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ระดับปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ของครูภาษาไทย
8 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ระดับปั ญหาในการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ของครูภาษาไทย
9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ระดับปั ญหาในการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ของครูภาษาไทย
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดเกณฑ์การผ่าน
ช่วงชันและการจบหลั
้
กสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ซึ่งเป็ นการจบการศึกษา
ภาคบัง คับ ว่า ผู้เ รี ย นต้ อ งผ่า นการประเมิ น การอ่า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น ให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด (กรมวิชาการ, 2545: 26) ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องพัฒนาให้ เกิดกับผู้เรี ยน เพราะการอ่านสามารถพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเติบโต
เป็ นทรั พ ยากรบุค คลที่ มี คุณ ค่า ของประเทศชาติ นอกจากนี ย้ ัง เป็ นทัก ษะส าคัญ ในการฝึ ก
คิดวิเคราะห์และเป็ นข้ อมูลสาหรับการเขียน
การอ่ า น หมายถึ ง การแปลความห มายของ ตั ว อั ก ษรเป็ นความรู้ ความคิ ด
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546: 7) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนก
องค์ประกอบต่างๆ ของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง แล้ วหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านัน้ เพื่อค้ นหาสาเหตุที่แท้ จ ริ งของสิ่งที่ เกิดขึน้ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2546: 1)
การเขียน หมายถึง การสื่อสารกันด้ วยลายลักษณ์อกั ษร โดยรวบรวมความรู้ ความคิดของตน
เรี ยบเรี ยงเป็ นตั ว อั ก ษรเพื่ อ สื่ อ ความหมายให้ ผู้ อื่ น เข้ าใจได้ ตรงตามความประสงค์
(กัลยา สหชาติโกสีย์, 2545: 51)
ปั จจุบนั พบว่าผู้เรี ยนขาดทักษะในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน ซึ่งเห็นได้ จาก
การที่ผ้ เู รี ยนไม่เข้ าใจคาถามและไม่สามารถทาข้ อสอบอัตนัยได้ เพราะไม่ สามารถเรี ยบเรี ยงความ
รู้นามาเขียนด้ วยสานวนภาษาของตน (ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช และคณะ, 2546: 26-27) ข้ อมูลจาก
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา (สพท.) พบว่ามีนกั เรี ยนมากกว่าร้ อยละ 25 ประสบปั ญหาในเรื่ อง
การอ่านและการเขียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554: 9) นอกจากนี ้ ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2548: 1) โดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน พบว่าผู้เรี ยนมีความสามารถ
ในการคิดวิเ คราะห์ คิดสัง เคราะห์ มี วิจ ารณญาณ มี ความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมี
วิสยั ทัศน์อยู่ในระดับต้ องปรับปรุง มีสถานศึกษาเพียงร้ อยละ 11.1 เท่านันที
้ ่มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิวาส เป็ นพื ้นที่ที่มี
การจัดการศึกษาหลายประเภท ทังโรงเรี
้
ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
(สพฐ.) โรงเรี ยนในสัง กัดสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การศึกษาเอกชน (สช.) เช่น
โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ 15 (1) โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาประเภทสอนศาสนาอิสลาม
ควบคูส่ ายสามัญ 15 (1) โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว 15 (2)
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เป็ นต้ น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
อิสลาม ประชาชนจึงมีวิถีชีวิตที่เน้ นการเรี ยนรู้ เรื่ องศาสนามากกว่าการเรี ยนวิชาสามัญ แม้ จะมี
โรงเรี ยนของรัฐบาลในพืน้ ที่จานวนมาก แต่ผ้ ูปกครองก็ยังนิยมส่งบุตรหลานเข้ าเรี ยนในสถาบั น
ศึกษาปอเนาะ หรื อโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกว่า เนื่องจากโรงเรี ยนดังกล่าวสอน
ศาสนาควบคูว่ ิชาสามัญถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ดังนัน้ จึงมีจานวนนักเรี ยนเข้ าเรี ยนโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกว่าโรงเรี ยนของรัฐในสัดส่วนประมาณ 70:30 (สานักพัฒนา
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ , 2551: 27)
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์และคณะ (2552: 225) ได้ ทาวิจยั พบว่า ปั ญหาสาคัญของการ
จัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประการหนึ่ง คือ ปั ญหาด้ านการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
เนื่องจากนักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ ภาษามลายูท้องถิ่นในชี วิตประจาวัน และใช้ ภาษาไทยน้ อยมาก
ส่ ง ผลต่อ การใช้ ภ าษาไทยทัง้ การอ่ า นและการเขี ย น ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการเรี ย นรู้
ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (NT) ปี การศึกษา 2550 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ย เพียง 41.70 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ , 2551)
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่าส่วนใหญ่เป็ น
งานวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒ นาแบบวัดและแบบประเมิน (อัญญารัตน์ เจริ ญพฤฒิ นาถ, 2546;
อนันดา สัณฐิ ตวิ ณิชย์, 2551 และวสุ คุรุเสถียรพร, 2552 ) การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับประถมศึกษา (รุ่ งรัฐิธยา เจริ ญยิ่งโยชน์ , 2553) การพัฒนาหลักสูตรการ
คิดวิเ คราะห์และการอ่านวิเ คราะห์ (ชยพร กระต่ายทอง, 2552) แต่ยัง ไม่ปรากฏงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ที่
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ประสบปั ญหาทางการเมืองและนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ
ต่ากว่ามาตรฐาน เพื่อจะได้ ทราบปั ญหาที่แท้ จริ งในการจัดการเรี ยนรู้ และมีแนวทางแก้ ไขปั ญหา
การจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
3. เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ 4) การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
นิยามศัพท์
การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หมายถึง การวิเคราะห์เนื ้อหาสาระของเรื่ องที่อ่านได้
อย่างถูกต้ อง แล้ วนามาสรุปเป็ นความรู้ความเข้ าใจของตนเอง และนาไปสู่การแสดงความคิดเห็น
ในเรื่ องต่างๆ โดยถ่ายทอดความคิดด้ วยการเขียนที่สะท้ อนความรู้ความเข้ าใจเรื่ องที่อา่ น
สภาพการจัดการเรี ยนรู้ การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หมายถึง การดาเนินการ
จัด การเรี ย นรู้ การอ่า น คิด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่โรงเรี ยนดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ 4) การประเมินผลการ
เรี ยนรู้
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ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หมายถึง สิ่งที่เป็ นอุปสรรค
หรื อข้ อขัดข้ องในการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์ แ ละเขี ยน ตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาการจั ด การเรี ย นรู้ การอ่ าน คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
หมายถึง วิธีการปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขสิ่งที่เป็ นอุปสรรคหรื อข้ อขัดข้ องในการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551
4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและ
แหล่งการเรี ยนรู้และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรี ยนเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่เปิ ด
สอนวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตโิ รงเรี ยนเอกชนมาตรา 15 (1)
ในจังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส
นักวิชาการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบตั งิ านทางการศึกษาที่สานักงานการศึกษาเอกชน
(สช) มีบทบาทเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน แนะนาและมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการเรี ยนการสอน
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย หมายถึง หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ครู ภาษาไทย หมายถึง ครูภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิวาส
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ครูภาษาไทย จานวน 353 คนและหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาไทย จานวน 9 คนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นักวิชาการศึกษา จานวน 6 คนในสานักงานการศึกษาเอกชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา คือ สภาพ ปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้ าน
การอ่าน คิดวิเ คราะห์ และเขี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ 4 ด้ าน คือ
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2.1
2.2
2.3
2.4

การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
3. เป็ นแนวทางในการศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนในระดับอื่นๆ และเป็ นแนวทางการศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้อื่นๆ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของครู ภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้วิจยั ขอนาเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ความเป็ นมาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2. การอ่ าน
2.1 ความหมายของการอ่าน
2.2 ความสาคัญของการอ่าน
2.3 จุดมุง่ หมายของการอ่าน
2.4 ประเภทของการอ่าน
3. การคิดวิเคราะห์
3.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
3.2 ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์
3.3 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
3.4 ทักษะของการคิดวิเคราะห์
4. การเขียน
4.1 ความหมายของการเขียน
4.2 ความสาคัญของการเขียน
4.3 จุดมุง่ หมายของการเขียน
5. การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
6. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
6.1 ความหมายของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
6.2 ความสาคัญของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
6.3 หลักการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
6.4 แนวทางในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
6.5 ความหมายของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ
6.6 ความสาคัญของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ
6.7 ขันตอนในการออกแบบย้
้
อนกลับ
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
7.2 หลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
7.3 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
8. การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
8.1 ความหมายของการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
8.2 ประเภทของสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
9. การประเมินผลการเรี ยนรู้
9.1 ความหมายของการประเมินผลการเรี ยนรู้
9.2 ความสาคัญของการประเมินผลการเรี ยนรู้
9.3 ภารกิจในการประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
9.4 ขันตอนการด
้
าเนินการในการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน
9.5 แนวทางในการประเมินผลการเรี ยนรู้
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
10.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสอนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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1. ความเป็ นมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็ นสถาบันการศึกษาที่วิวัฒนาการมาจากปอเนาะ
จัดการเรี ยนการสอนโดยไม่มี ชนเรี
ั ้ ยน ไม่มีการวัดและประเมินผล ในปี พ.ศ. 2501 สมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการกาหนดให้ ปรับปรุงการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยให้ ภาคการศึกษาที่
2 ดูแลการศึกษาในสี่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูลเพื่อวาง
แผนการพัฒนาการศึกษาในพืน้ ที่ โดยมีปอเนาะเป็ นเป้าหมายสาคัญ เพราะการจัดการศึกษา
ปอเนาะในสมัยนัน้ ถื อว่า เป็ นการจัดการศึกษาที่ล้าหลัง กว่าสถาบันอื่ น (สถาบันเอเชี ยศึกษา.
2549. 64: วินิจ สังขรัตน์ 2544: 96) ประกอบกับปั ญหาความมัน่ คง เพราะปอเนาะไม่ได้ จด
ทะเบียน รัฐบาลจึงสนใจและพยายามปรับปรุงปอเนาะ ซึ่งเป็ นสถาบันทางการศึกษาของชาวไทย
เชื ้อสายมลายูให้ มาอยู่ภายใต้ กฎหมายโรงเรี ยนราษฎร์ โดยเรี ยกว่าโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนา
อิสลาม เพื่อรัฐบาลจะสามารถควบคุมดูแลการเรี ยนการสอน หลักสูตร และการวัดประเมินผลได้
(อรรถนพ เนียมคง. 2538: 52)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ปอเนาะภาคใต้ มี ม ติใ ห้ มี ก ารจดทะเบี ย นปอเนาะต่อ กระทรวงศึก ษาธิ ก ารในช่ ว ง
ระยะเวลา พ.ศ. 2504-2509 เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้
ประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการปรับปรุ งส่งเสริ มปอเนาะในภาคการศึกษา 2
พ.ศ. 2504 เป็ นการพัฒนาปอเนาะสู่ระบบการจัดการเรี ยนการสอนหรื อ จัดระบบการศึกษาเป็ น
โรงเรี ยนราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม ตามพระราชบัญญัติโ รงเรี ยนราษฎร์ พ.ศ. 2497 การจด
ทะเบียนปอเนาะตามระเบีย บนีก้ าหนดให้ ปอเนาะที่จะได้ รับการส่งเสริ มหรื อช่วยเหลือจากทาง
ราชการต้ องจดทะเบียนเป็ นสถานศึกษาวิชาอิสลามให้ ถกู ต้ อง และการจดทะเบียนให้ เป็ นไปตาม
ความสมัครใจของโต๊ ะครู ผลการใช้ ระเบียบนี ้ ปรากฏว่าเมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2507 มีปอเนาะในภาค
การศึกษา 2 มาจดทะเบียนกับทางการจานวน 171 ราย ปอเนาะที่จดทะเบียนแล้ ว มีการสนใจที่จะ
ปรับปรุงกิจกรรม อาคาร สถานที่สอน หลักสูตรการเรี ยนการสอน มีชนเรี
ั ้ ยน และมี การวัดผล และ
ในปี พ.ศ. 2508 รัฐบาลมีความเห็นว่าควรส่งเสริ มปอเนาะที่จดทะเบียนแล้ วให้ แปรสภาพเป็ น
โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติ
ห้ ามจัดตังปอเนาะขึ
้
้นมาใหม่ตามข้ อเสนอแนะของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และให้ ปอเนาะที่จด
ทะเบี ย นแล้ ว ต้ อ งมาขอจัด ตัง้ เป็ นโรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลามภายในเดื อ นมิ ถุน ายน
พ.ศ. 2514 และในปี พ.ศ.2526 โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิ ส ลามได้ เปลี่ ย นเป็ น
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โรงเรี ยนเอกสอนศาสนาอิสลาม เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2525
(อรรถนพ เนียมคง. 2538: 42-43: อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต. 2549: 63-65)
สาหรับสาเหตุที่ปอเนาะยอมเปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามก็เพื่อไม่ให้ เกิด
ปั ญหากับทางราชการ เมื่อทางราชการให้ โอกาสในการจดทะเบียนเป็ นไปตามความสมัครใจไม่ได้
เป็ นการบังคับ และทางราชการไม่มีการบังคับในการสอนวิชาศาสนาในปอเนาะ นอกจากนี ้ทาง
ราชการให้ การสนับ สนุนทางด้ านการเงิ น วัส ดุอุป กรณ์ การศึกษาให้ แ ก่ป อเนาะที่ จ ดทะเบีย น
หลังจากที่ปอเนาะได้ แปรสภาพเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามและโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลามแล้ ว หลักสูต รของปอเนาะเดิม ซึ่ง ไม่เป็ นลายลัก ษณ์ อักษรได้ ถูกพัฒ นาให้ เป็ น
หลักสูตรที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ได้ แก่ หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2504 หลักสูตรอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2513 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2523 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2535 หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา พ.ศ. 2540 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต. 2549: 65-66)
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรี และประเมินผลการดาเนินงานปรับปรุ งปอเนาะให้ เป็ นโรงเรี ยน
ราษฎร์ ซึ่งได้ ดาเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2508 โดยมีมติให้ ขยายเวลาการแปรสภาพออกไปเป็ นให้
เสร็จสิ ้นภายในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2514
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้ “โครงการอุดหนุน
โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2513” โครงการดังกล่าวนี ้
มุ่ง เน้ นที่ จ ะส่ง เสริ ม การเรี ยนการสอนในวิ ช าสามัญและศาสนาให้ ไ ด้ ผลดี ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติและแผนการพัฒนาภาคใต้ การอุดหนุนของรัฐบาลอยู่ในรูปของ การเงิน บุคลากรครู และ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การให้ อุดหนุนในส่วนนี ้แตกต่างจากเมื่อครัง้ อุดหนุนเพื่อให้ แปรสภาพ
กล่าวคือการอุดหนุนในครัง้ นี ้มีสูตรการคานวณว่าโรงเรี ยนใดจะได้ รับการอุดหนุนประเภทใดเป็ น
จานวนเท่าใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ลักษณะและจานวนนักเรี ยนของแต่ละโรงเรี ยน
หลังจากนันในปี
้
พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ จดั โครงการทดลองโรงเรี ยนพี่เลี ้ยง
โดยคัดเลือกโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
เป็ นโรงเรี ยนพี่เลี ้ยงเพื่อร่ วมในการปรับปรุ งส่งเสริ มการสอนโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม
ขณะที่รัฐบาลก็ได้ อดุ หนุน ด้ านการเงิน ด้ านบุคลากรโดยส่งครู ไปช่วยสอนวิชาสามัญและวิชาชีพ
และอุดหนุนในด้ านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
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ในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้ “โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนราษฎร์ สอน
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2520-2524 “ ในปี 2525 รัฐบาลได้ ออก “พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. 2525” ให้ โรงเรี ยนราษฎร์ ประเภทต่างๆที่จดั ตังตามกฎหมายเดิ
้
มคือพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
ราษฎร์ พ.ศ. 2497 เป็ นโรงเรี ยนเอกชนตามพระราชบัญญัติใ หม่นี ้ โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนา
อิสลามจึงเปลี่ยนเป็ น “โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”
2. การอ่ าน
2.1 ความหมายของการอ่ าน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546: 7) ให้ ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง การแปล
ความหมายของตัวอักษรเป็ นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้ าใจเรื่ องราวที่อ่าน สามารถนา
ความรู้ ความคิด หรื อสาระที่อา่ นไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2550: 41) อธิบายว่า การอ่าน หมายถึง การรับรู้ หรื อเข้ าใจ
ความหมายจากตัวหนังสือ หรื อถ้ อยคาที่ผ้ เู ขียนสื่อถึงผู้อา่ น รวมทังเครื
้ ่ องหมาย และภาพต่างๆ ที่ผ้ ู
ส่งสารประสงค์ให้ ผ้ รู ับสารได้ รับรู้หรื อเข้ าใจด้ วย
แฮริ สและสมิธ (Harris and Smith 1976: 14) ให้ ความหมายของการอ่าน ว่าหมายถึง
รู ปแบบหนึ่งของการสื่อความหมาย เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิด ข่าวสารและความรู้ ระหว่าง
ผู้เขียนกับผู้อ่าน ผู้เ ขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองด้ วยภาษาตามลักษณะการเขียนของแต่
ละบุคคล
กล่าวโดยสรุป การอ่าน หมายถึง การใช้ กระบวนการทางความคิดในการทาความเข้ าใจ
สิ่งที่อา่ น และแปลความหมายได้ ตรงตามสิ่งที่ผ้ เู ขียนสื่อสาร
2.2 ความสาคัญของการอ่ าน
สุนนั ทา มัน่ เศรษฐวิทย์ (2537: 1) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน ว่าการอ่านเป็ น
เครื่ องมือส าคัญ ในการแสวงหาความรู้ การอ่านที่ถูกต้ องจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับผู้อ่านทุกคน
การรู้จกั ฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอช่วยให้ ผ้ อู ่านมีพื ้นฐานในการอ่านที่ดี ทาให้ เกิดความชานาญและมี
ความรู้กว้ างไกล
วรรณี โสมประยูร (2542: 122 – 123) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1) การอ่านเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการศึกษาเล่าเรี ยนทุกระดับ ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ อง
อาศัย ทัก ษะการอ่า นท าความเข้ าใจเนื อ้ หาสาระของวิ ช าการต่า งๆ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ความรู้ และ
ประสบการณ์ตามที่ต้องการ
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2) ในชีวิตประจาวัน คนเราต้ องใช้ ทักษะการอ่านในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
ร่ วมกับทักษะการฟั ง การพูดและการเขียน ทังด้
้ านภารกิ จส่วนตัวและการประกอบอาชีพ ต่างๆ
ในสังคม
3) การอ่านช่วยให้ บุคคลสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ จ ากสิ่ ง ที่อ่าน
ไปปรั บปรุ ง และพัฒ นาอาชี พ หรื อ การงานที่ ตัว เองกระทาอยู่ ให้ เ จริ ญก้ าวหน้ า และประสบ
ความสาเร็จ
4) การอ่านสามารถสนองตอบความต้ องการพื ้นฐานของบุคคลด้ านต่างๆ ได้ เป็ น
อย่างดี เช่น ช่วยให้ มนั่ คงปลอดภัย ช่วยให้ ได้ รับประสบการณ์ใหม่ สร้ างการยอมรับของสังคม
เกียรติยศและชื่อเสียง
5) การอ่านช่วยส่งเสริ มให้ บุคคลขยายความรู้ และประสบการณ์ เพิ่มขึน้ อย่าง
ลึกซึ ้งและกว้ างขวาง ทาให้ เป็ นผู้รอบรู้ เกิ ดความมั่นใจในการพูดบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา
ต่างๆ ซึง่ นับว่าเป็ นการเพิ่มบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือให้ แก่ตนเอง
6) การอ่านเป็ นกิ จ กรรมนันทนาการที่ น่าสนใจมาก เช่น อ่านหนัง สื อพิม พ์
นิตยสาร วารสาร นวนิยาย การ์ ตนู ฯลฯ ช่วยให้ บคุ คลรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์และเกิด
ความเพลิดเพลินสนุกสนานได้ เป็ นอย่างดี
7) การอ่านเรื่ องราวต่างๆในอดีต เช่น ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ เอกสารสาคัญ
วรรณคดี ฯลฯ ช่วยให้ อนุชนรู้ จักอนุรักษ์ ม รดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว้ และสามารถ
พัฒนาให้ เจริญรุ่งเรื องต่อไป
นภเนตร ธรรมบวร (2544: 133) สรุปความสาคัญของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1) การอ่านช่วยให้ ผ้ ูอ่านค้ นพบแนวคิดที่ดี สามารถนาไปประยุกต์เป็ นแนวคิด
ของผู้อา่ นได้
2) การอ่านช่วยให้ ผ้ ูอ่านได้ สาระความรู้ มากกว่าการหาความรู้ โดยวิธี การอื่ น
เพราะผู้อา่ นสามารถอ่านเพื่อค้ นหาความรู้ได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3) การอ่านช่วยพัฒนาให้ เกิดกระบวนการคิด เพราะขณะที่ผ้ อู ่านวินิจฉัยเนื ้อหา
สาระ วิเคราะห์แล้ วนาไปปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดผลดีกบั ชีวิตและสังคม
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 7-8) ได้ สรุปความสาคัญของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1) เป็ นการพัฒนาสติปัญญา ให้ เกิดความรู้ ความฉลาด เกิดภูมิค้ มุ กันที่ดีในชีวิต
จิตใจ
2) ทาให้ มีความรู้ ในวิชาด้ านต่างๆ อาจเป็ นความรู้ ทวั่ ไปหรื อความรู้เฉพาะด้ าน
เช่น การอ่านตารา หนังสือคูม่ ือ หนังสืออ่านประกอบในวิชาต่างๆ
3) ทาให้ รอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ และสภาพการณ์ ต่างๆ ในสังคม ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ อย่างยิ่ง ในการปรั บ ความเป็ นอยู่ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพสัง คมของตนใน
ขณะนัน้
4) ทาให้ ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคาถามที่เรา
ต้ อ งการรู้ เช่น อ่า นพจนานุก รมเพื่ อหาความหมายของค า อ่า นหนัง สื อคู่มื อ แนะวิ ธี เ รี ย นเพื่ อ
ต้ องการประสบความสาเร็จในการเรี ยน เป็ นต้ น
5) ทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนังสือที่มีเนื ้อหาดี น่าสนใจ ย่อมทาให้
ผู้อ่านมีความสุข ความเพลิดเพลิน ได้ ข้อคิด และยังเป็ นการยกระดับจิตใจผู้อ่านให้ สูงขึ ้น เช่น
อ่านนิทาน นวนิยาย การ์ ตนู เรื่ องสัน้ เป็ นต้ น
6) ทาให้ เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ผู้ที่อ่านหนังสื อสม่าเสมอย่อมเกิด
ความชานาญในการอ่าน สามารถเข้ าใจเรื่ องราวที่อา่ นได้ ง่าย เข้ าใจประเด็นสาคัญของเรื่ อง และ
สามารถประเมินคุณค่า ของเรื่ องที่อ่านได้ อย่างสมเหตุสมผล เช่น การอ่านบทความ บทวิจารณ์
สารคดี เอกสารทางวิชาการ
7) ทาให้ ชีวิตมีพฒ
ั นาการเป็ นชีวิตที่สมบูรณ์ ประสบความสาเร็ จ เกิดความรู้
ความคิดที่หลากหลาย สามารถนามาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนให้ ชีวิตมีคณ
ุ ค่าและมีระเบียบ
แบบแผนที่ดียิ่งขึ ้น เช่น การอ่านหนังสือธรรมมะ ชีวประวัติ ผลงานของบุคคลดีเด่น เป็ นต้ น
8) ทาให้ มีมนุษย์สมั พันธ์ดีและเสริ มสร้ างบุคลิกภาพ ผู้อ่านมากย่อมรู้มาก เมื่อ
สนทนากับผู้อื่นมีความมัน่ ใจ เพราะมี ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ คาแนะนาแก่ผ้ อู ื่น เช่น
การอ่านหนังสือสุขภาพชีวิต นิตยสาร วารสาร สารสุขภาพ หมอชาวบ้ าน หนังสือการสร้ างมนุษย์
สัมพันธ์ เพื่อนที่ดีที่ต้องการ เป็ นต้ น
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ส านัก งานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึก ษาธิ การ (2548: 9) กล่าวถึ ง
ความสาคัญของการอ่านว่า การอ่านเป็ นทักษะสาคัญที่ชว่ ยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
ให้ ดีขึ ้น เพราะการอ่านเป็ นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ ผ้ อู ่านสามารถสร้ างองค์ความรู้ และวิถีแห่งการ
เรี ยนรู้ที่สามารถนาไปใช้ ในการดารงชีวิต
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2550: 42) สรุปความสาคัญของการอ่าน ดังนี ้
1) การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ทาให้ มีความเจริ ญ
งอกงามทังสติ
้ ปัญญา อารมณ์ และพัฒนาจิตใจได้ เป็ นอย่างดี
2) การอ่านช่วยส่งเสริมให้ เกิดวิจารณญาณในการรับสาร
3) การอ่านช่วยให้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร
4) การอ่านช่วยส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ และผ่อนคลายความตึงเครี ยดทาง
อารมณ์ ทาให้ ได้ รับความเพลิดเพลิน และช่วยให้ ร้ ูสึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว เพราะการอ่าน
หนังสือคือกิจกรรมคลายความเหงาที่ดีวิธีหนึง่
5) การอ่านช่วยเสริมสร้ างบุคลิกภาพ เพราะผู้ที่อา่ นมากย่อมมีโลกทัศน์ที่กว้ างขึ ้น
และรู้จกั ฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้ เป็ นผู้มีเสน่ห์ที่คนรอบข้ างอยากอยูใ่ กล้
กล่าวโดยสรุ ป การอ่านมีความสาคัญเพราะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้
ความคิดและประสบการณ์ให้ ผ้ อู า่ นเป็ นผู้รอบรู้มากขึ ้น
2.3 จุดมุ่งหมายของการอ่ าน
สนิท ตังทวี
้ (2536: 1-2) กล่าวว่าการอ่านมีจุดมุ่งหมายหลายประการ ได้ แก่ 1) เพื่อ
ศึกษาหาความรู้เรื่ องราวต่างๆ โดยละเอียด 2) เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่ องต่างๆ 3) เพื่อสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น หรื อความสงสัย 4) เพื่อทราบข่าวสารข้ อเท็จจริ ง 5) เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
6) เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับในวงสังคมและ 7) เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 9) จาแนกจุดมุง่ หมายของการอ่านไว้ ดังนี ้
1) การอ่านหาความรู้ ได้ แก่ การอ่านหนังสื อจากประเภทตาราทางวิชาการ
สารคดีทางวิชาการ การวิจยั ประเภทต่างๆ หรื อการอ่านผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ การอ่านหนังสือ
ที่มีสาระเดียวกันควรอ่านจากผู้เขียนหลายๆ คน เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องแม่นยาของ
เนื ้อหา ผู้อา่ นจะได้ มีมมุ มองที่กว้ างขึ ้น มีความรอบรู้ ได้ แนวความคิดที่หลากหลาย
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และไม่ควรอ่านเฉพาะเนื ้อหาที่ตนชอบเท่านัน้ เพราะความรู้ในวิชาหนึ่งอาจนาไปช่วยเสริ มในวิชา
หนึง่ ได้
2) การอ่ า นเพื่ อ ความบัน เทิ ง ได้ แ ก่ การอ่ า นจากหนัง สื อ ประเภทสารคดี
ท่องเที่ยว นวนิยายเรื่ องสัน้ เรื่ องแปล การ์ ตูน บทประพันธ์ บทเพลง แม้ จะเป็ นการอ่านเพื่อ
ความบันเทิง แต่ผ้ อู า่ นจะได้ ความรู้ที่สอดแทรกอยูใ่ นเรื่ องด้ วย การอ่านประเภทนี ้มีข้อควรระวังว่า
ปั จ จุบันหนัง สือบางชนิด มี เนื อ้ หาสาระและรู ปภาพที่ขัดต่อวัฒ นธรรมจารี ตประเพณี ของไทย
ผู้อา่ นจึงควรพิจารณาเลือกให้ ดี
3) การอ่านเพื่อทราบข่าวสาร ความคิด ได้ แก่ การอ่านหนังสือประเภทบทความ
บทวิจารณ์ข่าว รายงานการประชุม ข้ อควรระวังในการอ่านประเภทนี ้ คือ ผู้อ่านมักอ่านสื่อที่
สอดคล้ องกับความคิดและความชอบของตน จึงทาให้ ปิดกันการรั
้
บรู้ และแนวคิดด้ านอื่นๆ ดังนัน้
ถ้ าจะให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้ จริงต้ องเลือกอ่านให้ หลากหลาย ไม่เจาะจงเฉพาะสื่อที่นาเสนอตรง
กับความคิดของตน เพราะจะทาให้ มีมมุ มองที่กว้ างขึ ้น ช่วยให้ ผ้ อู า่ นมีเหตุผลอื่นๆ มาประกอบการ
วิเคราะห์วิจารณ์ได้ หลายแง่มมุ
4) การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแต่ละครัง้ เป็ นการอ่านเป็ นครัง้ คราวในเรื่ องที่
ตนสนใจหรื ออยากรู้ เช่น การอ่านประกาศต่างๆ การอ่านโฆษณา แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
สลากยา การอ่านสมุดโทรศัพท์หน้ าเหลือง การอ่านข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา การอ่าน
ประเภทนี ้ใช้ เวลาไม่นานและไม่กระทาทุกวัน ส่วนใหญ่เป็ นการอ่านเพื่อนาความรู้ไปใช้ หรื อนาไป
เป็ นไปหัวข้ อสนทนา บางครัง้ ก็อา่ นเพื่อใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2550: 42) กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1) อ่านเพื่อความรู้ เป็ นการอ่านที่สาคัญและจาเป็ นต่อวัยศึกษาเล่าเรี ยน อาจเป็ น
การอ่านเพื่อหาความรู้ทวั่ ไป หรื อความรู้เฉพาะด้ านก็ได้
2) อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เป็ นการอ่านที่ม่งุ ผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครี ยด
ที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากสภาวะแวดล้ อมของสังคมยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้ วยความเร่งรี บและการแข่งขัน
3) อ่านเพื่อฆ่าเวลา เป็ นการอ่านที่ไม่ได้ คาดหวังเรื่ องความรู้ หรื อเนื ้อหาสาระมาก
นัก แต่จะอ่านเพื่อใช้ เวลาให้ เป็ นประโยชน์
4) อ่า นเพื่ อหาค าตอบ เป็ นการอ่า นที่ ต้ องการคาตอบสัน้ ๆ หรื อสาระส าคัญ
เท่านัน้
กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายของการอ่าน สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ อ่าน
เพื่อความรู้และอ่านเพื่อความบันเทิง
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2.4 ประเภทของการอ่ าน
วรรณี โสมประยูร (2542: 125 – 126) แบ่งประเภทของการอ่านไว้ ดงั นี ้
1) การอ่านโดยคานึงถึงเสียงเป็ นหลัก แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) การอ่าน
ออกเสียง (Oral reading)และ 2) การอ่านในใจ (Silent reading)
2) การอ่านโดยพิจารณาสื่อที่นามาใช้ อ่าน แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) การ
อ่านนิทาน นวนิยาย เพื่อความเพลิดเพลิน 2) อ่านสารคดีเพื่อศึกษาหาความรู้และ 3) อ่านวิธีการ
เพื่อเข้ าใจการปฏิบตั หิ รื อกระบวนการ
3) การอ่านโดยพิจารณาวิธีการอ่าน แบ่งเป็ น 6 ประเภท ได้ แก่ 1) การอ่านค้ นหา
ความรู้ และคาตอบ 2) การอ่านแบบจับใจความ 3) การอ่านแบบหารายละเอียดตามลาดับ
เหตุการณ์ 4) การอ่านแบบหารายละเอียดทุกคา 5) การอ่านแบบวิเคราะห์วิจารณ์และ 6) การ
อ่านแบบใช้ วิจารณญาณ
4) การอ่านโดยเน้ นความมุ่งหมายในการอ่าน แบ่งเป็ น 10 ประเภท ได้ แก่
1) การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ 2) การอ่านเพื่อค้ นหาคาตอบ 3) การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
4) การอ่านเพื่อลาดับเหตุการณ์ 5) การอ่านเพื่อสรุ ปความหรื อย่อความ 6) การอ่านเพื่อหา
รายละเอียดของเรื่ อง 7) การอ่านเพื่อจัดทารายงาน 8) การอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
9) การอ่านเพื่อปฏิบตั ติ ามคาแนะนาหรื อคาสัง่ และ 10) การอ่านเพื่อธุรกิจหรื อการพาณิชย์
กล่าวโดยสรุ ป ประเภทของการอ่า น สามารถแบ่ง เป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ อ่า นโดย
คานึงถึงเสียงเป็ นหลัก อ่านโดยพิจารณาสื่อที่นามาใช้ อ่าน อ่านโดยพิจารณาวิธีการอ่านและอ่าน
โดยเน้ นความมุง่ หมายในการอ่าน
3. การคิดวิเคราะห์
3.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2541: 45) ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึง
การแยกข้ อมูลหรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็ นส่วนย่อย แล้ วใช้ เกณฑ์จดั ข้ อมูลออกเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้
เข้ าใจและเห็นความสัมพันธ์ของข้ อมูล
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546: 24) ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ หมายถึง
ความสามารถในการจาแนกองค์ประกอบต่ างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพื่อค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริงของสิ่งที่เกิดขึ ้น
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สุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์ (2550: 75) ให้ ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง การคิด
โดยพิจารณา จาแนก ไตร่ ตรอง ใคร่ ครวญส่วนประกอบของเรื่ องราวหรื อสถานการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความคิดในการแก้ ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อนาไปสูข่ ้ อสรุป
ประพันธ์ ศิริ สุเ สารั จ (2553: 54-55) ให้ ความหมายการคิดวิเคราะห์ ว่า หมายถึ ง
ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจาแนกองค์ประกอบของสิ่ง ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ
เรื่ องราว เหตุการณ์ ออกเป็ นส่วนย่อยๆและจัดเป็ นหมวดหมู่ เพื่อค้ นหาความสาคัญ องค์ประกอบ
หรื อหลักการของเรื่ อง สามารถอธิบายตีความสิ่งที่เห็น ทังที
้ ่อาจแฝงอยู่ภายในสิ่งต่างๆ รวมทังหา
้
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็ นสาเหตุ ส่งผลกระทบ
ต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ ความคิดเพื่อนาไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ คาดการณ์สิ่ง
ต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง โดยการที่จะสามารถจาแนกข้ อมูล องค์ประกอบ หรื อเรื่ องราวของสิ่งต่างๆ
ออกเป็ นส่วนๆได้ จ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่ จะต้ องมี ความรู้ และมี ข้อมูลที่ เพียงพอที่จ ะนามาใช้ ในการ
วิเคราะห์ ดังนันการที
้
่จะคิดวิเคราะห์ได้ ดี จึงต้ องมีความรู้เป็ นพื ้นฐานสาคัญ
กล่าวโดยสรุ ป การคิดวิเ คราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกองค์ประกอบ
ต่างๆและพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเพื่อหาข้ อสรุป
3.2 ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (2548: 7-10) กล่าวถึง
ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์โดยสรุ ปไว้ ว่า การคิดวิเคราะห์เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ในการ
จาแนกสิ่งที่พบเห็น โดยมีการแยกออกด้ วยความคิด ถึงที่มาของสิ่งต่างๆ จนนาไปสู่การค้ นหา
ความจริงจากสิ่งที่พบ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553: 32-46) กล่าวถึงความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
1) ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา
1.1 ช่วยให้ คานึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุม่ ตัวอย่าง การคิด
วิเคราะห์จะช่วยให้ เราสารวจความสมเหตุสมผลของข้ อมูลที่ปรากฏและไม่ดว่ นสรุปไปตามอารมณ์
ความรู้สกึ หรื ออคติ แต่สืบค้ นตามหลักเหตุผลและข้ อมูลที่เป็ นจริง
1.2 ช่วยลดการอ้ างประสบการณ์สว่ นตัวเป็ นข้ อสรุปทัว่ ไป เพราะการคิด
วิเคราะห์จะช่วยให้ เราไม่ดว่ นสรุปสิ่งใดง่ายๆ แต่สื่อสารตามความเป็ นจริ ง ขณะเดียวกันจะช่วยให้
เราไม่หลงเชื่อข้ ออ้ างที่เกิดจากตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุและปั จจัยเฉพาะในแต่
ละกรณีได้
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1.3 ช่วยขุดค้ นสาระของความประทับใจครัง้ แรก การคิดวิเคราะห์จะช่วย
ในการพิจารณาสาระสาคัญอื่นๆที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครัง้ แรก ทาให้ เรามอง
อย่างครบถ้ วนในแง่มมุ อื่นๆที่มีอยู่
1.4 ช่วยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรู้เดิม การคิดวิเคราะห์จะ
ช่วยในการประมาณการความน่าจะเป็ น โดยสามารถใช้ ข้อมูลพืน้ ฐานที่เรามี วิเคราะห์ร่วมกับ
ปั จจัยอื่นๆของสถานการณ์ ณ เวลานัน้ จะช่วยให้ เราคาดการณ์ความน่าจะเป็ นได้ สมเหตุสมผล
มากกว่า
1.5 ช่วยวินิจฉัยข้ อเท็จจริงจากประสบการณ์สว่ นบุคคล การคิดวิเคราะห์
จะช่วยให้ เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้ กบั สิ่งที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ เวลานัน้ โดยไม่นาอคติที่ก่อตัวอยู่
ในความทรงจามาประเมินสิ่งต่างๆ จึงทาให้ เราสามารถประเมินสิ่งต่างๆได้ อย่างสมจริงสมจัง
2) เป็ นพืน้ ฐานการคิดในมิติอื่นๆ เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้ างสรรค์
การคิดเชิงอนาคต จาเป็ นต้ องมีการคิดวิเคราะห์ควบคูก่ ันไปด้ วย อาจกล่าวได้ ว่าหากเราต้ องการ
ให้ การคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ บรรลุวตั ถุประสงค์ จาเป็ นต้ องใช้ การคิดวิเคราะห์เข้ ามามีสว่ นช่วย
3) ช่วยในการแก้ ปัญหา เนื่องจากการคิดวิเคราะห์มีความเกี่ยงข้ องกับการจาแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆและการทาความเข้ าใจสิ่ง ที่ เกิ ดขึน้ การคิดวิเคราะห์ จึง ช่วยให้ เรา
วิเคราะห์ได้ ว่าปั ญหานัน้ มีองค์ประกอบอะไรบ้ าง เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ อันจะนาไปสู่การ
แก้ ไขปั ญหาได้ ตรงกับประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้น
4) ช่วยในการประเมินและตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ช่วยให้ ร้ ู ข้อเท็จจริ งของสิ่งที่
เกิดขึ ้น ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ และที่สาคัญการวิเคราะห์ช่วยให้ เราได้ ข้อมูลเป็ นฐานความรู้ในการ
นาไปใช้ ประโยชน์ ช่วยให้ สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเรื่ องต่างๆได้ แม่นยากว่าการมี
เพียงข้ อเท็จจริงที่ไม่ได้ ผา่ นการวิเคราะห์
5) ช่วยให้ ความคิดสร้ างสรรค์สมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห์ช่วยให้ การคิดต่างๆ
อยู่บนฐานของตรรกะและความน่าจะเป็ นไปได้ อย่างมีเหตุมีผล ส่งผลให้ เมื่อคิดจิ นตนาการหรื อ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆจะได้ รับการตรวจสอบว่าความคิดใหม่นนใช้
ั ้ ได้ จริ งหรื อไม่ ถ้ าจะทาให้ ใช้ ได้ จริ ง
ต้ องเป็ นเช่นไร
6) ช่วยให้ เข้ าใจกระจ่าง การคิดวิเคราะห์ช่วยนาไปสู่ความเข้ าใจในเรื่ องที่มีความ
ซับซ้ อน ช่วยให้ เราประเมินและสรุ ปสิ่งต่างๆไปตามข้ อเท็ จจริ งที่ปรากฏ ไม่ใช่สรุ ปตามอารมณ์
ความรู้ สึก ทาให้ ได้ รับข้ อมูลที่เป็ นจริ งซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ที่สาคัญยังช่วยให้ เรา
เรี ยนรู้สิ่งต่างๆได้ อย่างถ่องแท้ มากขึ ้นเพราะการวิเคราะห์ทาให้ สิ่งที่คลุมเครื อเกิดความกระจ่างชัด
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กล่าวโดยสรุ ป ความสาคัญของการคิดวิ เคราะห์ หมายถึง ช่วยส่งเสริ มความฉลาดทาง
สติปัญญาเพื่อเป็ นพืน้ ฐานการคิดในมิติอื่นๆ อีกทังยั
้ งช่วยในการแก้ ปัญหาในการประเมินและ
ตัดสินใจ ทาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์สมเหตุสมผล
3.3 องค์ ประกอบของการคิดวิเคราะห์
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546: 26-30) แบ่งองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี ้
1) ความสามารถในการตีความ การวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ต้ องทาความเข้ าใจข้ อมูล
ด้ วยการตีความ
2) ความรู้ความเข้ าใจเรื่ องที่จะวิเคราะห์ การวิเคราะห์จาเป็ นต้ องมีความรู้ความ
เข้ าใจพื ้นฐานเรื่ องนัน้ เพราะความรู้ จะช่วยกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ และจาแนกได้ ว่า
เรื่ องนัน้ เกี่ ยวข้ องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อยๆ อะไรบ้ าง มี กี่หมวดหมู่ จัดลาดับความสาคัญ
อย่างไร และทราบว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดผลอะไร
3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม นักคิดวิเคราะห์จะต้ องเป็ นคนที่ช่าง
สังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม
4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล นักคิดวิเคราะห์จะต้ องมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล สามารถค้ นหาคาตอบได้ ว่าอะไรเป็ นสาเหตุให้
เกิดสิ่งนี ้ เรื่ องนัน้ เชื่อมโยงกับเรื่ องนีไ้ ด้ อย่างไร เรื่ องนีม้ ีใครเกี่ ยวข้ องบ้ าง เกี่ ยวข้ องกันอย่างไร
เมื่อเกิดเรื่ องนี ้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้ าง สาเหตุใดที่ก่อให้ เกิดเหตุการณ์นี ้ องค์ประกอบใดบ้ าง
ที่ น าไปสู่สิ่ ง นัน้ วิ ธี ก าร ขัน้ ตอนการท าให้ เ กิ ด สิ่ ง นัน้ สิ่ ง นี ป้ ระกอบด้ ว ยอะไรบ้ า ง แนวทาง
แก้ ปัญหามีอะไรบ้ างและถ้ าทาเช่นนี ้ จะเกิดอะไรขึ ้นในอนาคต
ไสว ฟั กขาว (2546: 42) กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญของการคิดวิเคราะห์ 4 ประการ
ได้ แก่ 1) ความสามารถในการตีความ 2) ความรู้ความเข้ าใจเรื่ องที่จะวิเคราะห์ 3) ความช่างสังเกต
ช่างสงสัยและ 4) ความสามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 327) แบ่งองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี ้ 1)ความรู้ความ
เข้ าใจ โดยต้ องมีการกาหนดของเขตของการวิเคราะห์ 2) การสังเกต สงสัยและถามเมื่อพบความ
ผิดปกติและเมื่อได้ ข้อมูลแล้ วต้ องคิดต่อ 3) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยพิจารณาหาสาเหตุ มีการ
เชื่อมโยง มีใครเกี่ยวข้ องบ้ าง ผลกระทบที่เกิดขึ ้น องค์ประกอบต่างๆ วิธีการและขันตอน
้
แนวทาง
คาดการณ์อนาคตและการตีความ ซึ่งเป็ นการพยายามทาความเข้ าใจในสิ่งที่ไม่ได้ ปรากฏโดยตรง
ด้ วยเกณฑ์มาตรฐาน ด้ วยความสัมพันธ์จากความรู้ จากประสบการณ์ จากข้ อเขียน
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กล่าวโดยสรุ ป องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ
ได้ แก่ มีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องที่จะวิเคราะห์ มีความช่างสังเกต ช่างสงสัยและมีความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล
3.4 ทักษะในการคิดวิเคราะห์
ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 83) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วยทักษะต่างๆ
ได้ แก่ 1) ทักษะการระบุองค์ประกอบสาคัญ หรื อลักษณะเฉพาะ 2) ทักษะการระบุความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบและแบบแผนขององค์ประกอบเหล่านัน้ 3) ทักษะการจับใจความสาคัญ และ
4) ทักษะการค้ นหาและระบุความผิดพลาด
บลูม (Bloom 1956: 201-207) ได้ กล่าวถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วยทักษะ
สาคัญๆ 3 ด้ านดังนี ้
1) การคิดวิเคราะห์ความสาคัญหรื อเนื ้อหาของสิ่งต่างๆ (Analysis of Element)
เป็ นความสามารถในการแยกแยะได้ วา่ สิ่งใดจาเป็ น สิ่งใดสาคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สดุ
2) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) เป็ นการค้ นหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆว่ามีอะไรสัมพันธ์ กนั สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์ กนั มากน้ อย
เพียงใด สอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกัน ได้ แก่
2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสาคัญ มุ่งให้ คิดว่าเป็ นความสัมพันธ์แบบใด
มีสิ่งใดสอดคล้ องกัน หรื อไม่สอดคล้ องกัน มีสิ่งใดเกี่ยวข้ องกับเรื่ องนีแ้ ละมีสิ่งใดไม่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องนี ้ มีข้อความใด มีสิ่งใดไม่สมเหตุสมผล เพราะอะไร
2.2 วิเ คราะห์ ขนาดของความสัม พัน ธ์ สิ่ง ใดเกี่ ยวข้ อ งมากที่ สุด สิ่ง ใด
เกี่ยวข้ องน้ อยที่สดุ การเรี ยงลาดับมากน้ อยของสิ่งต่างๆ สิ่งใดสัมพันธ์กบั สถานการณ์หรื อเรื่ องราว
มากที่สดุ
2.3 วิเคราะห์ขนตอนความส
ั้
าคัญ การเรี ยงลาดับขันตอนของเหตุ
้
การณ์
วงจรของสิ่งต่างๆ สิ่งที่จะเกิดขึ ้นตามมาตามลาดับขันตอน
้
2.4 วิเคราะห์จดุ ประสงค์และวิธีการ เมื่อทาอย่างนี ้แล้ วจะเกิดสัมฤทธิ์ผล
อะไร ทาอย่างนี ้มีเป้าหมายอะไร มีจดุ มุง่ หมายอะไร
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล สิ่งใดเป็ นสาเหตุของเรื่ องนี ้ หากทาหรื อไม่ทา
อย่างนี ้ผลจะเป็ นอย่างไร
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2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ ในรู ปอุปมาอุปไมย เช่น บินเร็ วเหมือน
นก ช้ อนคูส่ ้ อม ตะปูจะคูก่ บั อะไร
3) การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles)
หมายถึง การค้ นหาโครงสร้ างระบบ เรื่ องราว สิ่งของและการทางานต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านันด
้ ารงอยู่ได้
ในสภาพเช่นนัน้ เนื่องจากอะไร มีอะไรเป็ นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไรหรื อยึดถือคติ
ใด มีสิ่งใดเป็ นตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์หลักการเป็ นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความสาคัญที่สุด
การที่จะวิเคราะห์เชิงหลักการได้ ดี จะต้ องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ ดีเสียก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิ เคราะห์องค์ประกอบและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทาให้ สามารถสรุปเป็ นหลักการได้ ประกอบด้ วย
3.1 วิเคราะห์โครงสร้ าง เป็ นการค้ นหาโครงสร้ างของสิ่งต่างๆ เช่น การทา
วิจัยมี กระบวนการทางานอย่างไร สิ่ง นี บ้ ่ง บอกความคิดหรื อเจตนาอะไร คากล่าวนี ม้ ี ลักษณะ
อย่างไร โครงสร้ างของสังคมไทยเป็ นอย่างไร ส่วนประกอบของสิ่งนี ้มีอะไรบ้ าง
3.2 วิเคราะห์หลักการ เป็ นการแยกแยะเพื่อค้ นหาความจริ งของสิ่งต่างๆ
แล้ วสรุปเป็ นคาตอบหลักได้ หลักการเรื่ องนี ้มีว่าอย่างไร เหตุใดความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ จงึ ไม่มีทีทา่ จะยุตลิ งได้ หลักการในการสอนของครูควรเป็ นอย่างไร
มาร์ ซาโน (Marzano 2001: 38-45) ได้ กล่าวว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้ วย
1) ทักษะการจ าแนก เป็ นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทัง้
เหตุการณ์ เรื่ องราวสิ่ ง ของออกเป็ นส่วนย่อยๆ ให้ เข้ า ใจง่ ายอย่างมี หลักเกณฑ์ สามารถบอก
รายละเอียดของสิ่งต่างๆได้
2) ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็ นความสามารถในการจัดประเภท จัดลาดับ จัดกลุ่ม
ของสิ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงเข้ าด้ วยกัน โดยยึดโครงสร้ างลักษณะหรื อคุณสมบัติที่เป็ นประเภท
เดียวกัน
3) ทักษะการเชื่อมโยง เป็ นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้ อมูล
ต่างๆ ว่าสัมพันธ์กนั อย่างไร
4) ทักษะการสรุ ปความ หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุ ปผล
จากสิ่งที่กาหนดให้ ได้
5) การประยุกต์ เป็ นความสามารถในการนาความรู้ หลักการทฤษฎี มาใช้ ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ ้น
ในอนาคตได้
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กล่าวโดยสรุป ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ การคิด
วิเคราะห์ความสาคัญ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ
4. การเขียน
4.1 ความหมายของการเขียน
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540: 12) อธิบายว่า การเขียน คื อ การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อแสดงความรู้ ความคิด หลักการ และวิธีการต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความคิด ทัศนคติ
และอารมณ์ของผู้เขียน
สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพฒ
ั น์ (2540: 3) กล่าวว่า การเขียน คือ การใช้ ความรู้ ความคิด
ทัศนคติ และอารมณ์ เป็ นตัวอักษร จากผู้เขียนถึงผู้อา่ น
คนึงนิจ จานโอ (2546: 92) กล่าวถึงความหมายของการเขียนไว้ ดังนี ้
1) การเขี ยนเป็ นทักษะ การส่ง สารที่ ถ่า ยทอดความรู้ สึก ความรู้ ความคิด
จินตนาการ ประสบการณ์ และความต้ องการของผู้ส่งสารออกไปเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
ผู้รับสารสามารถอ่านเข้ าใจได้
2) การเขียน เป็ นการส่งสารที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตในปั จจุบนั มาก การ
เขี ยนในฐานะที่ เ ป็ นวิธี การหนึ่ง ในการสื่ อสารมี ลักษณะแตกต่างไปจากการสื่ อสารด้ วยคาพูด
เพราะการเขียนเป็ นการบันทึกลายลักษณ์อกั ษร ผู้เขียนต้ องถ่ายทอดความคิด ออกมา โดยผ่าน
ตัวหนังสือโดยไม่มีอวัจนภาษา เช่น ท่าทาง สีหน้ า น ้าเสียง ช่วยสื่อความหมาย ดังนัน้ จึงควร
ใช้ ภาษาที่สามารถถ่ายทอดความคิดให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจตรงกับความต้ องการของผู้เขียน
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2550: 75) กล่าวว่าการเขียน หมายถึงทักษะในการใช้ ภาษาที่
มุ่งถ่ายทอดความรู้ สึก ความคิด ความรู้ และข้ อมูลต่างๆเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่ อให้ ผ้ อู ่านได้ รับ
ทราบจุดประสงค์ตามเจตนาของผู้เขียน
กล่าวโดยสรุ ป การเขี ยน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่ องราว ความรู้
ความคิดออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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4.2 ความสาคัญของการเขียน
สนิท ตังทวี
้ (2538: 118) อธิบายความสาคัญของการเขียนไว้ ดงั นี ้
1) เป็ นเครื่ องแสดงออกถึงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ ของมนุษย์
2) เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย
3) เป็ นเครื่ องมือสาหรับสื่อสารของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
4) เป็ นเครื่ องถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สาคัญอันเป็ นมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์
เช่น วรรณกรรม วรรณคดี ตานาน ฯลฯ
5) เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยสนองต่อความต้ องการของมนุษย์ เช่น ความรั ก ความ
เข้ าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ฯลฯ
6) เป็ นบันทึกที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้ นเพื่อการเรี ยนรู้ของคน
รุ่นหลังได้
7) เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประกอบอาชี พ ของคนบางอาชี พ เช่น นัก เขี ย นข่า ว
นักประพันธ์ นักวิชาการ ฯลฯ
ทัศนีย์ ศุภเมธี (2540: 110) กล่าวถึงความสาคัญของการเขียนไว้ ดังนี ้
1) การเขี ยนเป็ นเครื่ องหมายของความเจริ ญหรื ออารยธรรมประการหนึ่ง ของ
มนุษย์ เป็ นการแสดงออกทางสติปัญญาและถ่ายทอดมรดกทางด้ านนี ้แก่ชนรุ่นหลัง
2) การเขี ยนใช้ ในการติดต่อสื่ อสารส าหรั บผู้ที่ อยู่ห่า งไกลกั น หรื อไม่มี โอกาส
พบปะกันโดยตรงได้ ตดิ ต่อส่งข่าวสารกัน
3) การเขียนเป็ นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง และใช้ เป็ นเครื่ องมือสนองความ
ปรารถนาของมนุษย์ให้ เกิดผลตามที่ต้องการ
4) การเขียนอาจใช้ เป็ นเครื่ องมือสร้ างสรรค์สงั คม หรื อทาลายสังคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2548: 24) สรุปความสาคัญของการ
เขี ย น ดัง นี ้ 1) เป็ นเครื่ องแสดงออกของความรู้ ความคิด และความรู้ สึก ของมนุษ ย์ 2) เป็ น
เครื่ องมือสาคัญของการวัดความเจริ ญหรื ออารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย 3) เป็ นเครื่ องมือ
สาหรับสื่อสารทังทั
้ งเรื
้ ่ องอดีต ปั จจุบนั และอนาคต 4) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ สนองความปรารถนาของ
มนุษย์ 5) เป็ นสื่อที่ช่วยแพร่ กระจายความรู้ ความคิดให้ กว้ างไกลและรวดเร็ ว 6) เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญ ทางวัฒนธรรมที่ ถ่ ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์ 7) เป็ นสื่อกลางที่ให้ ความรู้
ความคิด และความเพลิดเพลินแก่คนทุกเพศทุกวัย 8) เป็ นบันทึกทางสังคมที่ให้ คณ
ุ ประโยชน์แก่
คนรุ่นปั จจุบนั และอนาคต
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กล่าวโดยสรุ ป การเขียนเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารที่มี ความส าคัญ สามารถใช้ เป็ น
หลักฐานในการอ้ างอิงประกอบเหตุผลและเป็ นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดของผู้เขียนไปยัง
ผู้อา่ น
4.3 จุดมุ่งหมายของการเขียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2548: 27-28) จาแนกจุดมุ่งหมายในการ
เขียนไว้ ดงั นี ้
1) เพื่อเล่าเรื่ อง คือ การนาเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เป็ นลาดับอยู่แล้ วมาถ่ายทอด
เป็ นข้ อเขียนโดยจะต้ องคานึงถึงความถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และต้ องเล่าเรื่ องไปตามลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
2) เพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อชี ้แจง อธิบาย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ผ้ อู ่านเกิด
ความเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามได้
3) เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็ นการเขียนเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ โดยต้ องคานึงถึงพื ้นฐานของข้ อเท็จจริง ต้ องมีหลักเกณฑ์และเหตุผล
4) เพื่อสร้ างจินตนาการ เป็ นการเขียนที่ผ้ ูเขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ ผ้ ูอ่านมี
อารมณ์คล้ อยตาม เกิดจินตนาการตามที่ผ้ เู ขียนต้ องการ
5) เพื่อโน้ มน้ าวใจ เป็ นการเขี ยนที่ผ้ เู ขียนมีจุดประสงค์ที่จะโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ อู ่าน
ยอมรับในสิ่งที่ผ้ เู ขียนเสนอ
6) เพื่อล้ อเลียนเสียดสี เป็ นการเขียนที่ผ้ ูเขียนมีจุดประสงค์ที่จ ะตาหนิสิ่งใด
สิ่งหนึง่ แต่เป็ นการตาหนิอย่างนุม่ นวล
7) เพื่อกิจธุระ เป็ นการเขียนที่ผ้ เู ขียนมีจดุ ประสงค์อ ย่างใดอย่างหนึ่ง การเขียน
ชนิด นี จ้ ะมี รู ปแบบที่ แตกต่างกันไปตามประเภทของงานเขี ย น เช่น การเขี ย นหนัง สื อราชการ
การเขียนจดหมายธุรกิจ เป็ นต้ น
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2550: 76) จาแนกจุดมุง่ หมายของการเขียนไว้ ดงั นี ้
1) เขี ย นเพื่ อ เล่ า เรื่ อ ง เป็ นการเขี ย นที่ มุ่ง ให้ ข้ อ มูล ต่า งๆแก่ ผ้ ูอ่ า นเพื่ อ ให้ เ ห็ น
เหตุก ารณ์ และภาพรวมทัง้ ได้ รั บ อรรถรสในสิ่ ง ที่ ผ้ ู เขี ย นได้ ป ระสบมา เช่ น เล่ า เหตุก ารณ์
เล่าประสบการณ์ ฯลฯ
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2) เขียนเพื่ออธิบายหรื อให้ ความรู้ เป็ นการเขียนที่ม่งุ ให้ สาระความรู้แก่ผ้ อู ่าน โดย
การแจกแจงข้ อเท็จจริง อธิบายวิธีการ ลาดับขันตอนต่
้
างๆ การเขียนลักษณะนี ้มักเป็ นงานเขียนเชิง
วิชาการ เช่น อธิบายขันตอนการตอนกิ
้
่งต้ นไม้ อธิบายการทาขนม ฯลฯ
3) เขี ยนเพื่ อโฆษณาจูง ใจ การเขี ยนแบบนี ม้ ี จุดมุ่ง หมายเพื่ อโน้ ม น้ าวใจ หรื อ
โฆษณาเพื่อให้ ผ้ อู ่านคล้ อยตามเห็นด้ วย หรื อเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกและทัศนคติ แล้ วปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาของผู้เขียน เช่น การเขียนคาขวัญเชิญชวนให้ ไปเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร
การเขียนข้ อความโฆษณาชวนเชื่อให้ ซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริการต่างๆ ฯลฯ
4) เขียนเพื่อปลุกใจ การเขียนประเภทนี ้ผู้เขียนมีเจตนาจะให้ ผ้ อู ่านมีความคิดเห็น
เหมือนกับตนเองหรื อปลุกเร้ าความรู้สึกที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น บทความปลุกใจให้ คนไทยรู้
รักสามัคคี บทความปลุกใจให้ ร่วมกันธารงประชาธิปไตย เป็ นต้ น
5) เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนลักษณะนี ้มักเสนอในรู ปของบทความ
ทัว่ ไปในเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ และนาหรื อแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เช่น การแนะนา
หนังสือ แนะนาสถานที่ ฯลฯ
6) การเขี ยนเพื่ อสร้ างจิ นตนาการ เป็ นการเขี ยนที่ มุ่ง ให้ ผ้ ูอ่านเกิ ดจิ นตนาการ
คล้ อยตามผู้เขียน โดยที่ผ้ เู ขียนนาเสนอภาพความคิดที่สร้ างสรรค์ผ่านการใช้ ภาษา ซึ่งเลือกสรร
แล้ วอย่างประณีต เช่น เรื่ องสัน้ นวนิยาย ฯลฯ
7) การเขียนเพื่อล้ อเลียนเสียดสี การเขียนชนิดนี ้เป็ นการเขียนที่ม่งุ ให้ ความรู้สึกใน
ลักษณะล้ อเลียน เสียดสี ประชดประชัน ท้ วงติง เหน็บแนม หรื อหยอกล้ อด้ วยความปรารถนาดี
อาจแทรกอารมณ์ขนั ในการเขียนหรื อมีรูปภาพประกอบบ้ าง เช่น บทละครเสียดสีสงั คม การเขียน
อธิบายภาพการ์ ตนู ล้ อเลียนการเมือง ฯลฯ
กล่าวโดยสรุ ป การเขียนมี จุดมุ่งหมายหลายประการ เช่น เพื่ อปลุกใจ เพื่ อเล่าเรื่ อง
เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็ นต้ น
5. การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 9) กล่าวถึงแนวคิดที่
เกี่ยวข้ องกับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนว่า การอ่านเป็ นกิจกรรมด้ านการคิด ประกอบไปด้ วย
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งหมายรวมถึงการสะกดคา การตีความหมายของคา โดยมีการเขียนเป็ น
กระบวนการถ่ายทอดในรู ปแบบการบันทึกด้ วยตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ เพื่อนาเสนอความรู้
ถ่ายทอดความคิด ให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจถึงความรู้ ความคิด ความรู้สกึ เหล่านัน้
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สุวฒ
ั น์ วิวัฒนานนท์ (2550: 4) กล่าวว่าการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็ นทักษะ
ความสามารถของผู้เรี ยนที่พฒ
ั นาได้ ด้วยการฝึ กให้ เกิดการเรี ยนรู้ ทักษะความสามารถดังกล่าวจะ
มีความสัมพันธ์กนั ด้ วยจุดเริ่ มต้ นของการอ่าน แล้ วเกิดการคิดวิเคราะห์เป็ นกระบวนการทางสมอง
ที่จะดาเนินการต่อไปด้ วยการพิจารณาไตร่ตรอง แล้ วประเมินค่า นาไปสู่การแก้ ปัญหาได้ ถกู ต้ อง
เหมาะสม
กล่าวโดยสรุป แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน หมายถึง ทักษะ
ความสามารถของผู้เรี ยนที่มีจดุ เริ่มต้ นจากการอ่านแล้ วคิดวิเคราะห์ จากนันจึ
้ งถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบการเขียน
6. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
6.1 ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 8) ให้ ความหมายของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี ้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นหัวใจสาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์
ดังนัน้ ผู้สอนควรเลือกใช้ เทคนิคกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม เลือกใช้ สื่อและแหล่ง การ
เรี ยนรู้ ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และใช้ วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย โดยเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน และสามารถนาสิ่งที่ได้
เรี ยนรู้ไปใช้ ในชีวิตจริง
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 85) กล่าวว่า การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ คือ การเตรี ยมตัว
ล่วงหน้ าก่อนการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อให้ การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ บรรลุจุดมุ่ง หมายที่
กาหนดไว้ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู้
แล้ วเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
เขี ยน วันทนี ยตระกูล (2551: 48) อธิ บายว่า การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ คื อ
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทังหมดล่
้
วงหน้ า เพื่อช่วยให้ ผ้ สู อนจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ให้
เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่วางไว้ ดังนัน้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ จะต้ องประกอบด้ วย
รายละเอี ย ดตามที่ ห ลัก สูต รกาหนดไว้ เช่น มี จุด ประสงค์ ค วามคิด รวบยอด หลัก การ เนื อ้ หา
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สื่ อ การเรี ย นการสอน การวัด ประเมิ น ผล และจ านวนคาบเวลาที่ ใ ช้ ส อน
ทุกอย่างต้ องจัดรวมอย่างมีระบบระเบียบในแผนการจัดการเรี ยนรู้

