญญา มีบทบาท ดังต่อไปนี้
5.1 ศึกษาและทาความเข้าใจโครงการทุกขั้นตอน
5.2 ร่วมสารวจปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้และความต้องการ จาเป็น
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.3 ร่วมวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
5.4 มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
5.5 มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
5.6 ช่วยสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ (เมื่อครูผู้สอนต้องการ)
5.7 มีส่วนร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการสอนและผลการสังเกตการจัด
กระบวนการเรียนรู้
5.8 ให้กาลังใจ ยกย่อง ยอมรับ เชิดชูเกียรติ ในผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน
5.9 ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพฤติกรรมที่เกิด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของครูและนักเรียน
5.10 เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ทาและร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในผลของการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
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5.11 ช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และขยายผลการดาเนินงาน
6. เพื่อนร่วมวิชาชีพครู มีบทบาท ดังต่อไปนี้
6.1 ศึกษาเอกสารในโครงการอย่างละเอียด
6.2 ทดลองใช้เอกสารที่สนใจ
6.3 แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์
6.4 สังเกตการดาเนินงาน
6.5 ให้ความร่วมมือช่วยเลือกเกื้อกูลกันในการดาเนินงาน
6.6 ให้กาลังใจแก่ผู้ดาเนินงาน
ข้อมูลที่นาเสนอเอาไว้ในประเด็นนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบคาถาม ในเครื่องมือ
ฉบับต่างๆ ดังนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ในด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านการ
นาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ และด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
8. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศักดิ์ดา ถิราวัตร (2541) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการสอนวิชาภาษาไทย ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร 132 คน และครูภาษาไทย
132 คน ผลการศึกษา พบว่า สภาพและปัญหา แนวทางการพัฒนาตลอดจนข้อคิดเห็นของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คือ สามารถสอนได้ตรงตามแผนการสอนในระดับปานกลาง และต้อง
ปรับปรุงเรื่องเทคนิคการเรียนการสอน สภาพและปัญหาการจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยของผู้บริหาร ส่วนใหญ่ไม่มีการให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับการทาหน้าที่สอน และการ
สนับสนุนด้วยงบประมาณอยู่ในระดับน้อย
นีรนาท กล่าคลัง (2541) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการสอนวิชาภาษาไทย ในโรงเรียน
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารทางด้านวิชาการ และ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 12 คน จาก 5
โรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ประสบกับการใช้หลักสูตรและหนังสือประกอบ คือ หลักสูตร
ภาษาไทยไม่ชัดเจน ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ
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เช่น ความสามารถและพื้นฐานทางภาษาของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ในด้านกระบวนการเรียนการ
สอนและการใช้สื่อประกอบการสอน จะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
สุทธิ รักษ์ อินทะสอน (2546) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลาพูนเขต 1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาพูนเขต 1 จานวน 40 คน ผลการศึกษา
พบว่า สภาพการใช้หลักสูตรของครู ภาระงานนอกเหนือจากการสอนสาระวิชาภาษาไทย แล้วครู
ยังได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษที่ไม่ใช่งานสอน ปัญหาการใช้หลักสูตรของครู พบว่า ด้าน
ภาระงานครูยัง ได้รับมอบหมายให้ สอนวิ ช าอื่น ๆ ด้า นการวางแผนกิจ กรรมการเรียนรู้ มี ความ
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นน้อย ด้านการสอนแบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบว่าครูส่วนใหญ่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ธิติญา แสงมณี (2546) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนชาวต่างชาติชั้นเกรด 7-8 จานวน 36 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้าน
เนื้อหาวิชาภาษาไทยของโรงเรียน เนื้อหาค่อนข้างง่ ายสาหรับนักเรียนระดับกลาง ปัญหาด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้สื่อการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย ด้าน
ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นนักเรียนมีความต้องการเกี่ยวกับทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขีย น ด้าน
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทักษะการฟังและการพูด พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตอบคาถามได้
ประมาณร้อยละ 50 จากคาถามทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้รายงานถึงผลการวิจัย “สภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดั บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” โดยกล่าวถึง สภาพและปัญหาของครูภาษาไทยมี 3 ประเด็น คือ ครูส่วนหนึ่งไม่ได้จบ
วิชาเอกภาษาไทยโดยตรง อีกทั้ง ครูมี ภาระงานมาก และประเด็นสุดท้าย คือ ครูมีศักยภาพไม่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สภาพและปัญหาด้านการนาหลักสูตรไปใช้ มี 3 ประเด็น คือ
ครูไม่เข้าใจหลักสูตร วิธีการและกระบวนการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษายังไม่เหมาะสม และ
ประเด็นสุดท้าย คือ หลักสูตรปัจจุบันเป็นหลักสูตรรวมหรือหลักสูตรบูรณาการซึ่งแตกต่างจาก
หลักสูตรเก่าทาให้ครูเกิดความสับสนในการนาหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สภาพ
และปัญหาด้านการออกแบบและจัดการเรียนการสอนมี 5 ประเด็น คือ ครูขาดความเชี่ยวชาญใน
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การสอน ครูขาดเทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเป็นจริง ครูใช้แผนการสอนสาเร็จรูป และประเด็นสุดท้าย
การจัดให้ครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทยโดยตรงมาออกแบบและจัดการเรียนการสอน สภาพและ
ปัญหาด้านการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนการสอน มี 3 ประเด็น คือ ครูไม่ใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ครูขาดความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และประเด็นสุดท้าย ผู้เรียน
ได้รับอิทธิพลการใช้ภาษาที่ผิดหลักภาษาไทยจากสื่อและเทคโนโลยีจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) ได้รายงานผลการวิจัยในโครงการวิจัยการศึกษาสภาพ
ปัญหาความต้องการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูง ช่วง
ชั้นที่ 1 และ 2 ในอาเภออมก๋อย จัง หวัดเชี ยงใหม่ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจานวน 17 คน ครูผู้สอน 53 คน นักเรียน 68 คน และผู้ปกครองนักเรียน 80 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่
สูง ครูสอนภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาวิชาการสอนภาษาไทย ผลการศึกษาปัญหา
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูง ครูสอนภาษาไทยไม่ตรงกับเอกที่จบมา
ครูมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยน้อยและมีภาระงานมาก สาระการเรียนรู้มีมากเกินไป ขาด
สื่อและอุปกรณ์การสอน ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่
นักเรียนบนพื้นที่สูง ครูต้องการวิธีการเขียนแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนที่ถูกต้อง การผลิต
สื่อการสอน เทคนิคการสอนใหม่ๆที่มีความหลากหลาย แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูง ครูควรมี การเขียนแผนการสอนทุกครั้ง และสอนให้
สอดคล้องกับแผนการสอน
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเชิงสารวจข้างต้น ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษา สภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ในการสร้า ง
แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสั ง เกตการจั ด การเรี ย นการสอนสาระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คือ
จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ประเภทสารวจ
(Survey research) ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม
1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้
1.3 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการเรี ยนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมในระดับมัธยมศึกษา
1.4 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรม
1.5 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง
1.6 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
1.7 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา
1.8 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้
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2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูภาษาไทย
ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล
โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ในจังหวัดสตูลและสงขลา โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
1.1 ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในจังหวัดสงขลามี จานวน 300 คน และจังหวัดสตูลมี
จานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 370 คน ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1

แสดงจานวนโรงเรียน จานวนครูภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16และกลุ่มตัวอย่างครูภาษาไทย ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16

จังหวัด

จำนวนโรงเรียน

สงขลา
สตูล
รวม

42
12
54

จำนวนครูภำษำไทย
ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต16 (คน)
300
70
370

กลุ่มตัวอย่ำงครูภำษำไทย
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต16 (คน)
267
58
325

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โรงเรียน ในจังหวัดสงขลา มีจานวน 42 โรงเรียน จังหวัดสตูลมีจานวน 12
โรงเรียน รวมทั้งหมด 54 โรงเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
เป็นรองผู้บริหารสถานศึกษา หรือ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย จากโรงเรียนละ 1 คน จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 54 คน ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2

แสดงจานวนโรงเรียน จานวนผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16

จังหวัด

จำนวนโรงเรียน

จำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต16 (คน)

กลุ่มตัวอย่ำงผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย รอง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือ
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนพืน้ ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต16
(คน)

สงขลา
สตูล
รวม

42
12
54

121
33
154

42
12
54

1.3 นักเรียน โดยเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทุกโรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสูงอย่างน้อย 5 % และกลุ่มต่าอย่างน้อย 5 % ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3

แสดงจานวนโรงเรียน จานวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

จังหวัด

จำนวนโรงเรียน

จำนวนนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 (คน)

สงขลา
สตูล
รวม

42
12
54

9,316
1,916
11,232

กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 5
จำกค่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงสุดและต่ำสุด (คน)
690
270
960
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนในการกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์มีดังนี้
2.1.1ครูภาษาไทย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสูงอย่างน้อย 5 % จานวน 2 คน และกลุ่มต่าอย่างน้อย 5 %
จานวน 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสูงอย่างน้อย 5 % จานวน 2 คน และกลุ่มต่า
อย่างน้อย 5 % จานวน 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.1.3 ศึ กษานิ เทศก์ ภ าษาไทย โดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จังหวัดสงขลาและสตูล รวมทั้งหมด 2 คน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้
ครูภาษาไทยที่ ใช้ในการสังเกตการจั ดการเรียนรู้ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสูงอย่างน้อย 5 % จานวน 2
คน และกลุ่มต่าอย่างน้อย 5 % จานวน 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน
3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ จั ยเรื่ องสภาพ ปัญ หาและแนวทางการพัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้วิจัย
จะดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ จัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม สื่อการเรียนการสอน จากตารา เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. กาหนดประเด็นในการวิจัย ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ (1) ด้านการ
ออกแบบแผนการจั ดการเรี ยนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธี
สอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
(4) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามประเด็นในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประกอบด้วย
3.1 แบบสอบถามครูภาษาไทย เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 58 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น ค าถาม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบเลื อ กตอบและแบบปลายเปิ ด
ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน (1) ด้านการ
ออกแบบแผนการจั ดการเรี ยนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตั วชี้ วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จานวน 4 ข้อ (2) ด้านการนาทฤษฏี
แนวคิดและวิธี สอนมาใช้ จัดกิจ กรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย จานวน 22 ข้อ
(3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ จานวน 15 ข้อ (4) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริ ง จ านวน 6 ข้อ ลั กษณะค าถามเป็ นแบบกาหนดคาตอบให้เ ลือ ก (Check-list)
ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 47 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด ประกอบด้วยข้อคาถาม
ทั้งหมด 4 ข้อ
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แบบสอบถามมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดประเด็นคาถามและลักษณะข้อคาถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 4 ด้าน (1) ด้านการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
4. สร้างแบบสอบถาม โดยมีข้อคาถาม 4 ด้าน (1) ด้านการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง
5. นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเที่ยง ความ
เหมาะสมของการใช้ภาษาและความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. นาผลการตรวจสอบและคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try
out) กับครูภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคาถาม
8. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและ
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
3.2 แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 54 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบสอบถาม เป็นคาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด ประกอบด้วยข้อ
คาถามทั้งหมด 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจั ดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ (1) ด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม จานวน 12 ข้อ (2) ด้าน
การสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม จานวน 17 ข้อ (3) ด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการพัฒนาและการใช้
สื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน จานวน 9 ข้อ (4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครู
ได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จานวน 6 ข้อ ลักษณะ
คาถามเป็นแบบกาหนดคาตอบให้เลือก (Check-list) ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 44 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการ
พัฒนาและการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน (4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้
ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ลักษณะคาถามเป็นแบบ
ปลายเปิด ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 5 ข้อ
แบบสอบถามมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ตารา งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
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3. กาหนดประเด็นคาถามและลักษณะข้อคาถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 4 ด้าน (1) ด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม (3) ด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียน
การสอน (4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
4. สร้างแบบสอบถาม โดยมีข้อคาถาม 4 ด้าน (1) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม
และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และ
จัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (3)
ด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน (4)
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
5. นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจ ารณาตรวจสอบความเที่ยง
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. นาผลการตรวจสอบและคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับครูภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคาถาม
8. นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและ
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป
3.3 แบบสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 42 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบสอบถาม เป็นคาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิด ประกอบด้วยข้อ
คาถามทั้งหมด 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจั ดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม จานวน 25 ข้อ (2) ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อมา
ประกอบการเรียนการสอน จานวน 2 ข้อ (3) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
จานวน 9 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ประกอบด้วย
ข้อคาถามทั้งหมด 36 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม (2) ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อมาประกอบการเรียนการสอน (3) ด้านการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิดประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 4 ข้อ
แบบสอบถามมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ตารา งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
3. กาหนดประเด็นคาถามและลักษณะข้อคาถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อประกอบการเรียนการ
สอน (3) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
4. สร้างแบบสอบถาม โดยมีข้อคาถาม 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อประกอบการเรียนการสอน
(3) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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5.นาแบบสอบถามไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความเที่ ยง ความ
เหมาะสมของการใช้ภาษาและความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6.น าผลการตรวจสอบและค าแนะน าของผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มาปรั บปรุ งแก้ ไข
แบบสอบถามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7.น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการพิ จารณาปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคาถาม
8.นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและจัดพิมพ์
เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
3.4 แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา
การจั ดการเรี ยนการสอนสาระวรรณคดี และวรรณกรรม มั ธยมศึ กษาตอนต้ น ในโรงเรี ยนสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ครูภาษาไทย เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
แบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ตารา งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อนามาสร้างแบบสัมภาษณ์
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3. จัดทาแนวการสัมภาษณ์และข้อคาถามเกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนรู้
4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนาทฤษฏี
แนวคิดและวิธี สอนมาใช้ จั ดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้ สื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกาหนดประเด็นคาถามและข้อคาถามในการ
สัมภาษณ์
5. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. นาผลการตรวจสอบและคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try out) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถาม ความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้
8. จัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
3.5 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้ านการสนั บสนุ น ส่ งเสริ ม และจั ดโอกาสให้ ครู ได้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในการน าหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการพัฒนา
และการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน (4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้
มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะ เป็ น ประเด็ น สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
แบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึ กษารายละเอี ยด หลั กการ แนวคิ ด และข้ อมู ลเบื้ องต้ นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อนามาสร้างแบบสัมภาษณ์
3. จัดทาแนวการสัมภาษณ์และข้อคาถามเกี่ยวกับ สภาพการจัดการเรียนรู้
4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มี ความรู้ ความเข้าใจในการนา
หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 มาใช้ ในการออกแบบการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการ
พัฒนาและการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน (4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาส
ให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกาหนดประเด็นคาถามและข้อคาถามในการ
สัมภาษณ์
5. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจ
สอบความเที่ยง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. นาผลการตรวจสอบและคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try out) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถาม ความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้
8. จัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
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3.6 แบบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การจั ดการเรี ยนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ระดั บมั ธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะ เป็ น ประเด็ น สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
แบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อนามาสร้างแบบสัมภาษณ์
3. จัดทาแนวการสัมภาษณ์และข้อคาถามเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกาหนดประเด็นคาถามและข้อคาถามในการ
สัมภาษณ์
5. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจ
สอบความเที่ยง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
6. นาผลการตรวจสอบและคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try out) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคาถาม ความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้
8. จัดพิมพ์เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
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3.7 แบบสังเกตครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้การสังเกตการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสังเกตการจัดการเรียนรู้ สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม ของครูภาษาไทย
แบบสังเกตมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม จากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดโครง
สร้างแบบสังเกต
3. ก าหนดประเด็ นในการสั ง เกตการจั ดการเรี ยนรู้ สาระวรรณคดี และ
วรรณกรรม 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2) ด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย (3) ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แล้วนาไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอคาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
4. ดาเนินการสร้างแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
5. หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการนาแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของการใช้
ภาษา
6. นาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแบบ
สังเกตการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้
สามารถวัดได้ตรงจุดมุ่งหมาย
7. นาแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรมที่ผ่าน
การพิจารณาปรับปรุง แก้ไข แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
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8. น าข้ อมู ลที่ ได้ มาแก้ ไขปรั บปรุ งแบบสั งเกตการจั ดการเรี ยนรู้ สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมและดาเนินการจัดพิมพ์เป็นแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแต่ละประเภท ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
4.1.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอความร่วมมือจากผู้บริหารการสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 54 โรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ของครู
ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
4.1.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามบางส่วนทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองเปล่าติด
แสตมป์และบางส่วนนาส่งด้วยตนเอง พร้อมกับสาเนาหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา
และนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
4.1.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ส่งกลับทางไปรษณีย์และรับคืนด้วย
ตนเอง มาเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
- แบบสอบถามครูภาษาไทย ส่งไปทั้งหมดจานวน 370 ฉบับ แบ่งออกเป็น ครูภาษาไทย
จังหวัดสงขลา 300 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 267 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.00 ครูภาษาไทย
จังหวัดสตูล 70 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 58 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.85
- แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ส่งไปทั้งหมดจานวน 64 ฉบับ แบ่งออกเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดสงขลา 50 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.00
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสตูล 14 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
85.71
- แบบสอบถามนักเรียน ส่งไปทั้งหมดจานวน 960 ฉบับ แบ่งออกเป็น นักเรียนจังหวัดสงขลา
690 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 641 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.75 นักเรียนจังหวัดสตูล 270
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 246 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.11
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จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูล

จังหวัด กลุ่มตัวอย่ำง

จำนวนที่ส่ง แบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำวิเครำะห์ข้อมูล
(ฉบับ)
จำนวน
ร้อยละ
สงขลา ครูภาษาไทย
300
267
89.00
ผู้บริหาสถานศึกษา
50
42
84.00
นักเรียน
690
641
92.75
สตูล
ครูภาษาไทย
70
58
82.85
ผู้บริหารสถานศึกษา
14
12
85.71
นักเรียน
270
246
91.11
รวม
1,394
1,278
91.67
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
4.3.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผู้วิจัยใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ขออนุญาตสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์
4.3.2 ผู้วิจัยติดต่อกับครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
ภาษาไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ โดยแนะนาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์และขออนุญาต
บันทึกเสียง เพื่อความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์
4.3.3 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย เป็นรายบุคคลและจดบันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้
4.2.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผู้วิจัยใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตสังเกตการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสังเกต
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4.2.2 ผู้วิจัยแนะนาตนเองกับครูภาษาไทยที่ผู้วิจัยขอสังเกตการจัดการ
เรียนรู้โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสังเกต การจัดการเรียนรู้และขออนุญาตบันทึกภาพการจัดการ
เรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
4.2.3 ผู้วิจัยสังเกตการจัดการเรียนรู้และจดบันทึกพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในแบบบันทึกการสังเกต ทั้งนี้ ในการสังเกต
ผู้วิจัยจะไม่เข้าไปมีบทบาทในชั้นเรียน
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากการใช้เครื่องมือแต่ละประเภทมาวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
SPSS โดยการแจกแจงความถี่ คานวณค่าร้อยละ แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ
ตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS โดยการคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ( X ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายค่ามัช ฌิมเลขคณิต ( X ) ตามที่กาหนดแล้ว
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตารางประกอบความเรียง การแปลความหมายของค่า
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
3.56 - 4.00
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
2.56 - 3.55
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
1.56 – 2.55
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.55
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนามาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่
กาหนดไว้และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความเรียง
5.3 ข้อมูลจากแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะนามาวิเคราะห์เนื้อหาตาม
ประเด็นแต่ละด้านที่กาหนดไว้และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความเรียง
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถาม ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน
แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการ
เรียนรูค้ รูภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรม จากแบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒ นาการจั ดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จากแบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
นักเรียน แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการ
จัดการเรียนรู้

