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57255906: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คาสาคัญ: การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน / การโค้ช / การอ่านเชิงวิเคราะห์/การคิดวิเคราะห์
ณัฐ กิต ติ์ นาทา: การพั ฒนาหลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้ของนักศึ กษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู เพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช . อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.
มีชัย เอี่ยมจินดา, รศ.ดร. นรินทร์ สังข์รักษา และ อ.ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล. 419 หน้า.
การวิจัยครั้ งนี้มีวัต ถุประสงค์ 1) เพื่ อศึ กษาข้อมูล พื้ นฐานและความต้องการในการพั ฒนาหลักสูตรการจัด การเรี ยนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้ น
ภาระงานและการโค้ช 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มื อฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 3) เพื่อทดลองใช้
หลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 4) เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพื่อประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร จานวน 28 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการโค้ช
คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 6 คน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมิน
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้ นฐานและความต้องการจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ มย่อย พบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้วย 1) สภาพปัญหาและความจาเป็น
ของหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย 5) กระบวนการฝึกอบรม 6) กิจกรรม
การเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 8) การวัดและประเมินผลหลักสูตร โดยมีกระบวนการอบรมชื่อว่า SBADF ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้ แ ก่ ขั้ น ที่ 1 เร้ า ความสนใจ (Stimulation) ขั้ น ที่ 2 ระดมพลั ง สมอง (Brainstorming) ขั้ น ที่ 3 ปฏิ บั ติ ง าน (Action) ขั้ น ที่ 4 สรุ ป
และอภิปราย (Discussion) และขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
2. หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้องในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.60) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.
= 0.43) มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด และหลักสูต รฝึกอบรมฉบับร่างมีค วามเหมาะสมในภาพรวม ได้ค่ าเฉลี่ย (xˉ = 4.65) และค่ า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47) มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะ
การอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิด
มุ่งเน้นปฏิบัติงาน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
3. การทดลองใช้หลักสูต รฝึกอบรม พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาพรวม
ทุกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.48) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก
และความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาพรวมทุกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.58) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่า มีความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด
4. การประเมิน หลั กสู ต รพบว่ า เป็ นหลัก สูต รที่ช่ วยพั ฒ นานัก ศึ ก ษาฝึกประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ให้ มีค วามสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการผู้อบรม มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรม
แสดงความคิดเห็น
5. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด วิเ คราะห์ของนักเรี ยนโดยใช้การเรี ยนรู้โ ดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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THIENPEMPOOL, Ph.D. 419 pp.
This research aimed to 1) study general information and need for developing a curriculum and manual
of training and developing ability of learning management of student teachers and reinforce critical reading skill and critical
thinking of students using the task-based learning and coaching approach, 2) design and develop a curriculum as well as
a manual of training employing of learning management of student teachers and reinforce critical reading skill and critical
thinking of students the task-based learning and coaching approach, 3) implement the curriculum and manual of training
learning management of student teachers and reinforce critical reading and thinking skills of students using the task-based
learning and coaching approach, 4) study critical reading and thinking skills before and after the implementation of the taskbased learning and coaching approach, and 5) evaluate and improve the curriculum and manual of training of learning
management of student teachers and reinforce critical reading and thinking skills of students using the task-based learning
and coaching approach. The sample attending in the training program was twenty-eight student teachers of Thai teaching
program, Faculty of Education, Silpakorn University. The sample who was coached was 5th year student teachers of Thai
teaching program, Faculty of Education, Silpakorn University. Two hundred and thirty-three in the Mattayomsuksa two
students studying in the 2nd semester, academic year 2016 took part in the study. the purposive sampling process was used.
The research instruments were a curriculum and manual of training, lesson plans based on TBL concept, a measurement
from a test of understanding about learning management, a test of critical reading and thinking skills and an evaluation form
of ability to write lesson plans and an evaluation from of learning management. The quantitative data were analyzed
by mean (xˉ), standard deviation (S.D) and t-test dependent. The qualitative data were analyzed by content analysis.
The research result were as follows:
1. The analyses of general information and requirements from document analyses, interview and focus
group discussions revealed that the training curriculum was really necessary to develop student teachers. 1) The analyses
consisted of: Problem condition and necessity of the curriculum, 2) the principles of the curriculum, 3) objectives,
4) content, 5) process of training, 6) activities, 7) media and equipment, and 8) measurement and evaluation. The training
process called SBADF was comprised of 5 phases: namely Phase 1: Stimulation, Phase 2: Brainstorming, Phase 3: Action,
Phase 4: Discussion and Phase 5: Refection.
2. The overall draft training curriculum was congruent at the highest level with the mean at 4.60 and the
standard deviation (S.D.) at 0.43. The draft training curriculum in general was suitable at the highest level with the mean at
4.65 and the standard deviation (S.D.) at 0.47. It consisted of 4 modules which were : Module 1: Reading skill… “the Bridge
to Success”, Module 2: Thinking skill….“Reach the Goal”, Module 3: Task-based learning…. “Concepts Focusing on Tasks”
and Module 4: good learning management plans…. “Theories Leading to Practice”.
3. The experiment of the training curriculum showed that the student teachers’ learning management
after the training was significantly higher than before at the .05 level. The overall ability to write learning management
plans in every school was at the high level with the mean (xˉ) at 4.48 and standard deviation (S.D.) at 0.72. The ability to
manage learning in every school was at the highest level with the mean (xˉ) at 4.58 and the standard deviation (S.D.) at 0.26.
4. The evaluation of the curriculum showed that the curriculum helped develop student teachers to have
higher ability of learning management and served the trainees’ needs concerning both theories and practice. It provided
opportunities for the trainees to exchange knowledge and share ideas.
5. The students’ critical reading and thinking skills after using task-based learning and coaching approach
were significantly higher than before at the .05 level.

Department of Curriculum and Instructiion
Graduate School, Silpakorn University
Student,s signature........................................
Academic Year 2016
Thesis Advisors’ signature 1............................................... 2............................................... 3...............................................

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรียนรู้ของนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการอ่ า นเชิ งวิเ คราะห์ และคิ ดวิ เ คราะห์ข องนัก เรีย น โดยใช้ ก ารเรี ยนรู้ โ ดยเน้น ภาระงาน
และการโค้ชสาเร็จลุล่วงด้วยดีผู้วิจัยต้องของกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีชัย เอี่ยมจินดา อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา และอาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่คอยให้คาปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา
บัว สมบู ร ณ์ ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุ เ ทพ อ่ ว มเจริ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส อบ
วิทยานิพนธ์ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา จนการสอบผ่านไปได้ด้วยดี
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พินดา วราสุนันท์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ที่แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
กราบขอบพระคุณ คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ใ ห้ ค วามเมตตากรุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษา ชี้ แ นะ ตลอดจนให้ ก ารเรี ย นระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
เป็นไปด้วยดี
ขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู โ รงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
โรงเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนโพรงมะเดื่ อ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 4
(เชาวนปรีชาอุทิศ) ที่ได้กรุณาอนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดลองแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ขอบพระคุณ อาจารย์รจนา คานึงผล คุณครูนิภา แก้วบุญเพิ่ม คุณครูสุภา นุ้ยพิน คุณครูอัญชลี
สุวรรณวิสัย คุณครูณรงค์ กอบกุลธีรพล คุณครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี คุณครูพรรณนากร ลูกรัก อาจารย์พี่เลี้ยง/
ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ ประเมินนักศึกษาฯ
และอ านวยความสะดวกในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษาที่ ดี แ ก่ ผู้ วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ขอบคุ ณ พี่ ๆ เพื่ อ น ๆ ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาหลั ก สู ต รและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ทุ ก คน ที่ ค อยให้ ก าลั งใจ และคอยให้ ค าปรึ ก ษา ชี้ แ นะผู้ วิ จั ย ตลอดมา น้ าใจทุ ก ท่ า น
จะจดจามิรู้ลืม ขอบใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ค อยเป็ น ก าลั ง ใจ และแรงผลั ก ดั น ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งเต็ ม ที่
ขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองวิจัย จนงานวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
กราบขอบพระคุ ณพระพรหมของลูก คื อ คุ ณพ่ อพรมนิ ตย์ และคุ ณ แม่อ าพร นาทา ที่ใ ห้ก าเนิ ด
ให้ ชีวิ ต ให้ จิ ต วิ ญ ญาณ กอปรกั บ ให้ ก าลั งใจ ก าลั งทรั พ ย์ ก าลั งสติ ปั ญ ญาแก่ ผู้ วิ จั ย ขอบพระคุ ณ พี่ ชายทุ ก คน
คือ คุณครูสุพิทยา นาทา คุณสนิท นาทา และคุณนันทวัฒน์ นาทา ที่คอยเป็นกาลังใจและให้คาปรึกษาที่ดีแก่ผู้วิจัย
เสมอมา
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจาปี 2560 ผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการ
พิจารณาทุนเป็นอย่างสูง
ขอบพระคุณ ทุ ก ท่า นที่ไ ม่ ได้ เ อ่ ย นามมา ณ ที่ นี้ ไม่ว่ า บู รพาจารย์ที่ ป ระสิ ท ธิป ระสาทวิชาความรู้
เจ้าของตารา หนังสือ เอกสาร สื่อต่าง ๆ งานวิจัย หลักการ ทั้งแนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ ผู้วิจัยจะสานึกและน้อมนา
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒ นาตนเองได้ และถือ ว่า ผู้ เ รียนมีค วามส าคัญ ที่สุ ด กระบวนการจั ดการศึ กษาต้อ งส่ งเสริ ม
ให้ ผู้ เรี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ม ตามศักยภาพ การที่จ ะให้ คนในชาติมีก ารศึ กษา
ที่ดีนั้น จาเป็น จะต้องมีการปลูกฝังความรู้ต่าง ๆ ของการศึกษาทุกระดับ สร้างเด็กไทยให้มีทักษะ
พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) (W) Riting
(เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน
ความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา) Communications, Information and Media
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ) Computing and ICT Literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (วิจารณ์ พานิช, 2555: 19)
จากทักษะ 3R 7C ข้างต้นจะพบว่า ทักษะการอ่านมีความสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการอ่านเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในการทากิจกรรมต่าง ๆ การอ่าน
จึงเป็นเครื่องมือที่นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นการอ่านจะช่วยทาให้ผู้เรียน
ค้นหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ฉะนั้นการอ่านจึงเป็นบันได
ไปสู่ความสาเร็จอีกหลายด้าน ดังเช่น กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) ที่กล่าวว่า การอ่าน
เป็ นทักษะการรับ สาร เสริ มสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่ว นช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้ งเพิ่มพูน
ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้มุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้หรือความคิดเดิมของผู้อ่าน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านทาให้ผู้อ่านมีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์สามารถ
นาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการดาเนินชีวิ ตและการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไป
ในแนวทางที่ดีงามได้ นอกจากนี้ สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 116) ยังกล่าวว่า การอ่านทาให้โลกทัศน์
ของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น การอ่านทาให้คนมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมและโลก ทาให้เป็นคน
ทันสมัยทันเหตุการณ์ ทาให้ผู้อ่านเป็นคนที่มีใจกว้าง การอ่านสิ่งต่าง ๆ ทาให้ได้รับความรู้ ความคิด
และทัศนคติของบุคคลอย่างหลากหลาย ทาให้เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
และยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมและโลกอย่างมีเหตุผ ล อีกทั้งยังทาให้ ผู้ อ่านได้ฝึ กการคิ ด
การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล จะทาให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่คิดและทาสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

1

2
การอ่านเข้ามามี บ ทบาทส าคัญในชี วิตของเรา สิ่ ง ที่เราจะต้องอ่านในชีวิตประจาวั น
มีมาก เราจะต้องรู้จักเลือกอ่านจับใจความให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงจะประหยัดเวลา และได้ผลจากการอ่าน
การอ่ า นจึ ง มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง ในฐานนะยกระดั บ ความรู้ แ ละในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ร้ า งความบั น เทิ ง
และจรรโลงใจให้แก่ผู้อ่านเช่นเดียวกัน การอ่านที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่านแล้วตอบได้ว่า ใครทาอะไร
ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้จากการอ่าน การอ่านมีหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย ได้แก่ การอ่านจับใจความสาคัญ การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือ
วินิจฉัยสาร การอ่านตีความ การอ่านตีบท การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านเพื่อความเข้าใจ
เป็นต้น การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือการอ่านวินิจฉัยสาร นับเป็นการอ่านประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญ
สาหรับผู้อ่าน เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ จากการอ่านได้
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เจตนา น้าเสียง อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนได้ ทั้งนี้ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2546: 10) ได้กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้ผู้อ่านรู้จัก
ใช้ความคิด สติปัญญา และความรอบรู้ต่อสิ่ งที่ได้อ่าน การฝึ กแสดงความคิดเห็นจะช่ว ยให้ ผู้อ่าน
มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญาเพื่อแสดง
ออกมาเป็ น ความคิดเห็ น ของตนเอง การถ่ายทอด ความคิดเห็ นของตนเองออกมาได้จาเป็นต้อ ง
แสวงหาความรู้ต่าง ๆ นามาเปรียบเทียบและนามา วิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดเห็น
และนาไปพัฒนาความสามารถของตนเองและประสบความสาเร็จในการทางานและชีวิตครอบครัว
สอดคล้องกับชยพร กระต่ายทอง (2552: 52) ที่กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าเป็นการอ่านเรื่องแล้ว
พิจ ารณาลั ก ษณะเนื้ อหาและพิ จ ารณาความสั มพั นธ์ และข้อ สรุ ปของเรื่อง การอ่านเชิ งวิเ คราะห์
มีความส าคัญเพราะช่ว ยให้ พิจ ารณาเรื่ องที่อ่านอย่างละเอี ยด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิ ด
ของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ สุนันท์ อัญชลีนุกูล และคณะ (2544:
98) ยังกล่าวถึงความสาคัญและประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อ
พิจารณาส่วนประกอบความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน ใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ทาให้ค้นพบข้อเท็จจริง หรือ ข้อสรุปที่ถูกต้องและเข้าใจความคิด
ของผู้เขียน โดยในโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์การติดต่อสื่อสารกันเป็นเรื่องสะดวกรวดเร็ว
และง่ายขึ้นมีการรับข้อมูลข่าวสาร สื่อต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมทางอินเทอร์เน็ต
ถ้าหากผู้อ่านขาดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไม่ส ามารถวิเคราะห์สารจากผู้เขียนได้ ก็ย่อมจะทาให้
ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น จากเรื่ อ งที่ อ่ า นได้ นอกจากนี้ ห ากผู้ อ่ า น
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีเสียก่อน ก็จะส่งผลให้การอ่านไม่ประสบผลสาเร็จได้
นอกจากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะมีความสาคัญดังกล่าวแล้ว ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ก็นับว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นการฝึกให้เป็นคน
รู้จักแยกแยะ คิดพิจารณาไตร่ ตรองอย่างถ้วนถี่ มีเหตุผล ดังเช่นสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2548: 1) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ
เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุและผล
โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรองเพื่อความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิ เคราะห์
โดยการแยกแยะหาความสาคัญ ความสัมพันธ์และหลักการด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญ
ทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้ อความจริง สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลคา (2547: 9) ได้กล่าวว่า

3
การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่อง
ต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุ ดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด และส่ ว นย่อย ๆ ที่ส าคัญนั้น
แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วพั น กั น อย่ า งไรบ้ า ง และเกี่ ย วพั น กั น โดยอาศั ย หลั ก การใด เป็ น ก ารระบุ
คุณลั กษณะ ระบุ ประเด็น หรื อ องค์ประกอบของข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเหมือนหรือ
ความแตกต่างของข้อ มูล ด้ว ย การคิ ดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็ นความสามารถ
ในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัตถุ สิ่ งของ เรื่อง ราว
หรือเหตุการณ์ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้นว่า มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เพื่อทาความ
เข้าใจและเห็น ความสัมพันธ์ของสิ่งที่กาหนดให้ ลักษณะของการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ บลูม (Bloom, 1956)
ทั้งนีก้ ารคิดเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคนควรได้รับการประเมิน
และส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ เ ขาประสบความส าเร็ จ และก้ า วหน้ า ในการเรี ย นรู้
และอยู่รอดทั้งในวันนี้และในอนาคต สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 11-12) ที่กล่าวถึง
คุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่า ครูควรมีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สังคม
ใหม่มีสิ่ งหลอกลวงมาก ครู ต้องวิเคราะห์ ออกจึงจะบอกเด็กได้ ขณะเดียวกันต้องคิดอะไรใหม่ ๆ
ไปด้ ว ย นอกจากนี้ กระทรวงศึก ษาธิ การยัง ได้ป ระกาศวาระแห่ งชาติ เพื่อปฏิรู ปการเรี ยนรู้ ให้ มี
ความสั ม พัน ธ์ เชื่อ มโยง และพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ความสามารถคิ ด วิ เคราะห์ เรี ยนรู้ ได้ ด้ว ยตนเอง
มีลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นสาหรับในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556:
212)
แม้ ว่ า การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด วิ เ คราะห์ จ ะมี ค วามส าคั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
แต่ ปั จ จุ บั น ยั ง พบว่ า นั ก เรี ย นไทยยั ง มี คุ ณ ภาพในด้ า นนี้ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยผล
ของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA)
ประจ าปี 2012 ซึ่งผลจากการทดสอบดังกล่ าว พบว่า นักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ ในระดับ
ทีน่ ่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวมมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ การอ่านของนักเรียนไทย
เมื่อเทียบกับนานาชาติ มีผลการประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน
นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ากว่าระดับพื้นฐาน (ไม่ถึงระดับ 2) ยังคงมีอยู่ถึงหนึ่งในสาม (33%)
นักเรีย นไทยที่มีความสามารถในการอ่านตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปมีประมาณสองในสาม (67%)
นักเรียนไทยที่มีความสามารถในกางอ่านสูวกว่าระดับพื้นฐานขึ้นไปมีประมาณหนึ่งในสาม (31%)
และความสามารถการอ่านในระดับสูง (ระดับ 5 และ 6) เกือบไม่มีนักเรียนไทยที่มีความสามารถอยู่ใน
ระดับนี้ (0.9%) ในขณะที่ประเทศเอเชียที่มีคะแนนสูงมีนักเรียนกลุ่มนี้ ในสัดส่วนสูง ได้แก่ เชียงไฮ้ จีน (25%) ฮ่องกง-จีน (17%) สิงคโปร์ (21%) ญี่ปุ่น (18%) เกาหลี (14%) และเวียดนาม (5%)
(สถาบันส่งเสริมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2556: 14-15) นอกจากนี้ผลของการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ประจาปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ
49.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ที่ ร ะดั บ 49.36 ซึ่ ง เป็ น คะแนนที่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ที่ ร้ อ ยละ 50 (ส านั ก งานทดสอบ
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ทางการศึกษา, 2558: 2) และจากรายงานผลการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กาหนดมาตรฐานต่าง ๆ ไว้ มาตรฐานที่ 4 นับเป็นมาตรฐานหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อผู้เรียน กล่าวคือ เป็นการมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ แต่ทั้งนี้ เลขาธิการสภาการศึกษา
(2552: เอกสารประกอบบรรยาย) กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองได้คะแนนดีกว่า
รอบแรกแต่มาตรฐานที่ยังได้คะแนนต่าคือ ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553: 439)
ที่กล่าวว่าการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดนั้นเป็นเรื่องที่พึงปรารถนาของทุกฝ่าย และฟังดู
เหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่แท้จริงแล้วการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ยากไม่น้อย หากเป็นเรื่อง
ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแล้ว งานนี้ก็คงมีผู้ทาสาเร็จไปแล้ว
จากสภาพปั ญหาดังกล่ าวอาจพบว่าสาเหตุห นึ่งที่ทาให้ คุณภาพด้านการศึกษาตกต่า
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกนั้นมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยครู
ยังขาดการเชื่ อมโยงเนื้อหากับทักษะดังกล่าว ยังเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการสอนโดยยึดครูเป็น
สาคัญ มุ่งพัฒนาทักษะการจาและเข้าใจ หากนักเรียนคนใดที่สามารถจาเนื้อหามาตอบได้ดีก็ถือว่า