26

กล่าวโดยสรุป การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง การเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อเป็ นแนวทางการสอนสาหรับครู ช่วยให้ การจัดการเรี ยนรู้
บรรลุจดุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 ความสาคัญของการออกแบบการจัดการเรียนรู้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 90) กล่าวถึง ความสาคัญของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ไว้ ดงั นี ้
1) เพื่อให้ เชื่อมัน่ ว่าการจัดกิจกรรม มีความสัมพันธ์สอดคล้ องต่อเนื่องกัน
เหมาะสมกับผู้เรี ยนและสิ่งแวดล้ อม มีกิจกรรมสอดคล้ องกับความแตกต่างและความต้ องการของ
ผู้เรี ยน ผู้เรี ยนสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการดารงชีวิตได้
2) เพื่อช่วยให้ ผ้ สู อนใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ อย่างเหมาะสม เพราะ
การเตรี ยมบทเรี ยนมากเกินไปจนเป็ นการยัดเยียดความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ไม่ส่งผลดีตอ่ การเรี ยนรู้ และ
การเตรี ยมบทเรี ยนน้ อยเกินไปอาจทาให้ ผ้ สู อนต้ องสอนทบทวนซ ้าไปซ ้ามาจนหมดเวลา
3) เพื่อช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถสอนได้ อย่างมัน่ ใจ เพราะมีการเตรี ยมกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเนื ้อหา และผู้เรี ยน ตลอดจนเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้สอนด้ วย
4) มีประโยชน์สาหรับการสอนแทน ในกรณีที่ผ้ สู อนประจาไม่สามารถมาสอน
ได้ ผู้สอนท่านอื่นก็สามารถสอนได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะได้ มีการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ไว้
5) เพื่อช่วยให้ การบริหารงานเป็ นไปได้ ด้วยดี ผู้บริหารและนักวิชาการศึกษาจะได้
นาไปเป็ นข้ อมูลในการวางแผนงานและนิเทศการสอน
เขียน วันทนียตระกูล (2551: 54-55) สรุปความสาคัญของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ดังนี ้
1) เพื่อให้ สอนตามลาดับขันตอนอย่
้
างราบรื่ น ไม่ตดิ ขัด เพราะได้ เตรี ยมการทุก
อย่างไว้ พร้ อมแล้ ว การสอนก็จะดาเนินไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายอย่างสมบูรณ์
2) เพื่อให้ สอนอย่างมีแผน มีเป้าหมาย และมีทิศทางในการสอน ผู้เรี ยนจะได้ รับ
ความรู้ ความคิด เกิดเจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ตามที่ผ้ สู อนวางแผนไว้
3) เพื่อให้ สอนตรงตามหลักสูตร เพราะในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผู้สอน
ต้ องศึกษาหลักสูตรทัง้ ด้ านจุดประสงค์ เนือ้ หาสาระ การใช้ สื่อการสอน และการวัดประเมินผล
จากนันจั
้ ดทาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้
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4) สอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
ผู้สอนต้ องวางแผนอย่างรอบคอบในทุกองค์ประกอบ รวมทังจั
้ ดเวลา สถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวก ซึ่งจะเอื ้ออานวยให้ เกิดการเรี ย นรู้ ได้ สะดวกและง่ายดาย ดังนัน้ เมื่อมีการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่รอบคอบ และปฏิบตั ิตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่วางไว้ ผลของการสอนย่อมสาเร็ จ
ได้ ดี
5) ผู้สอนมีเอกสารเตือนความจา สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการสอน
ต่อไป ทาให้ ไม่เกิดความซา้ ซ้ อน และเป็ นแนวทางในการทบทวนหรื อการออกข้ อทดสอบเพื่อวัด
ประเมินผลผู้เรี ยนได้ นอกจากนีท้ าให้ ผ้ ูสอนมีเอกสารไว้ เป็ นแนวทางสาหรับผู้ที่เข้ าสอนแทนใน
กรณี จ าเป็ น เมื่ อ ผู้ส อนไม่ส ามารถเข้ า สอนเองได้ ผู้เ รี ย นจะได้ รั บความรู้ และประสบการณ์ ที่
ต่อเนื่องกัน
กล่าวโดยสรุป ความสาคัญของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นงานสาคัญของผู้สอน
เพราะการสอนจะประสบผลสาเร็จหรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นสาคัญ
6.3 หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 8) สรุปหลักการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี ้
1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้ การเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
2) กาหนดกิจกรรมที่ชดั เจนว่าจะให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ อย่างไร เพื่อทาอะไร ใช้ เวลา
มากน้ อยแค่ไหน โดยจัดเวลาให้ เหมาะสมตามความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบการเรี ยนรู้
3) กาหนดบทบาทของกลุ่มและสมาชิกแต่ละคนให้ ชดั เจน ควรให้ แต่ละกลุ่มมี
บทบาทที่ตา่ งกัน เมื่อนามารวมกันในชันจะเกิ
้
ดการขยายการเรี ยนรู้ ไม่ซ ้าซ้ อน และใช้ เวลาน้ อยลง
โดยเฉพาะการทากิจกรรมที่จะต้ องมีการจัดสรรบทบาทสมาชิก ควรกาหนดบทบาทสมาชิกให้
ชัดเจน
4) กาหนดโครงสร้ างของงานที่ชดั เจน บอกรายละเอียดของกิจกรรม บทบาท
สมาชิ ก ในกลุ่ม กรอบการทางานที่ เ ป็ นรู ปธรรม กาหนดเวลาท างานในกลุ่ม และเวลาในการ
นาเสนอ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ กลุ่มทางานได้ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เช่น ตารางนาเสนอ
ผลงานกลุม่ ตารางวิเคราะห์ผลการอภิปรายกลุม่ แผนภูมิก้างปลา เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุป หลักการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ควรกาหนดกิจกรรม วัตถุประสงค์
และโครงสร้ างให้ ชดั เจน
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6.4 แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
อุษณี โพธิสขุ (2537: 99-100) ได้ เสนอแนวทางการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) ให้ นกั เรี ยนศึกษาจากประสบการณ์ตรง เช่น การไปทัศนศึกษา หรื อเปิ ดโอกาส
ให้ เด็กได้ ทดลอง
2) การศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเอง เป็ นการสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ เช่น การทา
รายงาน การทาวิจยั เป็ นต้ น
3) ใช้ กิจกรรมเป็ นสื่อกระตุ้น เช่น การอภิปราย โต้ วาที เป็ นต้ น
4) การสร้ างหรื อสมมติสถานการณ์ นักเรี ยนจะมีความเข้ าใจได้ แนวคิด และมี
ความพยายามในการแก้ ปัญหา
5) ให้ นกั เรี ยนเสนอผลงานที่ตนเองได้ ศกึ ษาหาความรู้
6) กิจกรรมกลุม่ การระดมพลังสมอง ระดมพลังความคิด
ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2541: 9-17) ได้ เสนอแนวทางการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ดังนี ้
1) การจัดบรรยากาศด้ านกายภาพ เช่น สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน โรงเรี ยนมี
ลัก ษณะที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์ สร้ างความสนใจเพื่ อ ให้ เ กิ ด การสัง เกตและคิ ด
ตลอดเวลา
2) การจัดบรรยากาศด้ านสมอง เช่น การกระตุ้นให้ ตอบ กระตุ้นให้ คิด กระตุ้นให้
ติดตาม ให้ ตงค
ั ้ าถามแบบต่างๆ
3) การจัดบรรยากาศด้ านอารมณ์ เช่น การสร้ างเจตคติเชิ ง บวกต่อการคิด
วิเคราะห์ ให้ อิสรเสรี ในการคิดการแสดงออก
ชาติ แจ่มนุช (2545: 75-88) ได้ เสนอแนวทางการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ดังนี ้
1) ความสามารถในการคิด การพัฒนาความสามารถในการคิดให้ กบั ผู้เรี ยน เป็ น
หน้ าที่ของครูทกุ คน โดยครูแต่ละคนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิด
เพื่อเป็ นเครื่ องมือ หรื อเป็ นวิธีในการเรี ยนรู้เนื ้อหาวิชา
2) ครูทกุ คนจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการคิด
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546: 11-17) ได้ เสนอแนวทางการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ดังนี ้
1) ครูควรส่งเสริมให้ นกั เรี ยนแสวงหาความรู้ ความเข้ าใจ หาเหตุผลความสัมพันธ์
ในการคิด
2) ครู ควรส่ง เสริ มให้ นักเรี ยนช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถามเพื่อการค้ นพบ
คาตอบ
3) ครู ค วรส่ง เสริ ม ให้ นักเรี ยนหาความสัม พันธ์ เชิ ง เหตุผลเพื่ อ การตัดสิ นใจ
แก้ ปัญหาและประเมินค่าในเรื่ องต่างๆ
ประพันธ์ ศิริ สุเสารัจ (2553: 312) เสนอแนวทางการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ครูต้องออกแบบสร้ างสถานการณ์การเรี ยนรู้และสอดแทรกการคิดไว้ ในกระบวนการสอน การสร้ าง
บรรยากาศของชัน้ เรี ยนและการสร้ างสถานการณ์ เพื่อให้ เกิดความคิดจะกระตุ้นและท้ าทายให้
ผู้เรี ยนใฝ่ คิดมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเพลิดเพลิน สนุกสนานและจริ งจังอยู่กับความคิด เช่น การใช้
เกม แบบฝึ ก กิจกรรมที่ส ามารถประยุกต์ให้ เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ เพื่ อฝึ กให้ เด็กคิด
วิเคราะห์ การใช้ เทคนิควิธีการสอนที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดเป็ นการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้
ประกอบกิจกรรมที่เอื ้ออานวยให้ เกิดทักษะการคิด
กล่าวโดยสรุป แนวทางการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่
การจัดบรรยากาศด้ านกายภาพ การจัดบรรยากาศด้ านสมองและการจัดบรรยากาศด้ านอารมณ์
6.5 ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบย้ อนกลับ
Wiggins และ McTighe (2006 อ้ างถึง ในพรทิพ ย์ แข็งขันและคณะ, 2553) ให้
ความหมายของกระบวนการออกแบบย้ อนกลับว่า กระบวนการออกแบบย้ อนกลับเป็ นวิธีการ
ออกแบบหลักสูตรหรื อหน่วยการเรี ยนรู้ ที่เริ่ มจากเป้าหมายหรื อผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้ วระบุผลงาน
สาคัญที่จะเป็ นหลักฐานให้ ผ้ สู อนประเมินผู้เรี ยนว่าบรรลุมาตรฐานที่กาหนดหรื อไม่ จากนันจึ
้ ง
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การระบุการวัดและประเมินผลที่ชดั เจน จะทาให้ ผ้ สู อนพิจารณาตัดสินใจ
ได้ วา่ ความรู้และทักษะใดที่จาเป็ นสาหรับผู้เรี ยน
กล่าวโดยสรุป การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ หมายถึง วิธีการออกแบบ
หลักสูตรทางด้ านการสอน โดยการกาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ก่อนการวางแผนเลือกกิจกรรม
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6.6 ความสาคัญของกระบวนการออกแบบย้ อนกลับ
Wiggins และ McTighe (2006 อ้ างถึงในพรทิพย์ แข็งขันและคณะ, 2553) อธิบาย
ความสาคัญของกระบวนการออกแบบย้ อนกลับ ดังนี ้
1) เป็ นการเปลี่ยนแปลงวิธีคดิ ในการออกแบบหลักสูตรหรื อการจัดการเรี ยนรู้ โดย
เริ่มต้ นจากมาตรฐานหรื อจุดมุง่ หมายหรื อเป้าหมาย แล้ วกาหนดผลงานที่จะให้ ผ้ เู รี ยนทา เพื่อเป็ น
หลักฐานการเรี ยนรู้ จากนันจึ
้ งจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การกาหนดผลงานของผู้เรี ยนก่อน
จะช่วยให้ สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายมากขึ ้น
2) มีกรอบหรื อแนวทางในการจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ และหลักสูตร โดยกาหนด
เป้าหมายหรื อจุดหมาย และกาหนดผลงานที่จะประเมินก่อนกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ดัง นัน้ รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจึง น าไปสู่เ ป้ าหมายที่ ชัด เจนมากกว่ าการ
ออกแบบตามแนวคิดเดิม
3) เป็ นการเริ่มต้ นจากเป้าหมายที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ทาให้ มองเห็น
เนื ้อหา วิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาผลการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน
ความส าคัญ ของการออกแบบย้ อนกลับ ดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการออกแบบ
ย้ อนกลับช่วยให้ ครูผ้ สู อนมีความชัดเจนในการกาหนดเป้าหมายที่ต้องการ หลักฐานการประเมิน
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกัน
6.7 ขัน้ ตอนในการออกแบบย้ อนกลับ
Wiggins และ McTighe (2006 อ้ างถึงในพรทิพย์ แข็งขันและคณะ, 2553) อธิบายว่า
การออกแบบย้ อนกลับ แบ่ง เป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ 1) กาหนดเป้ าหมายที่ ต้ องการให้ เรี ยนรู้
2) กาหนดผลงานที่ต้องประเมินเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย และ 3) กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้และการ
สอน ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ เรี ยนรู้ (identify desired results) คือ
การกาหนดสิ่งสาคัญที่นักเรี ยนต้ องเรี ยนรู้ เข้ าใจและสามารถทาได้ ซึ่งเป็ นความเข้ าใจที่คงทน
Wiggins และ McTighe อธิบายว่าความรู้ที่ครูนามาจัดการเรี ยนการสอน มี 3 ลักษณะ
1) ความรู้ที่ควรรู้ ถ้ าผู้เรี ยนได้ ร้ ู ก็จะทาให้ เกิดความเข้ าใจบทเรี ยนมาก
ขึ ้น
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2) ความรู้ และทักษะที่สาคัญ จะเชื่อมโยงและถ่ายโอนให้ นักเรี ยนมี
ความรู้และทักษะในการเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู้นนมากขึ
ั้
้น
3) ความรู้ ที่เป็ นแนวคิดหลักของบทเรี ยน เป็ นหัวใจสาคัญที่จะทาให้
นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจที่ยงั่ ยืนและคงทน
ขัน้ ตอนที่ 2 กาหนดผลงานที่ ต้ อ งประเมิ น เพื่ อ นาไปสู่เ ป้ าหมาย (determine
acceptable evidence) ขันนี
้ ้ครูผ้ สู อนจะต้ องกาหนดผลงานที่มอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนทา โดยให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่านักเรี ยนบรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู้ ที่
พึงประสงค์ ก่อนที่จะออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรี ยนรู้ และบทเรี ยน ครู ผ้ สู อนหรื อนักพัฒนา
หลักสูตรจะต้ องมีวิธี คิดแบบนักประเมิ น เลื อกใช้ วิธี การวัดและประเมิ นผลอย่างถูกต้ อง ทัง้ นี ้
ควรเน้ นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรี ยนรู้
การประเมินการเรี ยนรู้ ในกระบวนการออกแบบย้ อนกลับ ต้ องสะท้ อนมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ และตัว ชี ว้ ัด ซึ่ง เป็ นเป้ าหมายที่ ต้ อ งการให้ นัก เรี ย นทุก คนบรรลุ และต้ อ งใช้ เ กณฑ์
การประเมิ นแบบ rubrics เป็ นแนวการให้ คะแนน เพราะสามารถแยกระดับความส าเร็ จ ใน
การเรี ยนรู้ หรื อการปฏิ บตั ิงานของนักเรี ยนได้ อย่างชัดเจน ตังแต่
้ คุณภาพในระดับต้ องปรับปรุ ง
แก้ ไ ข ถึง ระดับ ดีม าก นอกจากนี ้ ยัง มี ความเที่ ยงตรงและมี ค าอธิ บ ายคุณภาพผลงานแต่ล ะ
สาระสาคัญอย่างชัดเจน
ขันตอนที
้
่ 3 กาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้และการสอน (plan learning
experiences and instruction) ขันนี
้ ้เป็ นการกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม หลังจาก
กาหนดเป้าหมายและผลงานที่แสดงความเข้ าใจที่คงทน Wiggins และ Mc Tighe ได้ เสนอแนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอนตามกระบวนการออกแบบย้ อนกลับ โดยใช้ แนวคิด WHERETO ซึ่งมี
ลักษณะดังนี ้
1) W (where and why) ที่ไหนและทาไม
ครูผ้ สู อนต้ องกาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ให้ ชดั เจนว่าอะไรคือผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และ
บทเรี ยนนันมุ
้ ง่ เน้ นเรื่ องใด โดยจะต้ องตอบคาถามต่อไปนี ้
- เมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู้นกั เรี ยนต้ องเข้ าใจอะไรบ้ างและความเข้ าใจนัน้
มีลกั ษณะอย่างไร
- สิ่ งที่นักเรี ยนต้ องทาได้ เมื่อจบบทเรี ยนคืออะไร ความรู้ ทักษะและ
คาถามอะไรบ้ างที่นกั เรี ยนต้ องมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและแสดงถึงความเข้ าใจที่
คงทน
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- สื่อการเรี ยนรู้อะไรที่ต้องใช้ เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
- ผลงานที่ นัก เรี ย นต้ อ งท าในหน่ ว ยนี ค้ ื อ อะไร ผลงานดัง กล่ า วมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู้เดิมอย่างไร และสิ่งใดมีความสาคัญที่สดุ ในการทาผลงานนันๆ
้
- ควรจัด สรรเวลาอย่ า งไร กิ จ กรรมใดที่ ต้ อ งการเวลามากที่ สุ ด
ควรวางแผนอย่างไร กิจกรรมใดควรทาก่อนกิจกรรมอื่นๆ
- จะประเมินการเรี ยนรู้อย่างไร ข้ อดี ข้ อจากัดคืออะไร และควรปรับปรุง
กิจกรรมเรื่ องใด
2) H (hook and hold) ดึงและตรึงความสนใจ
ครูผ้ สู อนต้ องดึงความสนใจของนักเรี ยน ความท้ าทายของการจัดการเรี ยนรู้ขึ ้นอยู่ที่การทา
ให้ นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ครูผ้ สู อนควรสร้ างบริบทการเรี ยนรู้ ดังนี ้
- ผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เช่น การตัง้ คาถาม การทาย
ปั ญหา การสร้ างความท้ าทาย การกาหนดสถานการณ์ต่างๆ หรื อการเล่าเรื่ องที่ต้องอาศัยเชาวน์
ปั ญญาของนักเรี ยน
- กระตุ้นให้ เกิดการคิด เช่น การเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคย เพื่อให้ เกิด
ความคิดเกี่ยวกับเรื่ องนัน้
- ทาให้ เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึง่ นักเรี ยนต้ องเอาชนะความรู้สกึ
อุปสรรคและปั ญหาส่วนตัว เพื่อให้ ผลงานสัมฤทธิ์ผล
- เชื่อมโยงบทเรี ยนให้ เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยน เช่น การให้ นกั เรี ยนย้ อนคิด
เรื่ องเกี่ยวกับตนเอง หรื อครอบครัว
- เปิ ดมุมมองที่แปลกใหม่ในประเด็นเดียวกัน เช่น การให้ นกั เรี ยนอ่าน
หนังสือต่างประเทศ หรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่ องราวในบทเรี ยน
3) E (explore experience, enable and equip) การสารวจ
ประสบการณ์เดิมและสร้ างประสบการณ์ใหม่ ครูผ้ สู อนต้ องพิจารณาประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน
เพื่อจะได้ ทราบว่านักเรี ยนขาดความรู้เรื่ องใดบ้ าง แทนที่จะมุ่งแต่ให้ ความรู้ โดยไม่สนใจว่านักเรี ยน
เคยเรี ยนรู้อะไรมาก่อนแล้ วบ้ าง และต้ องคิดว่าควรจัดความรู้ ทักษะหรื อกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้
นักเรี ยนพัฒนาตนเองให้ เกิดประสบการณ์ใหม่ ที่เป็ นความเข้ าใจที่ยงั่ ยืน
4) R (reflect, rethink, revise) การไตร่ ตรอง คิดซ ้า และทบทวน
ครู ผ้ ูสอนต้ องระลึกว่า การที่จะทาให้ นักเรี ยนมีความชานาญเรื่ องใด อาจจะต้ องจัดกิจกรรมนัน้
หลายๆ ครัง้ จึงจะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจที่ยงั่ ยืน
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5) E (evaluate work and progress) ประเมินผลงานและความก้ าวหน้ า
ครู ผ้ ูสอนต้ องช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถตรวจสอบตนเอง ประเมินตนเอง และปรับปรุ งผลงานของ
ตนเอง ทังเป็
้ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เพราะความเข้ าใจตนเองเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ของการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ทังนี
้ ้ ต้ องเน้ นให้ นกั เรี ยนประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์ จึงจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจอย่าง
ชัดเจน ว่าตนเองเข้ าใจและไม่เข้ าใจอะไร
6) T (tailor and personalize the work) การปรับกิจกรรมให้ เหมาะสม
กับนักเรี ยนแต่ละคน ครู ผ้ ูสอนต้ องคานึงความต้ องการ แบบการเรี ยนรู้ ความรู้ เดิม และความ
สนใจของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมและใช้ สื่อการเรี ยนการสอน
ที่หลากหลาย เช่น บทอ่านที่มีระดับความยากง่ายต่างกัน การให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอผลงานด้ วยวิ ธี
ต่างๆ เช่น การนาเสนอด้ วยวาจา การใช้ ภาพ การเขียนรายงาน นอกจากนี ้ ครูผ้ สู อนอาจนาเสนอ
ทางเลือกที่หลากหลายในการให้ นกั เรี ยนจัดทาผลงานในหัวข้ อเดียวกัน เช่น การเขียนบันทึกการ
เรี ยนรู้ การแสดงละคร การทารายงาน การทาโครงงาน เป็ นต้ น
7) O (organize for optimal effectiveness) การจัดระบบกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ครู ผ้ ู สอนต้ องจัด ระบบการเรี ย นรู้ อย่ า งเป็ นขัน้ ตอน
โดยคานึงถึงระดับความยากง่ายและความลุ่มลึกของเนื ้อหา เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาการ
เรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ
Ornstein และ Hunkins (2004 อ้ างถึงในพรทิพย์ แข็งขันและคณะ, 2553) ได้ นาแนวคิด
การออกแบบย้ อนกลับ ของ Wiggins และ McTighe มาอธิบายขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตรตาม
กระบวนการออกแบบย้ อนกลับ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ก าหนดเป้ าหมายหรื อ สิ่ ง ที่ โ รงเรี ย นคาดหวัง ขัน้ ตอนนี ม้ ี ก าร
ดาเนินการ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ตรวจสอบเป้ าหมายและเนื อ้ หาสาระในระดับชาติแ ละท้ อ งถิ่ น
โดยพิจารณาสาระการเรี ยนรู้ และคัดเลือกความรู้และทักษะที่มีคณ
ุ ค่าสาหรับนักเรี ยน
2) พิจารณาสาระการเรี ยนรู้ที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน รวมทังความเข้
้
าใจ
และทักษะที่นกั เรี ยนต้ องรู้
3) ระบุความคิดสาคัญ (big idea) ซึ่งเป็ นหลักของหน่วยการเรี ยนรู้หรื อ
รายวิชา ที่จะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจที่คงทน
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ขันตอนที
้
่ 2 กาหนดผลงานที่จะประเมิน เป็ นขันตอนซึ
้
่งแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนที่
ผ่านการเรี ยนรู้ในหลักสูตร จะต้ องมีคณ
ุ ภาพอย่างไรและพิจารณาได้ จากผลงานอะไรบ้ าง ที่แสดง
ว่าการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนเกิดขึ ้นจริ ง โดยเสนอแนะวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต
การสนทนา การใช้ คาถาม การตรวจผลงาน เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3 กาหนดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เมื่ อระบุเป้าหมายที่ ต้องการให้
นักเรี ยนบรรลุในหลักสูตรและวิธีการประเมินผลเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายแล้ ว ขันตอนนี
้
้เป็ นการวาง
แผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ โดยครู ผ้ ูออกแบบหลักสูตรจะต้ องถามตนเองด้ วยคาถาม
ดังนี ้
1) ความรู้ และทักษะอะไรบ้ างที่ช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและแสดงออกว่า
บรรลุเป้าหมาย
2) กิจกรรมการเรี ยนรู้อะไรบ้ างที่ช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ความรู้และทักษะ
ที่สาคัญ
3) ครูผ้ สู อนต้ องสอนอะไรและอย่างไร เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความรู้และทักษะ
ตามที่ระบุไว้ ในหลักสูตร
4) ครูผ้ สู อนต้ องใช้ สื่ออะไร เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
5) รายวิช าหรื อ หน่วยการเรี ย นรู้ ที่ พัฒ นาขึน้ ช่ว ยให้ นักเรี ย นบรรลุ
เป้าหมายและหลักการของหลักสูตรหรื อไม่
กล่าวโดยสรุ ป การออกแบบย้ อนกลับ แบ่ง เป็ น 3 ขัน้ ตอนใหญ่ ๆ ได้ แก่ 1) กาหนด
เป้าหมายที่ต้องการให้ เรี ยนรู้ 2) กาหนดผลงานที่ต้องประเมินเพื่อนาไปสู่เป้าหมายและ 3) กาหนด
กิจกรรมการเรี ยนรู้และการสอน
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
7.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กู๊ด (1959: 532) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ว่า การสอนเป็ นกรรมวิธีในการจัด
กิจกรรม วัสดุและแนวทางที่จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ ง่ายขึ ้น ทังการศึ
้
กษาในโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน
ทัศนีย์ ศุภเมธี (2533: 189-190) ให้ ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไว้ ว่า ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่กระทาขึ ้นเพื่อให้ การเรี ยนรู้ได้ ผลดี การสอนของครูเป็ นไปอย่างมีความหมาย นักเรี ยนได้
ทังความรู
้
้ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
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กล่าวโดยสรุ ป การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ หมายถึง การปฏิ บัติต่างๆที่ เกี่ ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุจดุ ประสงค์
การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั้
7.2 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กรมวิชาการ (2534 ข: 3-4) กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้ จากการเรี ยนไปใช้ ประโยชน์ในชีวิต ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิจริ งจนเกิดทักษะ กระบวนการต่างๆ
เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ ปัญหา กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุม่ เป็ นต้ น
2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวดาเนินการ เพื่อให้ สถานศึกษาใช้ เป็ นแนวทาง
จัดกิจกรรมให้ ประสบความสาเร็ จตามจุดหมาย โดยมีจดุ เน้ น 2 ประการ คือ จัดการเรี ยนรู้โดยเน้ น
การเรี ยนรู้ ที่มีความหมายต่อผู้เรี ยนให้ มากที่สุด และจัดการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นได้ ตามเงื่ อนไขและ
สภาพความต้ องการของท้ องถิ่น
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 73) กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) จัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร หลักสูตรฉบับปั จจุบนั มี
ความมุ่งหวังให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข บนพื ้นฐานความเป็ นไทย สามารถค้ นคว้ า
แสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงต้ องสอนวิธีคิด วิธีแก้ ปัญหา และสอนอย่างมีลาดับขันตอน
้
ใช้ วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณลักษณะตามที่หลักสูตรมุง่ หวัง
2) จัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยผู้สอนต้ องพิจารณาว่า
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ในครัง้ นันมุ
้ ง่ เน้ นพฤติกรรมด้ านใด แล้ วจึงจัดให้ สอดคล้ องกับด้ านนัน้
3) จัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรี ยน
4) จัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับลักษณะของเนื ้อหาวิชา เนื่องจากเนื ้อหาวิชามี
หลายประเภท แต่ละประเภทต้ องอาศัยเทคนิควิธีสอน หรื อการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน
5) จัดกิจกรรมให้ มีลาดับขันตอน
้
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สบั สน และสามารถโยงความสัมพันธ์ของเนื ้อหาที่เรี ยนได้ การจัดลาดับขันตอนจึ
้
งควร
เริ่มจากง่ายไปยาก จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี
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6) จัดกิจกรรมโดยให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้กระทากิจกรรม เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
โดยผู้สอนเป็ นผู้อานวยความสะดวก ระหว่างทากิจกรรมผู้เรี ยนจะได้ รับผล คือ เกิดการพัฒนา
ตนเองทางการคิด การปฏิบตั ิ การแก้ ปัญหา การทางานร่วมกัน ดังนันในการสอนจึ
้
งต้ องให้ ผ้ เู รี ยน
เป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ
7) จัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีการที่ท้าทายความคิด ความสามารถของผู้เรี ยน ฝึ กฝน
วิธีการแสวงหาความรู้และการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง ทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรี ยนและได้ รับ
ประโยชน์จากการเรี ยน
8) จัดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะกับสถานการณ์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน และเกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริ ง โดยการสอนแต่ละ
ครัง้ ผู้สอนไม่ควรใช้ วิธีเดียวกันตลอด ควรคิดกิจกรรมให้ น่าสนใจ และเลือกใช้ เทคนิควิธีสอนให้
สอดคล้ องกับลักษณะเนื ้อหาวิชา
9) จัดกิจกรรมแล้ วต้ องวัดผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ ครัง้ เพื่อค้ นหาข้ อดี
ข้ อบกพร่อง แล้ วนาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ ไขสาหรับการสอนครัง้ ต่อไป
กล่าวโดยสรุป หลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ควรทาเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรี ยน โดยมุ่ง
พัฒนาความเจริญทุกด้ านแก่ผ้ เู รี ยน ฝึ กฝนวิธีการแสวงหาความรู้ วิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
7.3 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สุจริ ต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 165-167) กล่าวถึงแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) ครู ค วรทดสอบความสามารถในการเรี ย นของนัก เรี ย นก่ อ นสอน โดยวัด
ความสามารถด้ านการใช้ คา การสะกดคา การเชื่อมโยงประโยค และการเรี ยบเรี ยงข้ อความ
2) ในการสอนแต่ละครัง้ ครูควรบอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการเขียนแก่
นักเรี ยน
3) ครูควรสอนให้ มีความสัมพันธ์กบั วิชาอื่นๆ ไม่ควรสอนแยกออกจากทักษะอื่นๆ
4) ในการสอน ครู ควรใช้ วิธีสอนหลายๆ แบบ เพื่อให้ บรรยากาศในการเรี ยน
น่าสนใจ และเป็ นการส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
5) ครูควรจัดกิจกรรมประกอบการสอนหลายๆประเภท และควรเป็ นกิจกรรมที่ให้