97
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญหาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรม จากแบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน
ตำรำงที่ 5

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทยจาแนกตามสถานภาพ

สถำนภำพ

จำนวน (n)=325
สงขลำ
สตูล
(n)=267
(n)=58
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
56
หญิง
211
2. อายุ
20-29 ปี
18
30-39 ปี
78
40-49 ปี
91
50 ปีขึ้นไป
80
3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีครุศาสตร์
135
ปริญญาตรีการสอนภาษาไทย
104
ปริญญาตรีบริหารการศึกษา
17
ปริญญาโทการสอนภาษาไทย
5
ปริญญาโทบริหารการศึกษา
6
4. ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ต่ากว่า 5 ปี
14
5-10 ปี
113
11-15 ปี
69
16-20 ปี
28
มากกว่า 20 ปี
43

21.0
79.0

13
45

22.4
77.6

6.7
29.2
34.1
30.0

5
19
19
15

8.6
32.8
32.8
25.9

50.6
39.0
6.4
1.9
2.2

29
24
4
0
1

49.9
41.4
6.9
0
1.7

5.2
42.3
25.8
10.5
16.1

4
26
17
5
6

6.9
44.8
29.3
8.6
10.3

98

สถำนภำพ

5.จ านวนคาบที่ ส อนวิ ช าภาษาไทย สาระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม /สัปดาห์
1-5 คาบ ต่อสัปดาห์
6-10 คาบ ต่อสัปดาห์
11-15 คาบ ต่อสัปดาห์
15 คาบ ขึ้นไป
6. ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพ
กิจกรรมยุวกาชาด ลูกเสือ ชุมนุม
7. จานวนนักเรียนในห้องเรียน
1-20 คน
21-40 คน
40 คนขึ้นไป

จำนวน (n)=325
สงขลำ
สตูล
(n)=267
(n)=58
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

204
12
14
37

76.3
4.5
5.2
13.8

47
3
1
7

81.0
5.2
1.7
11.9

26
18
31

9.7
6.7
11.6

5
4
5

8.6
6.9
8.6

11
190
66

4.1
71.0
24.7

2
46
10

3.4
79.3
17.2

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่า
ครูภาษาไทยในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.0 มีอายุ 40-49 ปี ครูภาษาไทยในจังหวัด
สตูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.6 มีอายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คือ จบ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีครุศาสตร์ มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม 5-10 ปี จานวนคาบที่สอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 1-5 คาบ ต่อสัปดาห์
ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ คือ มีความรับผิดชอบในการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ลูกเสือ
ชุมนุมและมีจานวนนักเรียนในความรับผิดชอบ 21-40 คน
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ตำรำงที่ 6

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทยด้านการนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม

ด้ำนกำรนำ “ตัวชี้วดั และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551” มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำระวรรณคดีและวรรณกรรม

จำนวน (n)=325
สงขลำ
สตูล
(n)=267
(n)=58
จำนวน

1. การเตรียมหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้
ใช้แผนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้สาเร็จรูป
177 66.3
ปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมกับเพื่อนครู
30
11.2
ใช้หนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
60
22.5
2. ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แผนระยะยาว
61
รายหน่วย
142
รายคาบ
64
3. ประเด็นที่ได้ให้ความสาคัญในการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม*
ประวัติของผู้เขียน
58
ที่มาของเนื้อเรื่อง
97
คาศัพท์
80
ลักษณะของตัวละคร
74
เรื่องย่อทั้งเรื่อง
115
การวิเคราะห์โครงเรื่องของตอนที่เรียน
137
การวิเคราะห์และสรุปแก่นเรื่อง
100
การวิเคราะห์แง่คิดที่ได้จากเรื่อง
177
การนาสาระและข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่องมาปรับใช้
ไวยากรณ์
4. ท่านออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

132
74
236

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

43
6
9

74.1
9
15.5

22.8
53.2
24.0

16
30
12

27.6
51.7
20.7

21.7
36.3
30.0
27.7
43.1
51.3
37.5
66.3

11
21
16
13
20
26
23
36

18.9
36.2
27.6
22.4
34.5
44.8
39.7
62.1

49.4
27.7
88.4

24
16
44

41.1
27.6
75.9

*ครูเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการเตรียมหรือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้แผนการเรียนจัดการเรียนรู้สาเร็จรูป คือ ครูสงขลา ร้อย
ละ 66.3 และครูสตูล ร้อยละ 74.1 และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 11.2 และครูสตูล ร้อยละ
10.3 ครูปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมกับเพื่อนครู
ด้านการใช้ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในการ
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กรณีที่ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้แผนราย
หน่วย คือ ครูสงขลา ร้อยละ 53.2 และครูสตูล ร้อยละ 51.7 และน้อยที่สุดคือ ครูสงขลา ร้อยละ
22.8 เขียนแผนระยะยาว ครูสตูล ร้อยละ 20.7 เขียนแผนรายคาบ
ด้านการออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ประเด็นที่ครูเน้นมากที่สุด พบว่า ครู
สงขลา ร้อยละ 66.3 เน้นออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในประเด็นการวิเคราะห์แง่คิด
ที่ได้จากเรื่อง ครูสตูล ร้อยละ 44.8 เน้นออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในประเด็นการ
วิเคราะห์โครงเรื่องของตอนที่เรียน และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 21.7 และครูสตูล ร้อยละ
18.9 เน้นออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในประเด็นประวัติของผู้เขียน
ด้านการนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัด พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 88.4 และครูสตูล ร้อยละ 75.9 ออกแบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด
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ตำรำงที่ 7

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้ทฤษฎี แนวคิด หรือวิธีสอน

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและวรรณกรรม

5. การสอนหลักการใช้ภาษาและทักษะทางภาษาต่างๆ
เชื่อมโยงกับวรรณคดีและวรรณกรรม
6. การใช้บทอ่านเสริม
7. การให้รายชื่อหนังสือ/เอกสารสาหรับอ่านประกอบ
8. การใช้รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9. การสอนแบบบรรยาย
10. การสอนแบบการสาธิต
11. การสอนแบบนิรนัย
12. การสอนแบบอุปนัย
13. การสอนแบบทัศนศึกษา
14.การสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย
15. การสอนแบบการแสดงละคร
16. การสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ
17. การสอนแบบใช้เกม
18. การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง
19. การสอนแบบศูนย์การเรียน
20. การสอนแบบใช้บทเรียนสาเร็จรูป
21. การสอนอ่านทานองเสนาะ
22.การสอนแบบใช้คาถาม
23. การสอนโดยใช้ทฤษฎีวรรณคดีหรือวรรณกรรมวิจารณ์
24. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

จำนวน (n)=325
สงขลำ
สตูล
(n)=267
(n)=58
ปฏิบัติ ร้อยละ ปฏิบัติ ร้อยละ

235

88.0

45

77.6

229
226
204
253
206
252
249
195
247
235
250
232
242
244
232
240
248
210
221

85.5
84.6
76.4
94.6
77.2
94.4
93.2
73.0
92.5
88.0
93.6
86.9
90.6
91.4
86.9
89.9
93.0
78.6
82.9

47
43
41
52.5
47
46
50
25
45
33
40
33
34
44
49
49
46
43
45

81.0
74.1
70.7
90.5
81.0
79.3
86.2
43.1
77.6
56.9
69.0
56.9
58.6
75.9
84.5
84.5
80.0
74.1
79.3
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านกิจกรรมเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครู สงขลาและสตูลร้อยละ 94.6 และ
90.5 ใช้การสอนแบบบรรยาย และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลาและสตูล ร้อยละ 73.0 และ 43.1 ใช้การ
สอนแบบทัศนศึกษา
ตำรำงที่ 8

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทย ด้านการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
(n)=325

แหล่งกำรเรียนรู้สำระวรรณคดีและวรรณกรรม

34. การใช้ แหล่ง การเรียนรู้ใด ในการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม*
ห้องสมุด
วัด
ชุมชน
พิพิธภัณฑ์
ปราชญ์ชาวบ้าน
สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน
อื่นๆ - ห้องโสตทัศนศึกษา
- สร้าง Blog สาหรับวรรณคดีและวรณกรรม

สงขลำ
(n)=267
จำนวน ร้อยละ

313
64
77
40
75
38
3
6

96.3
24.0
28.8
15.0
28.1
14.2
1.1
2.2

สตูล
(n)=58
จำนวน ร้อยละ

41
14
13
8
15
10
1
0

70.7
24.1
22.4
13.8
25.9
17.2
1.7
0

*ครูเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครู
สงขลา ร้อยละ 96.3 และครูสตูล ร้อยละ 70.1 ใช้แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุด และน้อยที่สุด คือ ครู
สงขลา ร้อยละ 14.2 ใช้แหล่งการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน และครูสตูล ร้อยละ 13.8
ใช้แหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
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ตำรำงที่ 9

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทย ด้านประเภทของสื่อการเรียนการ
สอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม

ประเภทของสื่อกำรเรียนกำรสอน

35. สื่อสิ่งพิมพ์*
หนังสือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
บทความในวารสารวิชาการ/หนังสือรวมบทความ
ข่าว/บทอ่านในหนังสือพิมพ์
รายงานวิจัย
บทอ่านในนิตยสาร
อื่นๆ – วิทยานิพนธ์
สื่อเทคโนโลยี*
แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วิดีทัศน์)
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
แถบบันทึกเสียง
โปรแกรมการนาเสนอ (POWER POINT)
ภาพนิ่ง
สื่ออื่นๆ
วิทยากรท้องถิ่น
36. โรงเรียนของท่านให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติม
ใช่
ไม่ใช่
37. ท่านใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโดย พิจารณาจากข้อใด*
เนื้อเรื่องไม่ขัดกับค่านิยมและคุณธรรม
เนื้อเรื่องพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามวัยและเพศ
เนื้อเรื่องเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน
รางวัลและยอดขาย
กระทรวงศึกษาธิการแนะนา
นักเรียนสนใจและแนะนา
ภาษาดี

(n)=325
สงขลำ (n)=267
สตูล (n)=58
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

231
113
90
49
63
3

86.5
42.3
33.7
18.4
23.6
1.1

48
24
19
10
8
1

82.8
41.4
32.8
17.2
13.8
1.7

126
42
103
172
180

47.2
15.7
38.6
64.4
67.4

38
7
21
8
41

65.5
12.1
36.2
13.8
70.7

40

15.0

11

19.0

255
12

95.5
4.5

53
5

91.4
8.6

171
58
184
20
177
54
75

64.0
21.7
68.9
7.5
66.3
20.2
28.1

38
8
16
3
44
12
9

65.5
13.8
27.6
5.2
75.9
20.7
15.5

*ครูเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านการนาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 86.5 และครู
สตูล ร้อยละ 82.8 ใช้หนังสือวิชาการที่เกี่ยวข้อง และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 18.4 ใช้ราย
งานวิจัย และครูสตูล ร้อยละ 13.8 ใช้บทอ่านในนิตยสาร
ด้านสื่อเทคโนโลยี พบว่า ครู สงขลา ร้อยละ 67.4 และครูสตูล ร้อยละ 70.7 ใช้ภาพนิ่ง
และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 15.7 และครูสตูล ร้อลยะ 12.1 ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) สื่ออื่นๆ พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 15.0 และครูสตูล ร้อยละ 19.0 ใช้วิทยากรในท้องถิ่น
เกณฑ์ในการเลือกหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครู สงขลา
ร้อยละ 68.9 เนื้อเรื่องเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน ครูสตูล ร้อยละ 71.9 เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่
กระทรวงศึกษาธิการแนะนา และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 7.5 และครูสตูล ร้อยละ 5.2
เลือกหนังสือจากรางวัลและยอดขาย
ตำรำงที่ 10

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทยด้านการเลือกนาสื่อประกอบการ
เรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม

กำรเลือกนำสือ่ ประกอบกำรเรียนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม

38. เกณฑ์การเลือกสื่อการเรียนการสอน*
สื่อที่สนับสนุนจุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีและ
วรรณกรรมในชั้นเรียน
สื่อที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย
สื่อที่น่าสนใจ สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้
นักเรียนสนใจ
สื่อที่ทาให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย
สื่อที่ประหยัดและคุ้มค่า
39. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
40. การใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี อ ยู่ /จั ด ท าเพิ่ ม เติ ม ให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
41. การใช้สื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูป

(n)=325
สงขลำ (n)=267
สตูล (n)=58
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

214
123

80.1
46.1

35
43

60.3
74.1

95
107
53
212

35.6
40.1
19.9
79.4

34
17
9
38

58.6
29.3
15.5
65.5

231
220

86.5
82.4

48
52

82.8
89.7

*ครูเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านการนาสื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอน พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 80.1 ใช้สื่อที่สนับสนุน
จุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในชั้นเรียน และครูสตูล ร้อยละ 74.1 ใช้สื่อที่
น่าเชื่อถือ เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย น้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 19.9 และครูสตูล
ร้อยละ 15.5 ใช้สื่อที่ประหยัดและคุ้มค่า
ด้านการนาสื่อประกอบการเรียนการสอน พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 86.5 ดัดแปลงสื่อการ
เรียนการสอนที่มีอยู่/จัดทาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกั บแผนการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรมที่กาหนดไว้ และครูสตูล ร้อยละ 89.7 ใช้สื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูป และน้อย
ที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 79.4 และครูสตูล ร้อยละ 65.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรมด้วยตนเอง
ตำรำงที่ 11

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทยด้านการใช้วิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
จำนวน (n=325)

รูปแบบกำรประเมินผลสำระวรรณคดีและวรรณกรรม

42. การประเมิ น ผลก่ อ นการเรี ย นการสอน เพื่ อ ตรวจสอบ
พื้นฐานของนักเรียน
43. การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบ
พัฒนาการทางการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของผู้เรียน
44. การประเมินผลหลังการเรียนการสอน เพื่อตัดสินผลการ
เรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม

สงขลำ
(n)=267
ปฏิบัติ ร้อยละ

สตูล
(n)=58
ปฏิบัติ ร้อยละ

217

81.3

49

84.5

205

76.8

38

65.5

240

89.9

41

70.7

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน พบว่า ครู สงขลา
ร้อยละ 89.9 ประเมินผลหลังการเรียนการสอน เพื่ อตัดสินผลการเรียนการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม และครูสตูล ร้อยละ 81.3 ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบพื้นฐานของ
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นักเรียน และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ 76.8 และครูสตูล ร้อยละ 65.5 ครูประเมินผลระหว่าง
การเรียนการสอน เพื่อให้ทราบพัฒนาการทางการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของผู้เรียน
ตำรำงที่ 12

จานวนและค่าร้อยละของครูภาษาไทยด้านการใช้วิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม

จุดมุ่งหมำยในกำรวัดและประเมินผลในกำรเรียนกำรสอนสำระ
วรรณคดีและวรรณกรรม

45. การนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
และการเรียนของนักเรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม
46. การนาผลการประเมินมาใช้ทราบความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม
47. การนาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆหรือปี
การศึกษาต่อไป

จำนวน (n=325)
สงขลำ
สตูล
(n)=267
(n)=58
ปฏิบัติ ร้อยละ ปฏิบัติ ร้อยละ

247

92.5

53

91.4

253

94.8

51

87.9

240

89.9

47

81.0

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล
ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า ครู สงขลา ร้อยละ 94.8
นาผลการประเมินมาใช้ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม และครูสตูล ร้อยละ 91.4 นาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการ
เรียนของนักเรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลา ร้อยละ
89.9 และครูสตูล ร้อยละ 81.0 นาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆหรือปี
การศึกษาต่อไป
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ตำรำงที่ 13

จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาจาแนกตามสถานภาพ
จำนวน (n)=54

สถำนภำพ

สงขลำ
(n)=42
ปฏิบัติ
ร้อยละ

สตูล
(n)=12
ปฏิบัติ
ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์
ปริญญาตรีครุศาสตร์
ปริญญาโทครุศาสตร์
ปริญญาเอกบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
- ป. บัณฑิต
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
4. ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งผู้บริหารของท่าน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือไม่
ไม่เคยมีประสบการณ์
มีประสบการณ์

29
13

69.0
31.0

11
1

91.7
8.3

9
6
27

21.4
14.3
64.3

3
9
0

25.0
75.0
0

4
10
23
5

9.5
23.8
54.8
11.9

1
3
8
0

8.3
22
66.7
0

4
4

9.5
9.5

0
2

0
16.7

8
9
1
8
16

19.0
21.4
2.4
19.0
38.1

1
0
1
3
7

8.3
0
8.3
25.0
58.3

25
17

59.5
40.5

8
4

66.7
33.3
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลาและ
สตูล เกี่ยวกับสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 69.0 และผู้บริหารสถานศึกษา
สตูล ร้อยละ 91.7 เป็นเพศชาย อายุ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 64.3 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 75.0 มีอายุ 40-49 ปี วุฒิทางการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 54.8 และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 66.7 จบการศึกษาปริญญาโท
ครุศาสตร์ วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ
9.5 ได้รับวุฒิป.บัณฑิ ต และและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 16.7 ได้รับปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 38.1
และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 58.3 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี ประสบการณ์ใน
การสอนภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 59.5 และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 66.7 ไม่เคยมีประสบการณ์
ตำรำงที่ 14

จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบ
การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
พุทธศักรำช 2551 มำใช้ในกำรออกแบบกำรสอนสำระวรรณคดี
และวรรณกรรม

1. การเตรียมการด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สนับสนุนคณะครูเข้ารับการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการ
บริหารและจัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
3. สนับสนุนคณะครูจัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน

จำนวน (n)=54
สงขลำ
(n)=42

สตูล
(n)=12

ปฏิบัติ

ร้อยละ

ปฏิบัติ

ร้อยละ

32

76.2

9

75.0

31

73.8

9

75.0

32

76.2

10

83.3
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ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรนำ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มำใช้ในกำรออกแบบกำร
สอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม

4. สนับสนุนคณะครูให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน
5. ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
6. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
7. มีการกาหนดนโยบายการให้ความสาคัญ และการระบุภาระของครู
ในกลุ่มสาระ ที่มีต่อ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
8. การสนับสนุนให้คณะครูทาหลักสูตรรายวิชาใช้ร่วมกันในแต่ละ
ระดับชั้น
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9. จัดโอกาสให้คณะครูเข้ารับการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหาร
และจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10. จัดโอกาสให้คณะครูจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
11. ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จำนวน (n)=54
สงขลำ
สตูล
(n)=42
(n)=12
ปฏิบตั ิ