เป็นคนเรียนเก่ง ซึ่งตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูยังไปไม่ถึงเป้าหมายของหลักสูตร
และส่งผลให้นักเรียนขาดการวิเคราะห์ วิจารณ์ที่นับว่าเป็น อุปสรรคต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง ดังที่ ธีรศักดิ์
อุปไมยอธิชัย (2557: 113-114) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนยังมุ่งเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลาง
ยั ง ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาหาความรู้ ด้ ว ยตนองจากสภาพแวดล้ อ มในชุ มชน และสั ง คม
ใช้การเรี ยนรู้จ ากสภาพจริ งซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในด้านการวัดผล ประเมินผลที่เน้นการวัดความรู้
ความจามากกว่าการวัดความรู้ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี
(2553: 119) ที่กล่าวว่า เนื่องจากการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย
กว่ารวมทั้งครูมีความเคยชินกับการปฏิบัติตามแบบเดิม ประกอบกับไม่ได้การสนับสนุ นส่งเสริมให้
ปฏิ บั ติ ตามแนวคิ ดใหม่ อ ย่ า งเพีย งพอ การสอนโดยยึ ด ครู เป็ นศู น ย์ก ลางจึ ง ยัง คงยึด ครองอ านาจ
อยู่อย่างเหนียวแน่นจนปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนทาให้ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากครูโดยตรง ไม่สามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลย ส่งผลให้ได้รับความรู้
เพียงในขั้นของความจา และความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ หรือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ
ตามที่ตนเองชอบหรือถนัด ทั้งนี้เพราะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน ตลอดจนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เพราะครูถือว่าตัวครูเป็นเจ้าของห้องเพียงคนเดียว ผู้เรียนก็เป็นเพียงผู้ฟังที่ดี
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน หรือ task-based learning (Tbl) คือ วิธีการเรียน
การสอนที่มุ่งการปฏิบัติงานเป็นหัวใจสาคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจึงเป็น
ชุดกิจกรรมปฏิบัติงานเพื่อการสื่อสารและสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร Nunan (1991)
ได้กล่าวถึงโครงร่างของ “ห้าลักษณะของการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน” ดังนี้ 1) เน้นการเรียนรู้
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ที่จะสื่อสารผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในภาษาเป้าหมาย 2) นาสื่อการเรียนการสอนและตารางจริง มาใช้
ในสถานการณ์การเรียนรู้ 3) ให้โอกาสผู้เรียนมุ่งเน้นไม่เพียงแต่ในภาษา แต่ยังเน้นกระบวนการเรียนรู้
อีกด้วย 4) ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในห้องเรียน
และ 5) พยายามที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาในห้องเรียนกับการใช้ภาษานอกห้องเรียน นอกจากนี้
Willis (1996: 23-24) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ task-based learning เป็นการ
เรียนรู้โดยใช้ปฏิบัติงานเป็นสื่อกลาง ผู้เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแต่ละขั้นตอนการจัด
กิจกรรมจะช่วยจูงใจ ท้าทายผู้เรียนให้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป็นชิ้นงานขณะปฏิบัติงานผู้เรียนได้ใช้
ภาษาอย่างอิสระและเน้ นเรื่องความหมายของการสื่อสารมากกว่าความถูกต้อง การปฏิบัติงานนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนทางานเป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ทาให้เกิดชิ้นงานในการปฏิบัติงาน ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และสามารถทาให้ผู้เรียนพูดและเขียนได้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ซึ่ง Willis
(1996: 137) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบเน้นภาระงาน (task-based learning) ว่า
เป็นการนาความรู้ที่เรียนแล้วมาเพิ่มพูนด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ทาให้ผู้เรียน เกิดความมั่นใจ
ในการพู ดและการเขีย น มีป ฏิสั ม พัน ธ์กับ ผู้ อื่น ฝึ กการแก้ไขปัญหา มีความสนุก สนาน และเกิ ด
ความท้าทายในการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ Taylor (1983: 179-191) ได้เสนอแนะให้ใช้กิจกรรม
ปฏิบัติงานปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากว่ากิจกรรมดังกลวจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ภาษาที่เรี ย นโดยตรงและทาให้ ผู้ เรีย นได้ฝึ กใช้ ภ าษาที่ส มจริงซึ่งการที่ผู้ เรีย นได้ รับประสบการณ์
ในการใช้ภาษาที่สมจริงนั้นจะทาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนทั้งมีความสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
และสามารถใช้ภาษาได้ในกระบวนการ สื่อสาร ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย และยืน ภู่วรวรรณ
(2544: 65) ได้กล่าวถึงการสอนแบบเน้นภาระงานว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ ทั้งความรู้ ทักษะ คุณธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Green (2005) ที่กล่าวว่า
หากต้องการให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพควรจัดบูรณาการกับหลักสูตรที่เน้นภาระงานเพื่อให้กิจกรรม
ดั ง กล่ า วเชื่ อ มโยงหรื อ ท าให้ ก ารอ่ า นมี เ ป้ า หมายการใช้ ภ าษาที่ ชั ด เจนเพิ่ ม ขึ้ น การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด task-based learning (Tbl) เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาในการพัฒนางานของตนเองผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมภาระงาน
(Pre-task) 2) ขั้นภาระงาน (Task) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 2.1) ขั้นภาระงาน (Task Stage)
2.2) ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) 2.3) ขั้นรายงาน (Report Stage) และ 3) ขั้นหลัง
ภาระงาน (Language Focus) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 3.1) ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language
Analysis) 3.2) ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) 3.3) ขั้นติดตามผล (Follow-up) โดยจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ตามประเภท 4 ประเภท ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบ
(Comparing) 2) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 3) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว
(Sharing Personal Experiences) และ 4) การสร้างสรรค์ (Creative Task) ขั้นตอนดังกล่าวนั้น
ครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ในแต่ละขั้นตอน การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจะเป็นการฝึกฝนทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไป กล่าวคือ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการวิเคราะห์
สิ่งที่อ่านจากที่ครูเตรียมไว้ให้ เช่น การให้ผู้ เรียนได้อ่านบทกวีนิพนธ์จากนั้นครูให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์
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เจตนา น้าเสียง อารมณ์ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา อารมณ์
สังคม และวรรณศิลป์ ตลอดจนสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ซึ่งกระบวนการฝึกทักษะการอ่าน
ตรงนี้ ครูนับว่ามีความสาคัญที่จะต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ดี ต้องมีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เสริ มสร้ างทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์ และคิด วิเคราะห์ ของผู้ เ รียน โดยอาจจะเตรียมวีดิทัศ น์
บทความ กวี นิ พ นธ์ นิ ท าน นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น วรรณคดี และวรรณกรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
ได้วิเคราะห์สื่อที่อ่านอย่างหลากหลาย
จากผลการวิจัยของสุกานดา ญาติพร้อม (2550: 54) นนทัพพัท เมืองยศ (2552: 49)
พนอ สงวนแก้ว (2553) และวิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการนาทฤษฏีเน้นภาระงาน
มาใช้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านทักษะการพูด การฟัง
การอ่าน ผลวิจัยก็สอดคล้องกันว่า การให้นักเรียนได้มีภาระงาน (Task) สามารถพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาได้เป็นอย่างดี และความสามารถในการใช้ภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานวิจัยบางเรื่องยังมุ่งเน้นการนากิจกรรมโดยเน้นภาระงานมาใช้พัฒนาทักษะการอ่านไม่ว่าจะเป็น
การอ่านเพื่อความเข้าใจหรือการอ่านแบบเพิ่มขยายความ และซึ่งนับว่าแนวคิดดังกล่าวได้ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ทั้งยังพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไปด้วย
นอกจากนี้ ยั งพบว่าการเรี ยนรู้ โ ดยเน้นภาระงานยังเป็นการสร้างความมั่นใจในตนเองของผู้ เรียน
ในการใช้ภาษาในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการใช้ภาษาที่แท้จริงในชีวิตประจาวัน และจาก
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้การสอนเน้นภาระงาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวทาให้เห็นว่าการสอนเน้นภาระงานนั้นจะสามารถช่วยส่งเสริมความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นการฝึก
ให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ภ าษาในภาคปฏิ บั ติ ม ากกว่ า ภาคทฤษฏี แ ล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมพลัง รวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้การเรียนรู้
โดยเน้ น ภาระงานยั ง ท าให้ ค รู ที่ ส อนการอ่ า นนั้ น ลดบทบาทจากที่ เ ป็ น ผู้ บ รรยายหน้ า ห้ อ งเรี ย น
อย่างเดียวเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ คอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือหรือชี้ แนะผู้เรียน
ขณะดาเนินกิจกรรม ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
กล้าแสดงออก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท้ายสุดจะเรียนรู้อย่างมีความสุข
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานจะสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ได้ แต่หากครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการเอาใจใส่ หรือไม่
เข้าใจกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย่อมส่ งผลให้ไม่เกิดทักษะดังกล่าวได้ ดังที่ ธีรศักดิ์
อุปไมยอธิชัย (2557: 113-114) กล่ าวว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่ วนยังขาดความรู้
ความสามารถและทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอน การถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์
ขาดความมี จิ ต ส านึ ก และจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู ไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของตนเอง จะเห็ น ว่ า ครู ย่ อ ม มี ค วามส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ แรกในการที่ จ ะพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น หากครู ข าดความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว นักเรียนก็จะขาดทักษะดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นในทานองเดียวกันกับที่
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2558: 25) กล่าวว่า ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิ ดอย่ างมีวิ จ ารณญาณ คิดสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นพื้นฐานส าคัญในการฝึ กทักษะการคิดและทักษะ
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การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์จาแนกผู้เรียนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ คาหมาน
คนไค (2546: 81) ยังกล่าวว่าครูต้องสามารถฝึกหัดและฝึกฝนให้ศิษย์คิดแยกแยะและเชื่อมโยง
สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับรู้ให้เข้าใจ สิ่งนั้นหลายแง่หลายมุม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น องค์กรแห่งความเป็นเลิ ศด้านการศึกษา (Excellent Educational
Organization) มุ่งผลิตครูและบุคลกรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทย มี ปณิธาน คือ “ผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามเป็ น เลิ ศในวิ ช าชี พ มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็น ผู้ น าในการสร้ า งสรรค์ อ งค์ค วามรู้
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรี ยนรู้ของสังคม”
และมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ คือ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 3) เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
ไปสู่ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 4) เพื่อให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสังคม และ 5) เพื่อจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้เปิดดาเนินการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระดับปริญญาตรี
เปิดสอน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิช าการประถมศึกษา สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้เป็นผู้รอบรู้และลึกซึ้งในศิลปะวิทยาการ มีทักษะและสามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่การปฏิบัติ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และศรั ท ธาในอาชี พ ในฐานะผู้ ที่ จ ะเป็ น บุ ค ลากร
ทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสั งคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นครูที่มี
ความรู้ ความสามารถทางการสอนภาษาไทย 2) ผลิ ต บัณ ฑิตที่ ส ามารถใช้ค วามรู้ ภ าษาไทยเป็ น
เครื่องมือในการสื่อสารและค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง 3) ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความรู้ทางภาษาไทยและสามารถนาความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อนุรักษ์
และพัฒนาภาษาไทยให้ดารงบทบาทและความสาคัญต่อสังคมอย่างทัดเทียมกับวิทยาการอื่นต่อไป
อย่างต่อเนื่อง และ 4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและเป็น
ครูที่มีคุณภาพของสังคม (คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 นับว่าเป็น
นักศึกษาที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องสอบบรรจุเ ข้ารับราชการในตาแหน่งครูผู้ช่วย นักศึกษา
เหล่านี้ได้รับการสอนจากคณาจารย์หลายคน ทั้งด้านภาษาไทยโดยตรงและด้า นการจัดการเรียนรู้
มีการสั งเกตการสอนตามโรงเรี ย น สอนหน้าชั้ นเรียนเป็นไปตามกระบวนการในรายวิช าต่าง ๆ
ที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหล่านี้ยังได้ฝึกประสบการณ์การสอนตามโรงเรียน
ต่า ง ๆ ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2559 ซึ่ งโรงเรีย นเหล่ านั้ นเป็ นโรงเรีย นที่ผ่ า นการรั บ รอง
จากส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สมศ.
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นอกจากนี้นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ยังได้รับ
การนิ เ ทศจากอาจารย์ นิ เ ทศและครู พี่ เ ลี้ ย งมาเป็น อย่ า งดี อย่ างไรก็ ต ามจากการวิ เ คราะห์ แ ผน
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ส่วนมากจะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การดู และการพู ด หลั กการใช้ ภาษาไทย
และวรรณคดีและวรรณกรรม โดยนักศึกษาจะแยกทักษะการสอนดังกล่าวออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
กล่ าวคือ เมื่อสอนการเขีย นจะสอนเขียนบรรยาย พรรณนา เรีย งความ และความเรี ยง เป็นต้ น
ด้านการสอนหลักและการใช้ภาษาไทย ก็สอนโดยยึดเนื้อหาออกจากบทอ่านต่าง ๆ ได้แก่ คาประสม
ประโยค ระดับภาษา เป็นต้น สาหรับการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ก็จะเป็นการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรมในบทเรียน แต่ส่วนมากมักจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนในด้าน จับใจความ
ของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง ที่มา ลักษณะคาประพันธ์ และโวหารภาพพจน์ ซึ่งตรงนี้ทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับ
อรรถรสหรื อ คุณค่า วรรณคดีและวรรณกรรมเท่าที่ค วร นอกจากนี้ในด้านการเขีย นแผนการจั ด
การเรี ย นรู้ ที่มุ่งสอนการอ่าน จะพบว่านักศึกษาส่ว นมากจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
การสอนอ่านในใจ ได้แก่ อ่านจับใจความสาคัญ อ่านสรุปความ และอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นต้น
ซึ่งเป็นการนาบทอ่านที่อยู่ในบทเรียนมาถามผู้เรียนว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้น
ให้เกิดการวิเคราะห์ หรือใช้วิจารณญาณมากนัก ขณะที่สอนอ่านออกเสียงร้อยกรองคือให้ผู้เรียนได้ฝึก
อ่านร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ตามระดับชั้นที่กาหนดจากนั้นก็ให้ท่องบทอาขยาน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู พบว่า นักศึกษาส่วนมากยังขาดความมั่นใจในการสอนและยังไม่มีการนารูปแบบการสอน วิธีสอน
และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่เรียนมานามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้แก่ผู้เรี ยนเท่าที่ควร
อีกทั้งในการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านก็พบว่า นักศึกษาส่วนมากจะให้ผู้เรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่ปรากฏในบทเรียน หรือบทอ่านที่บ้านแล้วนามาเล่าให้เพื่อนฟังในห้อง
ซึ่งอาจจะมีการถามตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน บางครั้งก็นานักเรียนอ่าน
ในห้ อ งเรี ย นและร่ ว มกั น แปลค าศั พ ท์ ย าก ซึ่ ง ถึ ง แม้ จ ะเป็ น การทดสอบการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ
แต่ก็ต้องพัฒนาไปสู่การอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ได้เพราะการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นเพียงการอ่านขั้น
พื้น ฐาน ในระดับ มัธ ยมศึก ษาควรมุ่ง เน้ นการอ่ านเชิ งวิ เคราะห์ ม ากกว่า การอ่ านเพื่อ ความเข้ าใจ
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษานาร่ อ ง (Pilot Study) โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง /
ครูพี่เลี้ยง และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิช าชีพ ครู เ กี่ ย วกั บ การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อพั ฒ นาทั กษะการอ่า น พบว่า การจัด กิ จกรรม
การสอนอ่าน เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก นักเรียนไม่ค่อยสนใจมากนัก ครูส่วนมากสอนเฉพาะเนื้อหาให้แก่
นักเรียน โดยมุ่งสอนเฉพาะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ขาดการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ กิจกรรมส่วนมากก็เป็นเพียงการยกคาถามให้นักเรียนได้ต อบ คาถามส่วนมากก็จะถาม
เกี่ยวกับผู้แต่ง ลั กษณะคาประพัน ธ์ ที่มาของเรื่อง ข้อสรุปที่ได้จากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้รูปแบบ
การสอนหรือเทคนิควิธีการสอนก็มุ่งสอนเฉพาะการบรรยายหน้าห้องเรียน หรือบางครั้งอาจนาเทคนิค
วิธีส อนมาใช้ แต่ทาได้ครั้งสองครั้ งก็ล้มเลิ ก ซึ่งนักศึกษามองเพียงว่าทาเท่านี้นักเรียนก็เกิดทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์แล้ว
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้นักศึกษาอาจจะมีความตั้งใจและเห็นความสาคัญของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และพยายามนารูปแบบ วิธีสอน
และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ไปใช้ แต่บางครั้งก็ทาให้เกิดความสับสน และไม่มีความมั่นใจในการนา
กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการพั ฒนานักเรียน ซึ่งตรงนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาจต้องการ
พัฒ นาตนเองด้ว ยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์คณาจารย์
อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ซึ่ ง พบว่ า การอบรมในเรื่ อ งการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษา
มีความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้เทคนิค วิธีการ หรือแนวคิ ด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ แก่นักศึกษาซึ่งทาให้นักศึกษาได้นาแนวคิดนั้นไปใช้ในการจัด
การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นต่ อ ไปแม้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาจะบอกว่ า ได้ ผ่ า นการเรี ย นในรายวิ ช าหรื อ ได้ ฝึ ก
ประสบการณ์การสอนมาแล้วเกือบ 1 ภาคการศึกษา แต่นักศึกษายังต้ องการการอบรมเฉพาะเรื่อง
ดั ง กล่ า ว เพราะจะช่ ว ยยกระดั บ ความสามารถในด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจะเกิดความมั่นใจในการสอนเพิ่ม
มากขึ้นด้วย
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม เติมความรู้นับว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่จะพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ไปสู่คือมืออาชีพได้ในอนาคต เพราะการอบรม
เปรี ย บเสมือนการเตรี ย มความพร้ อมทั้ งในด้านความรู้ ทั กษะ กระบวนการ ตลอดจนเจตคติที่ ดี
ในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรีย น และสถานศึกษา Joyce and Shower
(1983) กล่ าวว่า การฝึ กอบรมเป็นกระบวนการที่มีพลังสาหรับการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ครู
ถ้ า กระบวนการกิ จ กรรมการฝึ ก อบรมนั้ น ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพอและสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ
ประสบการณ์ความต้องการและระดับพัฒนาการของครู และมีการติดตามดู แลช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง
จากการฝึ กอบรม สอดคล้ องกั บ วัช รา เล่ าเรี ยนดี (2556: 266) ที่กล่ าวว่า ความเชื่ อพื้นฐาน
ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม คือ ในการฝึกอบรมนั้นมีพฤติกรรมและเทคนิคต่าง ๆ
มากมายที่ครูควรสามารถนาไปใช้ในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบได้ ความเชื่อต่อมา คือ ครูสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ จากการฝึกอบรม ดังนั้นการที่จะอบรมนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการและการนาไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการอบรมจะสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ
ที่ดีต่อผู้เข้ารับการอบรมได้ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาผลจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา
งานของตนเองได้ แต่หากการอบรมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้มีการติดตาม ชี้แนะ ก็ ย่อมส่งผลให้การอบรม
นั้นไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร สอดคล้องกับคากล่าวของ Maggioli (2000) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิด
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ส าหรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาว่ า การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ ผ่ า นมาในอดี ต
และดาเนินการอยู่ในปัจ จุบันส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรี ยนน้อยมาก เพราะเป็นแต่เพียง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีระยะเวลาสั้น ๆ โดยบุคลากรและหน่วยงานต้นสังกัดขาดการมีส่วนร่วม
ความร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้
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ในสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จนั้น ควรมีการให้ผู้รู้มาให้คาแนะนา ชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ ดังที่ Higgins and Leat (2001: 63) ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการที่ใช้ในการทาการพัฒนา
ครูเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ การให้ความรู้ การเป็นแบบอย่างในการทางาน
การสื บเสาะอย่ างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้แบบรวมพลัง และการชี้แนะ การดาเนินให้ครูเกิด
การเปลี่ ย นแปลง ควรพิจ าณาในเรื่องเป้าหมายหรือสิ่ งที่ต้องการให้ ครูเกิดการเปลี่ ยนแปลงแล้ ว
จึงเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงจะทาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
แต่จากการพัฒนาครูที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาครูประจาการนั้นมีหลายลั กษณะ เช่น การศึกษาต่อ
เพิ่มเติม การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน การทัศนศึกษา เยี่ยมชม
กิจการ การอบรมสัมมนาหรือประชุมปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละลักษณะมีวิธีการที่แตกต่ างกันไปขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและนโยบายของหน่วยงานแต่ละแห่ง (รวีวัตร์ สิริภูบาล, 2543: 33-34)
กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
บุคลากรให้นาความรู้จาการฝึกอบรมต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังที่ Mink, Owen
and Mink (1993: 2) กล่าวว่า การโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่าผู้โค้ช สร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้โค้ชจะช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการทางานในระดับ
ที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคลมีความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเองแสดง
ความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการทางานที่จะตามมา กระบวนติดตามการโค้ช จึงเป็นกระบวนการเสริม
พลังอานาจ สอดคล้องกับคากล่าวของวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 259) ที่กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพ
มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ครู ทุ ก ระดั บ ความรู้ ประสบการณ์ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญ บุ ค ลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ผู้ทาหน้าที่นิเทศ
ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชา การสอน การวิจัย และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ทาหน้าที่โค้ช (Coach) และผู้ดูแลให้คาปรึกษา (Mentor) ฯลฯ