ประสบการณ์ตรง นักเรี ยนจะได้ ลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองให้ มากที่สดุ
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6) ในการสอน ครู ควรวางแผนในการสอนแต่ละครั ง้ อย่างละเอี ยด ควรตัง้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อเน้ นพฤติกรรมการเขียนของนักเรี ยน
7) เมื่อนักเรี ยนเขียนงานตามที่ครูมอบหมาย ครูควรรี บตรวจแล้ วคืนให้ นกั เรี ยน
พร้ อมทังเขี
้ ยนติชมให้ ชดั เจนเพื่อนักเรี ยนจะได้ นากลับไปฝึ กฝนสาหรับการเขียนครัง้ ต่อไป
8) ในกรณีที่นกั เรี ยนประสบปั ญหาในการเรี ยน ครูควรจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วย
สร้ างจินตนาการให้ นกั เรี ยนเกิดความคิดและประสบความสาเร็จในการเรี ยน
วรรณี โสมประยูร (2542: 170-172) ได้ เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ว่าครู
จะต้ องวางแผนโดยจัดทาแผนการสอน เตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนบทเรี ยนใหม่ด้วยการนา
ประสบการณ์เดิมมาเป็ นพื ้นฐาน
ชาติ แจ่มนุช (2545: 75-88) เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) หมัน่ ยัว่ ยุให้ ผ้ เู รี ยนสงสัยหรื อเกิดปั ญหา เพราะความสงสัย จะเกี่ยวข้ องกับการ
คิด ดัง นัน้ ปั ญ หาหรื อคาถามที่ เ กี่ ยวข้ องกับเนื อ้ หาในบทเรี ยนจะเป็ นตัวจุดประกายให้ ผ้ ูเรี ยน
เริ่ มต้ นคิดแก้ ปัญหาหรื อหาคาตอบ โดยครู สามารถใช้ คาถามหรื อปั ญหายัว่ ยุการคิดแก่ผ้ เู รี ยนได้
ตลอดเวลา ครู ควรตัง้ คาถามหรื อปั ญหาที่ ผ้ ูเรี ยนต้ องใช้ การจาแนกแยกแยะ การเปรี ยบเที ยบ
การให้ เหตุผล หรื อการสรุป ประเด็นคาถามหรื อปั ญหาที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดควรมีลกั ษณะดังนี ้
ไม่มีคาตอบสาเร็ จรูป ตายตัว , มีคาตอบได้ หลากหลายถ้ าสามารถใช้ เหตุผลประกอบ, ควรเป็ น
คาถามปลายเปิ ด, เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั เกี่ยวข้ องกับชีวิตจริงข้ อผู้เรี ยน
2) สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาคาตอบ คาถามหรื อปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาใน
บทเรี ยน จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นการคิดในตัวผู้เรี ยน ครู อาจเสนอแนะวิธีการช่วยให้ ตอบคาถามหรื อ
แก้ ปัญหาได้ ง่ายขึ ้น เช่น ให้ เปรี ยบเทียบ ให้ จาแนกแยกแยะ หรื อครูอาจเสนอแนะแหล่ง ข้ อมูลให้
ผู้เรี ยนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาประกอบการคิดด้ วย
3) สนับสนุนให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ เหตุผล ในการตอบคาถามหรื อแก้ ปัญหา ครู ควรให้
ผู้เรี ยนแสดงเหตุผลประกอบว่าทาไม เพราะอะไรจึงตอบคาถามหรื อแก้ ปัญหาอย่างนัน้ การใช้
เหตุผลสนับสนุนคาตอบมากกว่าคาตอบที่ถกู ต้ องมากที่สดุ เพียงอย่างเดียว ครูควรให้ การเสริ มแรง
ในทุกๆคาตอบที่มีเหตุผลประกอบ ผู้เรี ยนจะได้ กล้ าคิดและเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน
4) ลดพฤติกรรมทางวาจาและเป็ นผู้ฟังที่ดี กิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน ผู้เรี ยน
ควรมีบทบาทมากกว่าครู เพราะหากครูมีบทบาทในห้ องเรี ยนมากกว่า ครูจะใช้ เวลาทังหมดในการ
้
บอก อธิบาย สรุ ปหรื อเฉลย ผู้เรี ยนก็จะไม่มีโอกาสได้ คิดในสิ่งที่ครู นามาบอก ดังนันครู
้ จึงควรให้
ผู้เรี ยนทากิจกรรมมากขึ ้น ผู้เรี ยนจะได้ มีเวลาเพื่อคิดและเรี ยนรู้มากขึ ้น
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5) สร้ างความอบอุ่นเป็ นกันเองกับผู้เรี ยน ครู ต้องลดบทบาทการควบคุมผู้เรี ยน
ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ คดิ อย่างมีอิสระ ผลของการคิดจะต้ องไม่ถกู นามาวิพากษ์ วิจารณ์ให้ เกิด
ความเสียหาย อับอาย ผู้เรี ยนจะได้ กล้ าคิด และเกิดความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การคิดของตนเอง
6) เสริ มแรงอย่างสม่าเสมอ ครูควรชมเชยผู้เรี ยนอย่างสม่าเสมอเมื่อผู้เรี ยนลงมือ
คิด หรื อพยายามใช้ ความคิด ผู้เรี ยนจะได้ เกิดกาลังใจในการใช้ ความคิดมากขึ ้น
7) ผู้เรี ยนทุกคนมีโอกาสคิดอย่างทัว่ ถึง ครูจะต้ องออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ คดิ อย่าเปิ ดโอกาสให้ เฉพาะผู้เรี ยนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทาหน้ าที่ตอบคาถาม ครูอาจ
กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ คดิ และแสดงเหตุผล โดยอาจเริ่มคิดเป็ นกลุม่ เล็กแล้ วค่อยเป็ นกลุ่มใหญ่ ครูควร
กาหนดระยะเวลาในการคิดเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีเวลาไตร่ตรอง
ไสว ฟั กขาว (2546: 53) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) ครู ควรพัฒนานักเรี ยนให้ มีความสามารถในการตีความ ซึ่งหมายถึง ความ
พยายามที่จะทาความเข้ าใจและให้ เหตุผลในสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายของสิ่ง
นัน้ ซึง่ แต่ละคนอาจใช้ เกณฑ์ตา่ งกัน เช่น จากความรู้เดิม จากประสบการณ์ หรื อจากข้ อเขียนของ
ผู้อื่น
2) ควรให้ นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องที่จะวิเคราะห์ก่อน ไม่เช่นนัน้ จะ
กลายเป็ นการใช้ ความรู้สกึ ส่วนตัว
3) ควรพัฒนาความช่างสังเกต ช่างสงสัยและช่างถาม ซึ่งจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้
ข้ อมูลมากเพียงพอก่อนที่จะวิเคราะห์
4) ควรให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เริ่ มจากการ
แจกแจงข้ อมูลเพื่อให้ เห็นภาพรวมก่อน จากนัน้ จึงคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ ้นเพื่อค้ นหา
ความจริง
ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ (2553: 319) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครูควรดาเนินการดังนี ้
1) การใช้ คาถามกระตุ้นเพื่อให้ คดิ และแสวงหาคาตอบ
2) ให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นมากๆ โดยไม่ต้องคานึงถึงความถูกผิด
3) ให้ นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมการคิดแบบต่างๆ เช่น ฝึ กสังเกต ฝึ กบันทึก ฝึ ก
การฟั ง ฝึ กการตังค
้ าถาม ฝึ กค้ นหาคาตอบจากแหล่งต่างๆ ฝึ กแยกแยะข้ อมูล เป็ นต้ น
4) กระตุ้นและเสริมแรงให้ นกั เรี ยนคิดเป็ นระยะ
5) รับฟั งความคิดของนักเรี ยนอย่างสนใจ เนื่องจากอาจมีความคิดที่ดีหรื อแปลก
แตกต่างออกไปแฝงอยู่
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6) ไม่เฉลยคาตอบ แต่จะชี ้แนะหรื อบอกใบ้ ให้ นกั เรี ยนค้ นหาคาตอบเอง
7) จัดแสดงสื่ออุปกรณ์การฝึ กคิดที่หลากหลายและให้ นกั เรี ยนมีประสบการณ์ตรง
จากสื่อต่างๆ
8) ปลุกใจให้ คิดอยู่เสมอ โดยใช้ สถานการณ์ ในชีวิตประจาวันและสถานการณ์
ปลุกใจให้ นกั เรี ยนคิดให้ เป็ นประจาปกติวิสยั และต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุ ป การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ครู จ ะต้ องจัดทาแผนการสอน เตรี ยมความ
พร้ อมในการเรี ยนบทเรี ยนใหม่ด้วยการนาประสบการณ์เดิมมาเป็ นพื ้นฐาน
8. การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
8.1 ความหมายของการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2533: 80) ให้ ความหมายสื่ อการเรี ยนรู้ ว่าหมายถึง สิ่งต่างๆที่
ผู้ส อนและผู้เ รี ย นน ามาใช้ ใ นระบบการเรี ย นการสอน เพื่ อ ช่ว ยให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ตาม
จุดมุง่ หมายของการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 165-167) กล่าวถึงการใช้ สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้วา่ ครูควรส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลาย เช่น ให้ นกั เรี ยนช่วยกันหา
บทความ หนังสือที่มีประโยชน์ หรื อรวบรวมโฆษณาจากหนังสือพิมพ์แล้ วนามาแลกเปลี่ยนกัน
อ่าน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544) สื่อการเรี ยนรู้คือ เครื่ องมือที่ครูกาหนดขึ ้น
เพื่อใช้ สาหรับถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเนื ้อหา ประสบการณ์ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรี ยน หรื อใช้ เป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู้ของผู้เรี ยน เพื่อให้ เกิดความรู้หรื อฝึ กทักษะ
กระบวนการจนบรรลุวตั ถุประสงค์การจัดการเรี ยนรู้
กล่าวโดยสรุป การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ หมายถึง สิ่งต่างๆที่ผ้ สู อนนามาใช้ ในการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้ เกิดความรู้และทักษะกระบวน
8.2 ประเภทของสื่อและแหล่ งการเรียนรู้
เดล Dale (1969 อ้ างถึงในธีรพงศ์ แก่นอินทร์ , 2537: 141) ได้ แบ่งสื่อการเรี ยนการสอน
ออกเป็ น 11 ประเภท โดยคานึงถึงลักษณะของประสบการณ์ที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการใช้ สื่อจาก
ประสบการณ์ตรงหรื อรู ปธรรมไปสู่ประสบการณ์ที่เป็ นนามธรรม ดังนี ้ 1) ประสบการณ์ตรง
(Direct Purposeful Experience) 2) ประสบการณ์ จ าลอง (Constrived Experience)
3) ประสบการณ์ น าฏการ (Dramatized Experience) 4) การสาธิ ต (Domonstrations)
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5) การศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 6) นิทรรศการ (Exhibition) 7) โทรทัศน์ (Educational
Television) 8) ภาพยนตร์ (Motion Pictures) 9) ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง วิทยุ (Still picture
Recordings Radio) 10) ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) และ 11) วัจนสัญลักษณ์ (Verbal
symbols)
พวงเล็ก อุตระ (2539: 110) ได้ กล่าวว่า สื่อการสอนสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
1) วัสดุ เป็ นสื่อที่มีอายุการใช้ งานระยะสัน้ ได้ แก่ บัตรคา แถบประโยค ภาพ
แผนที่ ของจริง ของจาลอง แผ่นใส เป็ นต้ น
2) เครื่ อ งมื อ หรื อ อุป กรณ์ ได้ แ ก่ เครื่ อ งเสี ย ง เครื่ อ งฉาย เครื่ อ งฉายสไลด์
เครื่ องฉายภาพยนตร์ ฯลฯ
3) เทคนิควิธีการ ได้ แก่ การจัดนิทรรศการ บทเรี ยนสาเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ
กล่าวโดยสรุ ป ประเภทของสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่
วัสดุ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์และเทคนิควิธีการ
9. การประเมินผลการเรี ยนรู้
9.1 ความหมายของการประเมินผลการเรี ยนรู้
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน, ส านัก งานวิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษา (2552 อ้ างถึงใน พรทิพย์ แข็งขันและคณะ, 2553: 36) กล่าวถึงการประเมินผลการ
เรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ว่าหมายถึงการประเมินความสามารถในการอ่านสื่อต่างๆ
โดยต้ องนาเนื อ้ หามาคิดวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การสัง เคราะห์ และการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ กระทั่ง
สามารถถ่ายทอดความคิดเป็ นภาษาเขียนที่เรี ยบเรี ยงอย่างถูกต้ อง ชัดเจน
กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการเรี ยนรู้ หมายถึง การตรวจสอบ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูล
เกี่ยวกับผู้เรี ยนในรู ปของคะแนนหรื อคาบรรยายที่เกี่ยวกับผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่แสดงออกทัง้
ในระยะเวลาก่อน ระหว่าง หรื อหลังจากการเรี ยนการสอน
9.2 ความสาคัญของการประเมินผลการเรียนรู้
ศักดิ์พงศ์ นิลไพรัช และคณะ (2546 : 26) กล่าวว่า การประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ น
มาตรการสาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้เ รี ยนได้ รับการฝึ กฝนให้ มี ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขี ยน อันเป็ น
พื ้นฐานในการเรี ยนรู้ ทุกด้ าน ในขณะเดียวกันก็เป็ นมาตรการเพื่อแก้ ปัญหาความอ่อนด้ อยของ
ความสามารถในการเขียนของผู้จบการศึกษาทุกระดับ
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สุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์ (2550: 107-108) กล่าวถึงการประเมินผลการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นขันตอน
้
สาคัญในการจัดการเรี ยนรู้ เพราะจะทาให้ นกั เรี ยนและครูผ้ สู อนทราบความเจริ ญก้ าวหน้ าทาให้
เกิดการพัฒนา การประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนต้ องพิจารณาประเมินผล
การเรี ยนรู้โดยรวมไปพร้ อมๆกัน โดยกาหนด ตัวชี ้วัด ดังนี ้
ตัวชี ้วัดการประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อาศัยเอกสาร
ผลงานจากการเขียนเป็ นหลักฐานในการประเมิน เพราะผลงานการเขียนเป็ นการประเมินผลการ
ใช้ ความคิด และการอ่านของผู้เรี ยน โดยอาศัยตัวชี ้วัดดังนี ้
1) ความสามารถในการอ่าน ตัวชี ้วัดคือ อ่านในใจแล้ วตอบคาถามแสดงความรู้
จากเรื่ องที่อา่ น เรี ยงลาดับเหตุการณ์ได้ ประเมินพิจารณาได้ จากผลการเขียน
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตัวชีว้ ัดประกอบด้ วย อธิ บาย แยกแยะ
องค์ประกอบ บอกความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ ประเมินพิจารณาได้ จากผลการเขียน
3) ความสามารถในการเขียนสื่อความ ตัวชีว้ ัดประกอบด้ วย เขียนได้ ถูกต้ อง
ลาดับเหตุการณ์ตามที่นกึ คิดได้ แสดงความคิดเห็นได้ วัดประเมินได้ จากการเขียน
กล่าวโดยสรุ ป ความสาคัญของการประเมินผลการเรี ยนรู้ หมายถึง ขันตอนส
้
าคัญใน
การจัดการเรี ยนรู้ เพราะจะทาให้ นกั เรี ยนและครู ผ้ สู อนทราบความเจริ ญก้ าวหน้ า ทาให้ เกิดการ
พัฒนา
9.3 แนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 106)
กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการเรี ยนรู้ สรุปได้ ดงั นี ้
1) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ต้ องวัดพฤติกรรมให้ ครอบคลุมทัง้ 3 ด้ าน
คือ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษพิสยั
2) การวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต้ องประเมิ น สมรรถภาพหลายด้ า นคื อ
มีความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอ่าน อ่านออกเสียง อ่านในใจและจับใจความสาคัญของเรื่ อง
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ รักการอ่าน และมีนิสยั ที่ดีในการอ่าน
3) การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ สามารถวัดได้ ด้วยวิธี การหลายวิธี เช่น
การทดสอบ การสัง เกต การสัม ภาษณ์ ซึ่ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบทดสอบ แบบสัม ภาษณ์
แบบสารวจรายการ และแบบสอบถาม
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ล้ วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543: 149-152) แบ่งแนวทางการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1) วิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการประเมินความสามารถในการค้ น หาเหตุผลและ
ลักษณะเด่นว่าอะไรสาคัญหรื อมีบทบาทมากที่สดุ
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการประเมินความสามารถในการหาความสัมพันธ์
ส่วนย่อยของเนื ้อหา เพื่อนามาค้ นหาว่าแต่ละเหตุการณ์มีความสาคัญอะไรที่เกี่ยวข้ องกัน
3) วิเคราะห์หลักการ เป็ นการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์เรื่ องราวว่ามี
หลักการอย่างไร
สุนันทา มั่นเศรษฐวิท ย์ (2544: 95-96) กล่าวถึ ง การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ดัง นี ้
1) วัดความจา คือ อธิบายข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเนื ้อเรื่ องและบอกคาจากัดความต่างๆ 2) วัดความ
เข้ าใจ คือ ความสามารถในการจับใจความสาคัญ สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง 3) วัดการนาไปใช้
คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ จากการอ่าน สามารถแก้ ปัญหา ยกตัวอย่างหรื อนา
ตัว อย่ า งไปปรั บ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น 4)วัด การวิ เ คราะห์ คื อ ความสามารถในการบอก
ความสัม พันธ์ ในเชิ ง เหตุผ ล วิเ คราะห์ โวหาร วิเ คราะห์ วัตถุประสงค์ ของผู้เขี ยน 5) วัดการ
สังเคราะห์ คือ การสรุปเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์เป็ นมโนทัศน์ ตลอดจนคาดคะเนผลที่คาดว่าจะ
เกิด 6) วัดการประเมินค่า คือ การตัดสินคุณค่าของงานเขียนด้ านข้ อคิด คุณค่า ความน่าเชื่อถือ
ความเป็ นไปได้ ของเหตุการณ์ ตลอดจนการประเมินข้ อเท็จจริงหรื อข้ อคิดเห็นจากข้ อเขียน
กล่าวโดยสรุ ป แนวทางในการประเมินผลการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ
9.4 ภารกิจในการประเมินผลการเรียนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
กลุ่มส่งเสริ มการเรี ยนการสอนและประเมินผล สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 33-34) ได้ กาหนดภารกิจ
ในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) กาหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของผู้เรี ยนที่จะจบแต่ละช่วง
ชัน้ สาหรับหลักสูตรของสถานศึกษา
2) กาหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้ ตดั สินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ในแต่ละช่วงชัน้
3) กาหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
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4) ออกแบบและทาการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ตามแนวทางและวิธีที่สถานศึกษากาหนด
5) ออกแบบและจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ความสามารถการอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียน
6) ประเมินเพื่อตัดสินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผ่านช่วงชัน้
กล่า วโดยสรุ ป ภารกิ จ ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การอ่า น คิด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
หมายถึง กาหนดมาตรฐานของผู้เรี ยนที่จ ะจบแต่ละช่วงชัน้ กาหนดเกณฑ์ และวิธีการในการ
ประเมินจากนันจึ
้ งออกแบบและทาการประเมิน
9.5 ขัน้ ตอนการดาเนินการในการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษากาหนดเกณฑ์และ
แนวทางการประเมิน ดังนี ้
1.1) กาหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พร้ อมทังตั
้ วชี ้วัด
ความสามารถในแต่ละระดับช่วงชัน้
1.2) กาหนดแนวทางการประเมินที่เหมาะสม
- ความสามารถจริงของผู้เรี ยนในการปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยน ในรายวิชา
ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยการประเมินจากครูผ้ สู อน
- การมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนไปศึกษาค้ นคว้ า และเขียนเป็ นรายงาน
- ผลงานเชิ ง ประจัก ษ์ ต่า งๆ เกี่ ยวกับการอ่า น คิด วิ เคราะห์ แ ละเขี ย น
ที่รวบรวมและนาเสนอในรูปแบบแฟ้มสะสมงาน
- การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบแบบเขียนตอบ หรื อโดยวิธีทดสอบแบบ
อื่นๆ
- วิธีการอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
1.3) ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น เพื่ อ ใช้ ตัด สิ น ผลคุณ ภาพการอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียน
1.4) กาหนดแนวทางการส่งเสริ มพัฒนา ปรับปรุ ง ผู้เรี ยนให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
2) ประกาศแนวทางและวิธีการประเมินดังกล่าวข้ างต้ น ให้ ผ้ เู กี่ ยวข้ องได้ รับทราบ
อย่างสม่าเสมอ และชี ้แจงให้ เกิดความเข้ าใจ
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3) สถานศึกษาควรแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เพื่อทาหน้ าที่ในการจัดทาการประเมิน สรุปรวบรวมข้ อมูล และตัดสินผลการประเมิน
4) กรรมการดาเนินการประเมินนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรและสถานศึกษา เพื่อให้ ความเห็นชอบและเสนอให้ ผ้ บู ริหารอนุมตั ผิ ลต่อไป
กล่าวโดยสรุป ขันตอนการด
้
าเนินการในการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ดังนี ้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษากาหนดเกณฑ์และ
แนวทางการประเมิน จากนันประกาศแนวทางและวิ
้
ธีการประเมินให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับทราบแล้ ว
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
อัญญารัตน์ เจริ ญพฤฒิ นารถ (2546) ได้ วิจยั เรื่ องการพัฒนาแบบประเมินทักษะการอ่าน
คิ ด วิ เ คราะห์ เขี ย น ของนั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษา พบว่ า แบบประเมิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การอ่ า น
คิดวิเคราะห์ ได้ แก่ แบบประเมินทักษะการอ่าน มีตวั บ่งชีค้ ือความเข้ าใจในการอ่าน และแบบ
ประเมิ น ทัก ษะการคิด วิ เ คราะห์ มี ตัว บ่ง ชี ไ้ ด้ แ ก่ วิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ แ ละ
วิเคราะห์หลักการ
อนันดา สัณฐิ ติวณิชย์ (2551) ได้ วิจัยเรื่ องการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
คูม่ ือการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คู่มือมีคณ
ุ ภาพ
ด้ านความถูกต้ อง ด้ านความเหมาะสมและด้ านอรรถประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้ าน
ความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก
วสุ คุรุเสถียรพร (2552) ได้ วิจยั เรื่ องแนวทางดาเนินการวัดความสามารถด้ านการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จังหวัดสงขลา พบว่า
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1) ครูผ้ สู อนในรายวิชาต่างๆได้ นามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ กบั วิชาของตนเอง และ
ต้ องคานึงถึงสภาพที่เป็ นจริ งของนักเรี ยนด้ วย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการเรี ยนการสอน โดยมี
การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 3 ประเด็น คือ ด้ านการอ่าน ด้ านการคิดวิเคราะห์และ
ด้ านการเขียนสื่อความ
2) ในกรณีที่นกั เรี ยนไม่ผา่ นการประเมิน โรงเรี ยนจะให้ ครูผ้ สู อนรายวิชานันๆเป็
้ น
ผู้ดาเนินการแก้ ไขผลการประเมินให้ กับนักเรี ยน หรื อบางโรงเรี ยนได้ จดั ให้ มีกระบวนการติดตาม
งานนักเรี ยนก่อนที่จะมีการตัดสินผลการเรี ยน เพื่อเป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยนให้ สามารถพัฒนา
ตนเองได้
3) การรายงานผลการประเมินเกี่ ยวกับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขี ยนสื่ อความ พบว่า มี การรายงานผลการประเมิ น ภาคเรี ยนละ 1 ครั ง้ ให้ ผ้ ูปกครองทราบ
เพื่อที่จะได้ ชว่ ยกันดูแลนักเรี ยน และสามารถแก้ ไขปั ญหาให้ กบั นักเรี ยนได้
4) การอนุมตั ิผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ช่วงชั น้ ที่
1, 2 และ 3 เป็ นการประเมินผลรายปี คือ ปี การศึกษาละ 1 ครัง้ สาหรับช่วงชันที
้ ่ 4 เป็ นการ
ประเมินผลรายภาค คือ ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้
ชยพร กระต่ายทอง (2552) ได้ วิจัยเรื่ องการพัฒนารายวิชาเพิ่ม เติม ภาษาไทยแบบอิง
มาตรฐานด้ วยกระบวนการออกแบบย้ อนกลับเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถการวิเคราะห์และการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ น พบว่า คุณภาพรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากและการประเมินคุณภาพรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยโดยนาไปทดลองใช้
พบว่านักเรี ยนทุกคนมีความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิ งวิเคราะห์ หลังเรี ยนรายวิช า
เพิ่มเติมภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรี ยน
สุพัตรา สงกลิ่ น (2552) ได้ วิจัยเรื่ องการสร้ างแบบวัดความสามารถในการอ่า น
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สาหรับนักเรี ยนเตรี ยมทหาร โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร พบว่า นักเรี ยน
เตรี ยมทหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู สุด คือมีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 75.67 รองลงมา
คือ ความสามารถในการเขียนสื่อความ มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 70.78 และมีความสามารถในการ
อ่านต่าสุดคือมีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 60.33
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10.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดการเรี ยนรู้ ภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม
ธี ร ะนุช ที ป ะปาล (2531) ได้ วิ จัย เรื่ องความคิด เห็ น ของผู้บริ ห ารและครู ภ าษาไทย
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
1) ด้ านหลักสูตรและเนื ้อหาวิชา ผู้บริ หารและครูภาษาไทยเห็นด้ วยมากในเรื่ อง
การจัดการเรี ยนการสอนให้ นกั เรี ยนบรรลุจดุ ประสงค์วิชาภาษาไทย การศึกษาเอกสารต่างๆ และ
นาไปใช้ ในการเรี ยนการสอน ความเหมาะสมของโครงสร้ างของหลักสูตร ลักษณะของเนื ้อหา
รายวิช าบัง คับ และวิช าเลื อ กภาษาไทย และประโยชน์ รายวิ ช าเลื อ ก ยกเว้ นการจัด บริ การ
ทางด้ านหลักสูตรและเนื ้อหาวิชาซึ่งทางโรงเรี ยนจัดขึ ้น ซึ่งผู้บริ หารเห็นด้ วยมาก แต่ครูภาษาไทย
เห็นด้ วยน้ อย
2) ด้ านวิธีสอนและกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้ วิธีสอนแบบต่างๆ ผู้บริ หารเห็นว่า
ครูภาษาไทยใช้ วิธีสอนแบบต่างๆมาก แต่ครูภาษาไทยเห็นด้ วยน้ อย ส่วนการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทังผู
้ ้ บริหารและครูภาษาไทย เห็นสอดคล้ องกันว่าน้ อย
3) ด้ านสื่อการสอน ผู้บริหารและครูภาษาไทยเห็นสอดคล้ องกันว่า ครูภาษาไทย
ใช้ สื่อการสอนวิชาภาษาไทยน้ อย
4) ด้ านการวัดและประเมินผล ทัง้ ผู้บริ หารและครู ภาษาไทย เห็นด้ วยมากใน
เรื่ องวิธีการและเวลาที่ใช้ ในการวัดและประเมินผล
เต็มดวง เศวตจินดา (2532) ได้ วิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการใช้ สื่อการสอนวิชา
ภาษาไทย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของครู ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ปั ญ หาและอุปสรรคที่ มีต่อการใช้ สื่ อการสอนและพัฒ นางานด้ านสื่ อการสอน
คือ ขาดแคลนงบประมาณ ไม่มีสื่อการสอนให้ เลือกใช้ ตามเนื ้อหา ไม่มีความรู้ ในการเลือกและ
การผลิตสื่อการสอน
ชิดชนก เชิงเชาว์ (2533) ได้ วิจยั เรื่ อง การสารวจปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาไทยใน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถใน
การใช้ ภาษาไทยพูดกับครู ในห้ องเรี ยนได้ ในระดับดี แต่ใช้ ภ าษาไทยพูดกับครู นอกห้ องเรี ยน
มี ค วามสามารถในการฟั ง ภาษาไทยได้ ใ นระดับ ปานกลาง และพบว่า นัก เรี ย นอ่า นหนัง สื อ
ภาษาไทยนอกเวลาน้ อย เนื่ องจากห้ องสมุดโรงเรี ยนมีหนังสือภาษาไทยน้ อยและไม่น่าสนใจ
และในชี วิ ต ประจ าวั น จะใช้ ภาษามลายู ท้ องถิ่ น เกื อ บทั ง้ หมด ส่ ว นสภาพและปั ญหา
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การเรี ยนการสอนภาษาไทย พบว่า สภาพห้ องเรี ยนโดยทัว่ ไป อยู่ในเกณฑ์ดี มีอปุ กรณ์การเรี ยน
การสอนพอสมควร บทเรี ย นเนื อ้ หาสาระและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนไม่ ส อดคล้ อ งกับ
วัฒนธรรม ประเพณี หรื อความเชื่อของ ท้ องถิ่น ครู ส่วนมากขาดทักษะในการผลิตสื่อการสอน
ไม่สามารถสอนได้ ครบตามแผนการสอน ขาดทักษะในการวัดและประเมิน ผลและเป็ นผู้ที่สาเร็ จ
การศึกษาในวิชาเอกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นการวิจยั เชิง
บรรยาย (descriptive research) ประเภทการสารวจ (survey research) ผู้วิจยั ดาเนินการ
วิจยั ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. การศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ดังนี ้
1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการสอนการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนหรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.2 ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.3 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นมาวิเคราะห์
เพื่อกาหนดกรอบทฤษฎีในการสร้ างเครื่ องมือในการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ ครู ภาษาไทย จานวน 547 คน ประชากรผู้ให้ ข้อมูล
คือ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 156 คน และนักวิชาการศึกษาในสานักงานการศึกษาเอกชน สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 14 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ครูภาษาไทย จานวน 353 คน และหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย จานวน 9 คน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และนักวิชาการศึกษาในสานักงานการศึกษาเอกชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน
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6 คน ผู้วิจยั สุม่ ตัวอย่างตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างในการรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม คือ ครูภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 353 คน ผู้วิจยั
คานวณกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973: 886) ดังนี ้