ร้อยละ

ปฏิบตั ิ

ร้อยละ

35

83.3

11

91.7

38

90.5

9

75.0

41

97.6

8

66.7

36

85.7

9

75.5

34

81.0

7

58.3

37

88.1

10

83.3

37

88.1

11

91.7

41

97.6

8

66.7

38

90.5

7

58.3

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลา
และสตูล เกี่ยวกับด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระ
วรรณคดี แ ละวรรณกรรม พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสงขลา ร้ อ ยละ 76.2 และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสตูล ร้อยละ 75.0 มีการเตรียมการด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ด้านแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ
97.6 มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาสตูล ร้อยละ 91.7 สนับสนุนคณะครูให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัด การเรียนการ
สอน และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 73.8 สนับสนุนคณะครูเข้ารับการ
อบรม/สั ม มนา เกี่ ยวกั บการบริ หารและจั ด ท าสาระการเรีย นรู้ข องหลั กสู ต รสถานศึ กษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 58.3 สนับสนุนให้คณะครูทาหลักสูตรรายวิชาใช้ร่วมกันในแต่ละ
ระดับชั้น
ด้านแนวทางในการจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 97.6 ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 91.7 จัดโอกาสให้
คณะครูจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 73.8 สนับสนุนคณะครูเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหารและจัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 58.3 สนับสนุนให้คณะครูทาหลักสูตรรายวิชาใช้ร่วมกันในแต่ละ
ระดับชั้นและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
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จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระวรรณคดีและ
วรรณกรรม

ด้านการจัดสัมมนา
13. การจัดประชุม อบรมครูผู้สอน
14. การส่งครูเข้ารับการอบรมหรือสัมมนา
ด้านการจัดทาเครื่องมือแนะแนวทาง
15. การจัดทาคู่มือแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ด้านการนิเทศภายใน
16.การเชิญศึกษานิเทศก์หรือวิทยากรมาบรรยายและสาธิต
การจัดการเรียนการสอน
17.การศึกษาสารวจความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของครูภาษาไทยภายในโรงเรียน
18. การศึกษาสารวจ อุปกรณ์และงบประมาณ
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
ด้านการวิจยั ในชั้นเรียน
19. การสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน
20. การเชิญศึกษานิเทศก์หรือวิทยากรมาให้คาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
21. การจัดให้มีการประชุมชี้แจงนโยบายวัตถุประสงค์และ
บทบาทของครูในการทาวิจัยในชั้นเรียน
22. การจัดให้มีแผนปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียน
23. การติดตามการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการวิจัย

จำนวน (n)=54
สงขลำ
(n)=42
ปฏิบัติ ร้อยละ

สตูล
(n)=12
ปฏิบัติ ร้อยละ

37

88.1

9

75.0
75.0

41
39

97.6
92.9

9
8

66.7

37

88.1

9

75.0

39

92.9

7

58.3

37
41

88.1
97.6

9
11

75.0
91.7

40

95.2

8

66.7

37

88.1

9

75.0

37

88.1

9

75.0

34

81.0

9

75.0
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ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระวรรณคดีและ
วรรณกรรม

24. การสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการประชุม สัมมนาด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน
25. การจัดให้ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในชั้น
เรียนของโรงเรียน
26. การส่งเสริมให้ครูในกลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย ได้มี
การวิจัยในชั้นเรียนหรือค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
27. การส่งเสริมให้ครูนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน
28. การพิจารณาความดีความชอบแก่ครูที่นาผลการวิจัยไป
ปรับปรุงงานในหน้าที่
29. การจัดให้ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนให้ได้รับการเลือก
เป็นผู้นาทางวิชาการ

จำนวน (n)=54
สงขลำ
(n)=42
ปฏิบัติ ร้อยละ

สตูล
(n)=12
ปฏิบัติ ร้อยละ

35

83.3

8

66.7

34

81.0

9

75.0

38

90.5

8

66.7

36

85.7

10

83.3

39

92.9

9

75.0

37

88.1

9

75.0

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลา
และสตูล เกี่ยวกับด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 97.6
และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 91.7 สนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน และส่งครูเข้ารับการ
อบรมหรือสัมมนา น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 81.0 ติดตามการวิจัยในชั้น
เรียนของครูให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการวิจัย และจัดให้ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 58.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสารวจ
ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของครูภาษาไทยภายในโรงเรียน
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จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุน และ
ส่งเสริม ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน

ด้ำนกำรสนับสนุน และส่งเสริม ด้ำนกำรพัฒนำและกำรใช้สอื่
ในกำรประกอบกำรเรียนกำรสอน

30. การสารวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนจาก
ครูผู้สอน
31. การจัดทางบประมาณส่วนหนึ่งไว้สาหรับสื่อการเรียนการ
สอน
32. การจัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน
33. การจัดห้องศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอน
34. ติดต่อขอสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งวิทยาการต่างๆ
35. จัดทาคู่มือ เอกสารแนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน
36. จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์การผลิตสื่อไว้บริการครู
37. สนับสนุนการจัดมุมสื่อในห้องเรียน
38. จัดให้มีการแนะนาหรือสาธิตและทดลองการใช้สื่อและ
อุปกรณ์การสอน

จำนวน (n)=54
สงขลำ
(n)=42
ปฏิบัติ ร้อยละ

สตูล
(n)=12
ปฏิบัติ ร้อยละ

32

76.2

10

83.3

31
35
39
35
38
41
34

73.8
83.3
92.9
83.3
90.5
97.6
81.0

9
9
9
9
7
11
10

75.0
75.0
75.0
75.0
58.3
91.7
83.3

38

90.5

9

75.0

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลาและ
สตูล เกี่ยวกับด้านการสนับสนุน และส่งเสริม ด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ ในการประกอบการเรียน
การสอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 97.6 และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 91.7
จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ การผลิตสื่อไว้บริการครู และน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 73.8 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดทางบประมาณส่วนหนึ่งไว้สาหรับสื่อการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล
ร้อยละ 58.3 จัดทาคู่มือ เอกสารแนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน
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จานวนและค่าร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุน
ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้
ในกำรใช้วธิ ีกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง

39. การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ครูในเรื่องการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
40. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้าง
แบบทดสอบและแบบประเมินประเภทต่างๆ
41. การจัดหาหนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
42. การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบหรือ
ผลการประเมินเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน
43. การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการจัดทาคลังข้อสอบ
44. การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลายประเภท

จำนวน (n)=54
สงขลำ
สตูล
(n)=42
(n)=12
ปฏิบัติ ร้อยละ ปฏิบัติ ร้อยละ

38

90.5

10

83.3

27

64.3

8

66.7

39

92.9

9

75.0

36
37

85.7
88.1

8
7

66.7
58.3

36

85.7

8

66.7

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลา
และสตูล เกี่ยวกับด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 92.9 จัดหา
หนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสตู ล ร้ อ ยละ 83.3 เชิ ญ วิ ท ยากรมาให้ ค วามรู้ ครู ใ นเรื่อ งการวั ด และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 64.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การสร้างแบบทดสอบและแบบประเมินประเภทต่างๆ และผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 53.8
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการจัดทาคลังข้อสอบ

115
ตำรำงที่ 18

จานวนและค่าร้อยละของนักเรียนจาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ผ่านมา
เกรด 4
เกรด 3.5
เกรด 3
เกรด 2.5
เกรด 2
เกรด 1.5
เกรด 1
เกรด 0

จำนวน (n)=887
สงขลำ
สตูล
(n)=641
(n)=246
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

122
519

19.0
81.0

59
187

24.0
76.0

124
157
174
54
41
47
44
0

19.3
24.5
27.1
8.4
6.4
7.3
6.9
0

51
64
69
18
15
18
11
0

20.7
26.0
28.0
7.3
6.1
7.3
4.5
0

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล
เกี่ยวกับสถานภาพ พบว่า นักเรียนสงขลา ร้อยละ 81.0 และนักเรียนสตูล ร้อยละ 76.0 เป็นเพศ
หญิง ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ผ่านมา นักเรียนสงขลา ร้อยละ 27.1 และนักเรียน
สตูล ร้อยละ 28.0 มีผลการเรียน เกรด 3
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ตำรำงที่ 19

แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของ
คะแนน ด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ระดับปฏิบัติ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ในห้องเรียน

สงขลำ
(n)=641
X

1. ทราบจุดประสงค์ในการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
2. ทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เรียนในคาบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม
3. ทาแบบฝึกหัดหรือใบงานในคาบเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรม
4. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
5. อ่านบทอ่านที่ครูแจกเพิ่มเติม ในการ
เรียนวรรณกรรมและวรรณคดี
6. ทากิจกรรมกลุ่มในคาบเรียนวรรณคดี
และวรรณกรรม
7. เล่นเกมในคาบเรียนวรรณคดีและ
วรรณกรรม
8. ฟังเรื่องย่อของวรรณคดีและวรรณกรรมที่
เรียนทั้งเรื่อง
9. ฝึกสังเกตและตอบคาถาม เพื่อวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม
10. ฟังครูบรรยายก่อนแล้วจึงดูตัวอย่าง
ประกอบ
11. เรียนจากการที่ครูนาตัวอย่างที่ต้องการ
สอน มาให้นักเรียนวิเคราะห์

S.D.

สตูล
(n)=246

ควำมหมำย

X

S.D.

ควำมหมำย

3.23 .61

มาก

3.13

.57

มาก

2.62 .59

มาก

2.50

.62

น้อย

3.03 .77

มาก

2.97

.74

มาก

2.54 .83

น้อย

2.42

.80

น้อย

3.02 .68

มาก

3.16

.67

มาก

2.95 .85

มาก

2.91

.88

มาก

2.12 .87

น้อย

2.09

.95

น้อย

3.01 .74

มาก

2.95

.69

มาก

2.93 .78

มาก

2.83

.70

มาก

3.04 .73

มาก

3.31

.61

มาก

3.38 .72

มาก

3.13

.82

มาก
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ระดับปฏิบัติ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียน

สงขลำ
(n)=641
X

12. เรียนจากการที่ครูนาออกไปศึกษานอก
สถานที่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่เรียน
13. ทางานกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆ 4-6 คน
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และสรุป
อภิปรายออกมาเป็นข้อสรุป
14. แสดงละครตามเนื้อหาที่กาหนด
15. แสดงบทบาทสมมติ
16.เล่นเกมตามกติกาและนาเสนอ
ประโยชน์ที่ได้จากเกม เพื่อสรุปการเรียนรู้
17. เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่มีบทบาทและ
กติกา โดยนักเรียนต้องตัดสินใจและ
แก้ปัญหาที่สะท้อนความเป็นจริง
18. ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง
19. เรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป
20. ฝึกจากการฟังครูสาธิตอ่านทานอง
เสนาะ หรืออ่านออกเสียง เวลาเรียน
กวีนิพนธ์หรือวรรณคดี
21. ฝึกจากการฟังแถบบันทึกเสียงการอ่าน
ทานองเสนาะหรืออ่านออกเสียง เวลาเรียน
กวีนิพนธ์หรือวรรณคดี
22. ตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อฝึกวิเคราะห์
23. ตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ท่ีกาลังเรียน

S.D.

สตูล
(n)=246

ควำมหมำย

X

S.D.

ควำมหมำย

1.82 .84

น้อย

1.91

.84

น้อย

2.93 .86
1.84 .84
1.83 .73

มาก
น้อย
น้อย

2.72
1.97
1.94

.87
.89
.74

มาก
น้อย
น้อย

2.19 .86

น้อย

2.08

.81

น้อย

2.43 .93
2.91 .78
2.97 .77

น้อย
มาก
มาก

2.37
2.83
2.98

.84
.65
.73

น้อย
มาก
มาก

3.04 .73

มาก

3.12

.94

มาก

2.28 .93

น้อย

2.06

.84

น้อย

3.20 .68

มาก

3.12

.94

มาก

2.96 .74

มาก

2.95

.73

มาก
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียน

สงขลำ
(n)=641
X

S.D.

24. ต อ บ ค า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ เ นื้ อ ห า ข อ ง
วรรณคดี แ ละวรรณกรรม เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง
2.93 .76
25. เรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่ครูนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม
2.98 .82

สตูล
(n)=246

ควำมหมำย

X

S.D.

ควำมหมำย

มาก

2.69

.75

มาก

มาก

2.86

.83

มาก

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล
เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า นักเรียนสงขลาได้
เรียนจากการที่ครูนาตัวอย่าง ที่ต้องการสอน มาให้นักเรียนวิเคราะห์ อยู่ในระดับมาก และนักเรียน
สตูล ได้ฟังครูบรรยายก่อนแล้วจึงดูตัวอย่างประกอบ อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ นักเรียน
สงขลาและสตูล ได้เรียนจากการที่ครูนาออกไปศึกษานอกสถานที่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่เรียน อยู่ในระดับน้อย
ตำรำงที่ 20

จานวนและค่าร้อยละของนักเรียน ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อประกอบการ
เรียนการสอน

ด้ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน

26. ความชอบและสนใจสื่อ
ใบความรู้
POWER POINT
รูปภาพ
เพลง
แถบบันทึกเสียง
วีดิทัศน์
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ของจริง

จำนวน (n)=887
สงขลำ (n)=641
สตูล (n)=246
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

123
67
170
108
36
113
66
266

19.2
10.5
26.5
16.8
5.6
17.6
10.3
41.5

68
28
57
40
22
66
21
119

27.6
11.4
23.2
16.3
8.9
26.8
8.5
48.4

119
(n)=887

ด้ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
อื่นๆ– อินเตอร์เน็ต
27. เหตุผลที่ชอบและสนใจสื่อรูปแบบดังกล่าว*
เพราะช่วยให้เห็นภาพจริง
เพราะช่วยทาให้บทเรียนมีความสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เพราะท าให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาความรู้ กั บ การน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
เพราะทาให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
อื่นๆ - เพราะช่วยประหยัดเวลาเรียน โดยใช้เวลาน้อย แต่
สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น
- เพราะช่วยให้เกิดความประทับใจ และจดจาได้นาน

สงขลำ
(n)=641
จำนวน ร้อยละ

สตูล
(n)=246
จำนวน ร้อยละ

47
7

7.3
1.1

20
0

8.1
0

418
540

65.2
84.2

189
213

76.8
86.6

299
497

46.6
77.5

130
204

52.8
82.9

6
7

0.9
1.1

2
1

0.8
0.4

*นักเรียนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล
เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า นักเรียนสงขลา
ร้อยละ 41.5 และนักเรียนสตูล ร้อยละ 48.4 ชอบและสนใจสื่อของจริง มากที่สุด และน้อยที่สุด คือ
นักเรียนสงขลา ร้อยละ 5.6 ชอบและสนใจสื่อแถบบันทึกเสียง และนักเรียนสตูล ร้อยละ 8.1 ชอบ
และสนใจแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านสื่อประกอบการเรียนการ
สอน ของนักเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่า นักเรียนสงขลาร้อยละ 84.2 และนักเรียนสตูล
ร้อยละ 86.6 เหตุผลที่ชอบและสนใจสื่อดังกล่าวเพราะช่วยทาให้บทเรียนมีความสนุกและน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น และน้อยที่สุด คือ นักเรียนสงขลา ร้อยละ 46.6 และนักเรียนสตูล ร้อยละ 52.8 เพราะ
ทาให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้กับการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

120
ตำรำงที่ 21

แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของ
คะแนนด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ระดับปฏิบัติ

กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำระ
วรรณคดีและวรรณกรรม
X

28. ทราบจานวนครั้งของการสอบ
ตั้งแต่ต้นเทอม
29. ทราบจานวนชิ้นงานที่ต้องส่ง
30. ทราบเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
31. ได้สอบก่อนเรียน

สงขลำ
(n)=641
S.D. ควำมหมำย

X

สตูล
(n)=246
S.D. ควำมหมำย

2.97 .85
3.33 .74

มาก
มาก

3.23 .84
3.28 .66

มาก
มาก

3.44 .72
3.17 .84

มาก
มาก

3.19 .71
3.00 .84

มาก
มาก

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ส าระวรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนจั งหวัดสงขลาและสตูล พบว่า นักเรียน
สงขลาทราบเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมาก และนักเรียนสตูลทราบจานวน
ชิ้นงานต้องส่ง อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ นักเรียนสงขลาทราบจานวนครั้งของการสอบ
ตั้งแต่ต้นเทอม และนักเรียนสตูลได้สอบก่อนเรียน
ตำรำงที่ 22

แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความหมายของ
คะแนน ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

กำรวัดผลของครู ที่สอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ที่มีส่วนส่งเสริมกำรเรียนของ
นักเรียน

32. สามารถนาผลที่ได้จากการสอบมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น
33. คิดว่าการสอบย่อยเก็บคะแนนบ่อยๆ
กระตุ้นให้ขยัน เพราะต้องเตรียมตัวทบทวน
บทเรียนอยู่เสมอ

ระดับปฏิบัติ
สงขลำ (n)=641
X

S.D.

ควำมหมำย

สตูล (n)=246
X

S.D. ควำมหมำย

3.08 .69

มาก

3.07 .71

มาก

3.35 .67

มาก

3.38 .71

มาก
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กำรวัดผลของครูที่สอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ที่มีส่วนส่งเสริมกำรเรียนของ
นักเรียน

34. คิดว่าการทราบข้อบกพร่องของงานหรือ
แบบฝึกหัดที่ทา เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น
35. คิดว่าการเฉลยข้อสอบวรรณคดีและ
วรรณกรรมของครูทาให้เข้าใจบทเรียนมาก
ขึ้น และทราบถึงข้อบกพร่อง

ระดับปฏิบัติ
สงขลำ (n)=641
X

S.D.