เพราะการพัฒ นาในวิชาชีพของบุ คลากรต่าง ๆ ดังกล่ าวนี้จะส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549: 23) ได้กล่าวว่าการโค้ช
เป็นการดาเนินการที่เน้นปฏิสัมพันธ์รายบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่ผู้ที่มีหน้าที่ชี้แนะได้ช่วยเหลือให้ผู้ได้รับ
การชี้แนะ สามารถวัดกรอบความคิด ทบทวนการทางานที่ผ่านมา และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
งาน/แก้ปัญหาการทางานด้วยตนเอง นอกกจากนี้การโค้ชยังเป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ ท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ผู้ได้รับการโค้ชตระหนักรู้ถึงความเป็นไปของตนเองและจุดที่ตนเองยืนอยู่ในทุก ๆ
ด้ า น อั น มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การก าหนดเป้ า หมายอย่ า งสร้ า งสรรค์ รวมถึ ง การค้ น พบศั ก ยภาพ
และความสามารถของตนเองที่จะนาไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งอยู่บนทัศนคติ ที่ดี ผู้ที่มี
บทบาทอัน ยิ่งใหญ่นี้ ได้แก่ โค้ช (Coach) อาจจะเป็นผู้ บังคับบัญชาหรือหั วหน้างานจาเป็นต้องมี
ความรู้ ค วามสามารถในการโค้ ช บุ ค ลากร เริ่ ม ตั้ ง แต่ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในการโค้ ช เป้ า หมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ รู้ จั ก ธรรมชาติ ข องผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การโค้ ช วิ ธี ก ารโค้ ช (Coach)
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการโค้ช ตลอดจนสามารถมีเทคนิคอันแยบยลเพื่อปฏิบัติการโค้ชให้
สมบูรณ์จนจบกระบวนและทรงความมีประสิทธิภาพให้เกิ ดแก่ผู้ได้รับการโค้ช ซึ่งการโค้ชนี้นับเป็น
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การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนางานประจาของตนเอง ตลอดจนนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานต่อไป
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรและคู่ฝึกอบรมให้แก่
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว เพื่อให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้นา
ความรู้ จ ากการฝึ ก อบรมไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
1. แนวคิดเน้นภาระงาน (Task-based learning) ของ Willis
(1996) ประกอบด้วย ขั้นตอนการสอนที่เน้นภาระงาน
3 ขั้นตอน ได้แก่
1.1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)
1.2 ขั้นภาระงาน (Task)
1.2.1ขั้นภาระงาน (Task stage)
1.2.2 ขั้นวางแผนปฏิบัติ (Planning Stage)
1.2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)
1.3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)
1.3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)
1.3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)
1.3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up)
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ตามประเภทงาน 4 ประเภท ได้แก่
1.3.3.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)
1.3.3.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving)
1.3.3.3 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว
(Sharing Personal Experiences)
1.3.3.4 การสร้างสรรค์ (Creative Task)
2. กระบวนการโค้ช (Coaching Approach)
3. ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler, 1949)
เซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexender and
Lewis, 1981) โอลิวา (Oliva, 1992)
4. ทฤษฏีการคิดของบลูม Bloom (2010) และมาร์ซาโน
(Marzano, 2000)

หลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช

กระบวนการฝึกอบรม 5 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain
Storming)
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม

การใช้กระบวนการโค้ช มี 4 ขั้นตอน
1. ขั้นวางแผน (Planning)
2. ขั้นติดตามโค้ช (Coaching)
3. ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing)
4. ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying)

1. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
3. เพื่ อ ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
4. เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน
5. เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
คำถำมของกำรวิจัย
1. ข้อมูล พื้น ฐานและความต้ องการในการพัฒ นาหลั กสู ตรและคู่มือฝึ กอบรมการจัด
การเรี ย นรู้ ข องนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิ ด วิ เคราะห์ ของนั ก เรี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช มี อ งค์ ป ระกอบ
และเนื้อหาใดบ้าง
2. การออกแบบและการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นอย่างไร
3. การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นอย่างไร
4. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ เรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่
5. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นอย่างไร
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
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และคิดวิ เคราะห์ ข องนั กเรี ย น โดยใช้ก ารเรีย นรู้โ ดยเน้น ภาระงานและการโค้ ช มีความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
2. นั กเรี ย นที่เรี ย นโดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้ นภาระงานและการโค้ช มีความสามารถ
ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ชในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู ชั้ นปีที่ 5 สาขาวิช าการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จานวน 28 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1.2.1 ระยะที่ 1 การจัดอบรม (Training)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ข้ า รั บ การอบรมนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
ชั้ น ปี ที่ 5 สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ก าลั ง ฝึ ก
ประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
1.2.2 ระยะที่ 2 การติดตาม การโค้ช (Coaching Approach)
1.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการโค้ช ได้แก่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่กาลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จานวน 6 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรี ยนรู้ โดยเน้นภาระงานและการโค้ช โดยเป็นนักศึกษาที่อยู่ในการนิเทศ
ของผู้วิจัย ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2.2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 5
นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช ได้แก่
นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง เรี ย นอยู่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2
ปี ก ารศึก ษา 2559 เข้ า กลุ่ ม ทดลองตามชั้ น เรี ยนของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ที่ เ ป็ น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ านวน 233 คน ซึ่ ง ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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2. ตัวแปรที่ใช้ในกาวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีด้วยกัน 2 ตัวแปร คือ
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
หลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลังการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
2.2.2 ความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ล ะคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
3. ด้านเนื้อหา
การวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้กาหนดเนื้อหาในการพัฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมการพัฒ นา
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ประกอบไปด้วยแนวคิดมุ่งเน้นภาระงานของ Willis (1996) โดยนาเนื้อหาสาระการอ่านที่ได้จาก
บทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม
4. ระยะเวลาในการวิจัย
การทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชซึ่ง
ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้ดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ระยะที่ 1 การจัดอบรม (Training)
จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 28 คน ที่กาลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาการจัด
การเรี ย นรู้ ข องนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และ คิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จานวน 4 วัน วันละ
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559
4.2 ระยะที่ 2 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach)
ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ ผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต ร
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและอาสาเข้าร่วมการโค้ช จานวน 6 คน เข้ากลุ่มทดลอง โดยให้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน จานวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ไม่นับรวมทดสอบก่อน
และหลังเรียน ซึ่งทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559) จากนั้น
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ผู้ วิจั ย ใช้ก ระบวนการโค้ช เพื่อติดตามและชี้แนะกลุ่ มตัว อย่างตามจานวนชั่ ว โมงสอนที่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดกิจกรรม
นิยำมศัพท์เฉพำะ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกั น
ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์เฉพาะดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู หมายถึง
กระบวนการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ที่นามาฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจั ดการเรีย นรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของผู้ เรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรม และ 4) การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น หมายถึ ง
โปรแกรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัด การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพื่อนาไปพัฒนาทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพปัญหาและความจาเป็นของหลักสูตร
2) หลั ก การของหลั ก สู ต ร 3) จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร 4) สาระการเรี ย นรู้ ป ระจ าหน่ ว ย
5) กระบวนการฝึ ก อบรม 6) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 7) สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ และ 8) การวั ด
และประเมินผลหลักสูตร
การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน (Task-based learning) หมายถึง การจัด กิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน วิเคราะห์งานหรือบทอ่านที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิด
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ มีปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมห้อง
โดยดาเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงานของ Willis (1996) ซึ่งได้ประยุกต์ประเภทของงานมาแทรก
เข้าไปในขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก และประเภทงาน
4 ประเภท ดังนี้
1. ขั้น เตรี ย มภาระงาน (Pre-task) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ นั ก เรี ย นจะต้ อ งได้ รั บ การปฏิ บั ติ ทั้ ง การดู วี ดิ ทั ศ น์ ภาพ หนั ง สื อ เรี ย น เรื่ อ งเล่ า
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติงาน
2. ขั้ น ภาระงาน (Task) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมการอ่ า น
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากบทความ
นิทาน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดี และวรรณกรรม ผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้ ส อนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์
ตามประเภทงานปฏิบัติ (Task) ดังนี้ 1) การเปรียบเทียบ (Comparing) 2) การแก้ปัญหา (Problem
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Solving) 3) การร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ส่ ว นตัว (Sharing Personal Experiences)
และ 4) การสร้างสรรค์ (Creative Task)
2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน
ร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รายงานผลการนา
เสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์
3.3 ขั้ น ติ ด ตามผล (Follow-up) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามและสะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน หมายถึ ง การด าเนิ น การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดแนวคิด Task-based learning ประกอบไปด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นการนาวีดิทัศน์ รูปภาพ เรื่องเล่ามาใช้ในการนาเข้าสู่
บทเรียน 2) ขั้นภาระงาน (Task) ได้แก่ การฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์บทอ่าน
ต่าง ๆ เช่น บทความ เรื่องสั้ น กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม หลังจากนั้นให้ทาใบงาน
แผนภาพความคิด เรียงความ งานเขียนอื่น ๆ การนาเสนองาน เป็นต้น และ 3) ขั้นหลังการภาระงาน
(Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ผลงานทั้งของตนเองและเพื่อนร่วม
ห้องทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
การโค้ช (Coaching Approach) หมายถึง กระบวนการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยใช้วิธีติดตามการโค้ช คอยให้คาปรึกษา ซึ่งผู้โค้ช ได้แก่ ผู้วิจัย และผู้รับการโค้ช ได้แก่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 6 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนา
ความสามารถด้ านการจั ดการเรี ย นรู้ข องตนเอง และพัฒ นาทัก ษะการอ่ านเชิ งวิ เคราะห์ และคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน (Planning) 2) ขั้นติดตาม (Coaching)
3) ขัน้ วิเคราะห์ (Analyzing ) และ 4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying)
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง
คะแนนจากการประเมิ นความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประเมินได้จาก 1) การทดสอบหลัง
การอบรม โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดปรนัย
4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ 2) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นมุ่งเน้นภาระงาน และ 3) การจัด
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ทักษะการอ่า นเชิ งวิเ คราะห์ แ ละคิ ดวิเ คราะห์ หมายถึ ง คะแนนของนัก เรีย นที่เ รีย น
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ซึ่งนักเรียนสามารถจาแนกแยกแยะเนื้อหา และใช้
ความคิ ด พิ จ ารณาไตร่ ต รองเรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ความสั ม พั น ธ์ และข้ อ สรุ ป ของเรื่ อ งที่ อ่ า น
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อย่ างละเอีย ด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียน น้าเสี ยง จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่อง
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ เป็นแบบประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
หมายถึง ข้อคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนาบทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดีและวรรณกรรม มาใช้เป็นข้อความ
และข้อคาถามเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้อ โดยผ่านการประเมินเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่าย และค่า
ความเชื่อมั่นแล้ว
แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หมายถึง ข้อคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่งประกอบด้ว ยข้อคาถาม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) ด้านการคิ ดวิเคราะห์
3) ด้านแนวคิด task-based learning และ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเป็นแบบวัดชนิดปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ โดยผ่านการประเมินเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าอานาจจาแนก
ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมั่นแล้ว
โรงเรี ย นที่ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชี พครู และอนุ ญาตให้ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู ทดลองแผนการจั ด
การเรียนรู้มุ่งเน้นภาระงาน ประกอบด้วย 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โรงเรี ย นโพรงมะเดื่ อ โรงเรี ย นราชิ นิ บู ร ณะ โรงเรี ย นวั ด ห้ ว ยจระเข้ วิ ท ยาคม โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครูที่เข้ารับการอบรม หมายถึง นักศึกษาสาขาวิช า
การสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ครู ที่ ไ ด้ รั บการโค้ช หมายถึ ง นั กศึ ก ษา สาขาวิ ช า
การสอนภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต ร
การฝึ ก อบรม และเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นการนิ เ ทศของผู้ วิ จั ย ซึ่ ง ก าลั ง ฝึ ก ประสบการณ์ ส อนใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 233 คน โดยได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้น ปี ที่ 5 สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ซึ่ ง ได้ ม าจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
2. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
และการโค้ช (Coaching Approach)
3. แนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning)
4. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์
5. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดและการคิดวิเคราะห์
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning)
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Coaching Approach)
6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ความหมายของหลักสูตร
หลั ก สู ต รเปรี ย บเสมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย วที่ น าการศึ ก ษาไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมาย มี นั ก วิ ช าการ
หลายท่านได้กล่าวถึงหลักสูตรไว้ดังนี้
กาญจนา คุณารักษ์ (2540: 14) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผนข้อกาหนด
อันประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวัสดุต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เอกกัตถบุคคลไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง
วิชัยวงษ์ใหญ่ (2554: 95) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตร (Curriculum)
มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “race-course” หมายถึง เส้ นทางที่ใช้วิ่งแข่งขันเนื่องมาจาก
เป้ าหมายของหลักสู ตรที่มุ่งหวังให้ผู้ เรียนสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประสบ
ความสาเร็จในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต และในปัจจุบัน
ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ (2557: 120) กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า “หลักสูตร”
หมายถึ ง มวลประสบการณ์ ที่ ท างโรงเรี ย นจั ดให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ เ ป้ า หมาย
ตามความสามารถ ซึ่งหลักสูตรสามารถอธิบายความหมายได้ 2 อย่าง คือ 1) หลักสูตรความหมาย
อย่างกว้าง และ 2) หลักสูตรความหมายอย่างแคบ
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Saylor, Alexander and Lewis (1981: 8) ได้กล่าวถึงหลักสูตรไว้ว่า คือ การจัดเตรียม
มวลประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล ความมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างกว้าง ๆ
และจุดมุ่งหมายเฉพาะโรงเรียน
Taba (1962) กล่าวว่า หลักสูตรคือแผนสาหรับการเรียนรู้ หลักสูตรทุกประเภทต้อง
ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นประกอบที่ แ น่ น อน ตามปกติ ห ลั ก สู ต รจะบรรจุ ข้ อ ความที่ เ ป็ น จุ ด มุ่ ง หมาย
และจุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะ หลั ก สู ต รชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การเลื อ กและการจั ด เนื้ อ หา ทั้ ง ยั ง บ่ ง บอกหรื อ
แสดงแนวทางที่แน่นอนของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเพราะมีจุดมุ่งหมายหรือการจัดเนื้อหา
เป็นตัวกาหนดหรือไม่ก็ตาม ประการสุดท้ายหลักสูตรจะรวมแผนการประเมินผลเข้าไว้ด้วย
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร คือมวลประสบการณ์สอนที่ทางโรงเรียน
จัดให้แก่ผู้เรียน โดยกาหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตรทุกประเภทต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ
ที่แน่นอน
ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะเป็น
โครงร่ างต่อการกาหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทั้งนี้ เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้เรียน
ในแต่ละวัยแต่ละระดับการศึกษาได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพทัดเทียมกันหรือไม่ จากการศึกษาเอกสาร
พบว่ามีผู้ที่กล่าวถึงความสาคัญของหลักสูตรไว้โดยสรุป ดังนี้
ฆนัท ธาตุทอง (2552: 8) กล่าวถึงความสาคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้
1. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู
2. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
3. หลักสูตรย่อมกาหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าเด็กควรได้รับสิ่งใดบ้างที่เป็น
ประโยชน์แก่เด็กโดยตรงและแก่สังคม
4. หลั ก สู ต รย่ อ มก าหนดว่ า เนื้ อ หาวิ ช าอะไรบ้ า งที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก มี ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
5. หลักสูตรย่อมกาหนดวิธีการดาเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุก
6. หลั ก สู ต รย่ อ มก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทั ก ษะ
และเจตคติในอันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554: 13) ได้กล่าวถึงความสาคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้
1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ
2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา
3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา
4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติแก่ครู
5. หลั กสู ต รเป็ น แนวทางในการส่ งเสริมความเจริ ญงอกงามและพัฒ นาการของเด็ ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
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6. หลักสูตรเป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผู้เรียนและสังคม
ควรจะได้รับสิ่งใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง
7. หลั ก สู ต รเป็ น เครื่ อ งมื อ ก าหนดว่ า เนื้ อ หาวิ ช าอะไรบ้ า งที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก มี ชี วิ ต
อยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
8. หลักสูตรเป็นเครื่องกาหนดว่า วิธีการดาเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
และผาสุกอย่างไร
9. หลักสูตรย่อมทานายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร
10. หลั ก สู ต รย่ อ มก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทั ก ษะ
และเจตคติ ข องผู้ เ รี ย นในอั น ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มในสั ง คม และบ าเพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
และชาติบ้านเมือง
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปความสาคัญของหลักสูตรได้ว่า หลักสูตรเป็นแนวทาง
ในการปฏิรูปครู ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ ตั้งไว้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ นอกจากนี้หลักสูตรยังเป็นตัวกาหนดแนวความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
และเจตคติที่ดีของผู้เรียน
องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต ร มี ค วามส าคั ญ ต่ อ หลั ก สู ต ร เพราะหากผู้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รจั ด
องค์ประกอบหลักสูตรไม่ครบ หลักสูตรนั้น ๆ อาจจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมี
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้
กาญจนา คุณารักษ์ (2558: 20-21) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรว่าประกอบ ไปด้วย
1. จุดประสงค์ (Objective) จะเป็นแนวทางของการเรียนการสอน ทาให้ ผู้ ส อนรู้ว่า
มีจุดประสงค์อะไรในการสอน ต้องสอนเนื้อหาอะไร สอนให้แก่ใคร สอนทาไม และจะมีวิธีการสอน
และการประเมินผลอย่างไร
2. เนื้ อ หาวิ ช า (Subject Matter) หมายถึง สาระของความรู้ แ ละประสบการณ์
ในการแสวงหาความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เนื้อหาวิชาจะเป็นรายละเอียดของสาระความรู้
และประสบการณ์ดังกล่าวที่นามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้ได้มีคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
3. วิธีสอนและการจัดดาเนินการ (Methods and Organization) หมายถึงการแปลง
จุดประสงค์ของหลักสูตรไปสู่การสอน และสอนเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรกาหนดด้วยการใช้วิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ มีความรู้ สมรรถภาพ ทักษะ เจตคติ
และคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
4. การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และประเมิ น ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ เจคติ และคุ ณ สมบั ติ ต ามจุ ด ประสงค์
ของหลักสูตรหรือไม่ โดยใช้จุดประสงค์เป็นแนวทางหรือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ธารง บัวศรี (2532: 8) กล่าวว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1.