โดย

n = จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทังหมดที
้
่ใช้ ศกึ ษา
e = ขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนเกิดขึ ้นได้ ไม่เกิน
(0.01%)
แทนค่า
N เท่ากับ 547
e เท่ากับ 0.01
เพราะฉะนัน้

n=
= 353

2. กลุม่ ตัวอย่างในการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ คือ ครูภาษาไทยในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิ จยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) จังหวัดละ 2 คน รวม 6 คน
3. กลุม่ ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ผู้วิจยั เลือกจากการแบ่งขนาดโรงเรี ยนเป็ น 3 ขนาด คือ เล็ก กลางและใหญ่ สุม่ ขนาดละ 1 คน
ทังสามจั
้
งหวัด รวม 9 คน นักวิชาการศึกษาในสานักงานการศึกษาเอกชน สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผู้วิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จังหวัดละ 2 คน
รวม 6 คน
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3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั มี 3 ประเภท ได้ แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้
และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. แบบสอบถามครู ภาษาไทยเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้
ด้ านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
แบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อคาถามทังหมด
้
40 ข้ อ แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามเกี่ยวกับ
ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบและแบบปลายเปิ ด จานวน 8 ข้ อ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน
คิดวิเ คราะห์ และเขี ยน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้ ว ยข้ อค าถามทัง้ หมด 23 ข้ อ ลัก ษณะค าถามเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(rating scale) 4 ระดับ เป็ นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ 4) การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน
คิดวิเ คราะห์ และเขี ยน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้ วยข้ อค าถามทัง้ หมด 9 ข้ อ ลั ก ษณะค าถามเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
( rating scale ) 4 ระดับ เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ 4 ด้ าน คือ 1) การ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ
4) การประเมินผลการเรี ยนรู้การเรี ยนรู้
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด เป็ นคาถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและ
แหล่งการเรี ยนรู้และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
แบบสอบถามมีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้
1) ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เพื่อนาข้ อมูลมาเป็ น
แนวทางในการกาหนดประเด็นในการสอบถาม
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2) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากตารา เพื่อนามา
สร้ างแบบสอบถาม
3) กาหนดประเด็นคาถามและลักษณะข้ อคาถามของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
แล้ วให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้ อง
4) สร้ างแบบสอบถาม โดยมีข้อคาถามตามประเด็นข้ างต้ น
5) นาแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื ้อหา ความถูกต้ องและวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับเนื ้อหาที่
ต้ องการศึกษา IOC (Item Objective Congruence Index) ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้ เพิ่ม
จานวนเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ ในตอนที่ 2 ข้ อ 2.2 และแก้ ไ ขในส่วนของภาษาในตอนที่ 3
ข้ อ 1.4
6) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้
(try out) กับครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน 30 ชุด ในจังหวัดสงขลา
และสตูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ ว หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้ วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cranbach’s Alpha Coefficient) โดยกาหนดคุณภาพ
เครื่ องมือให้ มีคา่ ความเที่ยงมากกว่า 0.5 ตามทฤษฎีของ Rovinelli และ Hambleton (1980) ผล
การวิเคราะห์แบบสอบถามมีคา่ ความเที่ยงเท่ากับ 0.95
7) นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองใช้ มาแก้ ไขปรับปรุงแบบสอบถามและ
จัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบสังเกตแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้สอน เป็ นการบันทึกข้ อมูล
ส่วนตัวของครูภาษาไทย ได้ แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ ระดับชันที
้ ่สอน วัน เดือน ปี และเวลาในการ
สังเกต
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ตอนที่ 2 รายการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1) การ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ และ
4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
แบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้มีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้
1) ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้ างแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้จาก
ตารา เพื่อนามากาหนดโครงสร้ างของแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้
3) กาหนดประเด็นในการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้ และประมวลผลจาก
การตอบแบบสอบถามของครู
4) ดาเนินการสร้ างแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน 4 ด้ านที่ผ้ ูวิจยั กาหนดไว้ แล้ วนาไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ
5) หาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยการนาแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้
ให้ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หาและความเหมาะสมของการใช้
ภาษา ผู้ทรงคุณวุฒิให้ คาแนะนารายละเอียดที่ควรปรับปรุง ดังนี ้
- ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ แก้ ไขข้ อ 2.15 2.16 และ 2.17 โดย
เพิ่มจานวนเทคนิคให้ มากขึ ้น
6) นาแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว
ไปทดลองใช้ (try out) สังเกตการจัดการเรี ยนรู้ของครูภาษาไทยในจังหวัดสงขลาและสตูลที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 2 โรงเรี ยน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนาไปใช้ จริง
7) นาข้ อมูลที่ได้ มาแก้ ไขปรับปรุงแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้และ
ดาเนินการจัดพิมพ์เป็ นแบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่าง
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3. แบบสัมภาษณ์ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและนักวิชาการ
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
แบบสัมภาษณ์มีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังนี ้
1) ศึกษารายละเอียด หลักการ แนวคิดและข้ อมูลเบื ้องต้ นจากเอกสาร
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ า นการอ่า น คิด วิเ คราะห์ และเขี ย น 4 ด้ าน คื อ
1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อนาข้ อมูลมาเป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นและข้ อ
คาถามในการสัมภาษณ์
2) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้ างแบบสัมภาษณ์จากตาราและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสัมภาษณ์
3) จัดทาแนวการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ ปั ญหาและแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยผู้วิจยั นาประเด็นสาคัญที่
พบจากการตอบแบบสอบถามและการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมา
กาหนดเป็ นข้ อคาถาม
4) สร้ างแบบสัมภาษณ์ แล้ วนาไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและขอคาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
5) หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความความเหมาะสมของการใช้ ภาษาและความครอบคลุมเนื ้อหาที่ต้องการ
ศึกษา
6) นาแบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้
(try out) กับหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยและนักวิชาการศึกษา ในจังหวัดสงขลาที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของคาถาม และความเหมาะสมของ
การใช้ ภาษา
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7) จัดพิมพ์เป็ นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ กบั
กลุม่ ตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องมือแต่ละประเภท ผู้วิจยั ดาเนินการดังนี ้
4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
4.1.1 ผู้วิจยั ส่งหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถึงผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิวาส เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1.2 ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามบางส่วนทางไปรษณีย์ พร้ อมกับสาเนา
หนัง สือ ขอความร่ วมมื อของบัณ ฑิตวิทยาลัย จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย โดยแนบซองเปล่าติด
แสตมป์และจ่าหน้ าซองถึงผู้วิจยั เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่งคืนมา แบบสอบถามบางส่วนผู้วิจยั
นาส่งด้ วยตนเอง รวมทังหมด
้
353 ฉบับ
4.1.3 ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่สง่ กลับทางไปรษณีย์และรับคืนด้ วย
ตนเอง มาเตรี ยมการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา 317 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ
89.80
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้
4.2.1 ผู้วิจยั ส่งหนังสือขอความร่วมมือของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยถึงผู้อานวยการโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ขออนุญาตสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู ภาษาไทยที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่างในการสังเกต
4.2.2 ผู้วิจยั แนะนาตนเองกับครูภาษาไทยที่ผ้ วู ิจยั ขอสังเกตการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ และขออนุญาตบันทึกภาพการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
4.2.3 ผู้วิจยั สังเกตการจัดการเรี ยนรู้และจดบันทึกพฤติกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ ของครู และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในแบบบันทึกการสังเกต ทัง้ นี ้ ในการสังเกต
ผู้วิจยั ไม่เข้ าไปมีบทบาทในชันเรี
้ ยน
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์
4.3.1 ผู้วิจยั ส่งหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถึง ผู้อานวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส เพื่ อขอความ
ร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และติดต่อกับโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อขออนุญาตเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์
4.3.2 ผู้วิ จัย ติด ต่อ กับ หัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยและ
นักวิชาการศึกษาที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างในการสัม ภาษณ์ โดยแนะนาตนเอง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
พร้ อมทังนั
้ ดหมายวันเวลาสัมภาษณ์ และขออนุญาตบันทึกเสียง เพื่อความถูกต้ องของข้ อมูล
4.3.3 ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
และนักวิชาการศึกษาเป็ นรายบุคคลและจดบันทึกในแบบบันทึกข้ อมูลการสัมภาษณ์
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากการใช้ เครื่ องมือแต่ละประเภทมาวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
5.1 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS โดยการ
แจกแจงความถี่ คานวณค่าร้ อยละ แล้ วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตารางประกอบ
ความเรี ยง
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป
SPSS โดยการคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ วนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตารางประกอบความเรี ยง โดยแปลความหมายของค่ามัชฌิมเลข
คณิต ( X ) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย
3.56 - 4.00
2.56 - 3.55
1.56 – 2.55
1.00 – 1.55

ความหมาย
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับน้ อย
ระดับน้ อยที่สดุ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
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5.2 ข้ อมูลจากแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจยั นามาวิเคราะห์เนื ้อหาตามประเด็นแต่ละด้ านที่กาหนดไว้ และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความเรี ยง
5.3 ข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจยั นามาวิเคราะห์เนื ้อหาตามประเด็นที่กาหนดไว้ และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความเรี ยง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจยั นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ของครูภาษาไทยและแบบ
สัมภาษณ์ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยและนักวิชาการศึกษา แบ่งเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถาม
(ตารางที่ 1)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของครู ภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 ด้ าน
2.1 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
(ตารางที่ 2)
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
(ตารางที่ 3)
2.3 การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
(ตารางที่ 4)
2.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
(ตารางที่ 5)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของครู ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 ด้ าน
3.1 ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ (ตารางที่ 6)
3.2 ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
(ตารางที่ 7)
3.3 ปั ญหาการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ (ตารางที่ 8)
3.4 ปั ญหาการประเมินผลการเรี ยนรู้
(ตารางที่ 9)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัง เกตการจัดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับสภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
1.1 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.3 การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
1.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัด
การเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของครู ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
5.1 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
5.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
5.3 การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
5.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
5.5 ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การนาเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
6.1 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
6.2 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
6.3 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
6.4 แนวทางแก้ ไขปั ญหาการประเมินผลการเรี ยนรู้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู ภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้ อยละของครูภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ ้นไป
3. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
4. ประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย
1-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึ ้นไป
5. หน้ าที่อ่ ืนๆ ที่ท่านรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน
ไม่มี
มี

จานวน
(N=317)

ร้ อยละ

32
285

10.09
89.91

184
108
21

58.04
34.07
6.62

4

1.27

309
6
2

97.48
1.89
0.63

231
58
28

72.87
18.30
8.83

119
198

37.54
62.46
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ตารางที่ 1 (ต่ อ) จานวนและค่าร้ อยละของครูภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
6. การอบรม/สัมมนา/ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ไม่เคย
เคย
7. ได้ รับการนิเทศการจัดการเรี ยนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน จากนักวิชาการศึกษา
ไม่เคย
เคย

จานวน
(N=317)

ร้ อยละ

228
89

71.92
28.08

272
45

85.80
14.20

279
38

88.01
11.99

8. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
ไม่เคย
เคย

จากตารางที่ 1 พบว่า ครู ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ
89.91 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 10.09 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
58.04 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.07 วุฒิ การศึกษาสูงสุด
คือ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 97.48 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อย
ละ 1.89 มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 72.87 รองลงมา
คือ 6-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.30
ครู มีหน้ าที่อื่นที่รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน คิดเป็ นร้ อยละ 62.46 ครูไม่เคยเข้ า
อบรม/สัมมนา/ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คิดเป็ นร้ อยละ
71.92 ครู ไม่เคยได้ รับการนิเทศการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จากนักวิชาการ
ศึก ษา คิด เป็ นร้ อยละ 85.80 และครู ไ ม่เ คยไปศึก ษาดูง านเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู้ การอ่า น
คิดวิเคราะห์และเขียน คิดเป็ นร้ อยละ 88.01
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ าน
คิด วิ เ คราะห์ และเขี ยนของครู ภ าษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
2.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 2 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
1. วิธีการออกแบบการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบเดิม โดยกาหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมและประเมินผล
2) ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แบบย้ อนกลั บ
โดยก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ ประเมิ น ผลและกิ จ กรรม
(Backward Design)
2. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) จัดทาคนเดียว
2) วางแผนและจัด ท าร่ ว มกั บ ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย
3) วางแผนและจัดทาร่วมกับครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.83

1.03

มาก

0.28

0.88

น้ อยที่สดุ

2.84
2.64

0.87
0.70

มาก
มาก

2.40

0.72

น้ อย
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ตารางที่ 2 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ิในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
3. ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค
2) แผนการจัดการเรี ยนรู้รายหน่วย
3) แผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ
4) แผนการจัดการเรี ยนรู้เฉพาะเนื ้อหาที่จะสอน
4. การจัดสาระการเรี ยนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
1) จัดสาระการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับสภาพสังคมหรื อ
สิ่งแวดล้ อมของผู้เรี ยน
2) จัดเนื ้อหาจากง่ายไปหายาก
3) จัดเนื ้อหาสอดคล้ องกับความสนใจและความถนัด
ของนักเรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.72
2.60
2.50
2.42

0.77
0.77
0.79
0.87

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

2.67

0.70

มาก

2.74
2.64

0.74
0.72

มาก
มาก

1.74
2.15
2.69

0.84
0.85
0.74

น้ อย
น้ อย
มาก

2.65

0.71

มาก

5. บุคคลที่ให้ คาแนะนาในการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) นักวิชาการศึกษา
2) ผู้บริหารสถานศึกษา
3) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
4) เพื่อนครูภาษาไทย
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จากตารางที่ 2 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย มีการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การเลือกวิธีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครู ส่วนใหญ่ออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้แบบเดิม โดยกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมและประเมินผลมากที่สดุ รองลงมา คือ
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ (backward design) โดยกาหนดจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ ประเมินผลและกิจกรรม
2. การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครู จดั ทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ คนเดียวมากที่สุด รองลงมา คือ วางแผนและจัดทาร่ วมกับครู ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย วางแผนและจัดทาร่วมกับครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น ตามลาดับ
3. ประเภทของแผนการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครู จดั ทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาคมากที่สุด รองลงมา คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้รายหน่วย แผนการ
จัดการเรี ยนรู้รายคาบ และแผนการจัดการเรี ยนรู้เฉพาะเนื ้อหาที่จะสอน ตามลาดับ
4. การจัดสาระการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครูจดั เนื ้อหาจากง่ายไป
หายากมากที่สดุ รองลงมา คือ จัดสาระการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับสภาพสังคมหรื อสิ่งแวดล้ อมของ
ผู้เรี ยน และจัดเนือ้ หาสอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ตามลาดับ
5. บุคคลที่ให้ คาแนะนาในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
มากที่สุด คือ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย รองลงมา คือ เพื่อนครู ภาษาไทย ผู้บริ หาร
สถานศึกษา และนักวิชาการศึกษา ตามลาดับ
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2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตารางที่ 3 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่ าน
1) วิเคราะห์คาสาคัญ ประโยคสาคัญและ
จุดประสงค์ของผู้เขียน
2) จับใจความสาคัญของสิ่งที่อา่ น ความสัมพันธ์
ของเรื่ องและแนวคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ
3) วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นจากเรื่ องที่อา่ น
4) วิเคราะห์คณ
ุ ค่าที่ได้ รับจากการอ่านอย่าง
หลากหลาย
2. การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่ าน
1) การอภิปราย
2) การแบ่งกลุม่ ทางาน
3) การอ่านแบบร่วมมือ
4) SCAN & RUN (อ่านคร่าวๆ อ่านอย่างเร็ว)
5) SQ3R /4R (Survey , Question, Read , Record,
Recite ,Reflect) (อ่านคร่ าวๆ ตังค
้ าถาม อ่านละเอียด
จดบันทึก ทบทวน สะท้ อนการคิด)
6) KWL PLUS (Know Want Learned Plus)
(สิ่งที่ร้ ูมาแล้ ว สิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่เรี ยนรู้ ทบทวน)
7) 5W1H (Who, What ,Where ,When ,Why,
How) (ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทาไม อย่างไร)

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.74

0.75

มาก

2.72

0.71

มาก

2.58
2.51

0.68
0.67

มาก
น้ อย

2.63
2.70
2.60

0.79
0.76
0.68

มาก
มาก
มาก

2.14
2.22

0.65
0.74

น้ อย
น้ อย

1.98

0.70

น้ อย

2.17

0.94

น้ อย
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ตารางที่ 3 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์
1)
2)
3)
4)

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

วิเคราะห์เนื ้อหาของเรื่ องที่อา่ น
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลในเรื่ อง
วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่ องที่อา่ น
วิเคราะห์การใช้ ภาษา

2.81
2.53
2.69
2.51

0.75
0.62
0.73
0.65

มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

4. การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
คิดวิเคราะห์
1) การใช้ คาถาม
2) การใช้ แผนผังกราฟิ ก หรื อ แผนภาพความคิด
3) การอภิปราย
4) การคิดออกเสียง (Think Aloud)
5) การแบ่งกลุม่ คิด (คิดคู,่ คิดกลุม่ )
6) เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ

2.90
2.46
2.47
2.21
2.43
1.98

0.72
0.71
0.74
0.68
0.80
0.69

มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

2.72

0.75

มาก

2.79
2.48

0.80
0.64

มาก
น้ อย

2.45

0.72

น้ อย

5. ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การเขียน
1) เขียนแผนผังความคิด เพื่อแสดงความเข้ าใจ
บทเรี ยนต่างๆจากสิ่งที่อา่ น
2) เขียนความเรี ยงสรุปความเข้ าใจเรื่ องที่อา่ น
3) เขียนความเรี ยงเพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อโต้ แย้ ง
เกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ นอย่างมีเหตุผล
4) เขียนขยายความจากเรื่ องที่อ่าน
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ตารางที่ 3 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียน
1) การแบ่งกลุม่ เขียน
2) การเขียนแผนภาพความคิด
3) แลกเปลี่ยนกันอ่านและตรวจงานเขียน (Shared
Writing)
4) การเขียนภายใต้ คาแนะนาของครู (Guided
Writing)
5) การเขียนอย่างอิสระ (Independent Writing)
6) การใช้ เทคนิค SCPC (Suggest-Choose-PlanCompose) (การแนะนา การเลือกหัวข้ อ การวางโครงเรื่ อง
การเรี ยบเรี ยง)

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.72
2.67
2.52

0.69
0.71
0.63

มาก
มาก
น้ อย

2.53

0.71

น้ อย

2.29
2.01

0.81
0.82

น้ อย
น้ อย

จากตารางที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขี ยนของครู
ภาษาไทย มีการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้ การอ่าน พบว่า ครูให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์คาสาคัญ ประโยค
ส าคัญ และจุด ประสงค์ ข องผู้เ ขี ย นมากที่ สุด รองลงมา คื อ จับ ใจความส าคัญ ของสิ่ ง ที่ อ่ า น
ความสัมพันธ์ ของเรื่ องและแนวคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ วิเคราะห์ข้อเท็จจริ งและข้ อคิดเห็น
จากเรื่ องที่อา่ น และวิเคราะห์คณ
ุ ค่าที่ได้ รับจากการอ่านอย่างหลากหลาย ตามลาดับ
2. การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การอ่าน พบว่า ครู ใช้ เทคนิคการแบ่งกลุ่ม
ทางานมากที่สดุ รองลงมา คือ การอภิปราย การอ่านแบบร่วมมือ SQ3R /4R (Survey Question
Read Record Recite Reflect) (อ่านคร่าวๆ ตังค
้ าถาม อ่านละเอียด จดบันทึกทบทวน
สะท้ อนการคิด) 5W1H (Who What Where When Why How) (ใคร ทาอะไร ที่ไหนเมื่อไหร่
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ทาไม อย่างไร) SCAN & RUN (อ่านคร่าวๆ อ่านอย่างเร็ ว) และ KWL PLUS (Know Want
Learned Plus) (สิ่งที่ร้ ูมาแล้ ว สิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่เรี ยนรู้ ทบทวน) ตามลาดับ
3. ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์ พบว่า ครูให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์เนื ้อหาของ
เรื่ องที่อา่ นมากที่สดุ รองลงมา คือ วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่ องที่อ่าน วิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ของเหตุ
และผลในเรื่ อง และวิเคราะห์การใช้ ภาษา ตามลาดับ
4. การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การคิดวิเคราะห์ พบว่า ครู ใช้ เทคนิคการใช้
คาถามมากที่สดุ รองลงมา คือ การอภิปราย การใช้ แผนผังกราฟิ ก หรื อ แผนภาพความคิด การ
แบ่งกลุ่มคิด (คิดคู่, คิดกลุ่ม) การคิดออกเสียง (Think Aloud) และเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
ตามลาดับ
5. ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้ การเขียน พบว่า ครูให้ นกั เรี ยนเขียนความเรี ยงสรุปความ
เข้ าใจเรื่ องที่อ่านมากที่สุด รองลงมา คือ เขียนแผนผังความคิด เพื่อแสดงความเข้ าใจบทเรี ยน
เขียนความเรี ยงเพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อโต้ แย้ งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านอย่างมีเหตุผล และเขียน
ขยายความจากเรื่ องที่อา่ น ตามลาดับ
6. การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การเขียน พบว่า ครู ใช้ เทคนิคการแบ่งกลุ่ม
เขียนมากที่สดุ รองลงมา คือ การเขียนแผนภาพความคิด เขียนภายใต้ คาแนะนาของครู (Guided
Writing) แลกเปลี่ ย นกั น อ่ า นและตรวจงานเขี ย น (Shared
Writing) เขี ย นอย่ า งอิ ส ระ
(Independent Writing) และการใช้ เทคนิ ค SCPC (Suggest-Choose-Plan-Compose)
(การแนะนา การเลือกหัวข้ อ การวางโครงเรื่ อง การเรี ยบเรี ยง) ตามลาดับ
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2.3 การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
ตารางที่ 4 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
1. การใช้ ส่ ือ
1.1 หลักการเลือกใช้ ส่ ือในการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) สอดคล้ อง เหมาะสมกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์
2) ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของ
นักเรี ยน
3) สามารถปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรม
ให้ แก่นกั เรี ยน
4) เหมาะสมกับวัย ความรู้ และประสบการณ์ ของ
นักเรี ยน

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.62
2.66

0.75
0.67

มาก
มาก

2.59

0.79

มาก

2.61

0.73

มาก
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
1.2 สื่อที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) สื่อสิ่งพิมพ์
- แผนภาพ แผนภูมิ
- หนังสือพิมพ์
- วารสาร นิตยสาร
- หนังสือนิทาน เรื่ องสัน้ นิยาย นวนิยาย

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.67
2.85
2.74
3.00

0.74
0.74
0.75
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก

- สูจิบตั รการแสดง
- แผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์
- เพลง
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.05
2.25
2.06

0.65
0.74
0.81

น้ อย
น้ อย
น้ อย

- คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI)
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

1.81
1.61

0.84
0.68

น้ อย
น้ อย

- การสอนทางไกล (e-learning)
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

1.50
1.59

0.68
0.75

น้ อยที่สดุ
น้ อย
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
1.3 ขัน้ ตอนการใช้ ส่ ือในการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
2) ขันจั
้ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3) ขันสรุ
้ ป
4) ขันประเมิ
้
นผล
1.4 การผลิตและจัดหาสื่อการอ่ าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
1) ครูหลายคนร่วมกันจัดทาขึ ้น
2) ครูผลิตขึ ้นเอง
3) จัดซื ้อด้ วยงบประมาณของโรงเรี ยน
4) จัดซื ้อด้ วยงบประมาณส่วนตัว
5) ครูขอความอนุเคราะห์สื่อต่างๆ จากชุมชน
6) ครูและนักเรี ยนช่วยกันผลิตหรื อจัดหา
2. ด้ านการใช้ แหล่ งการเรี ยนรู้
2.1 หลักการเลือกใช้ แหล่ งการเรี ยนรู้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ใกล้ ตวั นักเรี ยน
2) สอดคล้ อง เหมาะสมกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์
3) ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของ
นักเรี ยน
4) ประหยัดค่าใช้ จา่ ย
5) มีความปลอดภัย

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.97
2.85
2.71
2.58

0.71
0.78
0.79
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก

2.65
2.86
2.44
2.26

0.77
0.69
0.81
0.82

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย

1.85
2.27

0.74
0.79

น้ อย
น้ อย

3.03
2.90
2.70

0.71
0.68
0.64

มาก
มาก
มาก

2.72
2.79

0.67
0.75

มาก
มาก
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ตารางที่ 4 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
2.2 แหล่ งการเรี ยนรู้ ท่ ีใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การ
อ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ห้ องสมุดโรงเรี ยน
2) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
3) ห้ องสมุดประชาชน
4) ห้ องสมุดเคลื่อนที่
5) สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ ้ าน
6) เว็บไซต์ (website)

X
3.45
1.66
1.76
1.60
1.63
3.13

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

0.73
0.67
0.75
0.72
0.78
0.86

มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก

จากตารางที่ 4 การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย มีการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การใช้ สื่อ
1.1 หลักการเลือกใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
พบว่า ครูเลือกใช้ สื่อที่ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยนมากที่สดุ รองลงมา คือ
สอดคล้ อง เหมาะสมกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับวัย ความรู้และประสบการณ์ของ
นักเรี ยน และสามารถปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมให้ แก่นกั เรี ยน ตามลาดับ
1.2 สื่อที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครู
เลือกใช้ สื่อหนังสือนิทาน เรื่ องสัน้ นิยาย นวนิยายมากที่สุด รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร แผนภาพ แผนภูมิ แผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพลง สูจิบตั รการแสดง คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และการสอน
ทางไกล (e-learning) ตามลาดับ
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1.3 ขันตอนการใช้
้
สื่อในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า
ครู ใช้ สื่อในขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยนมากที่สุด รองลงมา คือ ขันจั
้ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ขันสรุ
้ ป และขัน้
ประเมินผล ตามลาดับ
1.4 การผลิตและจัดหาสื่อการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครูผลิตขึ ้นเอง
มากที่สดุ รองลงมา คือ ครูหลายคนร่วมกันจัดทาขึ ้น จัดซื ้อด้ วยงบประมาณของโรงเรี ยน ครู และ
นักเรี ยนช่วยกันผลิตหรื อจัดหา จัดซือ้ ด้ วยงบประมาณส่วนตัว และครู ขอความอนุเคราะห์สื่อ
ต่างๆ จากชุมชน ตามลาดับ
2. การใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
2.1 หลักการเลือกใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน พบว่า ครู เลือกใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ใกล้ ตวั นักเรี ยนมากที่สุด รองลงมา คือ สอดคล้ อง
เหมาะสมกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ มีความปลอดภัย ประหยัดค่าใช้ จ่าย และตอบสนองความ
ต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน ตามลาดับ
2.2 แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
พบว่า ครู เลือกใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ ห้ องสมุดโรงเรี ยนมากที่สุด รองลงมา คือ เว็บไซต์ (website)
ห้ องสมุดประชาชน ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน และห้ องสมุด
เคลื่อนที่ ตามลาดับ
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2.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
ตารางที่ 5 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การประเมินผลการเรี ยนรู้
1. ช่ วงเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ประเมินก่อนการจัดการเรี ยนรู้
2) ประเมินระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
3) ประเมินหลังสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้
4) ประเมินทุกขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้
2. ผู้กาหนดเกณฑ์ ในการประเมินผลการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ครูภาษาไทย
2) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
3) ครูกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
4) ครูหลายคนร่วมกัน
5) กลุม่ โรงเรี ยน

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.69
2.66
2.87
2.46

0.70
0.67
0.74
0.70

มาก
มาก
มาก
น้ อย

3.11
2.90
2.11
2.04
1.90

0.76
0.69
0.80
0.85
0.86

มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
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ตารางที่ 5 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การประเมินผลการเรี ยนรู้
3. วิธีการที่ใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) การใช้ คาถาม
2) การใช้ แบบสอบถาม
3) การประเมินตนเอง
4) การให้ นกั เรี ยนร่วมกันประเมิน
5) การตรวจผลงาน
6) การสัมภาษณ์
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) แบบสังเกต
2) แบบวัด
3) แบบสอบถาม
4) แบบทดสอบ
5) แบบประเมินตนเอง
5. ผลงานของนักเรียนที่ประเมิน
1)
2)
3)
4)
5)

รายงาน
นิทรรศการ
แฟ้มพัฒนางาน
การทาหนังสือเล่มเล็ก
การเขียนแผนภาพความคิด

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

2.94
2.58
2.47
2.60
2.84
2.18

0.77
0.78
0.66
0.69
0.84
0.71

มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย

2.80

0.75

มาก

2.63
2.51
2.81
2.33

0.82
0.83
0.81
0.63

มาก
น้ อย
มาก
น้ อย

3.25
2.21
2.18
2.00
2.17

0.69
0.73
0.81
1.62
0.90

มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
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ตารางที่ 5 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปฏิบตั ใิ นการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
การประเมินผลการเรี ยนรู้
6. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการประเมิน (เลือกตอบข้ อใดข้ อหนึ่ง)
1) เกณฑ์แบบรูบริคส์ (Scoring Rubrics)
2) เกณฑ์การให้ คะแนนแบบอัตราส่วน
(เช่น 5/10 8/10)
3) เกณฑ์การให้ คะแนนตามคุณภาพ

X

ระดับปฏิบัติ
S.D. ความหมาย

0.31
0.73

1.62
1.36

น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ

2.56

1.62

มาก

(เช่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้ องปรับปรุง)

จากตารางที่ 5 การประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทย
มีการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ช่วงเวลาในการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครู
ประเมินหลังสิ น้ สุดการจัดการเรี ยนรู้ มากที่สุด รองลงมา คือ ประเมินก่อนการจัดการเรี ยนรู้
ประเมินระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ และประเมินทุกขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
2. ผู้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า
ครู ภาษาไทยมากที่สุด รองลงมา คือ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื่น ครูหลายคนร่วมกัน และกลุม่ โรงเรี ยน ตามลาดับ
3. วิธีการที่ใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครูใช้ วิธีการใช้
คาถามมากที่สดุ รองลงมา คือ การตรวจผลงาน การตรวจแบบทดสอบทังปรนั
้ ยและอัตนัย การ
ให้ นัก เรี ย นร่ ว มกัน ประเมิ น การใช้ แ บบสอบถาม การประเมิ น ตนเอง และการสัม ภาษณ์
ตามลาดับ
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครูใช้
แบบทดสอบมากที่สดุ รองลงมา คือ แบบสังเกต แบบวัด แฟ้มสะสมงาน แบบสอบถาม และแบบ
ประเมินตนเอง ตามลาดับ
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5. ผลงานของนักเรี ยนที่ประเมิน พบว่า ครู ใช้ รายงานมากที่สดุ รองลงมา คือ นิทรรศการ
แฟ้มพัฒนางาน การเขียนแผนภาพความคิด และการทาหนังสือเล่มเล็ก ตามลาดับ
6. เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน พบว่า ครูใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนแบบเกณฑ์การให้ คะแนน
ตามคุณภาพ (เช่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้ องปรับปรุ ง)มากที่สุด รองลงมา คือ เกณฑ์การให้ คะแนน
แบบอัตราส่วน (เช่น 5/10 8/10) และเกณฑ์แบบรูบริคส์ (scoring rubrics) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญหาการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นการอ่ า น
คิดวิเคราะห์ และเขี ยนของครู ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
3.1 ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 6 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปั ญหาในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
1. ปั ญหาในการเตรี ยมการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจในการเตรี ยมการจัดการ
เรี ยนรู้
2) ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
3) มีภาระงานมากเกินไป ทาให้ ไม่มีเวลาในการ
เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้
4) ขาดการประสานงานกั บ เพื่ อ นครู ใ นการ
เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.58