ควำมหมำย

สตูล (n)=246
X

S.D. ควำมหมำย

3.47 .77

มาก

3.28 .73

มาก

3.31 .69

มาก

3.46 .73

มาก

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ส าระวรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนจั งหวัดสงขลาและสตูล พบว่า นักเรียน
สงขลาคิดว่าการเฉลยข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรมของครูทาให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น และ
ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และนักเรียนสตูลคิดว่าการเฉลยข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรม
ของครูทาให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น และทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง อยู่ในระดับมาก และน้อย
ที่สุด คือ นักเรียนสงขลาและสตูล สามารถนาผลที่ไ ด้จากการสอบมาเป็นแนวทางในการแก้ไ ข
ปรับปรุงการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก
ตำรำงที่ 23

จานวนและค่าร้อยละของนักเรียน ด้านการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง

ด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง

36. การทากิจกรรมโดยหลังเรียนจบแต่ละคาบเรียนหรือภาคเรียน
ซักถามความเข้าใจเป็นรายบุคคล
ซักถามความเข้าใจเป็นรายกลุ่ม
การทดสอบย่อย
ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
จัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
ทาแบบทดสอบ
การทารายงานหรือโครงงาน
ทาแบบฝึกหัดหรือรายงาน

(n)=887
สงขลำ (n)=641
สตูล (n)=246
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

166
113
407
188
134
428
164
410

25.9
17.6
63.5
29.3
20.9
66.8
25.6
64.0

69
44
163
57
57
162
86
168

28.0
17.9
66.3
23.2
23.2
65.9
35.0
68.3
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ของนักเรียนจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่า นักเรียนสงขลา ร้อยละ 66.8
ได้ทาแบบทดสอบ นักเรียนสตูล ร้อยละ 68.3 ได้ทาแบบฝึกหัดหรือรายงาน และน้อยที่สุด คือ
นักเรียนสงขลา ร้อยละ 17.6 และนักเรียนสตูล ร้อยละ 17.9 ครูมีการซักถามความเข้าใจของ
นักเรียนเป็นรายกลุ่ม
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสาระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมของครูภ าษาไทย ระดับมั ธ ยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จากแบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน
แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการ
เรียนรู้
ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จำกแบบสอบถำมเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรมของครูภำษำไทย ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของครูภาษาไทย จังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในด้านการนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาใช้ ใ นการออกแบบการสอนสาระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 47.1 เสนอแนะแนวทางให้กาหนดหลักสูตรท้องถิ่น โดยยึด
การสอนแบบ 70:30 คือ เรียนรู้ในห้องเรียน 70 นอกห้องเรียน 30 และรองลงมาครูสงขลา ร้อยละ
35.5ออกแบบแผนการสอน โดยยึดตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ
41.9 เสนอแนะแนวทางให้มีการจัดการศึกษาดูงานละครเวทีเกี่ยวกับวรรณคดีไทย อีกทั้งเพิ่มเติม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทานพื้นบ้าน ตานาน ในเนื้อหาการเรียนการสอน และรองลงมาครูสงขลา ร้อย
ละ 39.4 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากวรรณคดีและวรรณกรรมไทย เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาสู่การ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ด้านการนาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ 35.9 เสนอแนะ
แนวทางให้จัดหาสื่อมาเพิ่มเติมและนักเรียนหาสื่อมาพิจารณาร่วมกัน และรองลงมาครูสงขลา
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ร้อยละ 28.4 ควรเพิ่มเติมสื่อเทคโนโลยี หรือสื่อที่เร้าใจผู้เรียนให้ รักการเรียนรู้อีกทั้งควรใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นในการจัดทาสื่อการเรียนรู้
ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า ครูสงขลา ร้อยละ
41.9 เสนอแนะแนวทางให้นาผลการวัดและการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และ
รองลงมาครูสงขลา ร้อยละ 32.2 นาผลการวัดและประเมินมาพัฒนานักเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของครูภาษาไทย จังหวัดสตูล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในด้านการนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาใช้ ใ นการออกแบบการสอนสาระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม พบว่า ครูส ตูล ร้อยละ 42.8 เสนอแนะแนวทางให้ออกแบบแผนการสอน โดยยึด
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และรองลงมาครูสตูล ร้อยละ 28.5 นา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาใช้ เพราะจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ตัวชี้วัด
บางตัวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครูสตูล ร้อยละ 30.9
เสนอแนะแนวทางให้มีนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย นักเรียนนามาประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ และรองลงมาครูสตูล ร้อยละ 21.4 เสนอแนะว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาสู่การนาไปใช้ในชีวิตจริง
ด้านการนาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน พบว่า ครูสตูล ร้อยละ 43.9 เสนอแนะ
แนวทางให้ เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทานพื้นบ้าน มาให้ความรู้
เพิ่มเติม และรองลงมาครูสตูล ร้อยละ 19.0 เสนอแนะว่าควรใช้สื่อเทคโนโลยี หรือสื่อที่เร้าใจผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้ และควรใช้วัสดุในท้องถิ่น
ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า ครูสตูล ร้อยละ
28.5 เสนอแนะแนวทางให้วัดและประเมินผลตามความสามารถของนักเรียน และรองลงมาครูสตูล
ร้อยละ 19.0 เสนอแนะว่านักเรียนควรมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จำกแบบสอบถำมเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 45.2 เสนอแนะให้นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 19.0 กาหนดหลักสูตรท้องถิ่น โดยยึดการสอนแบบ 70:30
คือ เรียนรู้ในห้องเรียน 70 นอกห้องเรียน 30 การสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลาง
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 42.8 เสนอแนะแนวทาง
โดยการจัดให้มีสาระเพิ่มเติม เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทานพื้นบ้าน ตานาน เพลงกล่อมเด็ก และ
รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 16.6 ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสเกี่ยวกับสื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 35.7 เสนอแนะแนวทางให้เชิญวิทยากรที่มีความสามารถเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นิทานพื้นบ้านมาให้ความรู้เพิ่มเติม และรองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ
11.9 ควรใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ หลากหลาย เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ด้ านการสนั บสนุ น ส่ งเสริ ม และจั ดโอกาสให้ ครู ได้ มี ความรู้ ในการใช้ วิ ธี การวั ดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 35.7 เสนอแนะแนวทางให้
ส่งเสริมวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนให้มีคุณภาพ และ
รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 21.4 ควรใช้วิธีการวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลาย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสงขลา ร้อยละ 9.5 เสนอแนะแนวทางให้
นักเรียนสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทวรรณกรรมและวรรณคดี ในท้องถิ่นของตนเอง และท้องถิ่น
ใกล้เคียง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสตูล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในด้าน
การสนับสนุน ส่ งเสริม และจั ดโอกาสให้ครูได้มี ความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
พบว่ า ผู้ บริ หารสถานศึ กษาสตู ล ร้ อยละ 33.3 เสนอแนะให้ จั ด ท านวั ตกรรมการสอนให้ มี ความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และรองลงมาผู้บริหาร
สถานศึกษาสตูล ร้อยละ 16.6 นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้
ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 33.3 เสนอแนะ
แนวทางให้นานวัตกรรมการสอนมาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 25.0 เสนอแนะให้
ใช้สื่อและนวัตกรรม ICT
ด้านการสนับสนุน ส่ งเสริม และจั ดโอกาสเกี่ยวกับสื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 66.6 เสนอแนะแนวทางให้ใช้สื่อให้มีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ หลากหลาย เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนเรียนเกิดการเรียนรู้ และรองลงมาผู้บริหารสถานศึกษา
สตูล ร้อยละ 16.6 เสนอแนะให้ใช้สื่อและนวัตกรรม ICT เพื่ออานวยความสะดวกสบายในการจัดการ
เรียนการสอน
ด้านการสนับสนุน ส่ งเสริม และจั ดโอกาสให้ครูได้มี ความรู้ ในการใช้ วิธี การวัด และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสตูล ร้อยละ 25.0 เสนอแนะแนวทางให้
ครูจัดทาบันทึกหลังสอน นาผลมาปรับปรุงการเรียนของนักเรียน และรองลงมาผู้บริหารสถานศึกษา
สตูล ร้อยละ 16.6 เสนอให้เปลี่ยนแปลงการสอนของครู รวมทั้งเสนอแนะให้ครูใช้วิธีการวัดและการ
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย
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ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จำกแบบสอบถำมเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัด กำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรมของนัก เรียน ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนั กเรียน ระดั บมั ธ ยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนจังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนสงขลา ร้อยละ 46.0 ต้องการ
ให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้วรรณคดีมากขึ้น และรองลงมานักเรียนสงขลา ร้อยละ 23.4 อยากให้มี
กิจกรรมนันทนาการ และต้องการให้มีกิจกรรมฝึกทักษะให้มากๆ
ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อมาประกอบการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนสงขลา ร้อยละ 43.6
ต้องการได้สื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจ และรองลงมานักเรียนสงขลา ร้อยละ 28.0 ต้องการให้มีสื่อ
นอกห้องเรียนมาประกอบการเรียนการสอน และสื่อควรมีจานวนมาก เพราะจะทาให้นักเรียนเห็น
ตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า นักเรียนสงขลา ร้อยละ
35.8 ต้องการให้ครูแจ้งเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ และรองลงมานักเรียนสงขลา ร้อยละ
31.2 ต้องการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ด้านอื่นๆ พบว่า นักเรียนสงขลา ร้อยละ 32.7 ต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดี
และวรรณกรรมที่สนุกไม่เบื่อ และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และรองลงมานักเรียนสงขลา ร้อยละ 21.8
เสนอแนะว่าครูควรหาความรู้จากหนังสือหลายๆเล่ม มาประกอบการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดี
และวรรณกรรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนั กเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า นักเรียนสตูล ร้อยละ 46.3 ต้องการให้เพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้
สาระวรรณคดีและวรรณกรรมให้มีความหลากหลาย และรองลงมานักเรียนสตูล ร้อยละ 38.6
ต้องการให้มีการเล่นเกมส์
ด้า นการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอน พบว่ า นั กเรี ย นสตู ล ร้ อ ยละ 57.7
ต้องการให้มีสื่อที่ชัดเจนและมีความพร้อมมากกว่านี้ และรองลงมานักเรียนสตูล ร้อยละ 35.3
ต้องการให้สื่อมีความหลากหลายและเข้าใจง่าย
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ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า นักเรียนสตูล ร้อยละ 45.5
ต้องการให้มีเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนขยันมากขึ้น
และรองลงมานักเรียนสตูล ร้อยละ 30.4 ต้องการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ด้านอื่นๆ พบว่า นักเรียนสตูล ร้อยละ 28.0 ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน
บ้าง เพื่อความเพลิดเพลิน และรองลงมานักเรียนสตูล ร้อยละ 14.2 ต้องการให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยเกมส์เพื่อคลายเครียด
ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล จำกแบบสั ม ภำษณ์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรมของครูภำษำไทย ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 16
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย จังหวัดสงขลาและสตูล เกี่ยวกับ
สถานภาพ พบว่า ครูภาษาไทยในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศหญิง จานวน 4 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ
ราชการ 21-31 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีสาขาภาษาไทย ตาแหน่งปัจจุบัน คือ
ชานาญการและชานาญการพิเศษ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสงขลาและสตูล
เกี่ยวกับสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชาย จานวน 4 คน อายุ
50 ปีขึ้นไป อายุราชการ 21-31 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
และปริญ ญาเอก สาขาบริหารการศึก ษา ตาแหน่ง ปัจ จุ บั น คือ ผู้อานวยการโรงเรียนและรอง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ เขต 16 เกี่ยวกับสถานภาพ พบว่า
ศึกษานิเทศก์ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชาย จานวน 1 คน และเพศหญิง จานวน 1 คน อายุ 40-49
ปี อายุราชการ 11-20 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ตาแหน่งปัจจุบัน คือ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษภาษาไทย
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรมของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จากแบบสัมภาษณ์ครู
ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง

1.ด้านการนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาใช้ในการออกแบบ
แผนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา การนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้
ในการออกแบบแผนการสอนสาระ
วรรณคดี แ ละวรรณกรรม พบว่ า
หลักสูตรฯยังมีสัดส่วนของการศึกษา
วรรณคดีไ ทยน้อยและเลือกตัดตอน
เนื้ อ หาเฉพาะบางส่ ว นให้ นั ก เรี ย น
ศึกษา ทาให้ความรู้ด้านวรรณคดีไทย
ลดลง และมองไม่เห็นคุณค่าของการ
เรียน
ครูภาษาไทยจังหวัดสตูล ครู เ สนอแนะแนวทางให้ ศึ ก ษาท า
ความเข้ า ใจหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช
2551 ก่ อ น จ ะ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบแผนการเรียนรู้

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ

การนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้
ในการออกแบบแผนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นสิ่ง ที่
เหมาะสม เพราะจะได้ มี ค วามเป็ น
เอกภาพและมาตรฐานเดี ยวกั น แต่
ตั ว ชี้ วั ด บางตั ว อาจเปลี่ ย นแปลงไป
ตามสภาพความเป็ น จริ ง และตาม
ความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ
ครู เ สนอแนะแนวทางให้ อ อกแบบ
แผนการสอน โดยยึ ด ตั ว ชี้ วั ด ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน 2551
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ

1.ด้านการนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาใช้ในการออกแบบ
แผนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาเสนอแนะให้ มี
จังหวัดสงขลา
การกาหนดหลักสูตรท้องถิ่น โดยยึด
การสอนแบบ 70:30 คือ เรียนรู้ใน
ห้องเรียน 70 นอกห้องเรียน 30

ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดสตูล

ศึกษานิเทศก์ เขต 16

ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะให้นา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 มาใช้ ใ น
การออกแบบการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรมให้มีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะให้ปรับ ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะให้
หลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
จัดทานวัตกรรมการสอนให้มีความ
นักเรียน และเหมาะสมกับบริบทของ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
ศึกษานิเทศก์เสนอแนวทางให้วางแผนในการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระ

ข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกัน ในด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบแผนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม คือ
เสนอแนะให้ศึกษาทาความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก่อน
จะนามาใช้ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ และให้นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมให้มีความ
สอดคล้องกับตัวชี้
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง

2. ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ครูเสนอแนะแนวทางให้จัดทา
แผนการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน
เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นประจาและ
สม่าเสมอ และนาปัญหาที่พบมา
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

ครูภาษาไทยจังหวัดสตูล

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ

ครูเสนอแนะแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม
1. รายงานผลการสอนเป็นระยะๆ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
2. ประสานงานกับผู้ปกครองสาหรับ
นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์สาระวรรณคดี
และวรรณกรรมต่า เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา
3. ประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผล
การเรียนของนักเรียน ภาคเรียนละ 1
ครั้ง
4. มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
นักเรียน
ครูเสนอแนะแนวทางให้วิเคราะห์ผล ครูเสนอแนะแนวทางในการจัด
คะแนน O-Net และผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมการเรียนรู้ฯ
ทางการเรียน เพื่อนาปัญหาที่เกิดขึ้น 1. จัดโครงการติวเข้มภาษาไทยทุก
ในห้องเรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนว ระดับชั้น
ทางแก้ไขหรือพัฒนา
2. ประสานงานกับผู้ปกครองสาหรับ
นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่า
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ

ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเสนอแนะ
แนวทางให้วิเคราะห์ผลคะแนน
O-Net และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครู
ทาบันทึกหลังสอน

ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเสนอแนะ
แนวทางด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
1. ป ร ะ ชุ ม ส น ท น า ก ลุ่ ม เ พื่ อ ห า
แนวทางในการแก้ปัญหา โดยครูและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
2. จั ดล าดับ ความส าคัญ ของการ
แก้ปัญหา
3. จัดทาแผนปฏิบัติการ และติดตาม
การดาเนินการตามแผน
4. ประเมิ น สรุ ป ผลการด าเนิ น การ
ตามแผน
5. ท บ ท ว น ผ ล น า ม า ป รั บ ป รุ ง
แก้ปัญหาในครั้งต่อไป

2. ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดสงขลา
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ศึกษานิเทศก์
เขต16

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเสนอแนะ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเ สนอแนะ
แนวทาง
แนวทาง
1. สอบถามหรื อ สั ม ภาษณ์ ครู แ ละ 1. ส ารวจโดยการประชุ ม ซั กถาม
นั ก เรี ย น ในเรื่ อ งความต้ อ งการ ส ภ า พ ปั ญ ห า วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ด้ า นการจั ด มาตรฐานตัวชี้วัด และผลคะแนนสอบ
กิจกรรมการเรียนรู้
O-Net
2. วิเคราะห์ผลคะแนน O-Net และ 2. วิธีการสอนของครูไม่ส่งเสริมการ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากทั ก ษะ สอน ครู ค วรพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอนให้
การคิดของนักเรียน
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ศึกษานิเทศก์เสนอแนวทางให้ร่วมศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอน และ
ร่วมออกแบบกระบวนการจั ดการเรียนรู้ เพื่อนาผลที่ไ ด้ม าปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกัน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดี
และวรรณกรรม คือ เสนอแนะแนวทางให้วิเคราะห์ผลคะแนน O-Net และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูทาบันทึกหลังสอน
และจัดทาแผนการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นประจาและสม่าเสมอ และนาปัญหาที่พบมาจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง

3. ด้านการนาสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา โรงเรียนได้มีการสารวจและประเมิน
ความต้องการเกี่ยวกับสื่อที่ ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง
ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น โดยสอบถาม
ความต้องการในที่ประชุม

ครูภาษาไทยจังหวัดสตูล

ครูเ สนอแนะว่าควรใช้ สื่อเทคโนโลยี
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร เ รี ย น รู้ ส นั บ ส นุ น
จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย นและดึ ง
ความสนใจของนั ก เรี ย นให้ อ ยู่ กั บ
บทเรียนได้

ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดสงขลา

ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะให้นา
สื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและผลิ ต สื่ อ ด้ ว ยวั ส ดุ ใ น
ท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเสนอแนะให้
นักเรียนจัดทาสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดสตูล
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ

โรงเรียนได้มีการสารวจและประเมิน
ความต้องการเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง
ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นที่ 1 และ 2 โดย
การใช้ แ บบส ารวจ มอบหมายให้
หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
สารวจ
ครูเสนอแนะว่าควรเชิ ญวิทยากรที่มี
ความสามารถเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น นิทานพื้ นบ้าน มาให้ความรู้
เพิ่มเติม
ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะให้ครู
และนักเรียนร่วมกันผลิตสื่อจากวัสดุ
ในท้องถิ่น

ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเสนอแนะให้
จั ด ห า สื่ อ ใ ห้ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
เหมาะสมกับการจั ดการเรียนรู้ และ
สื่ อ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การอ่ า น ส าหรั บ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เน้น
เป็นพิเศษ
ศึกษานิเทศก์เสนอแนวทาง ให้ความรู้ครูและนักเรียนในเรื่องการพัฒนาและ
สร้างสื่อจากวัสดุท้องถิ่นด้วยตนเอง
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ข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกัน ในด้านการนาสื่อประกอบการเรียนการสอน คือ
เสนอแนะให้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ และนาสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อด้วยวัสดุในท้องถิ่นจัดหาสื่อให้หลากหลาย เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ และสื่อที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน สาหรับพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เน้นเป็นพิเศษ
กล่มผู้ให้ข้อมูล
4. ด้านการใช้การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง
ครูภาษาไทยจังหวัด
สงขลา
ครูภาษาไทยจังหวัดสตูล

ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดสตูล
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสูง

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ำ

ครูเสนอแนะแนวทางให้นาผลประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
ครูเ สนอแนะว่าควรใช้ วิธี การวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย และ
ครู ค วรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้
วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้
วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง

ครู เ สนอแนะแนวทางให้ น าผลการ
ประเมินมาพัฒนานักเรียน
ครูเสนอแนะว่านักเรียนควรมีส่วนร่วม
ในการประเมิน

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้
วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง และตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ค รู
จั ดทาบั นทึกหลั ง สอน เพื่อน าผลมา
ปรั บ การเรี ย น และเปลี่ ย นการสอน
ของครู
ศึกษานิเทศก์เสนอแนวทาง ควรให้ความรู้ครูในเรื่องการวัดและประเมินผล ซึ่ง
เป็นการถามเชิงกระบวนการและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