เป้าประสงค์ และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies)
หมายถึง สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา
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2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนหลังจากการเรียนจบหลักสูตร
3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะ
และแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์
4. จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน
หลังจากที่ได้เรียนวิชานั้นไปแล้ว
5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะ และความสามารถ
ที่ต้องการให้มี รวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ
6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะ และความสามารถ หลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาที่กาหนดไว้
7. ยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน และหลักสูตร
9. วัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional
Media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม และแถบวีดิทัศน์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา และอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 18-19) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรโดยสรุปได้ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวั งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในตั ว ผู้ ที่ ผ่ า นหลั ก สู ต ร จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รมี ค วามส าคั ญ เพราะเป็ น ตั ว ก าหนดทิ ศ ทาง
และขอบเขตในการศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหา และกิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรการ
อย่างหนึ่งในการประเมินผล
2. เนื้อหา (Content)
เมื่อกาหนดจุ ดมุ่ งหมายของหลั กสู ตรแล้ ว กิจกรรมขั้นต่อไปคือ การเลื อกเนื้อหา
ประการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยดาเนินการ
ตั้งแต่การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การเรียงลาดับเนื้อหาสาระ พร้อมการกาหนดเวลาเรียน
ที่เหมาะสม
3. การนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation)
เป็นการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดทา
วัสดุหลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู เอกสารหลักสูตร แผนการสอน แนวการสอน และแบบเรียน ฯลฯ
การจั ด เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร และสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การจั ด โต๊ ะ เก้ า อี้
ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน จานวนครู และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
การด าเนิ น การสอน เป็ น กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในขั้ น การน าหลั ก สู ต รไปใช้
เพราะหลักสูตรจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้าน
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การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการสอน ตลอดทั้งปรัชญาการศึกษา
ของแต่ละระดับ จึงทาให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation)
การประเมินผลหลักสูตร คือ การหาคาตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่กาหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมาย หรื อไม่มากน้อยเพียงใด และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลักสู ตรเป็นงานใหญ่
และมีขอบเขตกว้างขวาง ผู้ประเมินจาเป็นต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า
ทาบา (Taba, 1962: 10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร 4 ประการ สรุปได้ว่า
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ
2. เนื้อหา และจานวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา
3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการนาหลักสูตรไปใช้
4. วิธีการประเมินผล
จากแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รตามที่ นั ก การศึ ก ษาได้ ก าหนดไว้
ตามที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักที่สาคัญของหลักสูตร มี 4 ประการ คือ
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ผลที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2. เนื้อหา คือ สาระของความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. วิธีสอนและการดาเนินการจัดการ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็นการนาหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ โดยแปลงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเนื้อหาสาระ ไปสู่การเตรียมความพร้อมก่อน
การสอน เช่น การเตรียมวัสดุหลักสูตร หรือสื่อการสอน และการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย
4. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบสัมฤทธิผลของหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน และหลักสูตรในครั้งต่อไป ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือเป็นงานใหญ่ที่มีขอบเขต
กว้างขวางจะต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตร
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งสาคัญและกว้างขวาง จึงมีผู้ให้ความหมายของคาว่าการพัฒนา
หลักสูตรไว้ดังนี้
กู๊ด (Good, 1973: 157) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลั กสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง
เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอนแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไป
จากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525: 10) กล่าวว่าการพัฒนาหลั ก สู ต ร คื อ การพยายามวางโครงการ
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตร และการสอน
คือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การกาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุง
ตาราแบบเรี ย น คู่มือ ครู และสื่ อการเรีย นต่าง ๆ การวัด และการประเมินผลการใช้ห ลั กสู ต ร
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การปรับปรุงแก้ไข และการให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
หลักสูตร และการสอน รวมทั้งการบริหาร และบริการหลักสูตร
สุเทพ อ่วมเจริญ (2558: 33) กล่าวกว่า การพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน
ในการพัฒ นาที่ส าคั ญ ซึ่งพื้น ฐานที่ส าคั ญและจาเป็น จริง ในการพัฒ นาหลั กสู ตรนั้นประกอบด้ว ย
พื้นฐานอย่างน้อย 3 ด้าน คือ พื้นฐานด้านปรัชญา พื้นฐานด้านจิตวิทยา และพื้นฐานด้านสังคม
จากค ากล่ า วข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาหลั ก สู ต รคื อ การวางโครงการ
ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย มี 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรต้องอาศัยความจาเป็นพื้นฐาน 3 ด้าน คือ พื้นฐานด้านปรัชญา พื้นฐาน
ด้านจิตวิทยา และพื้นฐานด้านสังคม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะท าให้ ห ลั ก สู ต ร
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตอบสนองและความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงดังนี้
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1949) ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการพั ฒนา
หลักสูตรไว้ ดังนี้
1. What is the purpose of the education? โรงเรียนควรมีจุดประสงค์
ทางการศึกษาอย่างไร
2. What educational experiences will attain the purposes? กิจกรรมการสอน
เพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาใดที่จะทาให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว
3. How can these experiences be effectively organized? ทาอย่างไรจึงจะจัด
กิจกรรมการสอนเพื่อประสบการณ์ทางการศึกษาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. How can we determine when the purposes are met? ทาอย่างไรจึงจะระบุ
ได้ว่าบรรลุจุดประสงค์แล้ว
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) ได้กาหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้
7 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการ: สารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจาเป็นต่าง ๆ
ของสังคม และผู้เรียน
2. กาหนดจุ ด มุ่งหมาย: หลั งจากได้วินิ จฉัย ความต้อ งการของสั ง คมและผู้ เรีย นแล้ ว
จะกาหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน
3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ: จุดมุ่งหมายที่กาหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และสาคัญ
ต่อการเรียนรู้
4. จั ด เนื้ อ หาสาระ: เนื้ อ หาสาระที่ เ ลื อ กได้ ยั ง ต้ อ งจั ด โดยค านึ ง ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ ง
และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน
5. คั ด เลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ : ครู ผู้ ส อนหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งคั ด เลื อ ก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอด คล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้: ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยคานึงถึงเนื้อหาสาระ
และความต่อเนื่อง
7. กาหนดสิ่ ง ที่จ ะประเมินและวิธีการประเมินผล: ตัดสิ นใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด ไว้หรือไม่ และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30)
ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
1. กาหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต (Goals, Objectives and Domains)
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รควรก าหนดเป้ า หมาย และจุด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รเป็ น สิ่ ง แรก เป้ า หมาย
แต่ละประเด็น จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่ง ๆ ของหลักสูตร ได้แก่
1.1 พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development)
1.2 ความสามารถทางสังคม (Social Competence)
1.3 ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continued Learning Skills)
1.4 ความชานาญเฉพาะด้าน (Specialization)
เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขตต่าง ๆ จะได้รับการคัดเลือกจากตัวแปรภายนอก
(External Variables) อย่างรอบคอบ ตัวแปรดังกล่าว ได้แก่ ทักษะและความต้องการทางสังคม
แนวนโยบายของรัฐ ข้อค้นพบงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
2. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เมื่อกาหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของหลั กสู ตรแล้ว นักพัฒนาหลั กสู ตรต้องวางแผนออกแบบหลั กสูตร ตัดสิ นใจเกี่ย วกับการเลื อก
และจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้
เลื อกแล้ว ทั้งนี้ รูป แบบของหลั กสู ตรที่เลือกควรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมาย
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน และลักษณะของสังคม ตลอดจนข้อกาหนด
ต่าง ๆ ของสังคม และปรัชญาทางการศึกษา
3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือก
รู ป แบบของหลั ก สู ต ร (Curriculum Design) แล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไป คื อ การน าหลั ก สู ต รไปใช้
โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดทาแผนการสอน (Instruction Plans) ตามรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอนจะ
เลือกวิธีการสอน วัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ได้ระบุไว้
4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนจะต้องตัดสินใจเลือกเทคนิคการประเมินผล
ที่สามารถตรวจสอบความสาเร็จของหลักสูตรได้ จุดเน้นของการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบรรลุตาม
เป้ า หมาย หรื อ จุ ด มุ่ง หมายที่ ก าหนดไว้ห รื อ ไม่ การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รควรเน้ น ที่ ก ารประเมิ น
ตัว หลักสู ตร คุณภาพของการสอน และพฤติกรรมทางการเรียนของผู้ เรียน ผลจากการประเมิน
ด้วยเทคนิควิธีการประเมินที่เลือกแล้วนี้จะช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยังคงใช้
หลักสูตรนี้ต่อไป ควรปรับปรุงแก้ไข หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว
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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva
Oliva (1992) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้
1. องค์ ป ระกอบหลั ก ของกระบวนการ ประกอบด้ ว ย การวางแผน การน าไปใช้
และการประเมินผล
2. ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ มีจุดเริ่มต้น และจุดจบ แต่ไม่จาเป็นต้องตายตัว
3. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน
4. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรและการสอน
5. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
6. รูปแบบเชิงวงจรมากกว่าเชิงเส้นตรง
7. เส้นทางการตรวจสอบย้อนกลับ
8. ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปในวงจรทุกจุด
9. ความคงเส้นคงวาและสมเหตุสมผลภายใน
10. มีความเรียบง่ายพอที่จะเข้าใจและดาเนินการได้
11. แสดงส่วนประกอบในรูปของแผนภาพหรือตาราง
จากค ากล่ าวข้า งต้น สามารถสรุปได้ ว่ารู ปแบบการพัฒ นาหลั ก สู ตร ประกอบไปด้ว ย
การวิเคราะห์ความต้องการ การกาหนดจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ การคัดเลือกประสบการณ์
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และวัดและประเมินผล
การนาหลักสูตรไปใช้
การนาหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเป็น
การน าองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร สู่ ขั้ น ตอนการลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผล
เป็นรูปธรรม การนาหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้หลักสูตรบรรลุผลตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร
ความหมายของการนาหลักสูตรไปใช้
สุมิตร คุณานุกร (2520: 130) และสงัด อุทรานันท์ (2532: 260) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ในทิศทางเดียวกันว่า การนาหลักสูตรไปใช้ คือ กระบวนการหรือขั้นตอน
ของการนาหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีการจัดปัจจัย และสภาพต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
Sowell (1996: 369) กล่าวว่า การนาหลักสูตรไปปฏิบัติเป็นการเตรียมการที่จะนา
เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในห้องเรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Fullan and Pomfret (1991:
336) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่ง ดังนั้นการนาหลักสูตรไปปฏิบัติคือการนาเอา
หลักสูตรไปสอนจริง
Beauchamp (1975: 164) ได้ให้ความหมายของการนาหลักสูตรไปใช้ว่า การนา
หลักสูตรไปใช้ หมายถึง การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยกระบวนการที่สาคัญที่สุด คือ การแปลง
หลักสูตรไปสู่การสอน การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูได้มีพัฒนาการเรียนการสอน
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จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วสามารถสรุ ป ได้ ว่ า การน าหลั ก สู ต รไปใช้ คื อ การด าเนิ น งาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทาให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นสามารถดาเนินไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
องค์ประกอบการนาหลักสูตรไปใช้
การนาหลักสูตรไปใช้ จะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผน
และเตรี ย มการไว้ ทั้ งนี้ ใ นการประชุม ทบทวนประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ของประเทศในเอเชี ย
เรื่อง ยุทธศาสตร์การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ (APEID, 1977: 3-29) ได้สรุปเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการนาหลักสูตรไปใช้ดังนี้
1. วางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติโดยให้คนหลายกลุ่มเข้าร่วมแสวงหา
การสนับสนุนจากประชาชนและจัดเตรียมทรัพยากร (มนุษย์และวัสดุ) ให้พร้อม
2. จัดให้มีหน่วยงานส่งเสริมการนาหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว
3. ก าหนดวิ ถี ท าง และกระบวนการน าหลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนรวม
เหตุผลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจูงใจครู และติดตามผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการนาหลักสูตรไปใช้
การนาหลักสูตรไปปฏิบัติก็ควรจะเป็นวิธีการปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์และมีกระบวนการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพพอที่จะมั่น ใจได้ว่าหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นนั้น จะได้มีโอกาส นาไปปฏิบัติจริง
อย่างแน่นอน สิ่งที่ควรคานึงถึงในการนาหลักสูตรไปใช้คือ กระบวนการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายนั้น
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 196-198) ได้เสนอแนวคิดการนาหลักสูตรไปปฏิบัติให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายว่าควรมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร
2. ทาโครงการ และวางแผนการศึกษานาร่องเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
3. ประเมินโครงการศึกษาทดลองหลักสูตร
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. การอบรมครู ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
6. นาหลักสูตรไปปฏิบัติจริง หรือขั้นการดาเนินใช้หลักสูตรเต็มรูป ได้แก่
6.1 ศึกษาหลักสูตร กาหนดแผนการสอน วางแผนงบประมาณ และบริหารหลักสูตร
6.2 พัฒนาวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสารอ่านเสริม สื่อการเรียน
6.3 ความพร้อมของครู โดยทาในรูปแบบการฝึกอบรม การบริการสนับสนุนวิทยากร
6.4 การจัดกระบวนการเรียนการสอน
6.5 การประเมินผลผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร
7. การอบรมครูเพิ่มเติมในส่วนที่จาเป็นในระหว่างการใช้หลักสูตร
8. การติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแนวคิด ในการออกแบบหลักสูตรต้องประกอบไปด้วย
การตรวจสอบโครงการ การทาโครงการ การประเมินโครงการ การประชาสั มพันธ์ การอบรมครู
ผู้บริหาร การนาหลักสูตรไปใช้จริง และการอบรมครูระหว่างการนาหลักสูตรไปใช้
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การประเมินหลักสูตร
ความหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมิน หลักสู ตร เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศตลอดจนกิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนามาประเมินคุณภาพของหลักสูตรนั้น โดยนักการศึกษาหลายท่านได้ ให้
ความหมายเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 192) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า การประเมิน
หลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่
ประเมิ น เพื่ อ น ามาพิ จ ารณาร่ ว มกั น และสรุ ป ว่ า จะให้ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น มานั้ น
ว่าอย่ างไร มีคุณภาพดีห รื อไม่เพียงใด หรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ มีส่ ว นใด
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542: 30) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลนาผลมาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเพื่อหาข้อบกพร่องหรือปัญหาและพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร
รุจิร์ ภู่สาระ (2546: 143) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้หลายนัยว่า
การประเมินหลักสู ตร หมายถึง 1) การวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
ในเชิงปริมาณ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนกับมาตรฐาน 3) การอธิบาย
และการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 4) การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร และ 5) การใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้
มาเรียม นิลพันธุ์ (2553: 30) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation)
หมายถึง กิจกรรมที่เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ถึงระดับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเกี่ยวกับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะความสามารถ
สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริง
ความผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบต่อหลักสูตร ในอันที่จะนาไปหาแนวทางเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงาน การปรับปรุงการดาเนินหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป หรือยกเลิกหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทา ทดลองใช้และผล
ของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่า และคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร
Oliva (2001) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการของความยินดี การได้รับ
และการให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ทางเลือกในการตัดสินใจ
เบื้องต้นพิจารณาจากผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
หรือการยกเลิกหลักสูตร
จากค ากล่ าวข้า งต้น สรุ ป ได้ ว่า การประเมิน หลั ก สู ต ร หมายถึง การพิ จารณาคุณ ค่ า
และตัดสินคุณภาพของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลการใช้
หลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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ความสาคัญของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร คือการหาคาตอบว่าหลักสูตรนั้นบรรลุผลตามที่กาหนดจุดมุ่งหมาย
ไว้หรือไม่ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของการประเมินหลักสูตรดังนี้
มารุ ต พัฒ ผล (2556: 14-15) ได้กล่ าวถึงความส าคัญของการประเมินหลั กสู ต ร
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร ช่วยทาให้ทราบว่าเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง
หรือไม่ มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกันหรือไม่ ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่
ผู้บริหารและผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่จะใช้เพียงใด แผนการใช้หลักสูตรมีความชัดเจน