0.70

มาก

2.59

0.85

มาก

2.69

0.72

มาก

2.60

0.79

มาก
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ตารางที่ 6 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปั ญหาในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
2. ปั ญหาในการเลือกเนือ้ หาในการจัดการเรียนรู้
การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ขาดผู้แนะนา
2) ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการเลื อ กเนื อ้ หาที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3) เนื อ้ หาไม่ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจ
และความแตกต่างของนักเรี ยน
4 ) เ นื ้อ ห า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ
ประสบการณ์พื ้นฐานของนักเรี ยน
3. ปั ญหาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการเขี ยนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
2) ขาดผู้แนะนาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่
ถูกต้ อง
3) ไม่มีเวลาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.66
2.51

0.72
0.65

มาก
น้ อย

2.52

0.64

น้ อย

2.48

0.61

น้ อย

2.52

0.68

น้ อย

2.56

0.67

มาก

2.45

0.73

น้ อย
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ตารางที่ 6 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปั ญหาในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
4. ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ วิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรี ยนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจด้ านวิธีสอนและเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2) ประสบการณ์น้อยและยังไม่มีความชานาญ
3) วิธีสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่
เหมาะสมกับนักเรี ยน

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.55

0.63

น้ อย

2.56
2.50

0.69
0.65

มาก
น้ อย

จากตารางที่ 6 ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ปั ญหาในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครูมีภาระ
งานมากเกินไป ทาให้ ไม่มีเวลาในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ มากที่สุด รองลงมา คือ ขาดการ
ประสานงานกับเพื่อนครู ในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และขาดความรู้ความเข้ าใจในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
2. ปั ญหาในการเลือกเนื ้อหาในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า
ครูขาดผู้แนะนามากที่สุด รองลงมา คือ เนื ้อหาไม่ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจและความ
แตกต่างของนักเรี ยน ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการเลือกเนื ้อหาที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ และเนื ้อหาไม่เหมาะสมกับพัฒนาการและประสบการณ์พื ้นฐานของนักเรี ยน ตามลาดับ
3. ปั ญหาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครู
ขาดผู้แนะนาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ องมากที่สดุ รองลงมา คือ ขาดความรู้ความ
เข้ าใจในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ และไม่มีเวลาในการจัดทาแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามลาดับ
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4. ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ วิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน พบว่า ครู ประสบการณ์น้อยและยังไม่มีความชานาญมากที่สุด รองลงมา คือ ขาดความรู้
ความเข้ าใจด้ านวิธีส อนและเทคนิคการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และวิธีสอนและเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่เหมาะสมกับนักเรี ยน ตามลาดับ
3.2 ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตารางที่ 7 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ปั ญหาที่เกิดจากนักเรียน
1) กิจกรรมไม่ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจและ
ความแตกต่างของนักเรี ยน
2) นักเรี ยนมีพื ้นฐานความรู้ และความสามารถที่แตกต่าง
กัน
3) นักเรี ยน (บางส่วน) อ่านหนังสือไม่ออก หรื ออ่าน
หนังสือไม่คล่อง
4) นักเรี ยนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาไทย
ในการสื่อสาร

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.61

0.70

มาก

2.76

0.73

มาก

2.79

0.79

มาก

2.93

0.77

มาก
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ตารางที่ 7 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปั ญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ปั ญหาที่เกิดจากครู
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2) ขาดผู้แนะนาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3) กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
4) เวลาเรี ยนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามที่กาหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้
5) ขาดความรู้เรื่ องนวัตกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.57
2.66
2.38

0.74
0.79
0.72

มาก
มาก
น้ อย

2.58

0.80

น้ อย

2.46

0.77

น้ อย

จากตารางที่ 7 ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ปั ญหาที่เกิดจากนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาไทย
ในการสื่อสารมากที่สดุ รองลงมา คือ นักเรี ยน (บางส่วน) อ่านหนังสือไม่ออก หรื ออ่านหนังสือไม่
คล่อง นักเรี ยนมีพื ้นฐานความรู้และความสามารถที่แตกต่างกัน และกิจกรรมไม่ตอบสนองความ
ต้ องการ ความสนใจและความแตกต่างของนักเรี ยน ตามลาดับ
2. ปั ญหาที่เกิดจากครู พบว่า ครู ขาดผู้แนะนาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มากที่สุด
รองลงมา คือ เวลาเรี ยนไม่เ พียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามที่กาหนดไว้ ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ขาดความรู้ความเข้ าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ขาดความรู้เรื่ องนวัตกรรมการ
อ่า น คิดวิ เ คราะห์ แ ละเขี ยน และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไม่สอดคล้ อ งกับ จุดประสงค์ การเรี ย นรู้
ตามลาดับ
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3.3 ปั ญหาการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรี ยนรู้
ตารางที่ 8 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปั ญหาในการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
ปั ญหาการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
1.ปั ญหาด้ านการใช้ ส่ ือในการจัดการเรียนรู้การอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) สื่อมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
2) สื่อที่มีอยูไ่ ม่ทนั สมัย
3) ไม่มีเวลาเตรี ยมสื่อ
4) ขาดความรู้ความเข้ าใจและทักษะในการใช้
และผลิตสื่อ
5) ขาดวัสดุและงบประมาณในการจัดทาและจัดซื ้อ
สื่อ
6) ขาดสื่อที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้
7) ขาดทักษะในการดัดแปลงวัสดุท้องถิ่นมาใช้ เป็ น
สื่อ
8) สื่ออยูใ่ นสภาพชารุด ไม่สามารถนามาใช้ งานได้
9) สื่อที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรี ยน
10) ขาดผู้แนะนาในการผลิตสื่อ
11) ไม่มี เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก ารสื่ อ การเรี ย นการสอนใน
โรงเรี ยน
12) ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ มีการจัดทาสื่อ
13) ไม่มีการเก็บรักษาสื่อให้ เป็ นระบบ

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.79
2.77
2.74
2.78

0.78
0.77
0.73
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

2.80

0.79

มาก

2.81

0.72

มาก

2.73
2.76
2.58

0.83
0.80
0.83

มาก
มาก
มาก

2.84
2.67

0.76
0.85

มาก
มาก

2.70

0.81

มาก

2.72

0.81

มาก
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ตารางที่ 8 (ต่ อ) แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนระดับปั ญหาในการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทย
ปั ญหาการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
2.ปั ญหาด้ านการใช้ แหล่ งการเรี ย นรู้ ในการจั ด การ
เรี ยนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
1) ครูขาดทักษะและความรู้ในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2) นักเรี ยนขาดทักษะและความรู้ในการใช้ แหล่งการ
เรี ยนรู้เพื่อสืบค้ นข้ อมูลความรู้
3) แหล่ง การเรี ยนรู้ ที่ เ ลื อกไม่สอดคล้ องกับ เนื อ้ หา
และจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4) แหล่ ง การเรี ยนรู้ ที่ เ ลื อ กไม่ เ หมาะสมกั บ วั ย
ระดับชัน้ ความรู้ ประสบการณ์ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

2.58

0.73

มาก

2.71

0.67

มาก

2.52

0.72

น้ อย

2.50

0.69

น้ อย

จากตารางที่ 8 ปั ญหาการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย มีรายละเอียด ดังนี ้
1.ปั ญหาด้ านการใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน พบว่า ครูขาด
ผู้แนะนาในการผลิตสื่อมากที่สดุ รองลงมา คือ ขาดสื่อที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ ขาดวัสดุและงบประมาณในการจัดทาและจัดซือ้ สื่อ สื่ อมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักเรี ยน ขาดความรู้ความเข้ าใจและทักษะในการใช้ และผลิตสื่อ สื่อที่มีอยู่ไม่ทนั สมัย
สื่ออยู่ในสภาพชารุด ไม่สามารถนามาใช้ งานได้ ไม่มีเวลาเตรี ยมสื่อ ขาดทักษะในการดัดแปลง
วัสดุท้องถิ่นมาใช้ เป็ นสื่อ ไม่มีการเก็บรักษาสื่อให้ เป็ นระบบ ผู้บริ หารไม่สนับสนุนให้ มีการจัดทา
สื่อ ไม่มีเจ้ าหน้ าที่บริ การสื่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน และสื่อที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักเรี ยน ตามลาดับ
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2. ปั ญหาด้ านการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
พบว่า นักเรี ยนขาดทักษะและความรู้ ในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ เพื่อสืบค้ นข้ อมูลความรู้ มากที่สุด
รองลงมา คือ ครู ขาดทักษะและความรู้ ในการใช้ แหล่ง การเรี ยนรู้ เพื่ อจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ ที่เลือกไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และแหล่งการเรี ยนรู้ ที่
เลือกไม่เหมาะสมกับวัย ระดับชัน้ ความรู้ ประสบการณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.4 ปั ญหาการประเมินผลการเรียนรู้
ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนระดับปั ญหาในการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย
ปั ญหาการประเมินผลการเรียนรู้
1. ปั ญหาในการประเมินผลการเรียนรู้
การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

X

ระดับปั ญหา
S.D. ความหมาย

1) ขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการประเมินผลการ

2.48

0.78

น้ อย

2) ไม่สามารถจัดเวลาสาหรับการประเมินผลได้

2.40

0.78

น้ อย

3) นักเรี ยนมีจานวนมาก ไม่สามารถประเมินผลตาม
สภาพจริงได้
4) มีความยุง่ ยากในการสร้ างเครื่ องมือการประเมินให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5) จานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ต้องการประเมินมี
มากเกินไป

2.47

0.76

น้ อย

2.49

0.73

น้ อย

2.56

0.68

มาก

6) ข้ อทดสอบที่ ใ ช้ ในการประเมิ น ไม่ มี ม าตรฐาน
เพียงพอ
7) ขาดเอกสาร คูม่ ือและระเบียบการประเมินผลการ
เรี ยนรู้

2.55

0.68

น้ อย

2.63

0.70

มาก

เรี ยนรู้
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จากตารางที่ 9 ปั ญหาการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครู
ภาษาไทย พบว่า ครูขาดเอกสาร คูม่ ือและระเบียบการประเมินผลการเรี ยนรู้มากที่สดุ รองลงมา
คือ จานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการประเมินมีมากเกินไป ข้ อทดสอบที่ ใช้ ในการประเมินไม่
มีมาตรฐานเพียงพอ มีความยุง่ ยากในการสร้ างเครื่ องมือการประเมินให้ ครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ ขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการประเมินผลการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีจานวนมาก ไม่สามารถ
ประเมินผลตามสภาพจริงได้ และไม่สามารถจัดเวลาสาหรับการประเมินผลได้ ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ สภาพ
การจั ด การเรี ยนรู้ ด้ า นการอ่ า น คิด วิเ คราะห์ และเขี ยน ของครู ภ าษาไทย ในโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
4.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
สภาพการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ของครูภาษาไทย พบว่า ครูจดั ลาดับเนื ้อหาจากง่าย
ไปยาก ไม่มีการบูรณาการกับสาระการเรี ยนรู้ อื่นๆ และจัดสาระการเรี ยนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา
ความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน
4.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
สภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของครู ภาษาไทย พบว่า ครู มีลาดับขันตอนในการจั
้
ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ครบ คือ ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ขัน้ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และขัน้ สรุ ป ครู จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการให้ นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิและมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับบุคคลอื่น และจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้หลากหลาย มีค วามยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน ครูให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์คา
สาคัญ ประโยคสาคัญและจุดประสงค์ของผู้เขียน ให้ นกั เรี ยนจับใจความสาคัญของสิ่งที่อ่าน
ความสัมพันธ์ ของเรื่ องและแนวคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ วิเคราะห์ข้อเท็จจริ งและข้ อคิดเห็น
จากเรื่ องที่อ่าน
ให้ นักเรี ยนวิเคราะห์คุณค่าหรื อข้ อคิดที่ ได้ รับจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลาย ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์การใช้ ภาษา เขียนแผนผังความคิด เพื่อแสดงความเข้ าใจใน
บทเรี ยนต่างๆจากสิ่งที่อ่าน ให้ นกั เรี ยนเขียนสรุปความเข้ าใจเรื่ องที่อ่านและเขียนความเรี ยงเพื่อ
แสดงความคิดเห็น หรื อโต้ แย้ งเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ครูใช้ วิธีการสอนไม่หลากหลาย
ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและแบ่งกลุ่มทางาน ครูไม่มีวิธีการกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ เท่าที่ควร จนบางครัง้ ทาให้ บรรยากาศในห้ องเรี ยนไม่มี
การพูดคุยโต้ ตอบกันระหว่างครู และนักเรี ยน ถึงแม้ ครู จะพยายามเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสอบถาม
ข้ อสงสัยก็ตาม และครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ไม่เหมาะสมกับเวลา ส่วนใหญ่จะสอนเกินเวลาที่
กาหนด
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4.3 การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
สภาพการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ของครู ภาษาไทย พบว่า ครู ใช้ สื่อการเรี ยนรู้ ในขัน้
นาเข้ าสู่บทเรี ยน สื่อส่วนใหญ่ที่ครูใช้ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือนิยาย และเป็ นสื่อ
การเรี ยนรู้ที่ทาขึ ้นเอง หาง่ายในท้ องถิ่น นอกจากนี ้ ครูแนะนาให้ นกั เรี ยนศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่ง
การเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย และสอดคล้ องกับความสนใจของนักเรี ยน ครูเตรี ยมสื่อสาหรับการ
จัดการเรี ยนรู้ ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน เนื่องจากสื่อส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชารุ ด ไม่สามารถ
นามาใช้ งานได้ อีกทังขาดวั
้
สดุและงบประมาณในการจัดทาและจัดซือ้ นักเรี ยนมีโอกาสใช้ สื่อ
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้อย นักเรี ยนจึงใช้ สื่ อในการปฏิบตั ิกิจกรรมได้ ไม่ทวั่ ถึง ส่วนใหญ่ครู จึง
แบ่ง กลุ่ม นัก เรี ย นให้ ใ ช่ สื่ อ ร่ ว มกัน แหล่ง การเรี ย นรู้ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ภ ายในบริ เ วณโรงเรี ย น คื อ
ห้ องสมุดโรงเรี ยน เนื่องจากสภาพปั ญหาความไม่สงบในพื ้นที่ ครูจึงไม่สามารถใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
นอกบริเวณโรงเรี ยนได้
4.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
สภาพการประเมินผลการเรี ยนรู้ของครูภาษาไทย พบว่า ครูกาหนดการประเมินผล
ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัดในหลักสูตร ครูใช้ วิธีการและเครื่ องมือประเมินผล
การเรี ยนรู้ไม่หลากหลาย ครูประเมินผลการเรี ยนรู้นกั เรี ยนเพียงคนเดียว ครู ไม่จดั ทาเครื่ องมือการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ไว้ เป็ นหลักฐานชัดเจน จึงไม่สามารถทราบเกณฑ์การประเมินผลนักเรี ยน
ขาดการจดบันทึกผลการประเมินจึงไม่สามารถแจ้ งผลการประเมินให้ นกั เรี ยนทราบได้ ทนั ที
ตอนที่ 5 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ หั ว หน้ ากลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยและนักวิชาการศึกษา เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน
คิดวิเคราะห์ และเขี ยน ของครู ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน
5.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
1) การสัมภาษณ์หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย พบว่า ครูสว่ นใหญ่ออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม โดยกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมและประเมินผล เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้ าใจและผู้ให้ คาแนะนา ส่วนครูบางคนที่เคยเข้ าอบรมจะออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
แบบย้ อนกลับ (backward design) แต่ไม่แน่ใจว่า ออกแบบถูกต้ องหรื อไม่ ครู ส่วนใหญ่เห็นว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู้มีรูปแบบไม่แน่นอน การกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู้เป็ นหน้ าที่สาคัญ
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ของฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน เพราะส่วนใหญ่การกาหนดเนือ้ หาที่ใช้ สอนแต่ละภาคเรี ยนจะมีการ
ประชุมร่วมกับฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน จากนันหั
้ วหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้จึงแนะนาให้ ครูผ้ สู อนจัด
เนื ้อหาตามที่ประชุม
2) การสัมภาษณ์นกั วิชาการศึกษา พบว่า ครู ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ (backward design) และไม่เคยได้ รับการอบรม เพราะ
ข้ อจากัดในการเดินทางจากปั ญหาความไม่ สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครู ไม่สามารถ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ได้ ตรงตามหลักสูตร เนื่องจากนักเรี ยนบางส่วนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ครู จึงต้ องปรับรู ปแบบการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจได้
มากยิ่ง ขึน้ อี ก ทัง้ ครู มี ภ าระงานมาก ท าให้ ไ ม่มี เ วลาในการเตรี ย มการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ครูสว่ นใหญ่ใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้สาเร็ จรูปจากอินเตอร์ เน็ต โดยหลีกเลี่ยงการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ขดั ต่อหลักศาสนา
5.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) การสัมภาษณ์หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย พบว่า ครูสว่ นใหญ่สอนไม่ครบ
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ใช้ วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบแบ่งกลุ่มทางาน ให้ นกั เรี ยนร่ วมกัน
อภิ ป ราย เสนอความคิดเห็ น ครู บ างคนใช้ ภ าษามลายูถิ่ น อธิ บายเนื อ้ หาบทเรี ยนแทนการใช้
ภาษาไทย ครูที่ไม่จบการสอนภาษาไทยไม่มีเทคนิค ทักษะการสอนให้ นักเรี ยนอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนได้ ส่วนครูที่จบใหม่ถ่ายทอดเนื ้อหาไม่เป็ น
2) การสัมภาษณ์นกั วิชาการศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่ยงั ยึดติดกับการสอนแบบเดิม คือ
การสอนแบบบรรยาย อีกทังนั
้ กเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน จึงส่งผลให้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาไทยทาได้ ไม่ครบตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และนักเรี ยนบางส่วนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ จึงทาให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทาได้ ไม่ครบถ้ วนตามหลักสูตร และครูส่วนใหญ่ไม่ได้
จบการสอนภาษาไทยจึงทาให้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ ไม่ครอบคลุมเนื ้อหาทังหมด
้
5.3 การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
1) การสัมภาษณ์หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย พบว่า ครูใช้ สื่อบัตรคามากที่สดุ
รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ หนังสือนิยาย ที่ส่วนใหญ่ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน
เลื อกตามความสนใจ ครู ส่วนใหญ่ ใช้ งบประมาณส่วนตัวมาผลิตสื่อ โดยใช้ สื่ อที่ หาได้ ง่ ายใน
ท้ องถิ่น ปรับปรุงสื่อที่มีอยู่จากการผลิตร่วมกับนักเรี ยน โรงเรี ยนขาดแคลนงบประมาณ ผู้บริ หาร
ไม่ส นับสนุนให้ มี การจัด ซื อ้ สื่ อ จึง ท าให้ สื่ อมี จ านวนจ ากัด ไม่เพี ยงพอต่อ ความต้ อ งการของ
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นักเรี ยน นอกจากนี ้ ครู ไม่สามารถใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ นอกโรงเรี ย นได้ เนื่องจากปั ญหาความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้ นกั เรี ยนขาดโอกาสในการเรี ยนรู้นอกสถานที่
2) การสัมภาษณ์นกั วิชาการศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็ นผู้ผลิตสื่อด้ วยตนเอง โดยบาง
โรงเรี ยนมีเงินสนับสนุนการผลิตสื่อ แต่บางโรงเรี ยนไม่มีเงินสนับสนุน ครูจึง ต้ องออกค่าใช้ จ่ายเอง
ครู ส่วนใหญ่ใช้ สื่อประเภทหนังสือนวนิยาย และหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับหลักศาสนา
เพื่ อ สอนอ่า น คิด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น โดยครู ให้ นัก เรี ย นเลื อ กหนัง สื อ ที่ ส นใจ แล้ ว ให้ นัก เรี ย น
วิเคราะห์เนื ้อหา และข้ อคิดที่ได้ จากเรื่ อง ส่วนแหล่งการเรี ยนรู้ ที่ครู ใช้ คือ ห้ องสมุดโรงเรี ยนและ
เว็บไซต์ ปั ญหาที่พบ คือ ครู ส่วนใหญ่ใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนรู้ น้ อยและไม่มีความหลากหลาย
ซึง่ มีสาเหตุมาจากครูขาดผู้แนะนาและขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ จึงทาให้ สื่อมีจานวนจากัด
และไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยน และไม่สามารถใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ นอกโรงเรี ยนได้
เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้ นกั เรี ยนขาดโอกาสในการ
เรี ยนรู้นอกสถานที่
5.4 การประเมินผลการเรียนรู้
1) การสัมภาษณ์หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย พบว่า ครูส่วนใหญ่ประเมินผล
การเรี ยนรู้ นักเรี ยนก่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และหลังสิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วย
แบบทดสอบอัตนัย โดยมอบหมายงานให้ นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้ านแล้ วตรวจให้ คะแนน ครูสงั เกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ แต่ไม่จดั ทาเป็ นเครื่ องมือประเมินผลที่เป็ นหลักฐาน ครูไม่สามารถวิเคราะห์
หาคุณภาพของเครื่ องมือได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ยังพบว่าจานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการ
ประเมินมีมาก ทาให้ ครู ไม่สามารถประเมินนักเรี ยนได้ ครบตามจานวนจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ครู ไม่
สามารถจัดการประเมินผลการเรี ยนรู้ได้ ตอ่ เนื่อง เพราะนักเรี ยนขาดเรี ยนบ่อย
2) การสัมภาษณ์นกั วิชาการศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่ประเมินผลการเรี ยนรู้นกั เรี ยนก่อน
การจัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และหลัง สิ น้ สุดการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โดยมี ครู ภ าษาไทย และ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์ ครูใช้ คาถามและการตรวจแบบทดสอบ
ทัง้ ปรนัย และอัตนัยในการประเมิ น โดยใช้ แบบทดสอบ และแบบสัง เกตเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ประเมิน ผลงานของนักเรี ยนที่ประเมินมากที่สดุ คือ รายงาน แต่ปัญหาที่พบ คือ ครูส่วนใหญ่ขาด
คูม่ ือและระเบียบการประเมิน และจานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการประเมินมีมาก ทาให้ ครู
ไม่สามารถประเมินนักเรี ยนได้ ครบตามจานวนจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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5.5 ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
การสัมภาษณ์หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยและนักวิชาการศึกษาและเกี่ยวกับ
สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทยในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปั ญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นอกเหนือจาก 4 ด้ าน ดังที่กล่าวข้ างต้ น สรุปได้ ดงั นี ้
1) ครู และนักเรี ยนใช้ ภาษามลายูท้องถิ่นในการสนทนากันระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู้ เนื่องจากนักเรี ยนส่วนมากอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ ได้ จึงเกิดความแตกต่างกันระหว่าง
นัก เรี ย นในระดับ ชัน้ เดี ย วกัน เวลาในการจัด กิ จ กรรมจึง ไม่เ พี ย งพอ และสอนได้ ไ ม่ค รบตาม
จุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เพราะครูต้องพยายามสอนให้ นกั เรี ยนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ ได้ ก่อนที่จะ
เริ่มการสอนในขันตอนต่
้
อไป ดังนัน้ การสอนให้ นกั เรี ยนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจึงสอนได้ ยาก
2) ครู ส่วนใหญ่ไม่จบสาขาการสอนภาษาไทยโดยตรง จึงขาดความรู้ ทักษะการ
สอน ทาให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้ไม่เพียงพอ และจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ ทาให้ ครูย้าย
ออกนอกพื ้นที่เป็ นจานวนมาก จึงเกิดความไม่ตอ่ เนื่องในการจัดการเรี ยนการสอน
3) ครูมีภาระงานมากเกินไป นอกเหนือจากการสอนในชันเรี
้ ยน เช่น ครูประจาชัน้
งานวิชาการ งานธุรการ ทาให้ ไม่มีเวลาในการเตรี ยมและจัดการเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพเท่าที่ควร