ข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ ายเห็นสอดคล้องกัน ในด้านการใช้การวัดและการประเมิ นผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง คือ เสนอแนะว่าควรใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย และครู
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ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนาผลประเมิน
มาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและพัฒนานักเรียน
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสังเกตเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดี
และวรรณกรรมของครูภำษำไทยจังหวัดสงขลำและสตูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตครูภาษาไทย จังหวัดสงขลาและสตูล เกี่ยวกับ
สถานภาพ พบว่า ครูในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศหญิง จานวน 3 คน และเพศชาย 1 คน สอนวิชา
ภาษาไทย จานวนนักเรียนในความรับผิดชอบของครูจังหวัดสงขลา ประมาณห้องละ 45-48 คน
และนักเรียนในความรับผิดชอบของครูจังหวัดสตูล ประมาณห้องละ 40-50 คน
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูง จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน พบว่า ครูบอกเรื่องที่จะเรียนกับนักเรียน ดึงความ
สนใจของนักเรียนให้มาอยู่ที่บทเรียน และครูมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ที่กาลังจะเรียน
และใช้สื่อการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่า จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน พบว่า ครูบอกเรื่องที่จะเรียนกับนักเรียน และใช้สื่อ
การเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูง จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครู สงขลา สอนโดยเน้น
ความรู้ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และครูสตูลสอนเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และจัดกิจกรรมสอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลามีการสร้างแรงเสริมและกาลังใจและสอนเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิม เมื่อสอนแล้วนักเรียนได้สมรรถนะที่พึงประสงค์ คือ การคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวิต
และครูสตูล เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เมื่อสอนแล้วนักเรียนได้สมรรถนะที่พึงประสงค์ คือ การ
แก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่า จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ ขั้น การจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอน พบว่า ครู สงขลาจั ดกิจ กรรม
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์ อีกทั้งสอนโดยเน้นความรู้ ทักษะ และเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม และครูสตูลสอนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและสอนเน้นความรู้ และน้อยที่สุด คือ ครูสงขลาสร้าง
แรงเสริมและกาลังใจ เมื่อสอนแล้วนักเรียนได้สมรรถนะที่พึงประสงค์ คือ ทักษะชีวิต และครูสตูล
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เมื่อสอนแล้วนักเรียนได้สมรรถนะที่พึงประสงค์ คือ การแก้ปัญหา
และทักษะชีวิต
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ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูง จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูสงขลาสอนโดยการบรรยาย และการอภิปรายกลุ่มย่อย
และครูสตูลสอนโดยการบรรยายและสอนโดยการใช้คาถาม ด้านสื่อการเรียนรู้ ครู สงขลาใช้สื่อการ
เรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ และเน้นความถูกต้องของเนื้อหา และใช้สื่อ หนังสือเรียน และใบงาน
และครูสตูลใช้สื่อการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ มีความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ ภาพ
คมชัดและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและใช้สื่อที่มีความหลากหลาย และใช้สื่อ หนังสื อเรียน ใบ
ความรู้ ใบงาน
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่า จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครู สงขลาสอนโดยการบรรยาย และการสอนโดยใช้การ
อุปนัย และครูสตูลสอนโดยการบรรยาย ด้านสื่อการเรียนรู้ ครู สงขลาและสตูลเน้นความถูกต้อง
ของเนื้อหา และใช้สื่อ หนังสือเรียน
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูง จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุปบทเรียน ครูสงขลาสรุปเนื้อหาสาระเป็นความคิดรวบยอดสรุป
เนื้ อหาให้ นัก เรีย นทราบว่า ฝึ กทั กษะอะไร เพื่ ออะไร อี ก ทั้ง สรุ ป เนื้ อหาให้ นัก เรีย นตระหนัก ใน
ความสาคัญของเรื่องที่เรียนและสรุปเนื้อหาให้นักเรียนตระหนักถึงการนาเนื้อหาไปใช้ในชีวิตจริง
นอกห้องเรียน และครูสตูลสรุปเนื้อหาให้นักเรียนตระหนักถึงการนาเนื้อหาไปใช้ในชีวิตจริงนอก
ห้องเรียน
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่า จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุปบทเรียน ครูสงขลาและสตูลสรุปเนื้อหาให้นักเรียนทราบว่าฝึก
ทักษะอะไร เพื่ออะไร
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสูง จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ครูสงขลาและสตูลประเมินความรู้ของนักเรียนหลังการสอน
และน้อยที่สุด คือ ประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนระหว่างการสอน
ครูภาษาไทยจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มต่า จังหวัดสงขลาและสตูล ด้าน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ครูสงขลาและสตูล ประเมินความรู้ของนักเรียนหลังการสอน
และน้อยที่สุด คือ ประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนระหว่างการสอน
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัด การเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรม (3) ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ประเด็นหลัก คือ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้าน
การนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนะวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก ครู ภ าษาไทย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐำนของครูภำษำไทยในจังหวัดสงขลำและสตูล
ครูภ าษาไทยในจั ง หวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี ส่วนใหญ่ จ บ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีครุศาสตร์ ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม 5-10 ปี จานวนคาบที่สอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 1-5 คาบ ต่อ
สัปดาห์ ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ คือ มีความรับผิดชอบในการสอนกิจกรรม
ยุวกาชาด ลูกเสือ ชุมนุม และมีจานวนนักเรียนในความรับผิดชอบ 21-40 คน
ครูภาษาไทยในจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรีครุศาสตร์ ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
5-10 ปี จานวนคาบที่สอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 1-5 คาบ ต่อสัปดาห์
ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ คือ มีความรับผิดชอบในการสอนกิจกรรมยุวกาชาด
ลูกเสือ ชุมนุม และมีจานวนนักเรียนในความรับผิดชอบ 21-40 คน
2. สภำพ ปัญหำและกำรนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
16 ของครูภำษำไทย ในจังหวัดสงขลำและสตูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน
แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆได้ ดังนี้
1) ด้ า นการน าหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาใช้ ใ น
การออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
สภาพการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ใน
เตรียมหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัด
สงขลา พบว่า ครูร้อยละ 66.3 ใช้แผนการเรียนจัดการเรียนรู้สาเร็จรูป ครูร้อยละ 53.2 เขียนแผน
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รายหน่วย และร้อยละ 66.3 เน้นออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ให้นักเรียนได้วิเคราะห์
แง่คิดที่ได้จากเรื่อง เพื่อให้ นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ ซึ่งตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ส าหรั บ นัก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สาระวรรณคดีแ ละวรรณกรรม กล่ า วไว้ ว่ า นั ก เรี ย น
สามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
สภาพการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ใน
เตรียมหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัด
สตูล พบว่า ครูร้อยละ 74.1 ใช้แผนการเรียนจัดการเรียนรู้สาเร็จรูป ครูร้อยละ 51.7 เขียนแผนราย
หน่วย และร้อยละ 44.8 เน้นออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมในประเด็นการวิเคราะห์
โครงเรื่องของตอนที่เรียน
อุป สรรคและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระวรรณคดี และวรรณกรรม ของครู
ภาษาไทยจังหวัดสงขลา ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาใช้ในการออกแบบแผนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครูใช้แผนสาเร็จรูป และ
ส่วนใหญ่ครูไม่ได้พัฒนาแผนระยะยาวและแผนรายคาบ และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครู พบว่า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมีสัดส่วนของการศึกษาวรรณคดี
ไทยน้อยและเลือกตัดตอนเนื้อหาเฉพาะบางส่วนให้นักเรียนศึกษา ทาให้ความรู้ด้านวรรณคดีไทย
ลดลง และมองไม่เห็นคุณค่าของการเรียน
อุป สรรคและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระวรรณคดี และวรรณกรรม ของครู
ภาษาไทยจังหวัดสตูล ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มา
ใช้ในการออกแบบแผนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครูไม่ได้ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 เนื่องจากครูใช้แผนสาเร็จรูป และส่ว นใหญ่ครูไม่ได้พัฒนาแผนระยะยาวและแผนรายคาบ
นอกจากนี้ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักสูตรไม่ได้กาหนดวรรณคดีและวรรณกรรมไว้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน สถานศึกษาสามารถเลือกเรื่องมาใช้สอนตามความเหมาะสม ทาให้เรื่องที่สอนบางเรื่อง
ไม่ตรงกับเรื่องที่อยู่ในแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แนวทางการพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ของครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู เสนอ
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แนวทางให้จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น โดยยึดการสอนแบบ 70:30 คือ เรียนรู้ในห้องเรียน 70 นอก
ห้องเรียน 30 และเสนอให้นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ใน
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เพราะจะได้มีมาตรฐานและความเป็นเอกภาพ และควรให้ครู
สามารถกาหนดหรือปรับตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
ของครูภาษาไทยจัง หวัดสตูล ตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เสนอ
แนวทางให้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2) ด้ า นการน าทฤษฏี แนวคิ ด และวิ ธี ส อนมาใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ว รรณคดี แ ละ
วรรณกรรม
สภาพการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา พบว่า ครูร้อยละ
96.6 ถามคาถามเกี่ ยวกั บเนื้ อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้ คาถามชี้ นาให้ม องเห็ น
ประเด็นสาคัญของเรื่อง ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์และวิ จารณ์ รองลงมา คือ ร้อยละ 95.6 ครูสอน
โดยการอธิบาย สิ่งที่ต้องการสอนแก่นักเรียน แสดงให้เห็นว่าครู สอนโดยใช้คาถาม เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แต่ยัง มี ครูบางส่วนสอนแบบบรรยาย ส่วนใหญ่ครูสอนและ
ยกตัวอย่างตามตารา ทาให้ขาดการเชื่อมโยงความรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
สภาพการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรม ผู้วิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสตูล พบว่า ครูร้อยละ
93.1 เล่าเรื่องเต็ม เมื่อสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ตัดตอนมาเพียงบางส่วน รองลงมา คือ ร้อย
ละ 89.7 ครูจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยทาการวิจั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน แสดงให้เห็นว่าครู ส่วนใหญ่ยังใช้การสอนแบบบรรยาย อีกทั้งเนื้อหาและ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนไม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต จริ ง และขาดการสอนทั ก ษะคิ ด วิ เ คราะห์ ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อุป สรรคและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระวรรณคดี และวรรณกรรม ของครู
ภาษาไทยจั ง หวั ดสงขลา ด้ า นการน าทฤษฏี แนวคิด และวิ ธี ส อนมาใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ วิจั ย วิเคราะห์ ข้อ มู ลจากแบบสัม ภาษณ์ครู ภ าษาไทยและผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ปัญหาที่พบส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการศึกษาและผู้ปกครองไม่ให้ความสาคัญ
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กับวิชาภาษาไทย อีกทั้งนักเรียนได้รับการสอนภาษาไทยที่ไม่มี คุณภาพ อีกทั้งครูสอนเนื้อหาสาระ
วิชามากกว่าสอนเน้นกระบวนการเรี ยนรู้ ไม่เน้นการคิดวิเคราะห์และการนาไปใช้ ส่งผลทาให้ผล
คะแนน O-Net และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่า
อุป สรรคและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระวรรณคดี และวรรณกรรม ของครู
ภาษาไทยจังหวัดสตูล ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดี
และวรรณกรรม ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทยและผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่า นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า และการพัฒนาครูในด้านนี้มี
น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของครู รวมทั้งวิธีการสอนของครูไม่ส่งเสริมการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรม ครูควรพัฒนาวิธีการสอนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนาการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม ของครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาและแบบสอบถามครูภาษาไทย พบว่า ครูภาษาไทยควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากวรรณคดีและวรรณกรรม อาทิ การสอนแบบใช้คาถาม หรือสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสู่การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้ง
ครูควรจัดทาแผนการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน เพื่อศึ กษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นประจาและสม่าเสมอ และนาปัญหาที่พบมาจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในประเด็นต่อมา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ครูควรนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และที่สาคัญควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
แนวทางการพัฒนาการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม ของครูภาษาไทยจังหวัดสตูล ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครู
ภาษาไทย พบว่า ครู ภ าษาไทยควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ วรรณคดี แ ละวรรณกรรม ที่ เ น้ น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาสาระจากวรรณคดีและวรรณกรรม และเชื่อมโยงเนื้อหาสู่การ
น าไปใช้ ใ นชี วิ ต ให้ ม ากที่ สุ ด ในประเด็ น ต่ อ มา ผู้ วิ จั ย ได้ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา พบว่า ครูควรนานวัตกรรมการสอนมาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
สภาพการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครู
ภาษาไทยจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล พบว่า สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ครูส่วนใหญ่ใช้หนังสือวิชาการ
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ที่เกี่ยวข้อง สื่อประเภทเทคโนโลยี ครูส่วนใหญ่ใช้ภาพนิ่ง แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ใช้สื่อการ
เรียนการสอนไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้สื่อการเรียนที่เป็นหนังสือแบบเรียนมากเกินไป ไม่ใช้สื่อ
การสอนอื่นๆ ทาให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประเด็นต่อมา คือ เกณฑ์ในการ
เลือกหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระวรรณคดีและวรรณกรรม พบว่า ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 66.3 เลือกหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน และครูภาษาไทยจังหวัด
สตูล ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 เลือกหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่กระทรวงแนะนา
อุปสรรคและปัญ หาในการใช้ สื่อประกอบการเรียนรู้ ของครูภ าษาไทยจั ง หวัด
สงขลา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย พบว่า มีครูเพียงร้อยละ 35.6 ที่ใช้สื่อ
ที่น่าสนใจ สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ และใช้สื่อที่ทาให้นักเรียนเข้ าใจ
เรื่องที่เรียนได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากแบบสอบถามนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ต้องการสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจ
อุปสรรคและปัญหาในการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยจังหวัดสตูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย พบว่า มีครูเพียงร้อยละ 29.3 ใช้สื่อที่ทาให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย และใช้สื่อน่าสนใจ ที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้
นักเรียนสนใจ ซึ่งสอดคล้ องกับข้อมู ลที่ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามนักเรียน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ ต้องการสื่อที่มี ความชัดเจนและความพร้อมและข้อมู ลจากแบบสอบถามครู
ภาษาไทย พบว่า ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 89.7 ใช้สื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูป
แนวทางการพัฒนาด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยจังหวัด
สงขลา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครู พบว่า ครูควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาหรื อจัดทาสื่อที่
สนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทาสื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย ใช้สื่อเทคโนโลยี หรือสื่อที่เร้า
ใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ และควรใช้วัสดุในท้องถิ่น อีกทั้งครูภาษาไทยควรจัดหาสื่อมาเพิ่มเติม
และนักเรียนหาสื่อมาพิจารณาร่วมกัน
แนวทางการพัฒนาด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยจังหวัด
สตูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้สื่อและ
นวัตกรรม ICT เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
4) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
สภาพการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา พบว่า ครูร้อยละ 89.9 ประเมินผลหลังการเรียน
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การสอน เพื่ อตัดสินผลการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม มีจุ ดประสงค์เพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียน
สภาพการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสตูล พบว่า ครูร้อยละ 84.5 ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน
เพื่อตรวจสอบพื้นฐานของนักเรียน มีจุดประสงค์ นาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
และการเรียนของนักเรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
อุปสรรคและปัญหาในการการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย พบว่า ครู
เพียงส่วนน้อยที่ทาการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบพัฒนาการทางการเรียน
ของนักเรียน และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย พบว่า ครูต้องการความรู้ในการออกแบบ
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
อุปสรรคและปัญหาในการการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของครูภาษาไทยจังหวัดสตูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย พบว่า ครูเพียง
ส่วนน้อยที่ทาการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบพัฒนาการทางการเรียนของ
นักเรียน และข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย คือ ครูไม่มีความชานาญในการออกแบบการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
แนวทางการพัฒนาด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของ
ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครู พบว่า ครูควรศึกษาและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและประเมินผล และควรนาผลการประเมินมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ อื่ น ๆหรื อ ปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป ประเด็ น ต่ อ มา ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เสนอแนะให้ใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนให้มีคุณภาพ และควรใช้วิธีการวัดและการประเมินผลด้วยวิธีที่
หลากหลาย
แนวทางการพัฒนาด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของ
ครูภาษาไทยจังหวัดสตูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครู พบว่า ครูควรศึกษาและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและประเมินผล และควรนาผลการประเมินมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ในหน่ วยการเรี ยนรู้อื่ นๆหรือปีก ารศึ กษาต่ อไป ประเด็นต่ อมา ผู้วิจั ย วิเ คราะห์ ข้อ มู ลจากแบบ
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สัมภาษณ์ครู พบว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เสนอแนะว่ า ให้ ค รู ใ ช้ วิ ธี ก ารวั ด และการประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยจากการศึกษาสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรี ย นการสอนะวรรณคดี แ ละวรรณกรรม ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต
การจัดการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
นักเรียน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐำนของครูภำษำไทยในจังหวัดสงขลำและสตูล
ครูภาษาไทยในจังหวัดสงขลาและสตูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในส่วนของจังหวัดสงขลามี
อายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี และจังหวัดสตูล มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่า ครูส่วนใหญ่ในจังหวัดสตูลเป็นครู ท่ียังมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนน้อย คือ
มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 5-10 ปี ครูส่วนใหญ่ในทั้ง
สองจังหวัดจบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีครุศาสตร์ มีจานวนนักเรียนในความรับผิดชอบ 21-40
คน และจานวนคาบที่สอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 1-5 คาบ ต่อสัปดาห์ จาก
ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า มีจานวนคาบที่เหมาะสม นอกเหนือจากการเรียนการสอนวิช า
ภาษาไทยแล้ว ครูยังต้องรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ คือ กิจกรรมยุวกาชาด ลูกเสือ
ชุมนุม จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ครูมีภาระงานมากและต้องสอนหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาระงานเหล่านี้ทาให้ครูไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับ การสอนภาษาไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากการที่สถานศึกษาขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552:
156)
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2. สภำพ ปัญหำและกำรนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดี
และวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16 ของ
ครูภำษำไทย ในจังหวัดสงขลำและสตูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน
แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ และแบบสังเกตการจัดการ
เรียนรู้ สามารถนามาวิเคราะห์เพื่ออภิปรายผลการวิจัยในประเด็นต่างๆได้ ดังนี้
1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการ
ออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามครูจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้แผนการสอนสาเร็จรูป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 48) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครู
ส่วนใหญ่มักใช้แผนการสอนสาเร็จรูป ครูไม่ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ซื้อแผนการสอนสาเร็จรูปที่จัดทาโดยสานักพิมพ์ต่างๆ มาใช้ โดย
ขาดการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและสถาพบริบทที่เป็นจริงของผู้เรียนและสถานศึกษาของตน
และส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบแผนการจั ด การเรีย นรู้ ตามมาตรฐานและตั วชี้ วั ด ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไม่ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว
และแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
จากข้อมู ล ดัง กล่ าว แสดงให้เ ห็นว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจในด้ านการน า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม จึงเกิดสภาพที่เป็นปัญหาทาให้การจัดการเรียนการสอนขาดทิศทางที่
ชัดเจน แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ผลิตแผนการสอนสาเร็จรูปจาหน่ายและครูนิยมใช้แผนการสอน
สาเร็จรูป ทาให้ครูไม่สนใจศึกษาหลักสูตรฯเพื่อนามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เอง แต่จากการ
สารวจแผนการสอนสาเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดของผู้วิจัย พบว่าแผนการสอนสาเร็จรูปส่วน
ใหญ่ที่มีขายในปัจจุบัน มีความสมบรูณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงทาให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของการ
เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมได้ ถ้าหากครูผู้สอนมี การเลือกแผนการสอนสาเร็จ รูปที่มีเนื้อหา
ถูกต้องและครบถ้วน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษากาหนด
ประเด็ น ต่ อ มา ผู้ วิ จั ย ได้ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ค รู จั ง หวั ด สงขลา พบว่ า
หลั ก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551 ไม่ ไ ด้ กาหนดเรื่ อ งวรรณคดี แ ละ
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วรรณกรรม ให้ เ ป็ น บรรทั ดฐานเดี ย วกั น ขึ้ น อยู่ กั บ สถานศึ ก ษาที่ จ ะเลื อ กมาใช้ ให้ เ หมาะตาม
สถานศึกษานั้นๆ ซึ่งเนื้อหาที่เลือกมาในบางครั้งไม่มีความสอดคล้องกับการวัดผลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 119) ที่กล่าวว่า ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรฯอย่างลึกซึ้ง โดยครูส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฯ การพัฒนา
หลักสูตรฯ และการแปลงหลักสูตรฯไปสู่การเรียนการสอน นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์
ครูจังหวัดสตูล ยังพบว่า นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า ประมาณร้อย
ละ 20 และการพัฒนาครูในด้านนี้มีน้อย ไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของครู ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 120) กล่าวถึง การพัฒนาอบรมครูไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ครู โดยการพัฒนาอบรมครูส่วนใหญ่เป็นการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กาหนด ซึ่ งมัก
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูและเป็นการอบรมที่ไม่มีแผนกาหนดไว้ชัดเจน
2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธี สอนมาใช้ จั ดกิจ กรรมการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรม
ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมู ลจากแบบสอบถามของครูจังหวัดสงขลา พบว่า ครูร้อยละ 96.6
ถามคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้คาถามชี้นาให้มองเห็นประเด็น
สาคัญ ของเรื่อง ให้นักเรียนได้ฝึ กวิเคราะห์และวิจ ารณ์ ซึ่ ง ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้ วัด ตาม
หลักสู ตร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม กล่าวไว้ว่า
นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย
และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 37) รองลงมา คือ ร้อยละ 95.6 ครูสอนโดย
การอธิบาย สิ่งที่ต้องการสอนแก่นักเรียน แสดงให้เห็นว่าครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา มีการสอนที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กาหนด แต่ยังมีครูบางส่วนที่ใช้การสอนแบบบรรยาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของครูจังหวัดสตูล พบว่า ครูส่วนใหญ่
เล่าเรื่องทั้งหมด เมื่อสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ตัดตอนมาเพียงบางส่วน แสดงให้เห็นว่าครู
ภาษาไทยจังหวัดสตูล ยังสอนแบบเน้นการบรรยาย ขาดการสอนคิดวิเคราะห์เพื่อเชื่องโยงความรู้
ให้นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์รวี บุษยานนท์ (2546:
104) กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ใช้การบรรยายเป็นกิจกรรมหลักมากที่สุด เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี
(2545: 325) กล่าวถึงวิธีสอน โดยใช้การบรรยายเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระ หรือสิ่งที่ต้องการสอนแก่
ผู้เรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่เป็นวิธีที่มีข้อจากัด เนื่องจากเป็น
วิธีสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทน้อย จึงอาจทาให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการบรรยาย ทั้งเป็นวิธีสอนที่
อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผู้เรียน ผู้เรียน
อาจขาดความสนใจ และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่
เข้าใจ และไม่สามารถซักถามได้ และเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นครูควรเลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะให้ครบทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าครูขาด
ความเชี่ยวชาญในการสอน ซึ่งตรงกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 47) กล่าวว่า ครู
ภาษาไทยส่วนใหญ่ขาดความเชี่ยวชาญในการสอน อีกทั้งภาษาไทยเป็นวิชาที่ผู้เรียนส่วนใหญ่
บอกว่าไม่น่าสนใจ เมื่อครูขาดความเชี่ยวชาญทาให้ไม่สามารถสอน สะท้อน ชี้แนะ ฝึกฝนและ
แก้ไขผู้เรียนได้ ไม่มีเทคนิคการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนชอบวิชาภาษาไทย
ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า กระบวนการเรียนการสอนของครูไม่
น่าสนใจ ครูส่ ว นใหญ่ เ น้นการเรียนแบบท่องจ า มากกว่าการนามาปฏิบัติให้เ กิดประโยชน์ใ น
ชีวิตประจาวัน อีกทั้งครูยึดหนังสือและตาราเป็นหลัก โดยไม่มีการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เพื่อ
ไปปรับใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 123) กล่าวว่า ครูส่วน
ใหญ่ ยั ง ขาดความพร้ อ ม ขาดเทคนิค ในการสอนที่เ ชื่ อ มโยงเนื้ อหาเข้ ากั บ ชี วิ ตจริ ง ของผู้ เรี ย น
กิจกรรมการเรียนการสอนและตัวอย่า งในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวอย่างจากตารา ครูยังขาด
ทักษะในการประยุกต์การสอนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ครูส่วนใหญ่มักสอนแต่
หลักการ แต่ขาดการให้กรณีตัวอย่าง หรือวิธีการปฏิบัติที่ให้เห็นเป็นรูปธรรม
ดังนั้นการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธีสอนมาใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่ เ หมาะสม คื อ การสอนให้ นั ก เรี ย นคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ สอดคล้ องกับ ที่ผู้วิจั ยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภ าษาไทยจัง หวัด
สงขลาและสตูล ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกัน พบว่า ครูภาษาไทยควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่นักเรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่การนาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และวิธี การสอนที่มี ความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อฝึกการคิด
วิเคราะห์และนาไปใช้ เช่น วิธีการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย และการสอนโดยใช้คาถาม เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
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3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้
ด้า นการใช้ สื่ อ ประกอบการเรีย นรู้ ผู้ วิ จั ยวิ เ คาะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถามครู
พบว่า ครูส่วนใหญ่ในจังหวัดสงขลาและสตูล ใช้หนังสือเรียน ซึ่งทาให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย และ
ไม่สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเนื้อหาที่กาลังเรียน สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
(2552: 49) กล่าวว่า ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่วนใหญ่ ใช้สื่อสาเร็จรูปโดยเฉพาะการใช้
หนังสือเรียนมากเกินไป และสื่อประเภทต่อมา คือ สื่อประเภทเทคโนโลยี ครู ส่วนใหญ่ใช้ ภาพนิ่ง
และน้อยที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
(2552: 49) กล่าวว่า ครูที่สอนภาษาไทยขาดความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับ และไม่ได้นาสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ มาใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สื่อสร้างสรรค์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากการวิเ คราะห์ ข้อมู ลจากแบบสอบถามนักเรียนในจั ง หวัดสงขลาและสตูล
พบว่า สื่อที่นักเรียนชอบและสนใจ คือ สื่อที่ทาให้บทเรียนมีความสนุกสนานและน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา พบว่า มีครูเพียงร้อยละ 35.6 ที่ใช้
สื่อที่น่าสนใจ สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ และใช้สื่อที่ทาให้นักเรียน
เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย ส่วนนักเรียนจังหวัดสตูล ต้องการสื่อที่มีความชัดเจนและมีความพร้อม
มากกว่า ที่เ ป็น อยู่ เพื่ อท าให้ นัก เรี ยนสนใจและเข้ าใจบทเรี ยนมากขึ้ น ด้ว ย ส่ว นข้ อมู ลจาก
แบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสตูล พบว่า มีครูเพียงร้อยละ 29.3 ใช้สื่อที่ทาให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องที่เรียนได้ง่าย และใช้สื่อน่าสนใจ ที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ อีก
ทั้งครูร้อยละ 89.7 ใช้สื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูป ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทย
จังหวัดสตูล พบว่า ครูต้องการให้มีวิทยากรจากภายนอก มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้และ
ทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใช้เองให้ได้ตรงกับความ
ต้องการ เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการผลิตพัฒนาสื่อ ประกอบกับไม่ได้รับการสนับสนุน
จากสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 124)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริหาร
เสนอแนะว่าควรผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการนาสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ส่วนจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา พบว่า ครู
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เสนอแนะให้ใ ช้สื่อ เทคโนโลยี หรือ สื่อที่เ ร้า ใจให้ผู้เ รีย นรัก การเรีย นรู้ อีกทั้ง ครูภ าษาไทยควร
จัดหาสื่อเพิ่มเติมและนักเรียนหาสื่อมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อดึงความสนใจของนักเรียนให้มาอยู่
กับบทเรียนและเนื้อหาที่เรียน อีกทั้งสื่อที่ดี มีความเหมาะสมและความพร้อมจะช่วยให้ ครูผู้สอน
สามารถเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ง่ายขึ้น
4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
สภาพการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา พบว่า ครูร้อยละ 94.8 นาผลการประเมินมาใช้วิเคราะห์
ความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม และข้อมูล
จากแบบสอบถามครูภาษาไทยจั งหวัดสตูล พบว่า ครูร้อยละ 91.4 นาผลการประเมิ นมาใช้
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม การ
นาผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยตรง ดังที่ พิชิต
ฤทธิ์จรูญ (2550: 97) กล่าวว่า การนาผลการประเมินมาใช้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน คือ ทาให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองในทางที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถ
ของตนเอง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น ทาให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ
ต้องมีการอ่านทบทวนเนื้อหาทุกครั้งที่มีการสอบ และทาให้ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจน
ยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ต่อครู คือ ทาให้ทราบผลการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นแรงกระตุ้นจูงใจ
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น
ผลการวิเ คราะห์แบบสอบถามครูภ าษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่า ครู
ภาษาไทยส่วนน้อยนาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในการ
จัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรมในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆหรือปีการศึกษาต่อไป ทาให้
วิธีการวัดและประเมินผลไม่มีความต่อเนื่องและเหมาะสม อีกทั้งยังพบปัญหาในเรื่องการขาด
ความรู้เ กี่ยวกับการวัดและการประเมินผลด้วยวิธีต่างๆ ส่ง ผลทาให้ผลการประเมินที่นักเรียน
ได้ร ับ ไม่ม ีค วามถูก ต้อ งและเที่ย งตรง ดัง ที ่ก ระทรวงศึก ษาธิก าร (2552: 152) เสนอแนะว่า
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้วิธีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยให้มีการประเมิน
จากบุคคลหลายฝ่าย ได้แ ก่ เพื่อ น ครู ผู้ปกครอง และผู้เ รียนประเมินตนเอง ซึ่ง ตรงกับความ
ต้องการของนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสงขลา พบว่า
นักเรียนต้องการให้ครูแจ้ง เกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ และต้องการมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน ส่วนจากการศึกษาแบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสตูล พบว่า นักเรียนต้องการให้มีเกณฑ์
การประเมินที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องของตัวเอง จากการศึกษา
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แบบสอบถามครูจังหวัดสตูล พบว่า ครูต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ส่วน
ความคิดเห็นจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เสนอแนะให้ครูจัดทาการวัดและการประเมินผลที่มีความหลากหลาย และการวัดผลไม่ควรยึดติด
กับเนื้อหา สาระความรู้ แต่ครูควรเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและวัดผลจากการ
คิดวิเคราะห์ ซึ่งตรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ในคุณภาพและตามมาตรฐาน ท 5.1
วรรณคดีและวรรณกรรม ที่ต้องการให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้
ปัญหาในการการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้วิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่า ครูต้องการความรู้ในการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีก
ทั้งผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา พบว่า ครูไม่มีความชานาญใน
การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งส่งผลทาให้การวัดผลไม่ได้วัดผลการเรียน
ของนักเรียนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 126) กล่าวว่า ครู
ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนและการ
วิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบ การสร้างข้อสอบส่วนใหญ่วัดด้านความรู้ความจา แต่ข้อสอบที่ใช้วัด
ด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ และการประเมิ น ค่ า มี น้ อ ยมาก โดยเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลส่วนใหญ่ครูเป็นผู้จัดทาเอง เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นต้น และตรงกับข้อมูล
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 165) กล่าวว่า การทดสอบความรู้ของนักเรียนจริงๆมีน้อยมาก
บางครั้งกาหนดอัตราส่วนของคะแนนการประเมินผลการเรียนเน้นวัด ด้านพฤติกรรมการเรียน :
ความรู้ในเนื้อหา เท่ากับ 80 : 20 หรือ 70 : 30 ฉะนั้นเมื่อวิธีการให้คะแนนเป็นไปในลักษณะนี้ จึง
วัดความรู้ของนักเรียนไม่ได้มาก และการวัดผลก็เอื้อกับนักเรียนมากเกินไป เช่น ไม่มีการตกซ้าชั้น
ถ้าสอบไม่ผ่านก็มีการสอบซ่อม และการสอบซ่อมก็ไม่ยากมากนัก ทาให้นักเรียนไม่ให้ความสาคัญ
กับการเรียนรู้ เพราะจะเรียนหรือไม่เรียนก็สอบผ่าน ดังนั้นครูจึงควรมีความรู้และความชานาญใน
การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อจะได้เป็นการวัดความสามารถที่แท้จริงของ
นักเรียน
แนวทางการพัฒนาด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของ
ครูภาษาไทยจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครูภาษาไทย พบว่า ครูควร
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและประเมินผล และควรนาผลการประเมิน
มาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
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วรรณกรรมในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ หรือปีการศึกษาต่อไป ประเด็นต่อมา ผู้วิจั ยได้ข้อ มู ลจาก
แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เสนอแนะให้ใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนานักเรียนเรียนให้มีคุณภาพ และควรใช้วิธีการวัดและการประเมินผลด้วยวิธีที่
หลากหลาย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครูสตูล พบว่า ครูภาษาไทยจังหวัดสตูล
ต้องการให้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 138) กล่าวว่า
สถานศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรพั ฒ นาให้ ค รู มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ในการสร้ า ง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ วัดได้ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดความสามารถด้านการวิเคราะห์ ประเด็นต่อมา ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เสนอแนะว่าให้ครูจัดทาบันทึกหลังสอน นาผลมาปรับปรุงการเรียน
ของนั กเรียน และเปลี่ ยนแปลงการสอนของครู รวมทั้ง เสนอแนะให้ครูใช้ วิธี การวัดและการ
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ของโรงเรียนทุกสังกัดที่ ไม่เฉพาะหรือครอบคลุม โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนาไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
2. ควรมีการศึกษาสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระอื่นๆ ของวิชาภาษาไทย อาทิ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและการ
พูด และสาระหลักการใช้ภาษาไทย
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่น่าสนใจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ภำคผนวก ก
รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนที่ขอทดลองใช้เครื่องมือ
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาหลักสูตรการสอน ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
อาจารย์ประจาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชานิเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาพิมพ์ อุสาโห
อาจารย์ประจาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กทม. หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
6. วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า
หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตและการสอน คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. อาจารย์สันติวัฒน์ จันทร์ใด
อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
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รำยชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองใช้เครื่องมือ
1. พัทลุงพิทยาคม
2. สตรีพัทลุง
3. พรหมพินิตชัยบุรี
4. ประภัสสรรังสิต
5. วชิรธรรมสถิต
6. ควนขนุน
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ภำคผนวก ข
รำยโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
และหนังสือขอควำมร่วมมือ
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รำยชื่อโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 ในจังหวัดสงขลาและสตูล โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างตามโรงเรียนต่างๆ
ดังนี้
แบบสอบถามครู ภ าษาไทยสงขลา ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มา 267 ฉบั บ
แบบสอบถามครูภาษาไทยจังหวัดสตูล ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 58 ฉบับ รวมทั้งหมด 325
ฉบับ
แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสงขลา ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 42 ฉบับ
แบบสอบถามผู้ บ ริหารสถานศึกษาจั ง หวัดสตู ล ได้รับแบบสอบถามกลับ คืนมา 12 ฉบับ รวม
ทั้งหมด 54 ฉบับ แบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสงขลา ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 641 ฉบับ
แบบสอบถามนักเรียนจังหวัดสตูล ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 246 ฉบับ รวมทั้งหมด 887
ฉบับ
จังหวัดสงขลา
1. มหาวชิราวุธ สงขลา
2. สทิงพระวิทยา
3. สทิงพระชนูปถัมภ์
4. วรนารีเฉลิม
5. นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
6. เกาะแต้วพิทยาสรรค์
7. ตะเครียะวิทยาคม
8. ระโนด
9. สามบ่อวิทยา
10 .คลองแดนวิทยา
11. ระโนดวิทยา
12. กระแสสินธุ์วิทยา
13. ธรรมโฆสิต
14. สงขลาวิทยาคม
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15. ชะแล้นิมิตวิทยา
16. รัตภูมิวิทยา
17. หาดใหญ่วิทยาลัย
18. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
19. มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
20. หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
21. คูเต่าวิทยา
22. หาดใหญ่พิทยาคม
23. หาดใหญ่วิทยาลัย 2
24. หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
25. พะตงประธานคีรีวัฒน์
26. ควนเนียงวิทยา
27. ปากจ่าวิทยา
28. บางกล่าวิทยา รัชมังคลาภิเษก
29. รัตนพลวิทยา
30. เทพา
31. จะนะวิทยา
32. นาทวีวิทยาคม
33. จะนะชนูปถัมภ์
34. ทับช้างวิทยาคม
35. เทพพิทยาภาณุมาศ
36. เขาแดงกุศลวิทยา
37. กอบกุลวิทยาคม
38. ปาดังติณสูลานนท์
39. ไม้แก่นประชาอุทิศ
40. จะโหนงพิทยาคม
41. สะบ้าย้อยวิทยา
42. สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
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จังหวัดสตูล
1. จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
2. ท่าแพผดุงวิทย์
3. ควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา
4. กาแพงวิทยา
5. ทุ่งหว้าวรวิทย์
6. ปาล์มพัฒนวิทย์
7. สตูลวิทยา
8. ควนโดนวิทยา
9. สาครพิทยาคาร
10. ละงูพิทยาคม
11. ท่าศิลาบารุงราษฎร์
12. พิมานพิทยาสรรค์
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ที่ ศธ 0512.6(2771)/ 55-