เพี ย งใด ซึ่ง การประเมิ น หลั ก สู ตรก่ อนการใช้ ห ลั ก สู ตร เป็น ปั จ จัย เอื้อ ต่ อ การใช้ห ลั กสู ต รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร ช่วยทาให้ทราบว่าการใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
เพียงใด เช่น การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ฯลฯ การประเมินระหว่างใช้หลักสูตรเน้นการประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนา (Evaluation for Improvement) เป็นสาคัญ
3. การประเมิน หลั งการใช้ห ลั ก สู ตร ช่ว ยทาให้ ทราบประสิ ทธิผ ลของหลั ก สู ตร คื อ
คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น ตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดไว้ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปแบ่ ง เป็ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นการรู้ คิ ด
(Cognitive) ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor) และด้านอารมณ์และเจตคติ (Affective)
ดังนั้น การประเมินหลักสูตรมีส่วนช่วยทาให้ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีข้อมูล สารสนเทศ
เพื่ อ น าไปใช้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหาสาระ
หรือรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร (Personal Development)
และการโค้ช (Coaching Approach)
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ (Personal Development)
แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพ มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวไว้หลายท่านด้วยกัน
ดังนี้
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพหรือการทางานให้กับบุคลากรเพิ่มพูนความรู้
ความเข้ า ใจ ทั ก ษะกระบวนการ และเจตคติ ใ นการทางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ มมากขึ้ น โดยมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพไว้ดังนี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 259) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรั บ ครู ทุ ก ระดั บ ความรู้ ประสบการณ์ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกั บการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้ทาหน้าที่นิเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชา การสอน การวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่โค้ช (Coach) และผู้ดูแลให้คาปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนา
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ในวิ ช าชีพ ของบุ ค ลากรต่ าง ๆ ดั งกล่ า วนี้จ ะส่ งผลโดยตรงต่อคุ ณภาพการศึก ษาและการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development: PD) หรือการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
ควบคู่กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ การพัฒนาผลผลิต
หรือผลลัพธ์ให้มีคุณภาพสูง ย่อมต้องอาศัยผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน คาว่า การพัฒนาวิชาชีพ
เดิมเรียกการพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เป็นที่พูดถึงกันแพร่หลาย รวมทั้งแนวคิด
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
จากแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความสาคัญ
ในการพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษาให้ ไปสู่ ความส าเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม
เป้าหมายทางการศึกษาตลอดจนหลักสู ตร กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือ การพัฒนาด้านต่าง ๆ
ของผู้เรียน การพัฒนาบุคลากร ในที่นี้หมายถึง การพัฒนาในวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพจัดเป็นงานหนึ่งของงานการนิเทศแบบพัฒนาการ (Development
Supervision) ของ Glickman มี 5 ภาระงาน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือครูโดยตรง 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การพัฒนากลุ่ม 4) การพัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาบุคลากร และ 5) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยในชั้นเรียน
ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการในการ
ทางานของบุคลากรในหน่วยงาน มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 144) กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพว่า การพัฒนาบุคลากรหรือ
การพัฒนาในวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้สาหรับครูหรือบุคลากรทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ มี ค วามสามารถ มี ศั ก ยภาพมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒนาครู
และบุ คลากรให้มีความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ และส่ งผลถึงพัฒ นาการด้านคุณภาพของนักเรียน
ในที่สุด
Bredeson (2003: 32-37) กล่าว่า การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การดาเนินการให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการส่งเสริมให้มี การคิดทบทวนการทางาน และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Brede Son, 2003: 32) กล่าวว่า การพัฒนา
วิชาชีพนอกจากมีมิติเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีมิติของการ
พัฒนาเรื่องบุคคล (Personal Development) ที่เน้นเรื่องการดาเนินชีวิต การแก้ไขปัญหาทางด้าน
จิตใจที่สั มพัน ธ์กับ การทางาน การพัฒ นาวิชาชีพจึงให้ ความส าคัญกับทั้งสองมิตินี้กับอัตราส่ ว นที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการพัฒนา เช่น การให้คาปรึกษา (Counseling) เน้นการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ/อารมณ์ ส่วนการฝึกอบรม (Training) เน้นการเพิ่มพูนความรู้ /ทักษะ
การทางาน
Gus key (2000: 16-21) เสนอว่าการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกระบวนการแล้ว
กิ จ กรรมที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ที่ มุ่ ง ไป
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ที่การพัฒนาการเรี ยนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป การพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการที่ 1) มีเป้าหมาย
ในการทางาน (Intentional) 2) มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (Ongoing) และ 3) การดาเนินงาน
เป็นระบบ (Systemic) ส่วนนิยามของการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานั้น Gordon
(2004: 23) เสนอว่าเป็นการประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริมพลังอานาจ (Empowerment)
ให้แก่นักการศึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม/องค์กร เพื่อให้ส ามารถดาเนินการในการพัฒนาหลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการสอน และการพัฒ นาผู้ เรี ยน โดยมีเ ป้า หมายให้ ผู้ เรีย นได้รับ การพัฒ นา หรื อ
กล่าวคือ ในการดาเนินการนั้นมีเรื่องของ 1) การเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่
นักการศึกษา 2) การดาเนินการหลัก (Core Leanest) ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน และ 3) มีเป้าหมายการพัฒนา คือ คุณภาพผู้เรียน
Speak and Hirsh, 1988 and Levine, 2002 ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนา
วิชาชีพครูว่า เป็นกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจัดของหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาครูและบุคลกรในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและความรู้
ความพึ ง พอใจในงานและอาชี พ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม งานในวิ ช าชี พ ของตนเองให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า
และมี ส มรรถภาพในการท างานที่ สู ง ขึ้ น น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และการเรียนการสอน
จากคากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพ (Personal Development) หมายถึง
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบั ติงาน ส่งผลให้ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และท้ายสุ ดส่ งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอนอีกด้วย
ประเภทของการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิ ชาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ เฉลิมชัย
พันธ์เลิศ (2549: 13) ได้กล่าวถึงประเภทของการพัฒนาวิชาชีพไว้ดังนี้
การพัฒนาวิชาชีพจัดได้ 2 รูปแบบ (Vaughn and Coleman, 2004: 25-26) คือ
รู ป แบบแนวดิ่ง (Top-down) เป็ นการพั ฒ นามาจากนโยบายสายบั งคับ บัญชา และรูป แบบแนว
ระนาบ (Bottom-up) เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคลในหน่วยงาน งานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษาได้เสนอแนะว่า รูปแบบแนวระนาบ (Bottom-up)
นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทางานได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิชาชีพทั้งสองรูปแบบต่าง ๆ
มีผลดีและผลเสี ยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการนาไปใช้ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา
จุดเน้นของเนื้อหาที่ต้องการพัฒนา และระดับการส่งเสริมช่วยเหลือ การทางาน นอกจากนี้มีข้อค้น
พบว่าทั้ง 2 รูปแบบ ต่างเอื้อให้ครูได้เรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้ามีการจัดให้มีการสะท้อนผล
การทางานในรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพนั้นด้วย
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพจัดได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแนวดิ่ง (Top-down)
เป็นการพัฒนามาจากนโยบายสายบังคับบัญชา และรูปแบบแนวระนาบ (Bottom-up) เป็นการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคลในหน่วยงาน ทั้งสองรูปแบบมีผลดีและผลเสียแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับระยะเวลา เนื้อหา ระดับการช่ว ยเหลือ ทั้งนี้ทั้งสองรูปแบบต่างช่ว ยกันพัฒนาศักยภาพ
ของครูเป็นอย่างดีถ้าได้รับการสะท้อนผลการทางาน
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ลักษณะสาคัญของการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพมีลักษณะสาคัญหลายประการ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ดังนี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 260-261) กล่าวถึงลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพไว้ดังนี้
1. เป็นการพัฒนาที่ใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Based on Data)
2. ครูหรือผู้ที่จะพัฒนา คือ ศูนย์กลางของการใช้ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ
3. การพัฒ นาวิช าชี พอาศัย วัฒ นธรรมที่เอื้ อต่อการพัฒ นาสมรรถภาพและศักยภาพ
(Culture of Learning Together)
4. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีผู้บริหารและเพื่อนสนับสนุนให้ความร่วมมือ
5. การพั ฒ นาวิช าชีพที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ต้องส่ งเสริมทางการเรียนรู้
ของนักเรียนและครู
6. การเรียนรู้ของนักเรียน คือ จุดเน้นแรกที่สาคัญในการพัฒนาวิชาชีพ
7. การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ต้ อ งน าข้ อ มู ล จากการวิ จั ย มาใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจและปฏิ บั ติ
(Research Based Knowledge)
8. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมการปรับปรุง ดัดแปลงวิธี
ปฏิบัติให้ดีที่สุดเสมอ
9. การพั ฒ นาวิ ช าชี พต้ อ งพั ฒ นาในขณะท างานและต่ อ เนื่อ ง มี ก ารอภิ ป ราย มี ก าร
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การโค้ชโดยเพื่อน (Peer Coaching)
การศึกษาเป็นกลุ่ม (Study Group) การวิจัยให้ปฏิบัติการ (Action Research) และการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ จากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจริง
จากลักษณะวิชาชีพข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ลักษณะของวิชาชีพนั้นผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้สนับสนุน ครูมีบทบาทสาคัญในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การพัฒนาวิชาชีพจะประสบผลสาเร็จ
ต้องส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ของครู และนั กเรียน เป็ นการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อ งเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรื อ
ดัดแปลงวิธีปฏิบั ติต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ อภิปราย ส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรหรือสถานศึกษาใช้กระบวนการโค้ชแบบต่าง ๆ ด้วย
การพัฒนาวิชาชีพแบบ Cognitive Coaching
การพัฒนาวิชาชีพแบบ Cognitive Coaching นับเป็นการพัฒนาวิชาชีพแบบหนึ่ง
ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ สติปัญญาและทักษะแก่ผู้รับการโค้ช ซึ่ง วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 270-272)
ได้กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ Cognitive Coaching ได้ดังนี้
การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ Cognitive Coaching หรือการโค้ชทางปัญญาเป็นแนวคิด
ของ Robert Garston and Costa รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ Cognitive Coaching มีจุดเด่น
คือ การพัฒนาทางด้านสติปัญญาและทักษะการคิดขั้นสูงที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
ทั้ง 2 ฝ่าย เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ทาหน้าที่นิเทศหรือโค้ชและผู้สอนเป็นความร่วมมือกัน
คิด ปฏิบัติและทดลองในสิ่งที่ศึกษาเป็นไปได้และมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้สอน เป็นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยการยอมรับไว้ใจซึ่ งกันและกัน (Mutual Trust) การเป็นมิตรแท้ในวิชาชีพ
การเปิ ด ใจกว้ า ง ยอมรั บ การเสนอแนะ การวิ พ ากษ์ จ ากกั น และกั น ซึ่ ง ทั้ ง สองฝ่ า ยจะต้ อ ง
มีการฝึ กอบรมด้านเทคนิ คและทักษะที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทักษะการสื่ อสาร การพูด
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สนทนา การให้คาแนะนาแก่กัน องค์ประกอบ หรือวงจรของการปฏิบัติต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกองค์ประกอบ
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ Cognitive Coaching หรือการโค้ชทางปัญญา
เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ สติปัญญาระหว่างผู้โค้ชและผู้ สอน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ
พัฒ นางาน การโค้ ช ในลั ก ษณะนี้ ทั้ ง ฝ่ า ยโค้ ช และฝ่ า ยรั บ การโค้ ช จะต้ อ งมี ก ารอบรมด้ า นเทคนิ ค
และทักษะมาเป็นอย่างดีทั้งการสื่อสาร การพูด และการสนทนา
วัตถุประสงค์หลักของ Cognitive Coaching
วัตถุประสงค์หลักของ Cognitive Coaching มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่
1. ส่ ง เสริ ม และสร้ า งความเคยชิ น ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยการน าตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Self Directed Learning)
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตนเองให้ก้าวหน้า (Self Managing)
3. ส่ ง เสริ ม การติ ด ตามดู แ ล และการทบทวนงานของตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ (Self
Monitoring)
4. ส่ งเสริ มการสร้ างความเข้ าใจในตนเอง และปรั บปรุ งแก้ ไขตนเองอยู่ เสมอ (Self
Modifying)
กระบวนการ Cognitive Coaching Process (Cycle)
การโค้ชเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
การพั ฒ นาที่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะมิ ต รแท้ กล่ า วคื อ ผู้ โ ค้ ช คอยติ ด ตาม ให้ ค าแนะน าผู้ รั บ การโค้ ช
การโค้ชจึงเป็นกระบวนการ ซึ่งมีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้น วางแผน (Planning) โค้ ช ผู้ รั บการโค้ ช และครูร่ ว มมือ กัน วางแผนโดยเน้ นครู
เป็นสาคัญ มีหน้าที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมทักษะการคิดและสติปัญญาเพื่อ
1.1 ระบุ เ ป้ า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ชั ด เจน
(Desired Results/Outcomes)
1.2 กาหนด/ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน (Success
Indicator) และวางแผนการเก็บข้อมูลและหลักฐานความสาเร็จ (Plan for Collecting Evidence)
1.3 พิจารณาเลือกเทคนิควิธี กลยุทธ์ (Approaches, Strategies) ในการปรับปรุง
พัฒนา และตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการติดตามดูแลช่วยเหลือการใช้เทคนิคเหล่านั้น
1.4 สร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ที่เป็นโค้ชกับผู้รับการโค้ชเกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาจุดเน้นของการเรียนรู้ (Learning Focus) ของครูและนักเรียนและกระบวนการประเมิน
สมรรถภาพของตนเอง (Self Assessment Process)
1.5 ไตร่ ตรองสะท้อนความคิดเกี่ยวกับกระบวนการโค้ช ผลส าเร็ จ และแนวทาง
ในการพัฒนาให้ดีขึ้น (Reflect and Explore Refinement)
2. ขั้นติดตามดูแลช่วยเหลือโดยผู้ที่เป็นโค้ช (Coaching or Mentoring) เพื่อ
2.1 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และบรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
2.2 ครู ใ ช้ เ ทคนิ ค วิ ธี กลยุ ท ธ์ ที่ เ ลื อ กใช้ ใ นการปฏิ บั ติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
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3. ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing) โค้ช ผู้รับการโค้ช และครูร่วมมือกัน โดยเน้นครูเป็นสาคัญ
โค้ชคอยสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้ครูหรือผู้รับการโค้ชได้ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ไตร่ ตรองสะท้อนความคิด และผลการปฏิบัติของตนเอง สรุปความพึงพอใจ
ที่เกิดขึ้น (Reflecting)
3.2 คิดวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลอ้างอิง เพื่อสนับสนุนผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
3.3 คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อ้างอิง ระบุความสั มพันธ์ของเหตุผลที่ทาให้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาเร็จ
4. ขั้ น ประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) การสนั บ สนุ น ให้ ค รู / ผู้ รั บ การโค้ ช น าผลส าเร็ จ
จากการปฏิบัติไปใช้ต่อไป
4.1 ผู้ รั บ การโค้ ช หรื อ ครู ส ร้ า งความรู้ และความเข้ า ใจใหม่ จ ากการปฏิ บั ติ
เสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4.2 ครู ไ ตร่ ต รองสะท้ อ นความคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการโค้ ช และการปฏิ บั ติ
การโค้ช (Coaching) และระบุสิ่งที่รู้และสิ่งที่ได้มาซึ่งความรู้ หรือสิ่งที่ยังไม่รู้ คิดหาวิธีการที่ทาให้
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติของตนเอง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากคากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า กระบวนการโค้ชมีทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่
1) ขั้นวางแผน (Planning) โค้ช ผู้รับการโค้ชและครูร่วมมือกันวางแผนโดยเน้นครูเป็นสาคัญ โค้ชคอย
สนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมทักษะการคิดและสติปัญญา 2) ขั้นติดตามดูแลช่วยเหลือโดยผู้ที่เป็นโค้ช
(Coaching or Mentoring) 3) ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing) โค้ช ผู้รับการโค้ช และครูร่วมมือกัน โดย
เน้นครูเป็นสาคัญ โค้ชคอยสนับสนุนช่วยเหลือ และ 4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) สนับสนุนให้ครู/
ผู้รับการโค้ชนาผลสาเร็จจากการปฏิบัติไปใช้ต่อไป
การพัฒนาวิชาชี พที่มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล (Effective Professional
Development)
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลนั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง และได้รั บความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรนั้น ๆ ซึ่ง วัช รา เล่ าเรียนดี
(2556: 261) ได้กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่ามีลักษณะที่สาคัญคือ
1. เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่หยุด (Life Long Learning)
2. มีการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับกับโอกาสในการคิด ไตร่ตรอง
เป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่ม มีการสืบเสาะความรู้เป็นกลุ่ม มีการโค้ชและช่วยดูแล การปฏิบัติงาน
ทุกขั้นตอน
3. เป็นการพัฒนาที่โรงเรียน (School; Based) และขณะปฏิบัติงาน (Job-embedded)
4. เน้ น ความร่ ว มมื อ กั น เปิ ด โอกาสให้ ค รู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น ๆ อย่ า งเปิ ด เผย
(Collaboration)
5. เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติผลสาเร็จทางการเรียน
6. กระตุ้นสนั บ สนุน การดาเนินงานที่โรงเรียน โดยครูเป็นผู้ ริเริ่มเองก่อน (Teacher
Centered)
7. อยู่บนฐานของความรู้จริงด้านการสอน
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8. ใช้ห ลักการ แนวคิด การสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theories)
กับการสอนและการเรียนรู้
9. ให้ความสาคัญกับครูทุกคนว่าเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ใหญ่ (Professional)
10. ให้เวลาและมีมีการติดตามช่วยสนับสนุน (Mccall, 1997)
จากคากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้ น จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่จ ะต้องได้รั บ ความร่ว มมือจากทุกคนในองค์ กร เน้นการเรี ยนรู้ของนักเรีย น
กระตุ้นให้โรงเรียนสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ต้องริเริ่มเองก่อน นอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ให้เวลาและมีการติดตามสนับสนุนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานนั้น ๆ
แนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช (Coaching Approach)
การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการให้คาแนะนาโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็ นกระบวนการในการพัฒนางานและศักยภาพของผู้รับการโค้ช ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงความสาคัญและความหมายของการโค้ชไว้ดังนี้
ความสาคัญของการพัฒนาโค้ช
การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจ าเป็ น จะต้ อ ง