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ การนาเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้าน
การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
โรงเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดอบรมการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ย นรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design) พร้ อม
ทังให้
้ คาแนะนา อธิบายข้ อดี ข้ อเสีย หรื อความแตกต่างของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทงสอง
ั้
แบบ เพื่อที่ครูจะได้ นาไปพัฒนาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองต่อไป อีกทังโรงเรี
้
ยนควร
จัดคาบเรี ยนภาษาไทยเพิ่มมากขึ ้น และควรเพิ่มอัตราครู ภาษาไทย ที่จบสาขาภาษาไทยโดยตรง
ให้ เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อจ้ างครู ภาษาไทยที่ใช้ ภาษาไทยสื่อสารได้ ถกู ต้ อง
ชัดเจนทดแทน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรปรับปรุ งหลักสูตรให้ เหมาะสมกับพืน้ ที่ โดยเน้ น
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เนื ้อหาให้ นกั เรี ยนสามารถฝึ กอ่านคาง่ายๆ และพัฒ นาไปจนสามารถอ่านเป็ นเรื่ องราวได้ รวมไป
ถึงทดสอบความสามารถด้ านการอ่านและเขียนของนักเรี ยน
6.2 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน และมีการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ ครู ควรร่ วมมือกันใน
การพัฒนาเทคนิค เลือกรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน ควรจัดอบรมทักษะ
การใช้ ภาษาไทยของครู ให้ ถูกต้ อง ทัง้ ด้ านการอ่านและการเขี ยน เพื่อที่ ครู จ ะได้ นาความรู้ มา
ถ่ายทอดให้ นกั เรี ยนได้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น พร้ อมทังติ
้ ดตามประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนรู้
ของครูหลังจากที่ได้ รับการอบรมเสร็จสิ ้นแล้ ว
6.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสามารถผลิตสื่อได้ อย่างเพียงพอต่อจานวน
นักเรี ยน ปรั บปรุ ง ห้ องสมุดให้ มี จานวนหนังสื อเพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยน ปรับปรุ ง
ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ให้ มีจานวนคอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ ้น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่บริ การสื่อการ
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยน และจัดเก็บรักษาสื่ออย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยน ยืมสื่อการเรี ยนรู้
ระหว่างครูในหน่วยงานเดียวกัน
6.4 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการประเมินผลการเรียนรู้
โรงเรี ยนควรส่งเสริมให้ ครูศกึ ษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและส่ ง ครู เ ข้ า อบรมในโครงการต่า งๆ หลัง จากเสร็ จ สิ น้ การอบรมควรมี
ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินการจัดการประเมินผลการเรี ยนรู้ของครู อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของครู นอกจากนี ้ ควรแนะนาและส่งเสริมให้ ครูใช้ เครื่ องมือการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิ ดวิเคราะห์และเขียนของ
ครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปผลการวิจยั
และมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลทั่วไปของครู ภาษาไทยที่ตอบแบบสอบถาม
ครูส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ปริ ญญาตรี
มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนภาษาไทยระหว่ า ง 1-5 ปี ครู ส่ ว นใหญ่ มี ห น้ า ที่ อื่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
นอกเหนือจากการสอน และไม่เคยเข้ าอบรม/สัมมนา/ประชุม /ศึกษาดูงานหรื อได้ รับการนิเทศ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2. สภาพการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ครูสว่ นใหญ่ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบเดิม โดยกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมและประเมินผล แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ครูใช้
มากที่สุด คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายภาค การจัดสาระการเรี ยนรู้ ที่ครู ใช้ มากที่ สุด คือ จัดให้
สอดคล้ องกับสภาพสังคมหรื อสิ่งแวดล้ อมของผู้เรี ยน บุคคลที่ให้ คาแนะนามากที่สุด คือ หัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูจดั ลาดับเนื ้อหาจากง่ายไปยาก
จัดสาระการเรี ยนรู้ ที่ สอดคล้ องกับสภาพสัง คมและสิ่ง แวดล้ อมของผู้เรี ยนและคานึงถึง ความรู้
พื ้นฐานของนักเรี ยน
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ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
การกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นหน้ าที่สาคัญของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
และฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน เพราะส่วนใหญ่การกาหนดเนื ้อหาที่ใช้ สอนแต่ละภาคเรี ยน จะต้ องมีการ
ประชุมร่วมกับฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน จากนันหั
้ วหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้จึงแนะนาให้ ครูผ้ สู อนจัด
เนื ้อหาตามมติที่ประชุม
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่านที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ
ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์คาสาคัญ ประโยคสาคัญ เทคนิคที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ คือ การแบ่งกลุ่มทางาน
กิจกรรมการเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์ที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์เนื ้อหาของเรื่ องที่อ่าน
เทคนิคที่ ครู ใ ช้ ม ากที่ สุด คือ การใช้ คาถาม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การเขี ยนที่ ค รู ใช้ ม ากที่ สุด คื อ
ให้ นกั เรี ยนเขียนสรุปความเข้ าใจเรื่ องที่อา่ น เทคนิคที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ การแบ่งกลุม่ เขียน
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูมีลาดับขันตอนในการจั
้
ด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ครบ ครู จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ หลากหลาย มี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกับ
นักเรี ยน เช่น จับใจความสาคัญของสิ่งที่อ่าน วิเคราะห์ข้อเท็จจริ งและข้ อคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่าน
วิเคราะห์คณ
ุ ค่าหรื อข้ อคิดที่ได้ รับจากการอ่าน วิเคราะห์การใช้ ภาษาและเขียนแผนผังความคิด
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ ไม่ครบถ้ วนตาม
หลักสูตร และไม่ครอบคลุมเนื ้อหาทังหมด
้
2.3 การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ครูมีหลักในการเลือกใช้ สื่อมากที่สดุ คือ
ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน สื่ อส่วนใหญ่ ที่ครู ใช้ คือ หนัง สื อนิ ทาน
เรื่ องสัน้ นิยาย นวนิยาย ขันตอนการใช้
้
สื่อที่ครู ใช้ มากที่สดุ คือ ขันจั
้ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิธีการ
ผลิตและจัดหาสื่อที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ ครูผลิตขึ ้นเอง ส่วนแหล่งการเรี ยนรู้ครู มีหลักการเลือกมาก
ที่สดุ คือ ใกล้ ตวั นักเรี ยน แหล่งการเรี ยนรู้ที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ ห้ องสมุดโรงเรี ยน
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูใช้ สื่อการเรี ยนรู้ในขันน
้ าเข้ าสู่
บทเรี ยน สื่อส่วนใหญ่ที่ครู ใช้ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนัง สือนิยาย และเป็ นสื่ อการ
เรี ยนรู้ที่ทาขึ ้นเอง หาง่ายในท้ องถิ่น
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ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ใช้ งบประมาณส่วนตัวมาผลิตสื่อ
โดยใช้ สื่อที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่น ครูส่วนใหญ่ใช้ สื่อประเภทหนังสือนวนิยาย และหนังสือพิมพ์ ที่มี
เนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับหลักศาสนาเพื่อสอนอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยครูให้ นกั เรี ยนเลือกหนังสือ
ที่สนใจ แล้ วให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์ เนื ้อหา และข้ อคิดที่ได้ จากเรื่ อง ครูไม่สามารถใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
นอกโรงเรี ยนได้ เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้ นกั เรี ยนขาด
โอกาสในการเรี ยนรู้นอกสถานที่
2.4 การประเมินผลการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ช่วงเวลาในการประเมินที่ครูใช้ มากที่สดุ คือ
ประเมินหลังสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้ ผู้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินมากที่สุด คือ ครู ภาษาไทย
วิธีการที่ครูใช้ ในการประเมินมากที่สดุ คือ การใช้ คาถาม เครื่ องมือที่ครูใช้ ในการประเมินมากที่สดุ
คือ แบบทดสอบ ผลงานของนักเรี ยนที่ประเมินมากที่สุด คือ รายงาน เกณฑ์ส่วนใหญ่ที่ครู ใช้ ใน
การประเมิน คือ เกณฑ์การให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูสว่ นใหญ่สามารถกาหนดการ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ครอบคลุม จุด ประสงค์ การเรี ย นรู้ และเปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ยนร่ ว มกัน
ประเมินผลงานของเพื่อน
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ประเมินผลการเรี ยนรู้นกั เรี ยนก่อน
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และหลัง สิ น้ สุด การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยแบบทดสอบอัต นัย
โดยมอบหมายงานให้ นกั เรี ยนทาเป็ นการบ้ านแล้ วตรวจให้ คะแนน ครูสงั เกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ต่างๆ เช่น การตังใจเรี
้ ยน การทากิจกรรมกลุม่ แต่ไม่จดั ทาเป็ นเครื่ องมือประเมินผลที่เป็ นหลักฐาน
3. ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1 ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ครูมีภาระงานมากเกินไป ทาให้ ไม่มีเวลาในการ
เตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ ปั ญหาในการเลือกเนื ้อหาของครูที่พบมากที่สดุ คือ ครูขาดผู้แนะนา
ปั ญหาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครูที่พบมากที่สดุ คือ ขาดผู้แนะนาในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ อง ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ วิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ของครูที่
พบมากที่สดุ คือ ประสบการณ์น้อยและยังไม่มีความชานาญ
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ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ไม่ชี ้แจงจุดประสงค์ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนรู้ จัดเนื ้อหาโดยไม่บูรณาการกับสาระการ
เรี ยนรู้อื่นๆ และจัดสาระการเรี ยนรู้ไม่เหมาะสมกับเวลา ความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบย้ อนกลับ (backward design) และไม่สามารถออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ได้ ตรงตามหลักสูตร เนื่องจากนักเรี ยนบางส่วนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อีกทังครู
้ มี
ภาระงานมาก ทาให้ ไม่มีเวลาในการเตรี ยมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และครู ส่วนใหญ่จัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้สาเร็ จรู ปจากอินเตอร์ เน็ต โดยไม่
ปรับปรุงให้ ตรงกับเนื ้อหาและกิจกรรมที่สอน
3.2 ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ปั ญหาที่เกิดจากนักเรี ยน คือ นักเรี ยนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร จึงใช้ ภาษาไทยไม่ถูกต้ องคล่องแคล่ว ส่วน
ปั ญหาที่เกิดจากครู คือ ขาดผู้แนะนาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูใช้ วิธีการสอนไม่หลากหลาย
ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและแบ่งกลุ่มทางาน ครูไม่มีวิธีการกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ เท่าที่ควร จนบางครัง้ ทาให้ บรรยากาศในห้ องเรี ยนไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและนักเรี ยน ถึงแม้ ครูจะพยายามเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสอบถามข้ อสงสัยก็
ตาม และครูจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่เหมาะสมกับเวลา ทาให้ สอนเกินเวลาที่กาหนด
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ประสบปั ญหา สอนไม่ครบตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ครู บางคนใช้ ภาษามลายูถิ่นอธิบายเนื ้อหาบทเรี ยนแทนการใช้ ภาษาไทย
ครู ที่ ไ ม่ จ บการสอนภาษาไทยโดยตรงไม่ มี ค วามรู้ เทคนิ ค ทัก ษะการสอนให้ นัก เรี ย นอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียนได้ ส่วนครูที่จบใหม่มีประสบการณ์การสอนน้ อย ไม่แม่นยาเนื ้อหา ถ่ายทอด
เนื ้อหาไม่เป็ น นักเรี ยนจึงขาดความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนรู้
3.3 ปั ญหาการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ปั ญหาด้ านการใช้ สื่อ คือ ครูขาดผู้แนะนาในการ
ผลิตสื่อ ส่วนปั ญหาด้ านการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ คือ นักเรี ยนขาดทักษะและความรู้ในการใช้ แหล่ง
การเรี ยนรู้เพื่อสืบค้ นข้ อมูลความรู้
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ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูเตรี ยมสื่อสาหรับการจัดการ
เรี ยนรู้ ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน สื่อส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชารุ ด ไม่สามารถนามาใช้ งานได้
อีกทังขาดวั
้
สดุและงบประมาณในการจัดทาและจัดซื ้อ นักเรี ยนมีโอกาสใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์น้อย
แหล่งการเรี ยนรู้ที่ครูใช้ ส่วนใหญ่อยู่ภายในบริ เวณโรงเรี ยน คือ ห้ องสมุดโรงเรี ยน เนื่องจากสภาพ
ปั ญหาความไม่สงบในพื ้นที่ ครูจงึ ไม่สามารถใช้ แหล่งการเรี ยนรู้นอกบริเวณโรงเรี ยนได้
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่เป็ นผู้ผลิตสื่อด้ วยตนเอง ครูใช้ สื่อ
น้ อยและไม่มีความหลากหลาย สาเหตุมาจากครูขาดผู้แนะนาและขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ
จึงทาให้ สื่อมีจานวนจากัด และไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยน และไม่สามารถใช้ แหล่ง
การเรี ยนรู้ นอกโรงเรี ยนได้ เนื่องจากปั ญหาความไม่ สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้
นักเรี ยนขาดโอกาสในการเรี ยนรู้นอกสถานที่
3.4 ปั ญหาการประเมินผลการเรียนรู้
ข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ครูขาดเอกสาร คูม่ ือ ระเบียบการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ และจานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการประเมินมีมากเกินไป
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครูกาหนดการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ว้ ัดในหลักสูตร ครู ใช้ วิธี การและเครื่ องมื อ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ไม่หลากหลาย ครูประเมินผลการเรี ยนรู้นกั เรี ยนเพียงคนเดียว และไม่จดั ทา
เครื่ องมือการประเมินผลการเรี ยนรู้ไว้ เป็ นหลักฐานชัดเจน นักเรี ยนจึงไม่สามารถทราบเกณฑ์การ
ประเมินผล ทังยั
้ งขาดการจดบันทึกผลการประเมิน จึงไม่สามารถแจ้ งผลการประเมินให้ นกั เรี ยน
ทราบได้ ทนั ที
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูสว่ นใหญ่ขาดคูม่ ือและระเบียบการประเมิน
และจานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการประเมินมีมาก ทาให้ ครูไม่สามารถประเมินนักเรี ยนได้
ครบตามจานวนจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ครู ส่วนใหญ่ใช้ เครื่ องมือประเมินผลสาเร็ จรู ปจากอินเตอร์ เน็ต
ประเมินผลนักเรี ยน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริ บทของพื ้นที่
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4. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ของครู ภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
โรงเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดอบรมการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design) พร้ อมทังให้
้ คาแนะนา อธิบายข้ อดี
ข้ อเสี ย หรื อความแตกต่างของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ สองแบบ เพื่อที่ ครู จ ะได้ นาไป
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองต่อไป โรงเรี ยนควรจัดชัว่ โมงเรี ยนภาษาไทยเพิ่ม
มากขึน้ และควรเพิ่ม อัต ราครู ภ าษาไทย ที่ จ บสาขาภาษาไทยโดยตรงให้ เหมาะสมกับจ านวน
นักเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อจ้ างครูภาษาไทยที่ใช้ ภาษาไทยสื่อสารได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน
4.2 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรจัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน และมีการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างสม่าเสมอ ครู ควรร่ วมมือกันในการเลือก
เทคนิค และรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน ควรจัดอบรมทักษะการใช้ ภาษาไทย
ของครูให้ ถกู ต้ อง ทังด้
้ านการอ่านและการเขียน เพื่อที่ครูจะได้ นาความรู้มาถ่ายทอดให้ นกั เรี ยนได้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น พร้ อมทังติ
้ ดตามประสิทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนรู้ ของครู หลังจากที่ได้ รับ
การอบรมเสร็จสิ ้นแล้ ว
4.3 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสามารถผลิตสื่อได้ อย่างเพียงพอต่อจานวนนั กเรี ยน
รวมถึงพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ที่มีอยู่ในโรงเรี ยนให้ หลากหลาย จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่บริ การสื่อการ
เรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน และจัดเก็บรักษาสื่ออย่างเป็ นระบบ นอกจากนี ้โรงเรี ยนควรปรับลดภาระงาน
อื่นๆ ของครูลง เพื่อให้ ครูมีเวลาในการผลิตและพัฒนาสื่อเพิ่มมากขึ ้น
4.4 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาการประเมินผลการเรียนรู้
โรงเรี ยนควรส่งเสริ มให้ ครูศกึ ษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผลการเรี ยนรู้ โดย
ส่งครูเข้ าอบรมในโครงการต่างๆ และควรมีผ้ เู ชี่ยวชาญมาประเมินการจัดการประเมินผลการเรี ยนรู้
ของครู อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการปฏิ บตั ิงานของครู หลังจากเสร็ จสิ ้นการอบรม นอกจากนี ้
ควรแนะน าและส่ง เสริ ม ให้ ค รู ใช้ เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ที่ ห ลากหลายและจัด ท า
เครื่ องมือให้ เป็ นหลักฐานที่ชดั เจน
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อภิปรายผล
สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประเด็นสาคัญในการ
อภิปราย ดังนี ้
1. สภาพการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ครูสว่ นใหญ่มีวิธีการ
ออกแบบการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แบบเดิม โดยกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิ จ กรรมและ
ประเมินผล เนื่องจากครูสว่ นใหญ่ไม่เคยเข้ ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยน้ อย คือระหว่า ง 1-5 ปี
ครู ใ ช้ แ ผนการจัด การเรี ย นรู้ รายภาค โดยจัด สาระการเรี ย นรู้ สอดคล้ อ งกับ สภาพสัง คมหรื อ
สิ่งแวดล้ อมของผู้เรี ยน จัดให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลที่ให้ คาแนะนา คือ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และ
เพื่อนครูภาษาไทย ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ที่กล่าวว่า ครู
ควรจัด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งเหมาะสมกับ วัย ความสามารถและความสนใจของผู้เ รี ย น และ
สอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ที่พบว่า ครู จดั สาระการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึง
สภาพแวดล้ อมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม สภาพใน
ห้ องเรี ยน ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยสิ่งของที่เกี่ ยวข้ องกับศาสนาอิสลาม เช่น รู ปภาพบนผนังห้ อง
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งใช้ เป็ นภาษามลายูทงสิ
ั ้ ้น รวมทังสอดคล้
้
องกับข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ที่พบว่า ครู ส่วนใหญ่ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบเดิม เนื่องจากขาดผู้ให้
คาแนะนาและไม่เคยได้ รับการอบรมการออกแบบการเรี ยนรู้ แนวใหม่ เพราะข้ อจากัดเรื่ องการ
เดินทาง เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ครู สว่ นใหญ่ให้ นกั เรี ยน
วิเคราะห์คาสาคัญ ประโยคสาคัญและจุดประสงค์ของผู้เขียน และให้ นกั เรี ยนจับใจความสาคัญ
ของสิ่งที่อา่ น ความสัมพันธ์ของเรื่ องและแนวคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ โดยให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
ทางาน และอภิปราย ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์เนื ้อหาของเรื่ องที่อ่าน และให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์ข้อคิด
จากเรื่ องที่อ่าน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ครูใช้ คาถามและการ
อภิปราย แล้ วให้ นกั เรี ยนเขียนความเรี ยงสรุปความเข้ าใจเรื่ องที่อ่าน และให้ นกั เรี ยนเขียนแผนผัง
ความคิด เพื่อแสดงความเข้ าใจในบทเรี ยนต่างๆ ส่วนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การเขียน
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ส่วนใหญ่ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเขียน และเขียนแผนภาพความคิด ประเด็นนี ้สอดคล้ องกับข้ อมูล
จากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ที่พบว่า ส่วนใหญ่ครูให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ ทางาน โดยคละนักเรี ยน
ที่มีผลการเรี ยนดีกับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า ก่อนเริ่ มจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครูให้ นกั เรี ยน
เขียนคาศัพท์ภาษาไทยตามคาบอก โดยเริ่ มจากคาง่าย เพื่อสังเกตนักเรี ยนที่ยงั ใช้ ภาษาไทยไม่
คล่อง ครูจะได้ ให้ คาแนะนาต่อไป
1.3 การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ครูมีหลักในการ
เลือกใช้ สื่อที่ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน และสอดคล้ อง เหมาะสมกับ
เนื ้อหา วัตถุประสงค์ สื่อที่ครูใช้ คือ หนังสือนิทาน เรื่ องสัน้ นิยาย นวนิยาย หนังสือพิมพ์ ใช้ ใน
ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน โดยครูผลิตขึ ้นเองและครูหลายคนร่วมกันจัดทาขึ ้น ส่วนแหล่งการเรี ยนรู้ครู มี
หลัก การเลื อ ก คื อ ใกล้ ตัว นัก เรี ย น และสอดคล้ อ ง เหมาะสมกับ เนื อ้ หาและวัต ถุป ระสงค์
แหล่งการเรี ยนรู้ส่วนใหญ่ครูใช้ ห้องสมุดโรงเรี ยน และเว็บไซต์ ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับแนวคิด
ของสุจริ ต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2538) ที่กล่าวถึงการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ว่า
ครูควรส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลาย และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสังเกต
การจัดการเรี ยนรู้ ที่พบว่า ส่วนใหญ่ครู ใช้ สื่อประเภทหนั งสือนวนิยาย และหนังสือพิมพ์เพื่อสอน
อ่า น คิด วิเ คราะห์ แ ละเขี ย น โดยครู ให้ นักเรี ยนเลื อ กหนัง สื อที่ นัก เรี ย นสนใจ แล้ วให้ นัก เรี ย น
วิเคราะห์เนื ้อหา ข้ อคิดที่ได้ จากเรื่ อง รวมทังสอดคล้
้
องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า ส่วน
ใหญ่ครูใช้ สื่อประเภทหนังสือนวนิยาย ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับหลักศาสนา
1.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ครูประเมินหลังสิ ้นสุด
การจัดการเรี ยนรู้ และประเมินก่อนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีครูภาษาไทย และหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ภาษาไทยเป็ นผู้ก าหนดเกณฑ์ ครู ใ ช้ ค าถามเพื่ อ ประเมิ น ความสา มารถในการอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ยน และการตรวจแบบทดสอบทังปรนั
้ ยและอัตนัยในการประเมิน
โดยใช้ แบบทดสอบ และแบบสังเกตเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน ผลงานของนักเรี ยนที่ประเมิน
มากที่ สุด คื อ รายงาน และแฟ้ มพัฒ นางาน โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนตามระดับคุ ณภาพ
ประเด็นนี ส้ อดคล้ องกับ ข้ อมูล จากการสัง เกตการจัดการเรี ย นรู้ ที่ พ บว่า ส่ว นใหญ่ ครู ประเมิ น
นักเรี ยนหลัง สิน้ สุดการจัดการเรี ยนรู้ และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ ที่พ บว่า ครู ใช้
แบบทดสอบประเมินนักเรี ยน โดยประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค
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2. ปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 ปั ญหาการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ครูมีภาระ
งานมากเกินไป ทาให้ ไม่มีเวลาในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ และครู ขาดการประสานงานกับ
เพื่อนครูในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้ อีกทังขาดผู
้
้ แนะนาและเนื ้อหาไม่ตอบสนองความต้ องการ
ความสนใจและความแตกต่างของนักเรี ยน ส่วนปั ญหาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ คือ
ขาดผู้แนะนาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ อง และขาดความรู้ความเข้ าใจในการเขีย น
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ เพราะครู ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ วิธีสอนและเทคนิค
การจัดการเรี ยนรู้ของครูที่พบมากที่สดุ คือ ประสบการณ์น้อยและยังไม่มีความชานาญ เนื่ องจาก
ครูสว่ นใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยระหว่าง 1-5 ปี อีกทังขาดความรู
้
้ ความเข้ าใจด้ าน
วิธีสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประเด็นนี ้สอดคล้ อง
กับข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ที่พบว่า ครูไม่สามารถออกแบบการจัดการเรี ย นรู้ได้ ตรง
ตามหลักสูตร เนื่องจากนักเรี ยนบางคนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูจึงต้ องปรับรูปแบบการออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจได้ มากยิ่งขึ ้น และสอดคล้ องกับข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า ครู มีภาระงานมาก ทาให้ ไม่มีเวลาในการเตรี ยมการจั ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
2.2 ปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ปั ญหาที่เกิดจากนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยน
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร และนักเรี ยนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่
ออก หรื ออ่านหนังสือไม่คล่อง ปั ญหาที่ เกิดจากครู พบว่า ขาดผู้แนะนาในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ และเวลาเรี ยนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามที่กาหนดไว้ ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับเสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์และคณะ (2552) ที่พบว่า นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ ใ ช้ ภ าษามลายูท้ อ งถิ่ น ในชี วิ ต ประจ าวัน และใช้ ภ าษาไทยน้ อ ยมาก ส่ ง ผลต่อ การใช้
ภาษาไทยทังการอ่
้
านและการเขียน และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ชิดชนก เชิงเชาว์ (2533)
ที่พบว่า ครู ไม่สามารถสอนได้ ครบตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประเด็นนี ้สอดคล้ องกับข้ อมูลจาก
การสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ที่พบว่า นักเรี ยนบางส่วนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงยากที่ จะสอนใน
ขันตอนการคิ
้
ดวิเคราะห์ เนื่องจากครู กล่าวว่า จาเป็ นต้ องสอนให้ นกั เรี ยนอ่านภาษาไทยออกก่อน
เป็ นอันดับแรก จากนันจึ
้ งต่อยอดไปถึงการสอนคิดวิเคราะห์ และการเขียนต่อไป จึงทาให้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ทาได้ ไม่ครบถ้ วน และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ที่พบว่ า นักเรี ยน
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ส่วนใหญ่ใช้ ภาษามลายูในชีวิตประจาวัน จึงส่งผลให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาไทยทาได้ ไม่
ครบตามจุดประสงค์ที่กาหนด
2.3 ปั ญหาการใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ พบว่า ครูขาดผู้แนะนาในการผลิตสื่อ
และขาดสื่อที่สอดคล้ องกับเนือ้ หาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ส่วนปั ญหาด้ านการใช้ แหล่ง การ
เรี ยนรู้ คือ นักเรี ยนขาดทักษะและความรู้ในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้เพื่อสืบค้ นข้ อมูลความรู้ และครู
ขาดทักษะและความรู้ในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ อง
กับเต็มดวง เศวตจินดา (2532) ที่พบว่า ปั ญหาและอุ ปสรรคที่มีตอ่ การใช้ สื่อการสอนและพัฒนา
งานด้ านสื่อการสอน คือ ขาดแคลนงบประมาณ ไม่มีสื่อการสอนให้ เลือกใช้ ตามเนื อ้ หา ไม่มี
ความรู้ ในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของชิดชนก เชิงเชาว์
(2533) และธีระนุช ทีปะปาล (2531) ที่พบว่า ครูส่วนมากขาดทักษะในการผลิตสื่อการสอน และ
ใช้ สื่อการสอนวิชาภาษาไทยน้ อย รวมทัง้ สอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้
ที่พ บว่า ครู ใช้ สื่ อในการจัดการเรี ยนรู้ น้ อย และไม่สามารถใช้ แหล่ง การเรี ยนรู้ นอกโรงเรี ยนได้
เนื่องจากปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทาให้ นกั เรี ยนขาดโอกาสในการ
เรี ยนรู้นอกสถานที่ และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า ครูขาดผู้แนะนาในการผลิต
สื่อ จึงทาให้ สื่อมีจานวนจากัด และไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยน
2.4 ปั ญหาการประเมินผลการเรี ยนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ครูขาดเอกสาร คูม่ ือและ
ระเบียบการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ และจ านวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ ต้องการประเมิ นมีม าก
เกิ นไป ผลการวิจัย นี ส้ อดคล้ อ งกับชิ ดชนก เชิ ง เชาว์ (2533) ที่ พ บว่า ครู ขาดทักษะในการวัด
ประเมินผลและเป็ นผู้ที่สาเร็ จการศึกษาในวิชาเอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย รวมทัง้ สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลจากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ที่พบว่า จานวนจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ต้องการประเมินมี
มาก ทาให้ ครูไม่สามารถประเมินนักเรี ยนได้ ครบตามจานวนจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่า ครูขาดคูม่ ือและระเบียบการประเมิน
3. แนวทางแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1 โรงเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดอบรมการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่ องการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบย้ อนกลับ (Backward Design) พร้ อม
ทังให้
้ คาแนะนา อธิบายข้ อดี ข้ อเสีย หรื อความแตกต่างของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทงสอง
ั้
แบบ เพื่ อ ที่ ค รู จ ะได้ น าไปพัฒ นาการออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ ของตนเองต่อ ไป นอกจากนี ้
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โรงเรี ย นควรจัด คาบเรี ย นภาษาไทยเพิ่ม มากขึน้ และควรเพิ่ ม อัตราครู ภ าษาไทย ที่ จ บสาขา
ภาษาไทยโดยตรงให้ เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อจ้ างครูภาษาไทยที่ใช้ ภาษาไทย
สื่อสารได้ ถกู ต้ อง ชัดเจนมาสอน
3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน และมีการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ ครู ควรร่ วมมือกันใน
การเลื อ กเทคนิ ค และรู ปแบบการจัด การเรี ย นรู้ ให้ สอดคล้ อ งกับ จุด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับนักเรี ยน ผลการวิจัยนี ส้ อดคล้ องกับแนวคิดของ สุจ ริ ต เพี ยรชอบและสายใจ
อินทรั ม พรรย์ (2538) ที่ ก ล่าวว่า ครู ค วรใช้ วิธี สอนหลายๆแบบ เพื่ อให้ บรรยากาศในการเรี ย น
น่าสนใจ และเป็ นการส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนมากยิ่งขึ ้น
3.3 โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสามารถผลิตสื่อได้ อย่างหลากหลายและ
เพียงพอต่อจ านวนนักเรี ยน รวมถึงพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ ที่มี อยู่ในโรงเรี ยนให้ หลากหลาย
ควรปรับปรุ งห้ องสมุดให้ มีจานวนหนังสือเพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ให้ มีจานวนคอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ ้น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่บริ การสื่อการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
และจัดเก็บรักษาสื่ออย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยนสื่อการเรี ยนรู้ระหว่างครูในหน่วยงาน
เดียวกัน นอกจากนี ้ โรงเรี ยนควรลดภาระงานอื่นๆ ของครู ลง เพื่อให้ ครู มีเวลาในการผลิตและ
พัฒนาสื่อเพิ่มมากขึ ้น ผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553) ที่กล่าว
ว่าครูควรใช้ สื่อการฝึ กคิดที่หลากหลายและให้ นกั เรี ยนมีประสบการณ์ตรงจากสื่อนัน้
3.4 โรงเรี ยนควรส่งเสริมให้ ครูศกึ ษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรี ยนรู้และการสร้ างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อเพิ่มความรู้
แก่นกั เรี ยน สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ สุพตั รา สงกลิ่น (2552) ที่พบว่า แบบวัดความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเ คราะห์และเขียน สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้นได้ โรงเรี ยนควรส่งครูเข้ าอบรมในโครงการต่างๆ และควรมีผ้ เู ชี่ยวชาญ
มาประเมินผลการเรี ยนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานของครู หลังจากเสร็ จ
สิน้ การอบรม นอกจากนี ้ ควรแนะนาและส่งเสริ มให้ ครู ใช้ เครื่ องมือการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายและจัดทาเครื่ องมื อให้ เป็ นหลักฐานการประเมิ นที่ ชัดเจน เพื่ อติดตามและให้ การ
ช่วยเหลือนักเรี ยนให้ สามารถพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับครู
1.1 ควรศึ ก ษาการออกแบบการจัด การเรี ย นรู้ แบบย้ อนกลั บ ( Backword
Design) เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ควรมีนกั วิชาการแนะนาความรู้ เพื่อนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
มาใช้ ในการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.3 ควรมีการประเมินการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.1 หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรจัดสรรงบประมาณด้ านวัสดุอุปกรณ์ เพื่ อให้ ครู
นาไปผลิตสื่อการสอนในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2.2 ควรจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
รวมทังการใช้
้
สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ครู ได้ แนวคิดใหม่ในการจัดการเรี ยนรู้ และการใช้ สื่อ
และแหล่งการเรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการทาวิจยั เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นของครู ภ าษาไทยในสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)
2. ควรมีการทาวิจยั เพื่อศึกษาผลการใช้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรี ยนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สังกัดสานักงานการศึกษา
เอกชน (สช.)

103
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ภาษาไทย
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามครู ภาษาไทยเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แบบสัม ภาษณ์ หัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทยและนัก วิ ช าการศึก ษา
เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แบบสอบถามครู ภาษาไทย
เรื่อง
สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
_____________________________________________________________________
คาชีแ้ จง 1. แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ
1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ
1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ
1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 3) การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
และ 4) การประเมินผลการเรี ยนรู้
2. ข้ อมูลในแบบสอบถามฉบับนี ้ใช้ เพื่อสาหรับงานวิจยั เท่านัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อ
หน้ าที่และการทางานที่ทา่ นปฏิบตั อิ ยูแ่ ต่ประการใด
3. ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อ ทุกตอน ตามความเป็ นจริ ง
เพราะคาตอบของท่านทุกคาตอบมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าอย่างมากสาหรับการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
สิริอร จุลทรัพย์
นิสิตปริญญาโท สาขา การสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี ้แจง โปรดให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน โดยเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน 
หน้ าข้ อความหรื อเติมข้ อความในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  20-29 ปี
 30-39 ปี
 40-49 ปี
 50 ปี ขึ ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ต่ากว่าปริญญาตรี สาขา.............................................................
 ปริญญาตรี สาขา.......................................................................
 ปริญญาโท สาขา.......................................................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................
4. ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย
 1-5 ปี
 6-10 ปี
 10 ปี ขึ ้นไป
5. หน้ าที่อื่นๆ ที่ทา่ นรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน
 ไม่มี
 มี (โปรดให้ ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผู้ชว่ ยฝ่ ายวิชาการ งานสอนชันอื
้ ่นๆ )
..............................................................................................................................................
6. การอบรม/สัมมนา/ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
 ไม่เคย
 เคย (โปรดให้ ข้อมูลเพิ่มเติม)
1. ......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
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7. ได้ รับการนิเทศการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จากนักวิชาการศึกษา
 ไม่เคย
 เคย (โปรดให้ ข้อมูลเพิ่มเติม)
1. ......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
8. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
 ไม่เคย
 เคย (โปรดให้ ข้อมูลเพิ่มเติม)
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการ
จัด การเรี ย นรู้ 2) การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 3) การใช้ สื่ อ และแหล่ง การเรี ย นรู้ และ 4) การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
คาชีแ้ จง โปรดตอบคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน โดยเขียนเครื่ องหมาย  ลงในตารางท้ ายข้ อความแต่ละข้ อ
4
หมายถึง
ปฏิบตั มิ ากที่สดุ
3
หมายถึง
ปฏิบตั มิ าก
2
หมายถึง
ปฏิบตั นิ ้ อย
1
หมายถึง
ปฏิบตั นิ ้ อยที่สดุ
รายการ

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2
1

1. ด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 วิธีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน (เลือกตอบข้ อใดข้ อหนึง่ )
1) ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบเดิม โดยกาหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ กิจกรรมและประเมินผล
……. ……. ……. …….
2) ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบย้ อนกลั บ
โดยก าหนดจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ยนรู้ กิ จ กรรมและประเมิ น ผล
(Backward Design)
……. ……. ……. …….
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รายการ
1. ด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่ อ)
1.2 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน
1) จัดทาคนเดียว
2) วางแผนและจั ด ท าร่ ว มกั บ ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย
3) วางแผนและจัดทาร่วมกับครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………...
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
1.3 ประเภทของแผนการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้รายภาค
2) แผนการจัดการเรี ยนรู้รายหน่วย
3) แผนการจัดการเรี ยนรู้รายคาบ
4) แผนการจัดการเรี ยนรู้เฉพาะเนื ้อหาที่จะสอน
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
1.4 การจัดสาระการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) จัด สาระการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกับ สภาพสัง คมหรื อ
สิ่งแวดล้ อมของผู้เรี ยน
2) จัดเนื ้อหาจากง่ายไปหายาก
3) จัดเนื ้อหาสอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของ
นักเรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2
1

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….

…….
…….
…….
…….

…….
…….
…….
…….

…….
…….
…….
…….

…….
…….
…….
…….