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
กันยายน 2555

เรื่อง

ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้ วย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิ ตหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรกกษา ในการนีน ใคร่ ขอเชิญท่า นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมื อ วิจัย วิจัย 4 ฉบับ คือ (1)
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีแ ละวรรณกรรม (2) แบบ
สังเกตการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมของครู (3) แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรม (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรม ทันงนีนนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โทร. 0-2218-2686-82 ต่อ 62
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ที่ ศธ 0512.6(2771)/ 55-

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
กันยายน 2555

เรื่อง

ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้ วย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิ ตหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรกกษา ในการนีน ใคร่ ขอเชิญท่า นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมื อ วิจัย วิจัย 4 ฉบับ คือ (1)
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม (2) แบบ
สังเกตการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมของครู (3) แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรม (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวรรณคดีและวรรณกรรม ทันงนีนนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โทร. 0-2218-2686-82 ต่อ 62
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บันทึกข้อความ
ส่วนงาน งานหลักสูตรและการจัดการเรียนฯ ฝ่ายวิชาการ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.82686-2 ต่อ 62
ที่ ศธ 0512.6(2771)/55วันที่ กันยายน 2555
เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
ด้ วย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิ ตหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ เป็น
อาจารย์ ที่ ป รก ก ษา ในการนีน ใ คร่ ข อเชิ ญ ท่ า นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจเครื่ อ งมื อ วิ จั ย 3 ฉบั บ คื อ (1)
แบบสอบถามความคิ ด เห็นของผู้ บริ หารสถานศก กษาเกี่ ย วกั บการจัด การเรี ย นการสอนวรรณคดี และ
วรรณกรรม (2) แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม (3) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของศกกษานิเทศก์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ทันงนีน
นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
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ที่ ศธ 0512.6(2771)/ 55-