มีการติดตาม ชี้แนะ เพื่อช่วยเหลือให้พัฒนางานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การโค้ชนับว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 280) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการพัฒนาโค้ชไว้ว่า โค้ช มีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากผู้ทาหน้าที่นิเทศ โค้ชมีบทบาท
หน้าที่เพื่อส่งเสริมพัฒนา ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การโค้ช (Coaching) เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว มีผลการวิจัยสนับสนุนผลสาเร็จ
ดังนั้ น การรั บ มอบหมายหน้ าที่โ ค้ช จึงมีเงื่อนไขมากที่แตกต่างจากการทาหน้าที่นิเทศ สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในการโค้ชเป็นองค์ประกอบสาคัญในการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังจะเห็นการโค้ช วิธีการโค้ชแบบต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพหลาย ๆ
ด้านเกิดขึ้นมาก ในปัจจุบัน การโค้ชจึงจัดได้ว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพครู
จะเห็นได้ว่าการโค้ชนั้นมีความสาคัญอย่างมาก เป็นวิธีการที่พัฒนาทั้งความรู้ สติปัญญา
ทักษะหรือแม้กระทั่งเจตคติต่าง ๆ ของผู้รับการโค้ช ทาให้ผู้รับการโค้ชรู้สึกว่ามีคนคอยให้คาแนะนา
ติดตาม และให้ คาปรึ กษาตลอดเวลา เป็นกัลยาณมิตรในการทางานเพื่อให้ งานเกิดประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชนับว่ามีความสาคัญที่ทาให้บุคลากรในหน่วยงานรู้สึกว่าได้รับคาชี้แนะ แนะนา
หรือให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีผู้ให้ความหมายของการโค้ชไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้
นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 2) กล่าวว่า การโค้ชเป็นการให้คาปรึกษาหรือ
สอนงาน หรือการทาหน้าที่โค้ชในการเล่นกีฬาต่าง ๆ หรือการสอนงานให้ลูกน้องของตนเอง ผู้สอนงาน
(Coach) ซึ่งผู้บริหารทุกระดับสามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่จะเป็น
ลู ก น้ อ ง/ บุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นที ม หรื อ กลุ่ ม งานเดี ย วกั น การสอนงานจะเน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นาผล
การปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของบุคลากร
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วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 291-292) ได้กล่าวถึงการโค้ชว่า การโค้ช (Coach) แตกต่าง
จากการนิเทศ (Supervision) โดยสิ้นเชิง แต่การโค้ชเป็นการพัฒนาจากการนิเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบ
สาคัญเดียวกัน คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ การโค้ช
กับ การนิ เทศยั งแตกต่างกัน ในด้ านตัว บุคคลที่ทาหน้าที่นิเทศและทาหน้าที่โ ค้ช ผู้ ทาหน้าที่ นิเทศ
อาจหมายถึง ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหาร หรือผู้มีความรู้ความชานาญ สาหรับการโค้ช
อาจหมายถึ ง ครู ห รื อ เพื่ อ นครู ห รื อ ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ผู้ รู้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ต็ ม ใจท าหน้ า ที่ โ ค้ ช
และการนิเทศมักมีการประเมิน ผลคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเสมอ แต่การโค้ชต้องหลีกเลี่ยง
การประเมินผลครูให้มากที่สุ ด บรรยากาศในการโค้ช มีความเป็นเพื่อนร่ว มพัฒนางาน เพื่อนร่ว ม
วิชาชีพ และสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยในการใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ ในห้ องเรียน ผู้ทาหน้าที่โค้ช
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาควบคู่ กั บ ผู้ รั บ การโค้ ช การโค้ ช เป็ น การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ร่ ว มกั น ทั้ ง สองฝ่ า ย
และต่อเนื่องที่ต้องร่ว มมือกัน สังเกตการสอนกันและกัน และทดลองสิ่ งใหม่ ๆ การโค้ชต้องถือว่า
โรงเรี ย น คื อ ห้ อ งทดลองเพื่ อ การเรี ย นรู้ การโค้ ช ต้ อ งปราศจาก การประเมิ น คุ ณ ภาพครู
หรือการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติโดยผู้บริหาร
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การโค้ช เป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่า
ผู้ชี้แนะ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ชี้แนะช่วยให้บุคคลได้บรรลุ
เป้าหมายการทางานในระดับที่สู งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคล มีความ
เข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเองแสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการทางานที่จะตามมา กระบวนการชี้แนะ
จึงเป็นกระบวนการเสริมพลังอานาจ (Empowering Process)
ลักษณะและรูปแบบการโค้ช (Coaching)
Gordon (2004: 53-54) ได้รวมรวมและสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ และได้กาหนด
ลักษณะและรูปแบบการโค้ชไว้ดังนี้
1. การโค้ชทางเทคนิค (Technical Coaching) เป็นการโค้ชที่ให้ความช่วยเหลือครู
โดยให้ ครู สามารถถ่ายโยงสิ่งที่เรีย นรู้จากการอบรมไปสู่ การปฏิบั ติในชั้นเรียน ด้ว ยการช่ว ยเหลื อ
อย่างเข้มข้น
2. กลุ่มเรียนรู้เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching Study Teams) โดยกล่าวถึง Joyce
and Showers ได้พัฒนารูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้ครูในโรงเรียนช่วยกันเป็นทีมในการเรียนรู้
สมาชิกแต่ละคนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของตน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อนครูด้วยกัน
เป็นรูปแบบที่ไม่ได้จัดให้มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน
3. การโค้ชแบบกลุ่ม (Team Coaching) รูปแบบนี้ได้บูรณาการมาจากการโค้ชแบบ
เพื่อนช่ว ยเพื่อน (Peer Coaching Study Teams) เข้ากับการสอนร่ว มกัน (Co-teaching)
คล้ายกับรูปแบบของ Joyce and Showers โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนาความรู้จากการฝึกอบรม
มาใช้ในชั้นเรียน เป็นผู้โค้ชการสอน ช่วยครูในการวางแผนการสอน ปฏิบัติการสอนและประเมินสิ่งที่
เรียนรู้
4. การโค้ชแบบปัญญา (Cognitive Coaching) Costa and Ganston (1994)
เป็นผู้พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นเพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะทางปัญญาไปจนถึงระดับที่สามารถกากับ วิเคราะห์
และประเมินตนเองได้ โดยช่วยเหลือครูในการตัดสินใจวางแผนการสอน การสะท้อนผล การจัดการ

36
เรียนรู้ และการนาไปใช้ มี 3 ขั้นตอน คือ การประชุมวางแผน การสังเกตการสอน และการประชุม
สะท้อนผลการเรียนรู้
5. การโค้ชแบบร่วมมือกันพัฒนา (Responsive Coaching) เป็นการโค้ชที่มีเป้าหมาย
เพื่อช่ว ยเหลื อครู ในการพัฒ นาปรั บปรุงการเรียนการสอน แต่ไม่มีเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสนใจ เป้าหมาย และปัญหาของครูแต่ละคน บางคนเรียกรูปแบบนี้ว่า Collegial Coaching
นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 36) ได้กล่าวถึงลักษณะของการโค้ชไว้ดังนี้
1. การโค้ชเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องการการเรียนรู้การฝึกฝน การทาซ้าและใช้
เวลา เป็นกระบวนการที่บุคคลเสริมพลังอานาจให้กับตน เพราะบุ คคลจะพัฒนาความรู้และทักษะ
ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า งมี อั ต ราต่ า งกั น การน าไปใช้ (Application) และการสะท้ อ น (Reflection)
จึงจาเป็นต้องมีขึ้นหลังการทางานทุกขั้นตอน
2. การโค้ชเป็นการเสริมพลังอานาจ (Empowerment) เป็นการถ่ายโยงความรู้ทักษะ
และ/หรือคุณค่า และทัศนคติจากผู้ชี้แนะไปสู่ผู้เรียน ผ่านความสัมพันธ์ในการชี้แนะผู้เรียนสามารถ
แสดงให้ เห็น งานใหม่ที่ดีกว่าที่กาลังทาอยู่ หรือทาอะไรที่แตกต่างออกไป หรือแสดงออกในระดับ
ความสามารถที่สู งขึ้น ผู้ โค้ชอาจช่ว ยให้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมความรู้และทักษะเข้ากับความมุ่งมั่น
พยายามเพื่อให้งานสาเร็จอย่างเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะทางานให้สาเร็จ
3. การโค้ชเป็นความสัมพันธ์ (Relationship) การโค้ชเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรื อผู้ โ ค้ช กับ ผู้ เรี ย น การโค้ช ที่ป ระสบความส าเร็จ ต้องอยู่บ นพื้น ฐานการไว้ว างใจ การยอมรั บ
และเคารพให้ เ กี ย รติ กั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมหรื อ การเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่
เป็นอันดับรองลงไป
4. โค้ ช เป็ น การเปลี่ ย นผ่ า น (Transformation) ผลของการโค้ช คื อการท าให้ ผู้ เรี ย น
สามารถแสดงออกถึ ง ความสามารถในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ สมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น สามารถท า อะไร
ที่ต่างออกไป จัดการกับการเรียนรู้ของตนเองในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกว่า Meta Learning
จากค ากล่ า วข้ า งต้ น สรุ ปได้ ว่ า การโค้ ช มี ห ลายรูป แบบ ได้แ ก่ การโค้ช ทางเทคนิ ค
กลุ่มเรียนรู้เพื่อนช่วยเพื่อน การโค้ชแบบกลุ่ม การโค้ชแบบปัญญา และการโค้ชแบบร่วมมือกันพัฒนา
โค้ชแบบกระบวนการ แบบความสัมพันธ์ แบบการเสริมพลังอานาจ และแบบการเปลี่ยนผ่าน
กระบวนการโค้ช
การโค้ชเป็นกระบวนการที่ผู้โค้ชจะต้องฝึกกระบวนการดังกล่าวให้แม่นยาเพื่อที่จะโค้ช
ให้เกิดประสิทธิภาพ มีผู้กล่าวถึงกระบวนการโค้ชไว้ดังนี้
Blanchard and Thacker (2004: 268) ได้กล่าวถึงกระบวนการโค้ชไว้ดังนี้
1. การทาความเข้าใจสภาพการทางาน วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการพัฒนางาน และระดับ
ความสามารถของผู้รับการโค้ช
2. ผู้ โ ค้ ช กั บ ผู้ รั บ การโค้ ช ร่ ว มกั น วางเป้ า หมายในการพั ฒ นาที่ ต้ อ งการไปใช้ ถึ ง
การวางแผนและตารางการปฏิบัติงาน
3. ดาเนิ นการโค้ชในสถานที่ทางาน (Work site) ด้วยการให้คาชี้แนะ การสั งเกต
การทางาน การให้ข้อมูลป้อนกลับในลักษณะของการสอนไปพร้อมการทางาน
4. ดาเนินการในข้อ 3 ซ้า จนกว่าจะบรรลุสภาพที่พึงประสงค์
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Hargrove (2003: 137-217) ได้เสนอกระบวนการโค้ช ดังนี้
1. พัฒ นาพัน ธสั ญญาในการโค้ช (Coaching Mission) และจุดที่ต้องการพัฒ นา
(A Teacher Point of View)
1.1 สะท้อนประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้ได้จุดที่ต้องการพัฒนา
1.2 สะท้อนว่าจะทาอย่างไรที่ทาให้จุดที่ต้องการพัฒนานั้นบรรลุผลสาเร็จได้
1.3 สื่อสารแนวคิดที่ได้ผ่านแนวคิด เรื่องราว อุปมา (Metaphor) หรือตัวอย่าง
1.4 แสวงหาท่าทีในการชี้แนะที่เหมาะสม
2. สร้างความสัมพันธ์และวางแผนสัญญาการโค้ช (Coaching Contract)
3. วางแผนเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงร่วมกัน
3.1 ไม่บอกว่าควรทาอะไร แต่ให้คิดไปด้วยกัน
3.2 ร่วมกันคิดว่าเราจะพัฒนาไปถึงจุดใดและเคารพในสัญญานั้น
4. วางเป้าหมายความสามารถ
5. ดาเนินการตามแผน เป้าหมายย่อยเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
6. จัดให้มีการทบทวน (Feedback) และการเรียนรู้ที่ได้
6.1 ให้ความเอื้ออาทรกัน แต่เป็นไปตามแผน ไม่ผ่อนผัน
6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ไปพร้อมกันในขณะทางาน
6.3 ท้าทายให้มีการพัฒนาเร็วขึ้น
จากค ากล่ า วข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการโค้ ช มี ก ระบวนการดั ง นี้ การท า
ความเข้าใจสภาพการทางาน ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชต้องร่วมกันวางเป้าหมายในการพัฒนา วางแผน
ตามเป้าหมาย จัดให้มีการทบทวน และต้องดาเนินการโค้ชในสถานที่ทางาน
บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach
บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach นั้น นับว่ามีความสาคัญเพราะถ้าผู้เป็นโค้ชไม่รู้จัก
บทบาทตัวเองก็จะทาให้การโค้ชไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของโค้ชไว้ดังนี้
นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 43) กล่าวว่า ผู้เป็น Coach ควรเป็นนักการอ่าน
รักการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูล ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อจะได้นาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ
มาทาหน้าที่บทบาท นักฝึกอบรม นักพัฒนา/นักเปลี่ยนแปลง ผู้ให้คาปรึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไข
ปั ญหา นั ก คาดคะเน นั กคิด /นั กประดิ ษฐ์ และนักปฏิบั ติ รวมถึง นัก บูร ณาการ บทบาทดั งกล่ า ว
จะแสดงออกในบทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียว
หรือแสดงมากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles) นอกจากนี้ นรินทร์
สังข์รักษา และคณะ (2556: 43) ยังได้กล่าวว่าอีกว่า ไม่ว่าผู้เป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของลักษณะนิสัยที่ดีที่ยอมรับของครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะนิสัยที่ดี
ได้แก่ การยอมรับความจริง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี การกระตือรือร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุ่น
มั่นใจในตนเอง กล้ารับผิดชอบและรับชอบและมองไปข้างหน้า ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ได้แก่
การไม่ไว้วางใจ ขี้ราคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี
และไม่รีบร้อน
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วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 292) กล่าวถึงบทบาทของโค้ชว่า โค้ชจะทางานร่วมกับครู
อานวยความสะดวก ส่ ง เสริ ม ผสมผสานความคิ ด และเพื่ อการพั ฒ นาวิ ช าชี พและผลการเรี ย นรู้
ของผู้เรียนในหลายบทบาท เช่น
1. โค้ชในบทของผู้ให้ข้อมูล ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลและใช้ข้อมูลในการออกแบบพัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียน (Data Source)
2. โค้ชในฐานะผู้ให้บริการสื่อ แหล่งความรู้สาหรับการเรียนรู้ (Resource Provider)
3. โค้ชในฐานะผู้ให้การดูแล บริหาร แนะนาแก่ผู้มีประสบการณ์น้อย (Mentor)
4. โค้ชในบทผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร (Curriculum Specialist) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร
5. โค้ชในบทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน (Instruction Specialist) ช่วยเหลือสนับสนุน
สาหรับครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยุทธวิธีสอนที่เหมาะสม และการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้อง
6. โค้ ช ในบทผู้ อ านวยความสะดวก ประสานงาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
(Learning Facilitator) เช่น ช่วยจัดการ ประสานงาน สนับสนุน และออกแบบการเรียนรู้
7. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for Change)
8. เป็นผู้เรียน (Learner)
9. เป็นผู้สนับสนุนในชั้นเรียน (Classroom Support)
จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach นั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง ผู้เป็นโค้ชจะต้อง
เป็ น นั ก อ่านที่ไ ด้ หมั่น ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา มีค วามเชี่ ยวชาญด้า นหลั กสู ตรและการสอน
คอยเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับการโค้ช นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ให้บริการสื่ออุปกรณ์ ให้การดูแล
บริการต่าง ๆ ด้วย
สมรรถนะในการโค้ช (Coaching Competencies)
สมรรถนะหรื อ ทั ก ษะเป็ น ความสามารถในการแสดงออกมาในการท างานมี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้ดังนี้
Blanchard and Thacker (2004: 7-9) ได้กล่าวถึงความหมายของคาว่า สมรรถนะ
ไว้เป็นองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitudes) หรือเรียกว่า KSAs ที่บุคคล
ใช้ในการทางานจนประสบความสาเร็จ ดังนี้
ความรู้ (Knowledge) เป็นองค์ความรู้ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลที่ได้รับมาและนาเข้าสู่
การเก็บ ในความจ า 2) ข้อมูลได้เชื่อมเข้าไปกั บความรู้เดิมที่มีอยู่ และ 3) ความเข้าใจว่าควรทา
อย่างไร เมื่อไร ข้อมูลจึงจะเกิดประโยชน์ (Strategic)
ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถที่แสดงออกมาในการทางานซึ่งได้พัฒนามาจากการ
ฝึกประสบการณ์ มี 2 ระดับ คือ ทักษะที่เกิดขึ้นมาในระยะแรกซึ่งอยู่ในภาวะกาลังฝึกฝนยังไม่เกิด
ความชานาญและทักษะในระดับสูงขึ้นคือการทาจนเป็นอัตโนมัติได้
เจตคติ (Attitudes) เป็นเรื่องของความเชื่อ (Beliefs) และความคิดเห็น (Opinions)
ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม ในการฝึกอบรมควรให้ความสนใจเจตคติผู้รับการโค้ชโดยจัดให้สัมพันธ์
กับวัสดุอุปกรณ์ และความสามารถในการทางาน

39
จากคากล่ าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะสาคัญในการโค้ชคือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitudes)
หรือเรียกว่า KSAs ซึ่งเป็นความสามารถที่ต้องพัฒนาให้ครูหรือบุคลากรมีสมรรถนะดังกล่าวให้ได้
การจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจน
การจัดระบบ Coaching ในองค์กรให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนั้น นับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะทา
ให้ระบบของการ Coaching มีประสิทธิภาพ ซึ่ง นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 46) ได้กล่าวถึง
การจัดระบบ Coaching ไว้ดังนี้
1. กาหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายขององค์กร
2. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Trust)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพี่เลี้ยงและครู/ผู้บริหารสถานศึกษา
3. กาหนดใน Job Description ของระดับหัวหน้ากลุ่มสาระขึ้นไปในเรื่องการทาหน้าที่
เป็น Coach หรือการเป็นพี่เลี้ยง
4. กาหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจาปีของระดับหัวหน้ากลุ่ม
สาระขึ้นไปโดยมีการวัด KPI (Key Performance Index)
5. เชื่อมโยงผลการทา Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบ
จ่ายค่าตอบแทน
6. กาหนดและสร้าง/ฝึก วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning
Culture) ซึ่งมีทั้ง Learning by Doing เรียนรู้โดยการลงมือทา Learning by Teaching เรียนรู้
โดยการถ่ายทอดและ learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of
Practices: CoPs) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว
นามาถ่ายทอดเพื่อสอนให้เรามีการติดต่อสื่อสารที่ดี รู้จักเรียบเรียงเตรียมคาพูดก่อนหลังจากที่ไม่กล้า
ท าให้ ก ล้ า และมั่ น ใจมากขึ้ น ท าให้ ไ ด้ เ พื่ อ นได้ ใ จ ได้ ใ ห้ ไ ด้ เ สี ย สละ ได้ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น เกิ ด ความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรักกันมากขึ้นและนาไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดเป็นวัฒนธรรม
การเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดระบบ Coaching ในองค์กรให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนนั้ น ต้ องกาหนดให้ ร ะบบ Coaching เป็ นนโยบายขององค์กร สร้า งสภาพแวดล้ อ ม
และบรรยากาศ ขององค์กรให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน กาหนดใน Job Description ของระดับ
หัวหน้ากลุ่มสาระขึ้นไปในเรื่องการทาหน้าที่เป็น Coach กาหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งใน
เป้ าหมายประจ าปี กาหนดและสร้า ง/ฝึ ก วัฒ นธรรมองค์กรให้ เป็น วัฒ นธรรมของการเรียนรู้
(Learning Culture)
ประโยชน์ของการโค้ช (Coaching)
จากการนาการโค้ช (Coaching) มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีความรู้ สติปัญญา ทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน
ซึง่ นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 46-48) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการโค้ชไว้ดังนี้
1. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้างาน
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1.1 การสอนงานจะช่ ว ยแบ่งเบาภาระงาน เนื่ องจากผู้ รับการสอน/ครูท างานได้
อย่างถูกต้องส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด
1.2 มีเวลาเพียงพอที่จะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการทางานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเหลือครูได้อย่างแท้จริง
1.3 มีโอกาสชี้แจงจุดเด่นหรือจุดที่ต้องการให้ครูปรับปรุงการทางาน
1.4 สามารถแจ้งให้ครูรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหาการเปลี่ยนแปลง
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
1.5 มี โ อกาสรั บ รู้ ค วามต้ อ งการที่ ค รู ค าดหวั ง และปั ญ หา อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในการทางานของครู
1.6 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทางานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู
1.7 เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ครูทางานให้บรรลุเป้าหมาย
(Performance Goal) ตามแผนงานที่กาหนด
1.8 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการทางานร่วมกันเป็นทีม
2. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อครู
2.1 เข้าใจขอบเขต เป้าหมายงานและความต้องการที่ผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวัง
2.2 ได้ รั บ รู้ ถึ ง สถานการเปลี่ ยนแปลง ปั ญ หา/อุ ป สรรคของสถานศึ ก ษา ภารกิ จ
ที่องค์กรจะทาในปัจจุบันและต้องการที่จะทาต่อไปในอนาคต
2.3 ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีส่วนร่วมผู้บริหารสถานศึกษาในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.4 มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพื่อสารมารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2.5 รู้ จั กวางแผน ล าดับความส าคัญก่อน- หลั งงาน รับ รู้เทคนิ ควิธีการทางานให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ผู้บริหารสถานศึกษากาหนด
2.6 สร้างขวัญ กาลังใจ ทาให้ไม่รู้สึกว่าตนเองทางานเพียงผู้เดียว
2.7 เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ครูปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
2.8 ส่ งเสริ มให้ ครู มีคุณค่า (Value) ในการทางานมากขึ้น เนื่องจากการสอนงาน
ที่ถูกต้อง ตามความต้องการของครู ช่วยตอบสนองให้ครูทางานได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
3. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสถานศึกษา/องค์กร
3.1 สถานศึกษามีผ ลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) ที่เป็นไป
ตามความคาดหวัง หรือมากกว่าความคาดหวังที่ต้องการ
3.2 สถานศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกยุ ค
โลกาภิวัตน์ เนื่องจากการสอนงานทาให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบาย การทางาน กลยุทธ์ ขั้นตอน วิธีการทางาน และการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