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
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รายการ
1. ด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่ อ)
1.5 บุคคลที่ให้ คาแนะนาในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) นักวิชาการศึกษา
2) ผู้บริหารสถานศึกษา
3) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
4) เพื่อนครูภาษาไทย
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………...
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.1 ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่าน
1) วิเคราะห์คาสาคัญ ประโยคสาคัญและจุดประสงค์ของ
ผู้เขียน
2) จับใจความสาคัญของสิ่งที่อา่ น ความสัมพันธ์ของเรื่ อง
และแนวคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการนาเสนอ
3) วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นจากเรื่ องที่อา่ น
4) วิเคราะห์คณ
ุ ค่าที่ได้ รับจากการอ่านอย่างหลากหลาย
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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รายการ
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
2.2 การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การอ่าน
1) การอภิปราย
2) การแบ่งกลุม่ ทางาน
3) การอ่านแบบร่วมมือ
4) SCAN & RUN (อ่านคร่าวๆ, อ่านอย่างเร็ว)
5) SQ3R /4R /6R (Survey Question Read Record
Recite Reflect) (อ่านคร่าวๆ, ตังค
้ าถาม, อ่านละเอียด, จดบันทึก,
สรุป, วิเคราะห์)
6) KWL PLUS (Know Want Learned Plus) (รู้ , สิ่งที่
อยากรู้, เรี ยนรู้, เพิ่ม)
7) 5W1H (Who What Where When Why How) (ใคร,
ทาอะไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, ทาไม, อย่างไร)
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
2.3 ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์
1) วิเคราะห์เนื ้อหาของเรื่ องที่อา่ น
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลในเรื่ อง
3) วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่ องที่อา่ น
4) วิเคราะห์การใช้ ภาษา
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ระดับการปฏิบัติ
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รายการ
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
2.4 การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การคิดวิเคราะห์
1) การใช้ คาถาม
2) การใช้ แผนผังกราฟิ ก หรื อ แผนภาพความคิด
3) การอภิปราย
4) การคิดออกเสียง (Think Aloud)
5) การแบ่งกลุม่ คิด (คิดคู,่ คิดกลุม่ )
6) เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
2.5 ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้การเขียน
1) เขียนแผนผังความคิด เพื่อแสดงความเข้ าใจในบทเรี ยน
ต่างๆจากสิ่งที่อา่ น
2) เขียนความเรี ยงสรุปความเข้ าใจเรื่ องที่อา่ น
3) เขียนความเรี ยงเพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อโต้ แย้ ง
เกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ นอย่างมีเหตุผล
4) เขียนขยายความจากเรื่ องที่อ่าน
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ระดับการปฏิบัติ
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รายการ
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
2.6 การใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การเขียน
1) การแบ่งกลุม่ เขียน
2) การเขียนแผนภาพความคิด
3) แลกเปลี่ ย นกั น อ่ า นและตรวจงานเขี ย น (Shared
Writing)
4) เขียนภายใต้ คาแนะนาของครู (Guided Writing)
5) เขียนอย่างอิสระ (Independent Writing)
6) การใช้ เทคนิ ค SCPC
(Suggest-Choose-PlanCompose) (การแนะนา,การเลือกหัวข้ อ,การวางโครงเรื่ อง,
การเรี ยบเรี ยง)
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
3. ด้ านการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
3.1 ด้ านการใช้ ส่ ือ
3.1.1 หลักการเลือกใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) สอดคล้ อง เหมาะสมกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์
2) ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน
3) สามารถปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมให้ แก่
นักเรี ยน
4) เหมาะสมกับวัย ความรู้และประสบการณ์ของนักเรี ยน
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

ระดับการปฏิบัติ
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รายการ
3.1 ด้ านการใช้ ส่ ือ (ต่ อ)
3.1.2 สื่อที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) สื่อสิ่งพิมพ์
- แผนภาพ แผนภูมิ
- หนังสือพิมพ์
- วารสาร นิตยสาร
- หนังสือนิทาน เรื่ องสัน้ นิยาย นวนิยาย
- สูจิบตั รการแสดง
- แผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์
- เพลง
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI)
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
- การสอนทางไกล (e-learning)
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
3.1.3 ขันตอนการใช้
้
สื่อในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
1) ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
2) ขันจั
้ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3) ขันสรุ
้ ป
4) ขันประเมิ
้
นผล
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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รายการ
3.1 ด้ านการใช้ ส่ ือ (ต่ อ)
3.1.4 การผลิตและจัดหาสื่อการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ครูหลายคนร่วมกันจัดทาขึ ้น
2) ครูผลิตขึ ้นเอง
3) จัดซื ้อด้ วยงบประมาณของโรงเรี ยน
4) จัดซื ้อด้ วยงบประมาณส่วนตัว
5) ครูขอความอนุเคราะห์สื่อต่างๆ จากชุมชน
6) ครูและนักเรี ยนช่วยกันผลิตหรื อจัดหา
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
3.2 ด้ านการใช้ แหล่ งการเรี ยนรู้
3.2.1 หลักการเลือกใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ใกล้ ตวั นักเรี ยน
2) สอดคล้ อง เหมาะสมกับเนื ้อหาและวัตถุประสงค์
3) ตอบสนองความต้ องการและความสนใจของนักเรี ยน
4) ประหยัดค่าใช้ จา่ ย
5) มีความปลอดภัย
6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3.2.2 แหล่งการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ห้ องสมุดโรงเรี ยน
2) ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
3) ห้ องสมุดประชาชน

ระดับการปฏิบัติ
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3.2 ด้ านการใช้ แหล่ งการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
4) ห้ องสมุดเคลื่อนที
5) สถานที่อา่ นหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ ้ าน
6) เว็บไซต์ (website)
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
.....................................................................................................
4. ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้
4.1 ช่วงเวลาในการประเมินผลการเรี ยนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
1) ประเมินก่อนการจัดการเรี ยนรู้
2) ประเมินระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
3) ประเมินหลังสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้
4) ประเมินทุกขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
.....................................................................................................
4.2 ผู้ ก าหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การอ่ า น
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ครูภาษาไทย
2) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
3) ครูกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่น
4) ครูหลายคนร่วมกัน
5) กลุม่ โรงเรี ยน
6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
.....................................................................................................
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4. ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
4.3 วิธีการที่ใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน
1) การใช้ คาถาม
2) การใช้ แบบสอบถาม
3) การประเมินตนเอง
4) การให้ นกั เรี ยนร่วมกันประเมิน
5) การตรวจผลงาน
6) การสัมภาษณ์
7) การตรวจแบบทดสอบทังปรนั
้ ยและอัตนัย
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) แบบสังเกต
2) แบบวัด
3) แบบสอบถาม
4) แบบทดสอบ
5) แบบประเมินตนเอง
6) แฟ้มสะสมงาน
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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4. ด้ านการประเมินผลการเรี ยนรู้ (ต่ อ)
4.5 ผลงานของนักเรี ยนที่ประเมิน
1) รายงาน
2) นิทรรศการ
3) แฟ้มพัฒนางาน
4) การทาหนังสือเล่มเล็ก
5) การเขียนแผนภาพความคิด
6) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4.6 เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน (เลือกตอบข้ อใดข้ อหนึง่ )
1) เกณฑ์แบบรูบริคส์ (Scoring Rubrics)
2) เกณฑ์การให้ คะแนนแบบอัตราส่วน (เช่น 5/10 8/10)
3) เกณฑ์การให้ คะแนนตามคุณภาพ (เช่น ดีมาก ดี พอใช้
ต้ องปรับปรุง)
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้ าน คือ 1) การออกแบบการ
จัด การเรี ย นรู้ 2) การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 3) การใช้ สื่ อ และแหล่ง การเรี ย นรู้ และ 4) การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
คาชีแ้ จง โปรดตอบคาถามเกี่ยวกับปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนโดยเขียนเครื่ องหมาย ลงในตารางท้ ายข้ อความแต่ละข้ อตามลาดับมากน้ อย
4
หมายถึง
ประสบปั ญหามากที่สดุ
3
หมายถึง
ประสบปั ญหามาก
2
หมายถึง
ประสบปั ญหาน้ อย
1
หมายถึง
ประสบปั ญหาน้ อยที่สดุ
รายการ
4
1. ปั ญหาด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 ปั ญหาในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจในการเตรี ยมการจัดการเรี ยนรู้
2) ไม่ไ ด้ รั บ การสนับ สนุน จากผู้บ ริ ห ารหรื อ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง
3) มีภาระงานมากเกินไป ทาให้ ไม่มีเวลาในการเตรี ยมการ
จัดการเรี ยนรู้
4) ขาดการประสานงานกับเพื่อนครูในการเตรี ยมการจัดการ
เรี ยนรู้
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ระดับปั ญหา
3
2

1

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
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รายการ
4
1. ปั ญหาด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่ อ)
1.2 ปั ญหาในการเลือกเนื ้อหาในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ขาดผู้แนะนา
2) ขาดความรู้ความเข้ าใจในการเลือกเนื ้อหาที่เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
3) เนื ้อหาไม่ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจและความ
แตกต่างของนักเรี ยน
4) เนื อ้ หาไม่ เ หมาะสมกั บ พัฒ นาการและประสบการณ์
พื ้นฐานของนักเรี ยน
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
1.3 ปั ญหาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ
2) ขาดผู้แนะนาในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ถกู ต้ อง
3) ไม่มีเวลาในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
1.4 ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ วิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจด้ านวิธีสอนและเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2) ประสบการณ์น้อยและยังไม่มีความชานาญ

ระดับปั ญหา
3
2

1

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….

140

รายการ
4
1. ปั ญหาด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่ อ)
3) วิธีสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่เหมาะสม
กับนักเรี ยน
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. ปั ญหาด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ปั ญหาที่เกิดจากนักเรี ยน
1) กิ จ กรรมไม่ต อบสนองความต้ อ งการ ความสนใจและ
ความแตกต่างของนักเรี ยน
2) นักเรี ยนมีพื ้นฐานความรู้และความสามารถที่แตกต่างกัน
3) นักเรี ยน (บางส่วน) อ่านหนังสือไม่ออก หรื ออ่านหนังสือ
ไม่คล่อง
4) นักเรี ยนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาไทยใน
การสื่อสาร
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2.2 ปั ญหาที่เกิดจากครู
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2) ขาดผู้แนะนาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3) กิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4) เวลาเรี ยนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามที่
กาหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้
5) ขาดความรู้เรื่ องนวัตกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………...
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ระดับปั ญหา
3
2

1

……. ……. ……. …….

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
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รายการ
4
3. ปั ญหาด้ านการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
3.1 ปั ญหาด้ านการใช้ สื่อในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน
3) สื่อมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
4) สื่อที่มีอยูไ่ ม่ทนั สมัย
3) ไม่มีเวลาเตรี ยมสื่อ
4) ขาดความรู้ความเข้ าใจและทักษะในการใช้
และผลิตสื่อ
5) ขาดวัสดุและงบประมาณในการจัดทาและจัดซื ้อสื่อ
6) ขาดสื่อที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้
7) ขาดทักษะในการดัดแปลงวัสดุท้องถิ่นมาใช้ เป็ นสื่อ
8) สื่ออยูใ่ นสภาพชารุด ไม่สามารถนามาใช้ งานได้
9) สื่อที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรี ยน
10) ขาดผู้แนะนาในการผลิตสื่อ
11) ไม่มีเจ้ าหน้ าที่บริการสื่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
12) ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ มีการจัดทาสื่อ
13) ไม่มีการเก็บรักษาสื่อให้ เป็ นระบบ
14) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………
..................................................................................................
.....................................................................................................

ระดับปั ญหา
3
2

1

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
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…….
…….
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รายการ
4
3. ปั ญหาด้ านการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้ (ต่ อ)
3.2 ปั ญหาด้ านการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ครูขาดทักษะและความรู้ในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้เพื่อจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
2) นักเรี ยนขาดทักษะและความรู้ ในการใช้ แหล่งการเรี ยนรู้
เพื่อสืบค้ นข้ อมูลความรู้
3) แหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ เ ลื อ กไม่ ส อดคล้ องกั บ เนื อ้ หาและ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
4) แหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ เ ลื อ กไม่ เ หมาะสมกับ วัย ระดับ ชัน้
ความรู้ ประสบการณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล
5) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..
..................................................................................................
..................................................................................................
4. ปั ญหาด้ านการประเมินผลการเรียนรู้
4.1 ปั ญหาในการประเมินผลการเรี ยนรู้การอ่าน คิ ดวิเคราะห์และ
เขียน
1) ขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการประเมินผลการเรี ยนรู้
2) ไม่สามารถจัดเวลาสาหรับการประเมินผลได้
3) นักเรี ยนมีจานวนมาก ไม่สามารถประเมินผลตาม
สภาพจริงได้
4) มี ค วามยุ่ ง ยากในการสร้ างเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ให้
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5) จ านวนจุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งการประเมิ น มี ม าก
เกินไป
6) ข้ อทดสอบที่ใช้ ในการประเมินไม่มีมาตรฐานเพียงพอ
7) ขาดเอกสาร คูม่ ือและระเบียบการประเมินผลการเรี ยนรู้
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………..

ระดับปั ญหา
3
2

1

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….

……. ……. ……. …….
……. ……. ……. …….
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ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้
ท่านมีข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ปัญหาในด้ านต่อไปนี ้อย่างไรบ้ าง
1. ด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ด้ านการใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ด้ านการประเมินผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสังเกตการจัดการเรี ยนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เรื่อง
สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
_______________________________________________________________
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
โรงเรี ยน…………………………………………..ชันที
้ ่สอน………………………………………...
ประสบการณ์การทางาน…………………………เนื ้อหาที่สอน…………………………………….
วัน เดือน ปี ที่สงั เกต.................................................ช่วงเวลาที่สงั เกต......................................
รายการที่สังเกต
1. ด้ านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.1 ครูจดั เนื ้อหา โดยคานึงถึงความรู้พื ้นฐานของ
นักเรี ยน
1.2 ครูชี ้แจงจุดประสงค์ในการจัดการเรี ยนรู้ให้
นักเรี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนรู้
1.3 ครูจดั ลาดับเนื ้อหาจากง่ายไปยาก
1.4 ครูจดั เนื ้อหา โดยบูรณาการกับสาระการ
เรี ยนรู้อื่นๆ
1.5 ครูจดั เนื ้อหา เหมาะสมกับเวลา ความต้ องการ
และความสนใจของนักเรี ยน
1.6 ครูจดั เนื ้อหา สอดคล้ องกับภาษาและ
วัฒนธรรมในท้ องถิ่น
1.7 ครูเตรี ยมสื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ลว่ งหน้ า
1.8 ครูและนักเรี ยนกาหนดข้ อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมก่อนเริ่มสอน
1.9 ครูเตรี ยมวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้อย่าง
หลากหลาย

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

รายละเอียด
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ข้ อสังเกตเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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รายการกิจกรรม
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ครูและนักเรี ยนกาหนดข้ อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบตั กิ ิจกรรมและปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน
2.2 ครูมีลาดับขันตอนในการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ได้ แก่ ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ขันจั
้ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
และขันสรุ
้ ป
2.3 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการให้ นกั เรี ยน
ลงมือปฏิบตั ิและมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับบุคคลอื่น
2.4 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน
2.5 ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์คาสาคัญ ประโยคสาคัญ
และจุดประสงค์ของผู้เขียน
2.6 ให้ นกั เรี ยนจับใจความสาคัญของสิ่งที่อา่ น
ความสัมพันธ์ของเรื่ องและแนวคิดที่ผ้ เู ขียนต้ องการ
นาเสนอ
2.7 ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้ อคิดเห็น
จากเรื่ องที่อา่ น
2.8 ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์คณ
ุ ค่าหรื อข้ อคิดที่ได้ รับ
จากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย
2.9 ให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์การใช้ ภาษา
2.10 ให้ นกั เรี ยนเขียนแผนผังความคิด เพื่อแสดง
ความเข้ าใจในบทเรี ยนต่างๆจากสิ่งที่อา่ น
2.11 ให้ นกั เรี ยนเขียนสรุปความเข้ าใจเรื่ องที่อา่ น

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

รายละเอียด

147

รายการกิจกรรม
2.12 ให้ นกั เรี ยนเขียนความเรี ยงเพื่อแสดงความ
คิดเห็น หรื อโต้ แย้ งเกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ นอย่างมีเหตุผล
2.13 ให้ นกั เรี ยนเขียนขยายความจากเรื่ องที่อา่ น
2.14 ครูใช้ วิธีการสอนที่หลากหลาย
- บรรยาย
- อภิปราย
- แบ่งกลุม่ ทางาน
2.15 ครูใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การ
อ่านที่หลากหลาย
- การอภิปราย
- การแบ่งกลุม่ ทางาน
- การอ่านแบบร่วมมือ
- SCAN&RUN
- SQ3R/4R
- KWL PLUS
- 5W1H
2.16 ครูใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การ
คิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย
- การใช้ คาถาม
-การใช้ แผนผั ง กราฟิ ก หรื อ แผนภาพ
ความคิด
- การอภิปราย
- การคิดออกเสียง (Think Aloud)
- การแบ่งกลุม่ คิด (คิดคู,่ คิดกลุม่ )
- เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ
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2.17 ครูใช้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้การ
เขียนที่หลากหลาย
- การแบ่งกลุม่ เขียน
- การเขียนแผนภาพความคิด
- แลกเปลี่ยนกันอ่านและตรวจงานเขียน
- เขียนภายใต้ คาแนะนาของครู
- การใช้ เทคนิค SCPC
- เขียนอย่างอิสระ
2.18 ครูมีวิธีการกระตุ้นและสนับสนุนให้ นกั เรี ยน
มีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างเหมาะสม
2.19 ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเลือกทากิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู้ ตามความสนใจและความสามารถ
ของแต่ละบุคคล
2.20 ครูสอดแทรกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่นามาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
2.21 ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสอบถามข้ อสงสัย
โดยให้ ข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม
2.22 ครูมอบหมายงานให้ นกั เรี ยนทาในชันเรี
้ ยน
โดยพิจารณาผลงานร่วมกับนักเรี ยน
2.23 ครูจดั กิจกรรมสรุปบทเรี ยนที่ทาให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจเนื ้อหาชัดเจนขึ ้น
2.24 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ เหมาะสมกับ
เวลา
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ข้ อสังเกตเพิ่มเติม
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3. การใช้ ส่ ือและแหล่ งการเรียนรู้
3.1 การใช้ ส่ ือ
3.1.1 ครูเตรี ยมสื่อสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ได้
เพียงพอกับนักเรี ยน
3.1.2 ครูเตรี ยมสื่อสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื ้อหา
3.1.3 ครูใช้ สื่อได้ สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
3.1.4 ครูใช้ สื่อที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้
3.1.5 ครูใช้ สื่อการเรี ยนรู้ในขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน
3.1.6 ครูใช้ สื่อการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับความ
สนใจของนักเรี ยน
3.1.7 ครูใช้ สื่อการเรี ยนรู้ที่ทาขึ ้นเองและหาง่ายใน
ท้ องถิ่น
3.1.8 ครูใช้ สื่อการเรี ยนรู้ในขันสรุ
้ ปบทเรี ยน
3.1.9 ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนใช้ สื่อการเรี ยนรู้
ขณะปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง ทังรายบุ
้
คคลและราย
กลุม่
3.1.10 ขันตอนการใช้
้
สื่อของครูเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
3.1.11 ครูจดั เก็บรักษาสื่อเรี ยบร้ อยหลังจากใช้
แล้ ว
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3.2 การใช้ แหล่ งการเรี ยนรู้
3.2.1 ครูแนะนาแหล่งการเรี ยนรู้ได้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหา
3.2.2 ครูแนะนาให้ นกั เรี ยนศึกษาเพิ่มเติมจาก
แหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
3.2.3 ครูแนะนาแหล่งการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับ
ความสนใจของนักเรี ยน
3.2.4 ครูมอบหมายให้ นกั เรี ยนศึกษาแหล่งการ
เรี ยนรู้เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่

ปฏิบัติ
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ข้ อสังเกตเพิ่มเติม
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4. การประเมินผลการเรี ยนรู้
4.1 ครูใช้ วิธีการประเมินผลได้ เหมาะสมกับสาระ
การเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู้
4.2 ครูใช้ เกณฑ์แบบรูบริ คส์ในการประเมินผลการ
เรี ยนรู้อย่างชัดเจน
4.3 ครูมีวิธีประเมินผลการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
4.4 ครูใช้ เครื่ องมือในการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย
4.5 ครูเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการ
ประเมินผลงานของเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน
4.6 ครูนาผลงานของนักเรี ยนมาจัดแสดงไว้ ที่ป้าย
นิเทศในชันเรี
้ ยน
4.7 ครูบนั ทึกผลการประเมินไว้ เป็ นหลักฐาน
4.8 ครูรายงานการประเมินผลการเรี ยนรู้ให้
นักเรี ยนทราบ
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แบบสัมภาษณ์ สาหรั บหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและนักวิชาการศึกษา
เรื่อง
สภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ด้านการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของครู ภาษาไทย
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้ สมั ภาษณ์........................................................................................
เพศ..........................................................
อายุ.....................................................ปี
วุฒิการศึกษา..................................................... สาขา/วิชาเอก...............................................
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู.....................................................ปี
ประสบการณ์ในการสอนชันมั
้ ธยมศึกษา...................................................ปี
หน้ าที่อื่นๆ ที่รับมอบหมายเพิ่มเติม………………………………………………………………….
วันที่ให้ สมั ภาษณ์..................เดือน......................................................พ.ศ. .............................
เริ่มต้ นการสัมภาษณ์เวลา.............................. น. สิ ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา...........................น.
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ท่านคิดว่าผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการกาหนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนประกอบด้ วยบุคคลใดบ้ าง เพราะเหตุใด
2. ท่านคิดว่าจานวนครูภาษาไทยในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนใน
โรงเรี ยนมีเพียงพอหรื อไม่ ถ้ าไม่ ท่านคิดว่าควรมีวิธีแก้ ไขปั ญหาอย่างไร
3. ท่านเห็นว่าครูมีการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและประสบปั ญหาใน
ด้ านต่อไปนี ้อย่างไร
3.1 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
3.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3.3 การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
3.4 การประเมินผลการเรี ยนรู้
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4. ท่านเห็นว่าครูประสบปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในด้ าน
ต่อไปนี ้อย่างไร
5. เมื่อครูประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ท่านมี
วิธีการแนะนาแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างไร
6. หลังจากที่ครูทราบผลการนิเทศแล้ ว ท่านเห็นว่าครูมีการปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามที่ทา่ นแนะนาหรื อไม่ อย่างไร
7. ท่านจะดาเนินการสนับสนุนครูในการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
อย่างไร
8. นอกจากสภาพและปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่
กล่าวมาแล้ ว ปั ญหาอื่นๆที่ท่านพบมีอะไรบ้ าง
9. ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
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ภาคผนวก ง
ตารางแสดงค่ าความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามกับเนือ้ หา (IOC)
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ตารางแสดงค่ าความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามกับเนือ้ หา (IOC)
จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ าน
ข้ อคาถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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



IOC

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

1
1
1
1
0.67
1
0.67
1
0.67
0.67
1
1
0.67
1
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
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ข้ อคาถาม
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

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



IOC

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

1
0.67
1
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
0.67
1
0.67
0.67

47

+1

+1

+1

3

1

48

+1

+1

+1

3

1

49

+1

+1

+1

3

1

160

ข้ อคาถาม
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

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



IOC

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

1
1
0.67
1
1
1
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
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ข้ อคาถาม
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

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



IOC

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

1
1
1
0.67
0.67
1
0.67
1
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
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ข้ อคาถาม
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

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



IOC

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

0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ข้ อคาถาม
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

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



IOC

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

1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
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ข้ อคาถาม
155
156
157
158
159
160

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



IOC

2
2
3
3
2
3

0.67
0.67
1
1
0.67
1
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ภาคผนวก จ
รายชื่อโรงเรี ยนที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
ผู้วิจยั สุม่ กลุม่ ตัวอย่างประชากรครูภาษาไทยในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถจาแนกโรงเรี ยนที่ใช้ เก็บข้ อมูล ดังนี ้
จังหวัดปั ตตานี
1. โรงเรี ยนศานติธรรมวิทยา
2. โรงเรี ยนวิทยาอิสลามมูลนิธิ
3. โรงเรี ยนสตรี พฒ
ั นศึกษา
4. โรงเรี ยนจงรักสัตย์วิทยา
5. โรงเรี ยนปุยดุ ประชารักษ์
6. โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์
7. โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา
8. โรงเรี ยนบารุงอิสลาม
9. โรงเรี ยนพัฒนาอิสลาม
10. โรงเรี ยนศาสน์สามัคคี
11. โรงเรี ยนแสงประทีปวิทยา
12. โรงเรี ยนส่งเสริมอิสลามศึกษา
13. โรงเรี ยนบากงพิทยา
14. โรงเรี ยนมูลนิธิชมุ ชนอิสลามศึกษา
15. โรงเรี ยนกูตงวิทยา
16. โรงเรี ยนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา
17. โรงเรี ยนส่งเสริมศาสน์
18. โรงเรี ยนมุสลิมพัฒนศาสตร์
19. โรงเรี ยนอะเดร์ รอซะห์อิสลามียะห์
20. โรงเรี ยนอัลยามีอะห์อลั อิสลามียะห์
21. โรงเรี ยนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
22. โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
23. โรงเรี ยนนูรุลฮีดายะห์อลั อิสลามียะห์
24. โรงเรี ยนประสานวิทยามูลนิธิ
25. โรงเรี ยนมูลนิธิสนั ติวิทยา
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26. โรงเรี ยนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
27. โรงเรี ยนพิทกั ษ์ ศาสน์วิทยามูลนิธิ
28. โรงเรี ยนแสงธรรมศึกษาปั ตตานี
29. โรงเรี ยนทวีวิทยาอิสลาม
30. โรงเรี ยนปอซันพัฒนา
31. โรงเรี ยนอามานะวิทยา
32. โรงเรี ยนผดุงศาสน์วิทยา
33. โรงเรี ยนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
34. โรงเรี ยนดรุณมุสลิมวิทยา
35. โรงเรี ยนธรรมพิทยาคาร
36. โรงเรี ยนอิสลามศาสน์วิทยา
37. โรงเรี ยนวิทยาศีล
38. โรงเรี ยนสันนิธิอิสลาม
39. โรงเรี ยนดรุณวิทยา
40. โรงเรี ยนรัศมีสถาปนา
41. โรงเรี ยนอิสลามพัฒนา
42. โรงเรี ยนเตรี ยมวิทยา
43. โรงเรี ยนมูฮมั มาดียะห์
44. โรงเรี ยนอิสลามสามัคคี
45. โรงเรี ยนนิติอิสลาม
46. โรงเรี ยนมูลนิธิอาซิซสถาน
47. โรงเรี ยนซอลีฮียะห์
48. โรงเรี ยนลาหยังวิทยามูลนิธิ
49. โรงเรี ยนพีระยานาวินคลองหินวิทยา
50. โรงเรี ยนบ้ านดอนวิทยามูลนิธิ
51. โรงเรี ยนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
52. โรงเรี ยนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์
53. โรงเรี ยนศาสนศึกษา
54. โรงเรี ยนบารุงมุสลีมีน
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55. โรงเรี ยนลาลอวิทยา
56. โรงเรี ยนสามารถดีวิทยา
57. โรงเรี ยนศาสน์อิสลาม
58. โรงเรี ยนดรุณศาสน์วิทยา
59. โรงเรี ยนราษฎร์ ประชานุเคราะห์
60. โรงเรี ยนอรุณศาสน์วิทยา
61. โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา
62. โรงเรี ยนภักดีวิทยา
63. โรงเรี ยนศาลาฟี
64. โรงเรี ยนอิสลามนิตวิ ิทย์
65. โรงเรี ยนอิสลามประชาสงเคราะห์
จังหวัดยะลา
1. โรงเรี ยนอาสาสุลดินวิทยา
2. โรงเรี ยนอิสลาฮุดดีนวิทยา
3. โรงเรี ยนตาร์ เบียตุลวาตันมูลนิธิ
4. โรงเรี ยนดารุลอูโลมนิบงบารู
5. โรงเรี ยนอุดมศาสน์วิทยา
6. โรงเรี ยนประทีปวิทยา
7. โรงเรี ยนพัฒนาวิทยา
8. โรงเรี ยนอิสลาฮียะห์
9. โรงเรี ยนอิสลามประสานวิทย์
10. โรงเรี ยนธรรมวิทยามูลนิธิ
11. โรงเรี ยนมุสลิมศึกษา
12. โรงเรี ยนสตรี อิสลามวิทยามูลนิธิ
13. โรงเรี ยนพัฒนาอิสลามวิทยา
14. โรงเรี ยนดารุลฮูดาห์วิทยา
15. โรงเรี ยนบารุงศาสน์วิทยา
16. โรงเรี ยนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู
17. โรงเรี ยนพัฒนาวิทยากร
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18. โรงเรี ยนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์
19. โรงเรี ยนศรี ฟารี ดาบารูวิทยา
20. โรงเรี ยนแสงจริยธรรมวิทยา
21. โรงเรี ยนแสงธรรมวิทยา
22. โรงเรี ยนมะอาหัดอิสลามียะห์
23. โรงเรี ยนดาราวิทย์
24. โรงเรี ยนดารุลไอตัมวัลมาซากีน
25. โรงเรี ยนธรรมอิสลามศึกษา
26. โรงเรี ยนประทีปธรรมวิทยา
27. โรงเรี ยนมุสลิมบารุง
28. โรงเรี ยนสตรี ศาสนูปถัมภ์
29. โรงเรี ยนสมบูรณ์ศาสน์
30. โรงเรี ยนสุขสวัสดิว์ ิทยา
31. โรงเรี ยนศาสน์อิสลามวิทยา
32. โรงเรี ยนคัมภีร์วิทยา
33. โรงเรี ยนเจริญศาสน์วิทยา
34. โรงเรี ยนดารงวิทยา
35. โรงเรี ยนอาลาวียะห์วิทยา
36. โรงเรี ยนผดุงศีลวิทยา
37. โรงเรี ยนอัลฟั ลลาฮอัลอิสลามี
38. โรงเรี ยนอิสลามบาเจาะวิทยา
39. โรงเรี ยนสุทธิศาสน์วิทยา
40. โรงเรี ยนคอยรี ยะห์วิทยามูลนิธิ
41. โรงเรี ยนมาอาฮัดดารุสสลาม
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จังหวัดนราธิวาส
1. โรงเรี ยนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
2. โรงเรี ยนสุกญ
ั ศาสน์วิทยา
3. โรงเรี ยนอิสลามบูรณะโต๊ ะนอ
4. โรงเรี ยนนราวิทย์อิสลาม
5. โรงเรี ยนอัซซูลามียะตูดีนียะห์
6. โรงเรี ยนนิรันดรวิทยา
7. โรงเรี ยนพัฒนศาสน์วิทยา
8. โรงเรี ยนโต๊ ะดามียะห์
9. โรงเรี ยนสานียาติลอิสลามียะห์
10. โรงเรี ยนดีนนียะห์ อิสลามียะห์
11. โรงเรี ยนอัครศาสน์วิทยา
12. โรงเรี ยนสมานมิตรวิทยา
13. โรงเรี ยนฮาซานียะห์
14. โรงเรี ยนดารุลกุรอานิลการี ม
15. โรงเรี ยนอดุลวิทยา
16. โรงเรี ยนอนุรักษ์ อิสลาม
17. โรงเรี ยนมาฮัดมูฮามาดียะห์
18. โรงเรี ยนเจริญวิทยานุสรณ์
19. โรงเรี ยนศิริธรรมวิทยา
20. โรงเรี ยนอัดดีนียาตุลอิสลามมียะห์
21. โรงเรี ยนเจริญศาสตร์
22. โรงเรี ยนธรรมสตัมภ์วิทยา
23. โรงเรี ยนอัลมัสโฮร์
24. โรงเรี ยนตายุลอิสลาม
25. โรงเรี ยนดาราศาสน์วิทยา
26. โรงเรี ยนนะห์ฎอตุลสูบาน
27. โรงเรี ยนอิบตีดาวิทยา
28. โรงเรี ยนดารุลอุลลม
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29. โรงเรี ยนต้ นตันหยง
30. โรงเรี ยนแสงธรรมวิทยา
31. โรงเรี ยนนะห์ฎอฏลอิ
ุ สลาฮียะห์
32. โรงเรี ยนดารุลรอห์มาฮ์
33. โรงเรี ยนอิสลามนุศาสน์
34. โรงเรี ยนนูรุดดิน(มูลนิธิ)
35. โรงเรี ยนอัสสาอาดะห์
36. โรงเรี ยนจรรยาอิสลาม
37. โรงเรี ยนอิสลามวิทยาทาน
38. โรงเรี ยนบูกิตอิสลามียะห์
39. โรงเรี ยนสัมพันธ์วิทยา
40. โรงเรี ยนอัลอิสลามียะห์
41. โรงเรี ยนรอมาเนีย
42. โรงเรี ยนจริยธรรม
43. โรงเรี ยนดารุสสาลาม
44. โรงเรี ยนประทีปวิทยา
45. โรงเรี ยนดาราวิทยา
46. โรงเรี ยนดารุลฮิกมะห์
47. โรงเรี ยนดารุลอามานวิทยา
48. โรงเรี ยนดารุลอิสละห์
49. โรงเรี ยนอัตเตาฟี กียะห์อิสลามียะห์
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รู ปการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้
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174

ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวสิ ริอร จุล ทรัพย์ เกิดวันที่ 29 มี นาคม พ.ศ.2529 มีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัด
สง ขลา ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไ ทย
จากมหาวิท ยาลัย หอการค้ า ไทย ในปี การศึก ษา 2552 และเข้ า ศึก ษาต่อ ในระดับ ปริ ญ ญา
ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553