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
กันยายน 2555

เรื่อง

ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้ ว ย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิ ตหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ เป็น
อาจารย์ ที่ ป รก ก ษา ในการนีน ใ คร่ ข อเชิ ญ ท่ า นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจเครื่ อ งมื อ วิ จั ย 3 ฉบั บ คื อ (1)
แบบสอบถามความคิ ด เห็นของผู้ บริ หารสถานศก กษาเกี่ ย วกั บการจัด การเรี ย นการสอนวรรณคดี และ
วรรณกรรม (2) แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม (3) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของศกกษานิเทศก์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ทันงนีน
นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โทร. 0-2218-2686-82 ต่อ 62
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ที่ ศธ 0512.6(2771)/ 55-

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
กันยายน 2555

เรื่อง

ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

อาจารย์ศิริวรรณ ฉายะเกษตริน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้ วย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิ ตหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรกกษา ในการนีนใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ วิจัย 1 ฉบับ คือ (1) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของศกกษานิเทศก์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ทันงนีน
นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โทร. 0-2218-2686-82 ต่อ 62

172

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน งานหลักสูตรและการจัดการเรียนฯ ฝ่ายวิชาการ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.82686-2 ต่อ 62
ที่ ศธ 0512.6(2771)/55วันที่ กันยายน 2555
เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า

ด้ วย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิ ตหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ เป็น
อาจารย์ ที่ ป รก ก ษา ในการนีน ใ คร่ ข อเชิ ญ ท่ า นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจเครื่ อ งมื อ วิ จั ย 1 ฉบั บ คื อ (1)
แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ทันงนีนนิสิตผู้วิจัยจะได้
ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี

173

บันทึกข้อความ
ส่ ว นงาน งานหลักสู ตรและการจั ดการเรี ยนฯ ฝ่ า ยวิ ชาการ คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
โทร.82686-2 ต่อ 62
ที่ ศธ 0512.6(2771)/56วันที่ กันยายน 2555
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี
ด้วย นางสาวพรรณรอง รั ตนไชย นิ สิตหลักสูตรครุ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ในระหว่างการดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพ
ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืนนที่การศกกษามัธ ยมศกกษา เขต 6 ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกล
รักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรกกษา ในการนีนใคร่ขอเชิญ อาจารย์สันติวัฒน์ จันทร์ใด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
เครื่องมือวิจัย 1 ฉบับ คือ (1) แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ทันงนีนนิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จกงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้อาจารย์สันติวัฒน์ จันทร์ใด เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนีน

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล)
รองคณบดี
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ภำคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
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แบบสอบถำมครูภำษำไทย
ในกำรวิจัยเรื่อง
สภำพ ปัญหำและกำรนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดี
และวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16

………………………………………………………………………………………………
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการนา
ทฤษฏี แนวคิดและวิธี สอนมาใช้จั ดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ (4) ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการนาทฤษฏี แนวคิดและวิธี
สอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ (4) ด้าน
การใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2. แบบสอบถามนี้มิได้มุ่งที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน แต่มุ่งที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา
และการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
คาตอบของท่านทุกข้อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
สาระวรรณคดี และวรรณกรรมในโอกาสต่ อไปและข้ อมู ลที่ เป็ นค าตอบของท่ านจะเป็ นข้ อมู ลลั บ
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยเรื่องนี้สาเร็จด้วยดี
พรรณรอง รัตนไชย
นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ค าชี้ แ จง โปรดให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว ท่ า น โดยเขี ย นเครื่ อ งหมาย Xลงใน 
หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริง
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  20-29 ปี
 40-49 ปี
 30-39 ปี
 50 ปีขึ้นไป
3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี สาขา…………………………………………………….
 สูงกว่าปริญญาตรี ระดับ………………… สาขาวิชา……………….
 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………..
4. ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
 ต่ากว่า 5 ปี
 5-10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี
 มากกว่า 20 ปี
5. จานวนคาบที่สอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม ……… ต่อสัปดาห์
6. ความรับผิดชอบในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ (นอกเหนือจากวิชาภาษาไทย)
โปรดระบุ …………………………………………………………………………
7. จานวนนักเรียนในห้องเรียน……………..คน (หากสอนมากกว่า 1 ห้อง โปรดระบุราย
ห้อง……………….)
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภำพกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนสำระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมของครูผู้สอน
2.1 ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้
ในการออกแบบแผนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
2.3 ด้านการนาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน
2.4 ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรมของท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย X ลงใน ช่องปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ
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ข้อคำถำม
1. กำรนำ “ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551” มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำระวรรณคดีและวรรณกรรม
1. ท่านเตรียมหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้โดย
 ใช้แผนการเรียนจัดการเรียนรู้สาเร็จรูป
 ปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมกับเพื่อนครู
 ใช้หนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน
2. ท่านใช้ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในการกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ กรณีที่ท่านเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ท่านเขียนแผนแบบใด
 แผนระยะยาว
 รายหน่วย
 รายคาบ
3. ท่านออกแบบการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมโดยเน้นประเด็นใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ประวัติของผู้เขียน
 ที่มาของเนื้อเรื่อง
 คาศัพท์
 ลักษณะของตัวละคร
 เรื่องย่อทั้งเรื่อง
 การวิเคราะห์โครงเรื่องของตอนที่เรียน
 การวิเคราะห์และสรุปแก่นเรื่อง
 การวิเคราะห์แง่คิดที่ได้จากเรื่อง
 การนาสาระและข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่องมาปรับใช้
 ไวยากรณ์
 อื่นๆ (ระบุ) …….......
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ข้อคำถำม
2. กำรออกแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
4. ท่านออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
3. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม
5. ท่านสอนหลักการใช้ภาษาและทักษะทางภาษาต่างๆ เชื่อมโยงกับวรรณคดี
และวรรณกรรม
6. ท่านมีบทอ่านเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรมให้นักเรียนอ่าน
7. ท่านมีรายชื่อหนังสือให้นักเรียนเห็นหรือสามารถแนะนาหนังสือให้นักเรียนอ่าน
8. ท่านใช้รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมในการออกแบบการเรียนการสอน
4.กิจกรรมที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและวรรณกรรม
9. ท่านเล่าเรื่องเต็ม เมื่อสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่ตัดตอนมาเพียงบางส่วน
10. ท่านสอนโดยการอธิบาย สิ่งที่ต้องการสอนแก่นักเรียน
11. ท่านแสดงหรือทาสิ่งที่ต้องการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต
12. ท่านสอนโดยการให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการหรือข้อสรุปในเรื่องที่เรียน แล้ว
จึงให้ตัวอย่างหลายๆตัวอย่างให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในข้อสรุปนั้น
13. ท่านสอนโดยการนาตัวอย่าง ที่ต้องการสอนให้แก่นักเรียนแฝงอยู่
มาให้นักเรียนวิเคราะห์
14. ท่านนานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่เรียน
15. ท่านสอนโดยการจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 4-8 คน และให้นักเรียนพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้และสรุปอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุป
16. ท่านสอนโดยให้นักเรียนแสดงละครซึ่งเป็นเรื่องราวตามเนื้อหาที่กาหนด
ไว้ตามหนังสือเรียน
17. ท่านให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เพื่อถ่าย โยงความรู้ที่ได้จาก
วรรณคดีและวรรณกรรมสู่ชีวิตจริง

ระดับปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
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18. ท่านให้นักเรียนเล่นเกมตามกติกาและนาเสนอเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้จากเกม
เพื่อสรุปการเรียนรู้
19. ท่านกาหนดสถานการณ์จาลองให้นักเรียนเล่นเพื่อฝึกการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
20. ท่านให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยท่านจัดเตรียมข้อมูล, บทอ่านให้
หรือบอกแหล่งข้อมูลให้
21. ท่านให้นักเรียนศึกษาจากบทเรียนสาเร็จรูป
22. ท่านสอนการอ่านทานองเสนาะ หรืออ่านออกเสียง เวลาสอนกวีนิพนธ์
หรือวรรณคดี โดยท่านอ่านให้ฟังในห้อง
23. ท่านสอนการอ่านทานองเสนาะ หรืออ่านออกเสียง เวลาสอนกวีนิพนธ์
หรือวรรณคดี โดยท่านเปิดแถบบันทึกเสียง
24. ท่านถามคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้คาถาม
ชี้นาให้มองเห็นประเด็นสาคัญของเรื่อง ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์
25. ท่านถามคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม
โดยใช้คาถามที่นักเรียนต้องเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาที่กาลังเรียน
26. ท่านถามคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม
โดยใช้คาถามที่นักเรียนต้องเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง
5. สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรจัดกิจกรรมตำมแนวกำรสอนโดยใช้ทฤษฎีวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมวิจำรณ์
27. ท่านให้นักเรียนจัดระบบและนาหนังสือ นิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมาจัดไว้ในห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยน
กันอ่าน
28. ท่านให้นักเรียนช่วยกันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม
ในห้องเรียนหรือบริเวณต่างๆของโรงเรียน
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29. ท่านสารวจปัญหาการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
30. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
31. ท่านเขียนบันทึกหลังการสอน
32. ท่านนาผลของบันทึกหลังการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหน่วยการเรียนอื่นๆหรือในปีการศึกษาถัดไป
33. ท่านทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาวิธีการสอนการประเมินผล
วรรณคดีและวรรณกรรมที่เหมาะกับชั้นเรียน
6. สื่อกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม
34. ท่านใช้แหล่งการเรียนรู้ใด ในการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ห้องสมุด
 วัด
 ชุมชน
 พิพิธภัณฑ์
 ปราชญ์ชาวบ้าน
 สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน
 อื่นๆ (ระบุ)……………………
7. ประเภทของสื่อกำรเรียนกำรสอน
35. ท่านใช้สื่อประเภทใดมากที่สุด
สื่อสิ่งพิมพ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หนังสือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 บทความในวารสารวิชาการ/หนังสือรวมบทความ
 ข่าว/บทอ่านในหนังสือพิมพ์
 รายงานวิจัย
 บทอ่านในนิตยสาร
 อื่นๆ (ระบุ)……………………..

ไม่
ปฏิบัติ
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ข้อคำถำม
สื่อเทคโนโลยี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วิดีทัศน์)
 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 แถบบันทึกเสียง
 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
 โปรแกรมการนาเสนอ (POWER POINT)  อื่นๆ (ระบุ)………………………
 ภาพนิ่ง
สื่ออื่นๆ
 วิทยากรในท้องถิ่น
 อื่นๆ (ระบุ)………………………
เกณฑ์ในการเลือกหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
36. โรงเรียนของท่านให้นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติม
 ใช่ (ตอบต่อไปในข้อ 37)
 ไม่ใช่ (ตอบต่อไปในข้อ 38)
37. ท่านใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโดย พิจารณาจากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เนื้อเรื่องไม่ขัดกับค่านิยมและคุณธรรม
 เนื้อเรื่องช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามวัยและเพศ
 เนื้อเรื่องเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน
 เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลและอยู่ในความสนใจของคนส่วนใหญ่
 เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่กระทรวงศึกษาธิการแนะนา
 เป็นหนังสือที่นักเรียนสนใจและแนะนา
 ใช้ภาษาดี ถูกต้องตามหลักการเขียน สละสลวยและไพเราะงดงาม

182
ระดับปฏิบัติ
ข้อคำถำม

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

8. กำรเลือกสื่อกำรเรียนกำรสอนที่นำมำใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้
38. ท่านเลือกใช้สื่อ โดยพิจารณาจากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 สื่อที่สนับสนุนจุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมในชั้นเรียน
 สื่อที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย
 สื่อที่น่าสนใจ สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ
 สื่อที่ทาให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่าย
 สื่อที่ประหยัดและคุ้มค่า
9. แนวทำงในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มวิชำภำษำไทย สำระวรรณคดีและวรรณกรรม
39. ท่านพัฒนาสื่อการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมด้วยตนเอง
40. ท่านดัดแปลงสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่/จัดทาเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรมที่กาหนดไว้
41. ท่านเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมสาเร็จรูป
10. รูปแบบที่ใช้ในกำรประเมินผลสำระวรรณคดีและวรรณกรรม
42. ท่านประเมินผลก่อนการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบพื้นฐานของนักเรียน
43. ท่านประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบพัฒนาการทาง
การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของผู้เรียน
44. ท่านประเมินผลหลังการเรียนการสอน เพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม
11. จุดมุ่งหมำยในกำรวัดและประเมินผลในกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม
45. ท่านนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
และการเรียนของนักเรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
46. ท่านนาผลการประเมินมาใช้ทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการ
ของผู้เรียนในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
47. ท่านนาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูในการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆหรือปีการศึกษาต่อไป
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ท่านมีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
1. ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบ
แผนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านการนาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถำมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในกำรวิจัยเรื่อง
สภำพ ปัญหำและกำรนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16

………………………………………………………………………………………………
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เป็นคาถามเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรมและสภาพการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาส
เกี่ยวกับสื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน (4) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครู
ได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี 4 ด้าน ได้แก่ ((1) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ใน
การออกแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาส

185
ให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (3) ด้าน
การสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสเกี่ยวกับสื่อ ในการประกอบการเรียนการสอน (4) ด้านการ
สนับสนุน ส่ง เสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
2. แบบสอบถามนี้มิได้มุ่งที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของท่าน แต่มุ่งที่จะ
ศึกษาสภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา
คาตอบของท่านทุกข้อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยสาระวรรณคดีและวรรณกรรมในโอกาสต่อไปและจะปิดเป็นความลับ
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยเรื่องนี้สาเร็จด้วยดี

พรรณรอง รัตนไชย
นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสอบถำมสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
คาชี้แจง โปรดให้รายละเอีย ดเกี่ยวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย

X ลงใน 

หน้าข้อความ
หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริง
1. เพศ  ชาย

 หญิง

2. อายุ  30-39 ปี

 40-49 ปี

 50 ปีขึ้นไป

3. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขา……………………………………
 ปริญญาโท สาขา……………………………………
 ปริญญาเอก สาขา………………………………….
วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา …………………………………...
4. ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งผู้บริหารของท่าน
 ต่ากว่า 5 ปี

 16-20 ปี

 5-10 ปี

 มากกว่า 20 ปี

 11-15 ปี
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือไม่
 ไม่เคยมีประสบการณ์
 มีประสบการณ์
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ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภำพกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนสำระวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมของรองวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระ
2.1 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม
2.2 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
2.3 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสเกี่ยวกับสื่อ ในการประกอบการเรียนการ
สอน
2.4 ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกาสให้ครูได้มีความรู้ ในการใช้วิธีการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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คาชี้ แ จง โปรดตอบค าถามเกี่ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการจั ด การเรี ยนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมของท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย X ลงใน ช่องปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ
ระดับ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
ข้อคำถำม
1. ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรนำหลัก
สูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มำใช้ในกำรออกแบบกำรสอน
สำระวรรณคดีและวรรณกรรม
1. ท่านเตรียมการด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สนับสนุนคณะครูเข้ารับการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหารและจัดทาสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
3. สนับสนุนคณะครูจัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
4. สนับสนุนคณะครูให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
5. ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
6. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
7. มีการกาหนดนโยบายการให้ความสาคัญ และการระบุภาระของครูในกลุ่มสาระที่มี
ต่อ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
8. ท่านสนับสนุนให้คณะครูทาหลักสูตรรายวิชาใช้ร่วมกันในแต่ละระดับชั้น
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9. จัดโอกาสให้คณะครูเข้ารับการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการบริหารและจัดทา
หลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10. จัดโอกาสให้คณะครูจัดทาหลักสูตรรายวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
11. ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรรายวิชา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12. ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
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ระดับ
ข้อคำถำม
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
2. ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้สำระวรรณคดีและวรรณกรรม
13. ท่านจัดประชุม อบรมครูผู้สอน
14. ท่านสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน
15. ท่านจัดทาคู่มือแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน
16. ท่านเชิญศึกษานิเทศก์หรือวิทยากรมาบรรยายและสาธิตการจัดการเรียนการสอน
17. ท่านศึกษาสารวจความสนใจ ความถนัดและความสามารถของครูภาษาไทย
ภายในโรงเรียน
18. ท่านศึกษาสารวจ อุปกรณ์และงบประมาณ
19. ท่านส่งครูเข้ารับการอบรมหรือสัมมนา
20. ท่านเชิญศึกษานิเทศก์หรือวิทยากรมาให้คาแนะนาด้านการทาวิจัย/เทคนิคการ
สอน
21. ท่านจัดให้มีการประชุมชี้แจงนโยบายวัตถุประสงค์และบทบาทของครูในการทา
วิจัยในชั้นเรียน
22. ท่านจัดให้มีแผนปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
23. ท่านติดตามการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
วิจัย
24. ท่านสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการประชุม สัมมนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน
25. ท่านจัดให้ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบในโครงการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียน
26. ท่านส่งเสริมให้ครูในกลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย ได้มีการวิจัยในชั้นเรียนหรือ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
27. ท่านส่งเสริมให้ครูนาผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
28. ท่านพิจารณาความดีความชอบแก่ครูที่นาผลการวิจัยไปปรับปรุงงานในหน้าที่
29. ท่านจัดให้ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนให้ได้รับการเลือกเป็นผู้นาทางวิชาการ
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ข้อคำถำม
3. ด้ำนกำรสนับสนุน ส่งเสริม และจัดโอกำสให้ครูได้มีควำมรู้
ในกำรใช้วิธีกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงในชั้นเรียน
30. ท่านสารวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนจากครูผู้สอน
31. ท่านจัดทางบประมาณส่วนหนึ่งไว้สาหรับสื่อการเรียนการสอน
32. ท่านจัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน
33. ท่านจัดห้องศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอน
34. ท่านติดต่อขอสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งวิทยาการต่างๆ
35. จัดทาคู่มือ เอกสารแนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน
36. จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์การผลิตสื่อไว้บริการครู
37. สนับสนุนการจัดมุมสื่อในห้องเรียน
38. จัดให้มีการแนะนาหรือสาธิตและทดลองการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน
4. ด้ำนกำรใช้วิธีกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงในชั้นเรียน
39. ท่านเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ครูในเรื่องการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
40. ท่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบและแบบประเมิน
ประเภทต่างๆ
41. ท่านจัดหาหนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
42. สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบหรือผลการประเมินเพื่อนามาใช้
ในการเรียนการสอน
43. สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการจัดทาคลังข้อสอบ
44. สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
หลายประเภท