จากค ากล่ า วข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ได้ ว่ า การโค้ ช มี ป ระโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร/หั ว หน้ า
ครู และองค์กร ทั้งนี้การโค้ชเป็นการช่วยให้ทุกฝ่ายได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รู้จักปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงงานที่ทาไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
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ใหม่ ๆ ให้แก่กันและกัน ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายสนใจ
ในการหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนางานประจาของตน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning)
แนวคิ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน (Task-based learning)
เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย มีจุดเด่นและหลักการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ภาษาของตนเอง การทางานเป็นกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้
กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้ ดังนี้
ความหมายของภาระงาน
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า ภาระงาน (Task) ไว้หลายท่านด้วยกัน พอจะสรุป
ได้ดังนี้
ภาระงาน หรือ (Task) เป็นกิจกรรมหรือการการะทาซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจทาง
ภาษา ซึ่ง Long (1985: 89) กล่าวว่าคือ สิ่งที่เราทาในชีวิตประจาวันโดยทาเพื่อตนเองหรือได้รับ
มอบหมายให้ทาเพื่อผู้อื่น อาจได้หรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ้าน การกรอกแบบฟอร์ม
ฯลฯ นอกจากนี้ Richards, Platt and Weber (1986: 289) อธิบายว่าการภาระงาน คือ กิจกรรม
(Activity) หรือการกระทาซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทาความเข้าใจทางภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟัง
จากเครื่องบันทึกเสียง การฟังคาบอกคาสั่ง และทาตามคาสั่งนั้น สอดคล้องกับคากล่าวของ Prabu
(1987) ที่กล่าวว่า ภาระงานเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการให้ผู้เรียนไปถึงผลของงานจากข้อมูลที่กาหนดโดย
ใช้กระบวนการทางความคิด และให้ผู้สอนมีบทบาทที่จะควบคุมกาหนดกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้
Nunan (1989) ได้กล่าวถึงภาระงานว่า คืองานซึ่งผู้เรียนร่วมกันทาความเข้าใจ ใช้ภาษาผลิตภาษา
และมี ป ฏิสั ม พัน ธ์ กั น โดยใช้ ภ าษาเป้ า หมายในบริ บท ซึ่ง ให้ ค วามส าคั ญ กับ ความหมาย (Mean)
มากกว่ารูปแบบของภาษา (Form) อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาระงานจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติทางภาษา แต่ Willis (1986: 23) ก็ได้กล่าวถึงภาระงานว่า ไม่เน้นความหมายบริบทหรือ
รูปแบบของภาษา แต่ปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมการใช้ภาษา เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการสื่อ สารซึ่งให้
ความสาคัญกับผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task)
หมายถึง กิจ กรรมที่จั ดขึ้น เพื่อให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ไม่เน้นด้านความหมายของบริบทหรือรูปแบบ
ของภาษาแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกัน
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้
Candlin (1987) จาแนกองค์ประกอบได้ 6 ประการ ดังนี้
1. ตัวป้อน (Input) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการทากิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั่วไปจากสื่อต่าง ๆ
เช่น สิ่งพิมพ์ หรืออาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน
2. บทบาท (Roles) คือ การกาหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกัน
อย่างไรขณะทากิจกรรม
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3. สถานที่ (Setting) คื อ การก าหนดห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น สถานที่ ต่ า ง ๆ ตามหน้ า ที่
ทางภาษาที่ระบุไว้ขณะทากิจ กรรม ซึ่งการระบุดังกล่าวนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียน
เข้ากับสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน
4. การดาเนินกิจกรรม (Action) คือการระบุขั้นตอนว่าผู้เรียนจะดาเนินกิจกรรมอย่างไร
จึงจะบรรลุผลสาเร็จ
5. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือการระบุว่าหลังจากภาระงานนั้นลุล่วงไปแล้วมีผลลัพธ์ใด
ทางเดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียนขณะทากิจกรรม
6. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ การประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียนสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้บรรลุผลสาเร็จหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
สิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงได้ดีหรือไม่
Nunan (1989: 10-11) ภาระงานประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่
1. จุดมุ่งหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของภาระงานนั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายใดในการดาเนินภาระงานนั้น เช่น เพื่อพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน
2. สิ่ ง น าเข้ า (Input) คื อ ข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะสมจริ ง เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ใ นการด าเนิ น
ภาระงานนั้ นซึ่งอาจเป็นรูปของจดหมาย ข้อความจากหนังสือพิมพ์ รูปถ่าย ภาพวาด ตารางเวลา
โฆษณาจากสิ่งพิมพ์ และแผนที่ ฯลฯ
3. กิจกรรม (Activity) คือ การระบุถึงวิธีการดาเนินกิจกรรมของผู้เรียนที่มีต่อตัวป้อน
(Input) ในกิ จ กรรมนั้ น ๆ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วควรเป็ นตั ว กระตุ้น ให้ ผู้ เ รีย นได้ แ สดงออกทางภาษา
ในลักษณะที่สมจริงเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมควรอยู่ในลักษณะที่กาหนดให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยการให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มแก้ปัญหาให้กิจกรรมลุล่วงไป
4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุว่าขณะดาเนินกิจกรรมนั้น ครูมี
บทบาทอย่างไร เช่น ครูอาจเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ร่วมกิจกรรม (participant) หรื
อาจเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) เป็นผู่ให้คาแนะนา (Counselor)
5. บทบาทของผู้เรียน (Learner Role) คือการระบุว่าขณะดาเนินกิจกรรมนั้นผู้เรียน
มีบทบาทอย่างไร เช่น ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมการสนทนา (Conversational Partner) เป็นผู้ฟัง (Listener)
ฯลฯ
6. สถานที่ (Settings) คื อ การจั ด สภาพการณ์ ใ นห้ อ งเรี ย นให้ เ ป็ น สถานที่ ต่ า ง ๆ
ตามหน้าที่ทางภาษา เช่น ในร้านอาหาร ที่ทาการไปรษณีย์ ฯลฯ
Pica et al (1993: 11-17) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี 2 ส่วน
คือ จุดหมาย และงานหรือกิจกรรม ไว้คือ
1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุว่าผู้เรียนร่วมกันทางานเป็นกลุ่มหรือ
ทางานเดี่ยวเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น
2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activity) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
2.1 งานทีร่ ะบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Requesters)
ขณะร่วมทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้น
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2.2 งานที่ ร ะบุ ว่ า ผู้ เ รี ย นจ าเป็ น ต้ อ งมี หรื อ ไม่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น (Interaction
Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจาเป็นต้องเป็นทั้งผู้ร้องขอและผู้ให้ข้อมูล งานประเภทนี้ทาให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way
Communication) งานบางชนิ ดผู้ เรี ยนคนหนึ่งเป็นผู้ร้องขอข้อมูล และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ ข้อมูล
งานชนิ ดนี้ ทาให้ ผู้เรีย นมีปฏิสัมพัน ธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างน้อย เพราะเกิดการสื่อสารเพียง
ทางเดียว (One-way Communication)
จากคากล่ าวข้างต้น สามารถสรุปถึงองค์ประกอบของการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้น
ภาระงาน ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน
2. สิ่งนาเข้าหรือตัวป้อน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
3. งานหรือกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางภาษาได้เสมือนสภาพจริง
4. บทบาทของครู ต้ องระบุว่ าขณะดาเนินกิ จกรรมครู จะดาเนิน ขั้นตอนอย่ างไร
มีบทบาทอย่างไร
5. บทบาทของผู้เรียน ต้องระบุว่าผู้เรียนจะทาอย่างไรขณะดาเนินกิจกรรม
6. ผลสะท้อนกลั บ คือ การประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างไร และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงหรือไม่
ประเภทของภาระงาน
ประเภทของภาระงานนั้ น มี นั ก วิ ช าการได้ แ บ่ ง ประเภทของภ าระงานออกเป็ น
หลายประเภทด้วยกัน ดังนี้
Candlin (1987: 15-1 ) แบ่งประเภทของปฏิบัติงาน 4 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบั ติในเรื่องภาษา (Focus on Language
Training) โดยเน้ น การเรี ย นภาษาเป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์ การเรี ยนรู้ ตลอดจนข้อมูล ที่ นามาใช้
ในการเรียน
2. กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนเกิดการแลกข้อมูล ซึ่ ง กั น และกั น (Focus on
Information Sharing) ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะดาเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ประเภท
คือ
2.1 ข้อมูลหรือความคิดที่ได้จากผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มหลังทากิจกรรม
2.2 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ
2.3 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการที่ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนในกลุ่ ม น าข้ อ มู ล ของตนมารวมกั น
ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.4 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนค้นพบจากการแก้ปัญหาในส่วนของตน แล้ว
นาผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป
3. กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นให้ผู้เรียนวิจัยและทดลอง (Focus on Research and
Experimentation) กิ จ กรรมประเภทนี้เ ป็ น กิจ กรรมที่ มี ความซั บ ซ้ อนเน้ นฝึ ก ให้ ผู้ เ รีย นตั้ งปั ญ หา
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ตั้ง สมมุ ติ ฐ าน ตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา วางแผนการแก้ ปั ญ หา วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
4. กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผู้เรียน (Focus on Learner
Strategy) โดยเน้ น การที่ ผู้ เ รี ย นรั บ รู้ปั ญหา การเลื อกรู ปแบบในการแก้ปั ญหา การสรุป อ้า งอิ ง
การตัดสินปัญหา ตลอดจนวิธีการที่ผู้เรียนนาผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
Pica and others (1993: 19-20) กล่าวถึงประเภทของภาระงานว่ามี 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียน
คนที่ 2 ต่างมีส่วนของข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 และผู้เรียนทั้ง 2 คนนี้จะต้องทางานร่วมกันแลกเปลี่ยน
ข้อมูล กัน เพื่อน าข้อมูล ทั้ งสองนั้ น มารวมกันให้ เกิดเป็นเรื่องราวที่ส มบูรณ์เพียง 1 เรื่อง ขณะทา
กิจ กรรมนั้ น ผู้ เ รี ย นทั้ ง 2 คนจะเป็น ทั้ ง ผู้ ร้อ งขอข้ อ มู ล (Requester) และผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล (Supplier)
ในขณะเดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง เรี ย กการสื่ อ สารในกิ จ กรรมนี้ ว่ า การสื่ อ สาร 2 ทาง (Two-way
Communication) เช่น ให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากกัน และเพื่อแก้ปัญหาหรือจัดเรียนลาดับเหตุการณ์
ของเรื่องราวต่าง ๆ
2. กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gup Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน
คนที่ 1 และคนที่ 2 ต่างมีส่วนของข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลขาดหายไป ดังนั้นผู้เรียน
ต่างต้องทางานร่วมกัน ซึ่งขณะทางานร่วมกันนั้นผู้เรียนคนที่หนึ่งจะเป็นผู้ร้องขอข้อมูล (Requester)
ในขณะที่ผู้เรียนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันอีกครั้งเพื่อแต่ละคน
จะได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพียง 1 อย่าง การสื่อสารชนิดนี้เรียกว่า การสื่อสารทางเดียว (One -way
Communication) เช่น การให้ผู้เรียนทาตามคาบอกหรืออาจให้ฟังข้อความแล้ววาดรูป
3. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving Task) คือกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทางาน
เพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาจะมี ได้เพียงอย่างเดียว เช่น ให้ผู้เรียนหา
ความแตกต่างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผู้เรียนต้องทางานร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปว่า
ข้อแตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
4. กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-Making Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันตัดสินใจ
เพื่อหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่มีผู้กาหนดไว้ให้ เช่น การตัดสินใจคัดเลือก
คนเข้าทางาน หรือตัดสินใจเลือกคนไข้โรคหัวใจว่าคนใดสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผู้เรียน
ต้องพิจารณาเลือกคนไข้เพียงคนเดียวเท่านั้น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน
ร่ว มกัน อภิป รายแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกิจกรรมที่ ให้ ผู้ เรียนร่ว มกัน
อภิปรายในหัวข้อที่มักก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมาก (Controversial Topics) เช่น แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ฯลฯ
Willis (1996: 149-154) แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. การลงข้ อ มู ล รายการหรื อ ท าบั ญ ชี ร ายการ (Listing) ปฏิ บั ติ ง านประเภทนี้ ใ ห้
ความสาคัญต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถาม
จากผู้อื่น ผลของปฏิบัติงานจะอยู่ในรูปแบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมข้อความให้เสร็จสมบูรณ์หรือ
อาจเป็นแผนผังความคิดก็ได้ (Draft Mind Map)
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2. การจัดลาดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ภาระงานประเภทนี้
ประกอบไปด้วย กระบวนการสาคัญ 4 ประการ คือ
2.1 การจั ด ล าดั บ เรื่อ ง การกระทา หรือ เหตุ การณ์ใ ห้ อ ยู่ใ นล าดับ ที่ส มเหตุส มผล
หรือเรียงตามลาดับเวลา
2.2 การจัดเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะลงไป
2.3 การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่หมวดหมู่หรือหัวข้อที่กาหนดให้
2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่กาหนดหมวดหมู่ให้
3. การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกั น แต่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในด้ า นแหล่ ง ที่ ม า ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งค้ น หาความเหมื อ น
และความแตกต่ า งของข้ อ มู ล นั้ น กระบวนการเช่ น นี้ ร วมถึ ง การจั บ คู่ เ พื่ อ หาความ เหมื อ น
และความแตกต่างกันด้วย
4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาระงานประเภทนี้มุ่งให้มีการแก้ปัญหาที่ต้องใช้
ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ลและสติ ปั ญ ญา ผู้ เ รี ย นจะมี ค วามพอใจ กระบวนการและเวลาที่ ใ ช้
จะแตกต่างกัน ออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือก
ตลอดจนการประเมิน และการตกลงร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหา ปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบข้อความ
สั้น ๆ ที่นามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจทาให้กิจกรรมซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น
5. การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) ภาระ
งานประเภทนี้ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสนทนากั น อย่ า งอิ ส ระเกี่ ย วกั บ ตนเองและมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ของตนเองกับผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ
6. การสร้างสรรค์ (Creative task) ภาระงานประเภทนี้เรียกว่า โครงงาน โดยผู้เรียน
ท างานเป็ น คู่ ห รื อ เป็ น กลุ่ ม ภาระงานที่ ส ร้ า งสรรค์ อ ย่ า งอิ ส ระ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยภาระงาน
หลายประเภท คือ บัญชีร ายการ การเรียงลาดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการแก้ไข
ปัญหา
จากคากล่ าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่าแนวคิด เน้นภาระงานเป็นแนวคิดที่ส ามารถพัฒ นา
การอ่านของนั กเรี ย นได้ ซึ่งแบ่ งออกได้ห ลายประเภท ดัง นี้ 1) การลงรายการบั ญชี (Listing)
2) การจัดลาดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) 3) การเปรียบเทียบ (Comparing)
4) การแก้ปั ญหา (Problem Solving) 5) การร่ว มแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ส่ ว นตัว (Sharing
Personal Experiences) และ 6) การสร้างสรรค์ (Creative Task)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน เป็ น การจั ด กิ จ กรรมที่ มี ขั้ น ตอน ตามที่
นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
Prabhu (1979) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานไว้ 2 ขั้นตอน
ดังนี้
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1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นวิธีการที่ครูใช้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่มหรือ
หนึ่งคน เพื่อแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่งเร้าความสนใจ
ของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้คิดถึงภาษาที่ต้องนามาใช้ในการทากิจกรรม
2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งส่วนใหญ่
จะให้ปฏิบัติเดี่ยว และหลังจากที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ครูจะต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
Willis (1996: 40) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)
2. ขั้นภาระงาน (Task)
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)
โดยสารมารถสรุปได้ดังนี้
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่ม
หรือหนึ่งคน โดยมุ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภาระงาน มีการแสดง
หรื อ สาธิ ต การท ากิ จ กรรมก่ อ น เพื่ อ ลดความยากของกิ จ กรรม เป็ น การให้ ตั ว ป้ อ นแก่ ผู้ เ รี ย น
ในการจัดกิจกรรมตามชั้นตอนนี้ผู้สอนจะต้องเตรียมรูปภาพ เทปเสียง วิดีโอ คาศัพท์ สานวน ที่จะใช้
ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนรับรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบั ติงาน ที่มีลั กษณะคล้ ายกับงานที่จะต้องปฏิบัติจริง รวมถึงแนะนาให้ผู้ เรียนให้รู้จักขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน
2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานโดยใช้ภาษาเป็น เครื่องมือใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ บรรลุ ผ ล โดยมุ่ ง เน้ น ด้ า นความหมายในการสื่ อ สาร
ทั้ ง นี้ ผู้ เ รี ย นอาจท างานเป็ น คู่ หรื อ เป็ น กลุ่ ม เล็ ก ๆ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอาจมี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
ที่หลากหลาย เช่น การหาลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป หรือการเล่าเรื่อง
ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่า Task Cycle ดังนี้
2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภาระงาน
อย่างอิสระ ผู้สอนมีหน้าที่เพียงสังเกตการณ์ และคอยช่วยเหลือในคราวที่จาเป็น ทั้งนี้ผู้สอนต้องบอก
ให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามกาหนดระยะเวลา
2.2 ขั้ น วางแผนภาระงาน (Planning Stage) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ เ รี ย นวางแผน
การรายงานผลการปฏิบัติ ผู้ เรี ย นอาจจะเรียบเรียงข้อมูล ที่ได้จากภาระงาน ขณะเดียวกันผู้ ส อน
จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและอาจมี ก ารซ้ อ มก่ อ น
การรายงานจริง
2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รายงานผลการ
ปฏิบัติภาระงานโดยการพูด การเขียน การใช้เทปบันทึกเสียง หรือการใช้วิดีโอ
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) ซึ่งขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
พั ฒ นาการเกิ ด ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ภ าษาและความถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบและโครงสร้ า ง
ทางไวยากรณ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะร่วมกันคิด
วิเคราะห์และเรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเพื่อใช้ในชีวิตจริง ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คาแนะนา
เพิ่มเติมส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ขั้ น ฝึ ก หั ด การใช้ ภ าษา (Practice) หลั ง จากที่ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ รู ป แบบ
และโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภ าษาให้ เกิดความคล่องแคล่ ว
มากขึ้น โดยอาจจะมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากปฏิบัติงานแรก
3.3 ขั้ น ติ ด ตามผล (Follow-up) ขั้ น ตอนนี้ จ ะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ สดง
ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ ภาระงาน บั นทึกสิ่ งที่ได้มาพัฒ นา แก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทาง
ให้การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในคราวต่อไป โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้อื่น
ชมต่อไป
Nunan (2001) กล่าวถึงจุดเน้นถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ดังนี้
1. กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