ระดับ
ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ท่านมีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่อไปนี้อย่างไร
1. ด้านการนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการออกแบบ
การสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านการนาสื่อมาประกอบการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านการใช้วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
…………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………
5. อื่นๆ
…………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถำมนักเรียน
ในกำรวิจัยเรื่อง
สภำพ ปัญหำและกำรนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
…………………………………………………………………………………………………….
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดี
และวรรณกรรม ระดั บมั ธ ยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (2) ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อประกอบการเรียน
การสอน (3) ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี 3 ด้าน (1) ด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม (2) ด้ า นการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอน (3) ด้ า นการวั ด และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2. แบบสอบถามนี้มิได้มุ่งที่จะประเมินผลการเรียนของนักเรียน แต่มุ่งที่จะศึกษาสภาพ
ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรีย นการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา
คาตอบของท่านทุกข้อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยสาระวรรณคดีและวรรณกรรมในโอกาสต่อไปและข้อมูลที่เป็นคาตอบของท่านจะเป็น
ข้อมูลลับ ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยเรื่องนี้สาเร็จด้วยดี
พรรณรอง รัตนไชย
นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
คาชี้แจง โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย X ลงใน  หน้าข้อความ
หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริง
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ผ่านมา …………………..
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดี
และวรรณกรรมตำมกำรรับรู้ของนักเรียน
2.1 ด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
2.2 ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อประกอบการเรียนการสอน
2.3 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
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คาชี้แจง โปรดตอบคาถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรมของนักเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย X ลงในตารางท้ายข้อความแต่ละข้อ
หมายถึง
ปฏิบัติจริงทุกครั้งหรือ 100%
หมายถึง
ปฏิบัติจริงเกือบทุกครั้งหรือตั้งแต่ 70%-99%
หมายถึง
ปฏิบัติจริงบางครั้งหรือระหว่าง 50-69%
หมายถึง
ปฏิบัติจริงนานๆครั้งหรือระหว่าง 1-49%

1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน
ระดับปฏิบัติ
รำยกำร
1. นักเรียนทราบจุดประสงค์ในการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
2. นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนในคาบเรียนวรรณคดี
และวรรณกรรม
3. นักเรียนได้ทาแบบฝึกหัดหรือใบงานในคาบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม
4. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม
5. นักเรียนได้อ่านบทอ่านที่ครูแจกเพิ่มเติมในการเรียนวรรณกรรมและวรรณคดี
6. นักเรียนได้ทากิจกรรมกลุ่มในคาบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม
7. นักเรียนได้เล่นเกมในคาบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม
8. นักเรียนได้ฟังเรื่องย่อของวรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียนทั้งเรื่อง
9. นักเรียนได้ฝึกสังเกตและตอบคาถาม เพื่อวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
10. นักเรียนได้ฟังครูบรรยายก่อนแล้วจึงดูตัวอย่างประกอบ
11. นักเรียนได้เรียนจากการที่ครูนาตัวอย่างที่ต้องการสอนมาให้วิเคราะห์
12. นักเรียนได้เรียนจากการที่ครูนาออกไปศึกษานอกสถานที่ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เรียน
13. นักเรียนได้ทางานกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆ 4-6 คน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้และสรุปอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุป
14. นักเรียนได้แสดงละครตามเนื้อหาที่กาหนด
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ระดับปฏิบัติ
รำยกำร
15. นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ
16. นักเรียนได้เล่นเกมตามกติกาและนาเสนอประโยชน์ที่ได้จากเกม เพื่อสรุป
การเรียนรู้
17. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ที่มีบทบาทและกติกา โดยนักเรียนต้อง
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่สะท้อนความเป็นจริง
18. นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง
19. นักเรียนได้เรียนจากบทเรียนสาเร็จรูป
20. นักเรียนได้ฝึกจากการฟังครูสาธิตอ่านทานองเสนาะ หรืออ่านออกเสียง
เวลาเรียนกวีนิพนธ์หรือวรรณคดี
21. นักเรียนได้ฝึกจากการฟังแถบบันทึกเสียงการอ่านทานองเสนาะ
หรืออ่านออกเสียง เวลาเรียนกวีนิพนธ์หรือวรรณคดี
22. นักเรียนได้ตอบคาถามเกีย่ วกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม เผื่อฝึก
วิเคราะห์
23. นักเรียนได้ตอบคาถามเกีย่ วกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ทากาลังเรียน
24. นักเรียนได้ตอบคาถามเกีย่ วกับเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง
25. นักเรียนได้เรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่ครูนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
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26. นักเรียนชอบและสนใจสื่อแบบใด ตอบโดยการเรียงลาดับตามความสนใจหรือความชอบ
โดยการใส่เลขหน้าหัวข้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ใบความรู้
 POWER POINT
 รูปภาพ
 เพลง
 แถบบันทึกเสียง
 วีดิทัศน์
 หนังสืออ่านเพิ่มเติม
 ของจริง
 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
 อื่นๆ ระบุ…………………………………….

27. เหตุผลที่นักเรียนชอบและสนใจสื่อรูปแบบดังกล่าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพราะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพจริง
 เพราะช่วยทาให้บทเรียนมีความสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 เพราะทาให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้กับการ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
 เพราะทาให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
 อื่นๆ ระบุ……………………………………..

2. กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้สำระวรรณคดีและวรรณกรรม
ระดับปฏิบัติ
รำยกำร
28. นักเรียนทราบจานวนครั้งของการสอบ ตั้งแต่ต้นเทอม
29. นักเรียนทราบจานวนชิ้นงานต้องส่ง
30. นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
31. นักเรียนได้สอบก่อนเรียน
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3. นักเรียนคิดว่ำกำรวัดผลของครู ที่สอนวรรณคดีและวรรณกรรมมีส่วน
ส่งเสริมกำรเรียนของนักเรียนอย่ำงไร

ระดับปฏิบัติ
รำยกำร
32. นักเรียนสามารถนาผลที่ไ ด้จากการสอบมาเป็นแนวทางในการแก้ไ ข
ปรับปรุงการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น
33. นักเรียนคิดว่าการสอบย่อยเก็บคะแนนบ่อยๆ กระตุ้นให้ขยัน เพราะต้อง
เตรียมตัวทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ
34. นักเรียนคิดว่าการทราบข้อบกพร่องของงานหรือแบบฝึกหัดที่ทา เป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน
ให้ดีขึ้น
35. นักเรียนคิดว่าการเฉลยข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรมของครูทาให้
เข้าใจบทเรียนมากขึ้น และทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง

36. นักเรียนได้ทากิจกรรมโดยหลังเรียนจบแต่ละคาบเรียนหรือภาคเรียน
 ซักถามความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 ซักถามความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม
 การทดสอบย่อย
 ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 นักเรียนจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
 นักเรียนทาแบบทดสอบ
 นักเรียนการทารายงานหรือโครงงาน
 นักเรียนทาแบบฝึกหัดหรือรายงาน
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………….
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
นักเรียนมีข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่อไปนี้
อย่างไร
1. ด้านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
2. ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อมาประกอบการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
3. ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
4. อื่นๆ
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….…………………………

ขอบคุณค่ะ
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แบบสัมภำษณ์ครูภำษำไทย
เรื่อง
สภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์…………………………….. เริ่มเวลา……………………สิ้นสุดเวลา………………….
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

3. อายุ

 20-29 ปี

 30-39 ปี

 40-49 ปี

 50 ปีขึ้นไป

4. อายุราชการ  0-10 ปี
 21-30 ปี

 11-20 ปี
 31 ปีขึ้นไป

5. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขา………………………………….
 ปริญญาโท สาขา……………………………………
 ปริญญาเอก สาขา…………………………………..
6. ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งทางวิชาการ………………………………………………
ตาแหน่งอื่นๆในโรงเรียน…………………………………………

200
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของครูผู้สอน
1. ท่านมีวิธีการทางานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์อย่างไร ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวิชาภาษาไทย ในด้านวรรณคดีและวรรณกรรม……..……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชุมชน
และนักเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน………..……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. โรงเรียนได้มีการสารวจและประเมินความต้องการของท่านหรือไม่
- ใช้วิธีการใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ข้อมูลที่สารวจเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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- ใช้ช่วงเวลาใดในการสารวจข้อมูล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. โรงเรียนใช้วิธีการใดในการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และความต้องการ เกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม…………….……………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. โรงเรียนใช้วธิ ีการใดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
เรื่อง
สภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์………………...…………….. เริ่มเวลา……………สิ้นสุดเวลา………….
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

3. อายุ

 20-29 ปี

 30-39 ปี

 40-49 ปี

 50 ปีขึ้นไป

4. อายุราชการ  0-10 ปี
 21-30 ปี

 11-20 ปี
 31 ปีขึ้นไป

5. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขา………………………………….
 ปริญญาโท สาขา……………………………………
 ปริญญาเอก สาขา…………………………………..
6. ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งทางวิชาการ………………………………………………
ตาแหน่งอื่นๆในโรงเรียน…………………………………………..
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของรอง
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ
1. ท่านมีการสารวจปัญหา และความต้องการ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระ
วรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้วิธีการใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลที่ท่านพบจากการสารวจปัญหา และความต้องการ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
สาระวรรณคดีและวรรณกรรมมีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด/ชุมชน/บุคคลภายนอกใน
การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในด้านใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภำษณ์ศึกษำนิเทศก์
เรื่อง
สภาพ ปัญหาและการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โรงเรียน ……………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์………………….. เริ่มเวลา………………สิ้นสุดเวลา………………….

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

3. อายุ

 20-29 ปี

 30-39 ปี

 40-49 ปี

 50 ปีขึ้นไป

4. อายุราชการ  0-10 ปี
 21-30 ปี

 11-20 ปี
 31 ปีขึ้นไป

5. วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขา………………………………….
 ปริญญาโท สาขา………………………………….
 ปริญญาเอก สาขา…………………………………
6. ตาแหน่ง/หน้าที่ปัจจุบัน
ตาแหน่งทางวิชาการ………………………………………………………………………
ตาแหน่งอื่นๆในหน่วยงาน…………………………………………………………………
หน้าที่ที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………….
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของ
ศึกษานิเทศก์
1. ท่านมีวิธีการทางานร่วมกับครูและผู้บริหารอย่างไร ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวิชา
ภาษาไทย ในด้านวรรณคดีและวรรณกรรม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ปัญหาที่ท่านพบ
…………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านมีวิธีการอย่างไร ในการสร้างความร่วมมือระหว่างครู ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และ
นักเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
…………………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการเสริมแรงครู ให้ทาผลงานวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
ครูและการเรียนรู้ของนักเรียน……………….…………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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- ปัญหาที่ท่านพบ
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
4. ท่านมีวิธีการเก็บข้อมูลปัญหาของครูอย่างไร………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………..…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
5. ท่านมีวิธีการเก็บข้อมูลความต้องการของครูอยย่างไร…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
6. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างศึกษานิเทศก์กับครู เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการนิเทศ การเก็บข้อมูล วิธีการประเมิน และสรุปผลการนิเทศ……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ
………………………………………...…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแก่ครู หรือไม่………………….….
- ท่านใช้วิธีการอย่างไร………………………….…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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- ท่านจัดทาในช่วงเวลาใด / จานวนกี่ครั้ง……………………………………………………………
- ท่านมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ดาเนินโครงการหรือไม่
…………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ท่านมีการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนหรือไม่ มี
วิธีการอย่างไร ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ท่านใช้เครื่องมือใดในการประเมินผล ……………………..………………………………………
- ปัญหาที่ท่านพบ…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
8. ท่านมีแนวทางในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางการศึกษาอย่างไร……………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสังเกตกำรเรียนกำรสอนสำระวรรณคดีและวรรณกรรม
โรงเรียน.............................................................. ผู้สอน..................................................................... วิชา............................
วัน/เดือน/ปี..................................... ช่วงเวลาที่สังเกต.................................. จานวนนักเรียน.................. คน
คำชี้แจง แบบสังเกตการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจลักษณะการประเมินการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน 1 ชั่วโมงหรือคาบ โดยให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่องทาหรือไม่ทาที่ตรง
กับพฤติกรรมของครู และหากเป็นพฤติกรรมที่ครูทา ให้ระบุระดับคะแนนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของครู โดยแบ่งเป็นประเด็นในการสังเกตดังนี้

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน เวลำ ……….. นำที
วัตถุประสงค์

พฤติกรรม
ทำ
ไม่ทำ

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ

ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ

1. ผู้สอนบอกเรื่องที่จะเรียนกับนักเรียน
2. ผู้สอนดึงความสนใจของนักเรียนให้มาอยู่ที่บทเรียน
3. ผู้สอนมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ทกี่ าลังจะเรียน
สื่อกำรเรียนรู้
1. สื่อการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้
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ขั้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เวลำ ………. นำที
วัตถุประสงค์

ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

1. การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
2. การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. การสร้างแรงเสริมและกาลังใจ
4. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน
5. สอนเน้นความรู้
6. สอนเน้นทักษะ
7. สอนให้ได้เจตคติ
8. สอนเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม
9. สอนเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
10. สอนแล้วได้สมรรถนะที่พึงประสงค์

 การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  ทักษะชีวิต

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ
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หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ในคำบนี้

 การสอนแบบบรรยาย
 การสอนโดยใช้การสาธิต
 การสอนโดยใช้การนิรนัย
 การสอนโดยใช้การอุปนัย
 การสอนโดยใช้การออกไปทัศนศึกษา
 การสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย
 การสอนโดยการใช้การแสดงบทบาทสมมติ
 การสอนโดยใช้เกม
 การสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง
 การสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน
 การสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
 การสอนอ่านร้อยกรอง
 การสอนโดยใช้คาถาม
 อื่นๆ ……………………………………………………..

ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
ใช้สอนประเด็น
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สื่อกำรเรียนรู้

ระดับคะแนน
4

3

2

1

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ
0

1. สื่อการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้
2. ความชัดเจนของสื่อ (ขนาด /สีของตัวอักษร /สีของพื้นหลัง)
3. ความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ
4. สีสันที่ปรากฏในสื่อมีความหมาย
5. ภาพคมชัดและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
6. ใช้สื่อที่มีความหลากหลาย
7. การติดสื่อทามือบนกระดานเป็นระบบ
8. การเขียนกระดานเป็นระบบ
สื่อกำรเรียนรู้ที่ใช้
สื่อสิ่งพิมพ์
 หนังสือเรียน

 ใบความรู้
 ใบงาน
 เอกสารอ่านเพิ่มเติม
 หนังสือวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง
 ข่าว/บทอ่านในหนังสือพิมพ์

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ
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สื่อกำรเรียนรู้ที่ใช้
 บทอ่านในนิตยสาร

 บทความในวารสารวิชาการ/หนังสือรวมบทความ
 รายงานวิจัย
สื่อเทคโนโลยี
 แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วิดีทัศน์)

 แถบบันทึกเสียง
 โปรแกรมการนาเสนอ (POWER POINT)
 ภาพนิ่ง
 สื่อคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
 การใช้อินเตอร์เน็ตเพือ่ การเรียนรู้
สื่ออืน่ ๆ
 วิทยากรในท้องถิ่น

 อื่นๆ ………………………………………………………..

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ
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ขั้นสรุป เวลำ …….. นำที
วัตถุประสงค์

ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ

1. การสรุปบทเรียน
1.1 สรุปเนื้อหาสาระเป็นความคิดรวบยอด
1.2 สรุปเนื้อหาให้นักเรียนทราบว่าฝึกทักษะอะไร เพื่ออะไร
1.3 สรุปเนื้อหาให้นักเรียนตระหนักในความสาคัญของเรื่องที่เรียน
1.4 สรุปเนื้อหาให้นักเรียนตระหนักถึงการนาเนื้อหาไปใช้ในชีวติ จริงนอกห้องเรียน
กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้

พฤติกรรม
ทำ
ไม่ทำ

หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ประเมิน
1. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนการสอน
3. การประเมินความรู้ของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน
4. การประเมินความรู้ของนักเรียนหลังการสอน

วิธีกำรประเมิน…………………………………..…………..……..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
เครื่องมือ …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชิ้นงำน / ภำระงำน………………..………………..………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
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ภำคผนวก ง
ตำรำงแสดงค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมกับเนื้อหำ (IOC)
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ตำรำง แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมจำกแบบสอบถำมครูภำษำไทยกับ
ลักษณะเฉพำะกลุ่มพฤติกรรมจำกควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
IOC
R
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1


R

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตำรำง แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมจำกแบบสอบถำมผู้บริหำร
สถำนศึกษำกับลักษณะเฉพำะกลุ่มพฤติกรรมจำกควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
IOC
R
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1


R

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ตำรำง แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมจำกแบบสอบถำมนักเรียนกับ
ลักษณะเฉพำะกลุ่มพฤติกรรมจำกควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
0

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1


R

IOC

3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2

1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
0.6
0.6
1.0
0.6
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ข้อคาถาม
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1


R
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

IOC
0.6
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
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ภำคผนวก จ
ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ของโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย

222
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยจังหวัดสงขลาและสตูล
ลำดับที่

โรงเรียนในจังหวัดสงขลำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
โรงเรียนระโนด
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
โรงเรียนคลองแดนวิทยา
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
โรงเรียนธรรมโฆสิต
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนคูเต่าวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

คะแนน (%)
2553 2554
52.45 60.15
45.34 48.40
43.79 44.01
49.74 55.12
45.28 51.38
42.34 41.31
37.63 47.28
43.93 48.55
40.75 43.82
41.28 47.60
43.61 46.63
45.38 45.73
40.34 44.85
41.85 44.03
39.71 40.21
44.82 43.22
53.48 63.46
53.12 59.34
44.31 49.75
45.48 50.53
40.58 46.25
41.58 46.09
45.90 52.30

ระดับคุณภำพ
A
A
C
A
A
C
D
A
C
D
D
D
D
C
C
C
A
A
A
A
D
C
A
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ลำดับที่

โรงเรียนในจังหวัดสงขลำ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
โรงเรียนบางกล่าวิทยา ฯ
โรงเรียนรัตนพลวิทยา
โรงเรียนเทพา
โรงเรียนจะนะวิทยา
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

คะแนน (%)
2553 2554
36.21 37.21
45.04 45.33
39.87 44.54
43.10 44.47
41.74 45.17
41.39 41.93
43.42 46.09
41.52 46.30
41.38 45.80
44.23 48.07
44.16 47.91
42.04 48.57
39.25 41.86
39.07 43.28
39.33 45.22
34.35 42.80
42.31 46.06
40.41 46.95
43.31 44.86

ระดับคุณภำพ
C
D
C
C
D
D
C
C
C
D
D
A
C
C
D
C
C
D
C
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงเรียนในจังหวัดสตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม นิคมวัฒนา
โรงเรียนกาแพงวิทยา
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนควนโดนวิทยา
โรงเรียนสาครพิทยาคาร
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนท่าศิลาบารุงราษฎร์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

คะแนน (%)
2553 2554
54.72 62.71
41.50 44.56
41.98 45.15
44.22 53.10
46.59 52.00
41.09 46.18
41.61 45.26
44.21 48.41
35.63 46.14
42.34 46.18
40.77 44.09
46.13 52.81

ระดับคุณภำพ
A
D
D
A
A
C
C
A
C
D
D
A
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ภำคผนวก ฉ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรสังเกตกำรเรียนกำรสอน
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กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรสังเกตกำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2. โรงเรียนรัตนพลวิทยา
โรงเรียนในจังหวัดสตูล
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
4. โรงเรียนท่าศิลาบารุงราษฏร์
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ประวัติผู้เขียนวิทยำนิพนธ์
นางสาวพรรณรอง รัตนไชย เกิดวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2531 มีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปีการศึกษา 2552 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553