2. ควบคุมให้ผู้ เรีย นฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา เช่น สอนคาศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ใน
เนื้อหาแต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง
3. ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกของความจริง
4. มุ่งเน้นที่รูปแบบ เช่น คาศัพท์ และไวยากรณ์
5. ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสารด้วยกิจกรรมปฏิบัติงาน
จากคากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน
(Task) มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้ 1) เตรียมภาระงาน (Pre-task) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่นักเรียนจะต้องได้รับการปฏิบัติ ทั้งการดูวีดิทัศน์ ภาพ หนังสือเรียน เรื่องเล่า
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 2) ขั้นภาระงาน (Task) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จากบทความ นิทาน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดีและวรรณกรรม
ผ่ านขั้น ตอนของการปฏิบั ติ งาน ดัง นี้ 2.1) ขั้ นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้ นตอนที่ผู้ ส อน
จัดกิจกรรมโดยประยุกต์ตามประเภทงานปฏิบัติ (Task) ดังนี้ 2.1.1) การเปรียบเทียบ (Comparing)
2.1.2) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 2.1.3) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing
Personal Experiences) 2.1.4) การสร้างสรรค์ (Creative Task) 2.2) ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน
(Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้ เรียนได้มีโ อกาสวางแผนร่ว มกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ
2.3) ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รายงานผลการนาเสนอผลงานต่อ
หน้ าชั้น เรี ยน และ 3) ขั้น หลั งภาระงาน (Language Focus) มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ เรียนได้
ตรวจสอบความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน
ดังนี้ 3.1) ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมาตรวจสอบ
วิเคราะห์ ภาษาที่ได้จ ากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่ มนาเสนอไป 3.2) ขั้นฝึ กหั ดการใช้ภาษา
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(Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 3.3) ขั้นติดตามผล
(Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานของ Willis (1996) มุ่งการจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดยทักษะทาง
ภาษาไทยที่สามารถใช้แนวคิดนี้มาพัฒนาได้ คือ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และนอกจากนี้ยังพบว่า
แนวคิดนี้ของ Willis สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนได้
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดนเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้
Willis (1996: 52) กล่าวถึงข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้
1. ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติภาระงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะทาผิดหรือจะถูกแก้ไขสิ่งที่ทาผิดหน้าชั้นเรียน
2. ทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสั มพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรีย นต้อง
สร้างประโยคเองในขณะนั้นเพื่อสื่อสาร เช่นการสร้างประโยค และวลีในการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องคอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด
3. ทาให้ ผู้ เรี ย นมีโ อกาสฝึ กการแลกเปลี่ ย นบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ และแสดง
ปฏิกิริยาต่อคาพูดของเพื่อน
4. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ผลประโยชน์ จ าการสื่ อ ความหมายกั บ ผู้ เ รี ย นคนอื่ น
โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการเรียนรู้จาการได้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ผู้อื่น
5. ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตการณ์สื่อความหมายทาให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย
และเรียนรู้การร่วมมือกับเพื่อน เน้นการพูดสื่อสารเพื่อความหมาย
6. ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ มิแค่เพียงพูดประโยคเดียว
แล้วจบ ผู้เรียนจะได้รู้วิธีการเริ่มและจบบทสนทนา และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างการสนทนา
7. ท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสทดลองใช้ ก ลวิ ธี ใ นการสื่ อ สารหลาย ๆ แบบ เช่ น
การตรวจสอบ ความเข้าใจ การถ่ายทอดความจากคาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การจัดความคิดของผู้ อื่น
และการแนะนาคาศัพท์หรือวลีแก่ผู้อื่น
8. ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสามารถปฏิบั ติงานได้สาเร็จและสามารถ
ใช้ภาษาเป้าหมายได้
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานทาให้ ผู้เรี ย นได้มีโ อกาสได้ใช้ภาษาเสมือนจริง มีความมั่นใจในการใช้ภ าษาเพิ่มมากขึ้น
มีส่ วนร่ว มในการปฏิสัมพัน ธ์กั บเพื่อนในห้ อง นอกจากนี้ยังทาให้ ผู้เรียนได้ฝึ กสั งเกต การใช้ภาษา
เรียนรู้ภาษาจากศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยผ่านกระบวนการทดลองใช้จริง
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หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน มีระบบขั้นตอนอย่างเด่นชัด สามารนาไปใช้
ในการพัฒ นาด้านการเรีย นการสอนภาษาได้ ซึ่งมีนักวิช าการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานไว้ดังนี้
Willis (2000: 11) กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นการใช้ภาษา
3. การปฏิบัติภาระงานควรจูงใจผู้เรียนให้ใช้ภาษา
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นภาระงานในบางจุดของปฏิบัติภาระงาน
5. ในขั้นภาระงานควรมุ่งเน้นไปที่ภาษา (Focus on Language) มากน้อยตามเวลา
ที่แตกต่างกัน
Ellis (2003: 276) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเน้นปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ให้แน่ใจว่าความยากของภาระงานอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม
2. เขียนวัตถุประสงค์ของภาระงานในแต่ละบทเรียนอย่างชัดเจน
3. ชี้แจงทาความเข้าใจการทากิจกรรมภาระงานให้ผู้เรียน
4. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับบทบาทสาคัญในบทเรียนภาระงาน
5. ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตออกมา
6. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่ความหมายในการทาภาระงาน
7. ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการดาเนินงาน และความก้าวหน้าของตนเอง
จากคากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นภาระงาน
ต้องประกอบไปด้ว ย 1) เน้ นภาษาที่ใช้ควรเป็น ภาษาที่ใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง 2) ควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา 3) ครูต้องมีแรงจูงใจในการใช้ภาษาของเด็ก 4) ครูต้องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้ นไปที่ความหมายในการปฏิบัติภ าระงาน และ 5) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
การประเมินกิจกรรมโดยเน้นภาระงาน สามารถประเมินได้ดังนี้
Ellis (2003: 296-229) กล่าวถึงการประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานไว้ว่า การประเมิน
เน้นภาระงานว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่
1. ประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ (Direct Assessment of Task Outcome) เช่น
การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด โดยให้ภาระงานของนักศึกษาทาจริงด้วยตนเองในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสืบค้นบทความหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดขึ้น หากนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติภาระงาน
ให้นักศึกษาปรึกษากับครูผู้สอนแทนปรึกษากับบรรณารักษ์ห้องสมุด ทั้งนี้มีเกณฑ์ความสาเร็จแบบ
ผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งประเมินได้โดยตรงและไม่ยาก
2. วิเคราะห์จ ากการสนทนา ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติภ าระงาน ดังนั้น การวัดจึ งมี
หลากหลาย เช่น ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ว (Fluency) ความถูกต้อง
(Accuracy) และความซับซ้อน (Complicity)
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3. ประเมินจากภายนอก (External Rating) มีส่วนคล้ายคลึงกับการประเมินโดยตรง
ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการณ์ปฏิบัติภาระงาน และตัดสินใจสิ่งที่ต่างจากการประเมินโดยตรง
คื อ ธรรมชาติ ข องการตั ด สิ น ใจสิ่ ง ที่ ต่ า งจาการประเมิ น โดยตรงคื อ ธรรมชาติ ข องการตั ด สิ น ใจ
ที่ ส ามารถเห็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ต่ ก ารประเมิ น ภายนอกการตั ด สิ น ใจไม่ อ าจเห็ น ได้ ชั ด จึ ง มี ก ารวั ด
ความสามารถและการทางานเป็น ระดับ ๆ ที่มีการกาหนดเกณฑ์ไว้ล่ว งหน้าแล้ว ยังต้องประเมิน
ร่วมกันทั้งความสามารถทางภาษาและเนื้อหาประกอบกัน
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ต้ อ งประเมิ น โดยตรงจากผลผลิ ต ที่ ไ ด้ เช่ น การทดสอบทั ก ษะการอ่ า นในห้ อ งสมุ ด วิ เ คราะห์
จากบทสนทนาซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติภาระงาน และประเมินภายนอกเป็นการวัดความสามารถ
และการทางานเป็นระดับ ๆ ที่มีการกาหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า
จะเห็นได้ว่าแนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน (Task–based learning) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้เกิดการปฏิบัติภาระงานขณะที่เรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้ฟังบรรยายอย่างเดียว สอดคล้อง
กับ แนวคิดการเรีย นรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งส่ งผลให้ การเรียนรู้ประสบ
ความสาเร็จการเรียนตามแนวคิดนี้ครูจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้อานวยการความรู้ให้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนได้ทางานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนรู้ภาษานั้นสามารถ
เชื่อ มโยงชีวิ ตประจ าวั น ได้ ทั้ง นี้ การวั ดและประเมิ นนั กเรีย นต้ องวั ดตามสภาพจริง ที่นั กเรีย นท า
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะการคิดด้วย
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่าน
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้สอนอ่านและผู้อ่าน
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จในด้านการอ่าน โดยผู้วิจัย
จะขอกล่าวประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ดังนี้
ความหมายของการอ่าน
การอ่านเป็นหัวใจสาคัญของการเรียนรู้ ทั้ งนี้การอ่านมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ให้ความหมายจะพิจารณาความหมายในด้านใด ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้
ดังนี้
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) กล่าวว่า การอ่าน คือ การแปลความหมายและการ
ท าความเข้ า ใจกั บ ความหมายของลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ป รากฏอย่ า งถ่ อ งแท้ รวมถึ ง สิ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง
และมีความหมายที่ปรากฏร่วมกับลายลักษณ์อักษรด้วย
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 1) กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่า เป็นการรับรู้หรือ
เข้ า ใจความหมายจากตั ว หนั ง สื อ หรื อถ้ อ ยคาที่ ผู้ เขี ย นสื่ อ ถึ ง ผู้ อ่ า น นอกจากนี้อ าจหมายรวมถึ ง
เครื่องหมาย และภาพต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารประสงค์ให้ผู้รับสารได้รับรู้หรือเข้าใจด้วย
ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 115) กล่าวถึงการอ่านว่า การรับรู้ความหมายของสาร
จากลายลักษณ์อักษร การแปลตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงและความหมายคือการอ่าน ดังนั้นการอ่าน
จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้อ่านต้องเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ได้ดู
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นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 114) กล่าวว่า การอ่านคือการแปลความหมายของตัวอักษร
เครื่องหมายสัญลั กษณ์เครื่องสื่อความหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาออกมาเป็นความคิดความเข้าใจ
เชิงสื่อสาร แล้วผู้อ่านสามารถนาความคิดความเข้าใจนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 116) กล่าวว่า การอ่านคือ การรับรู้ความหมายจาการข้อเขียนที่
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ แล้วแปลความเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามจุดมุ่งหมายและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555: 130) กล่าว่า
การอ่าน คือ กระบวนการรับสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยรับรู้ความหมายของสารผ่านตัวอักษร
การรับสารในขั้นต้นนี้คือ การอ่านตัวอักษรออกหรือเรียกว่าการอ่านได้ จากนั้นก็ทาความข้าใจกับ
ความหมายของตัว อักษรนั้น โดยอาศัยประสบการณ์ที่มนุษย์มีอยู่ ถ้าสารที่กาลังทาความเข้าใจเป็น
ประสบการณ์ใหม่ย่อมยาก ที่จะทาความเข้าใจมากกว่าสารที่เกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์เดิมของตน
หรือสารที่มีความรู้อยู่เดิม การอ่านเข้าใจเรื่อง จับใจความสาคัญของเรื่องได้รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
เรื่องที่อ่านได้ จนกระทั่งสามารถประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ การอ่านในขั้นนี้ เรียกว่า การอ่านเป็น
จะเห็นได้ว่า มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งพอจะ
สรุปได้ว่าการอ่านคือกระบวนการรับสาร ที่ผู้อ่านต้องแปลความหมายจากตัวอักษร เครื่ องหมายหรือ
สัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน
ความสาคัญของการอ่าน
การอ่านเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญในการศึกษาหาความรู้ เพราะการอ่านนอกจาก
จะทาให้คนอ่านเกิดสติปัญญาแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่สร้างสรรค์ด้วย มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ต่าง ๆ ดังนี้
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะการรับสารมีความสาคัญ
ดังนี้
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งเพิ่มพูนความรู้เดิม
ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งไปจากความรู้ ห รื อ ความคิ ด เดิ ม ของผู้ อ่ า น รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความรู้
และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านทาให้ผู้อ่านมีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์สามารถนา
ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการดาเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไปใน
แนวทางที่ดีงามได้
2. พัฒนาคุณค่าทางอารมณ์ การอ่านมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสุขหรือความบันเทิงใจ
ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี และเมื่อ
คนมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีแล้วย่อมเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมา
นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการมีอามรณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวที่อ่าน
3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การอ่านมีส่วนช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อ
ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จะทาให้ผู้อ่านได้รับความรู้หรือแนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการเพื่อนามา
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
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โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 3) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน ดังนี้
1. การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ทาให้มี ความเจริญงอกงาม
ทั้งสติปัญญา อารมณ์ และมีส่วนพัฒนาจิตใจได้อย่างดี
2. การอ่านมากช่วยส่งเสริมให้เกิดวิจารณญาณในการรับสาร
3. การอ่านช่ว ยให้ ส ามารถติดตามความเคลื่ อนไหว และความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ
ของสังคมโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารเป็นประจาจะช่วยให้
เป็นผู้รอบรู้
4. การอ่านช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์
ทาให้ได้รับความเพลิดเพลิน และช่วยให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะการอ่านหนังสือ คือ
กิจกรรมคลายความเหงาที่ดีวิธีหนึ่ง
5. การอ่ านช่ว ยเสริ ม สร้ างบุ คลิ กภาพ เพราะผู้ ที่อ่ านมากย่อ มมี โ ลกทัศ น์ที่ กว้ างขึ้ น
และรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้เป็นผู้มี เสน่ห์ ที่คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้
สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 116) กล่าวว่า การอ่านทาให้ได้รับความรู้ เนื้อหาสาระ ความคิด
ทัศนคติ และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ และที่สาคัญสามารถทวนสอบความรู้หรือเนื้อหานั้นซ้าได้ถ้า
ไม่เข้าใจ
1. การอ่า นทาให้ โ ลกทัศ น์ของผู้ อ่านกว้ างขวางขึ้น การอ่า นทาให้ คนมี ความรอบรู้
ในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมและโลก ทาให้เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์
2. การอ่านทาให้ผู้อ่านเป็นคนที่มีใจกว้าง การอ่านสิ่งต่าง ๆ ทาให้ได้รับความรู้ ความคิด
และทัศนคติของบุคคลอย่างหลากหลาย ทาให้เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอย่างมีเหตุผล
3. การอ่ า นท าให้ ผู้ อ่ า นได้ ฝึ ก การคิ ด การวิ เ คราะห์ การใช้ เ หตุ ผ ล จ ะท าให้ ผู้ อ่ า น
เป็นผู้ที่คิดและทาสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
4. การอ่านทาให้ ผู้ อ่านได้รับความรู้ ความคิด ทัศนคติและประสบการณ์แปลกใหม่
เพิ่มพูนความรู้ของตัวเองจนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองหรือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้
5. การอ่ า นท าให้ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ความเพลิ ด เพลิ น ความบั น เทิ ง และช่ ว ยผ่ อ นคลาย
ความตึงเครียดเป็นการหาความเพลิดเพลินที่มีประโยชน์และคุณค่า
6. การอ่านสิ่งที่จรรโลงใจทาให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่มีระดับจิตใจที่สูงขึ้นเป็นผู้ที่รู้ว่า อะไรดี
อะไรไม่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
7. การที่สั งคมประกอบด้ว ยบุคคลที่เป็นนักอ่านจะเป็นสั งคมที่ง่ายแก่การพัฒ นาให้
เจริญก้าวหน้า
8. การอ่ า นที่ ดี จ ะเป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาความคิ ด การพู ด การเขี ย น
และการแสดงออก
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 257) กล่าวว่า การอ่านมีความสาคัญ
เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ส่งเสริมให้ผู้อ่านมีพัฒนาการในความรู้
และความคิด มองโลกที่กว้างไกล เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านสื่อการอ่าน
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จากความสาคัญของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านมีความสาคัญในฐานะ
ที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านเกิดจินตนาการ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความความเพลิดเพลิน และเกิดการจรรโลงใจเพิ่มมากขึ้น
จุดมุ่งหมายของการอ่าน
การอ่านเป็นกระบวนการรับสารอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญผู้อ่า น การที่ผู้อ่านจะอ่านได้
ประสบความสาเร็จนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน ดังนี้
สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 117-118) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้
1. อ่านเพื่อแสวงหาความรู้ เป็นจุดหมายของการอ่านที่บุคคลจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น อ่านตาราเรียน สารคดี และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ
2. การอ่ า นเพื่ อ ความรอบรู้ เป็ น จุ ด หมายในการอ่ า นในชี วิ ต ประจ าวั น ของบุ ค คล
โดยทั่วไปเพื่อให้รู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร
ต่าง ๆ
3. การอ่านเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องการหาคาตอบในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเวลานั้นหรือบางครั้งอาจเรียกกว่าการอ่านเพื่อหาคาตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เช่น อ่านประกาศ และโฆษณา
4. การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อการพัก ผ่อนหย่อนใจ
ผ่อนคลายความตึงเครียดและหาความสุขให้แก่ชีวิต เช่น อ่านนวนิยาย นิตยสาร ปกิณกคดี และขาขัน
5. การอ่านเพื่อความจรรโลงใจ ในบางครั้งการอ่านจะช่วยบาบัดความทุกข์ในใจหรือ
คลายทุกข์ใจให้กาลังใจในการดาเนินชีวิต เช่น อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนา จิตวิทยา กวีนิ พนธ์ หรือ
หนังสือประเภทให้กาลังใจในการต่อสู้ชีวิต
6. การอ่านเพื่อประกอบการประกอบอาชีพ เป็นการอ่านเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาความรู้
ในวิช าชีพของตน ในปั จ จุ บั น มีสื่ อการอ่านส าหรั บการพัฒ นาเฉพาะสาขาอาชีพต่าง ๆ มาก เช่ น
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาต่าง ๆ หนังสือเกี่ยวกับ การสร้างความสาเร็จในวิชาชีพซึ่งสามารถเลือกอ่าน
เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทางานได้
7. การอ่านเพื่อการฆ่าเวลา ในบางครั้งเพื่อขจัดความเบื่อหน่ายในช่วงเวลาที่ต้องรอคอย
ไม่ว่าจะรอคอยในเวลาสั้น ๆ เช่น รอรถ รอการตรวจในโรงพยาบาล หรือรอคอยในเวลานาน ๆ เช่น
ในระหว่ า งเดิ น ทางไกล การได้ อ่ านหนั ง สื อ สั กเล่ ม เป็น สิ่ งที่ จะช่ ว ยให้ เ วลานั้น ผ่ านไปอย่า งไม่ น่ า
เบื่อหน่ายและเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้นยังทาให้เกิดความเพลิดเพลินหรือเพิ่มความรู้อีกด้วย
8. การอ่านเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ในบางครั้งเราต้องการความรู้จากการอ่านเพื่อนาไป
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของตนเองซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ง่ า ยและสะดวกในการปรั บ ปรุ ง ตนเองเพื่ อ ประโยชน์
ในการเข้าสังคมด้วยความมั่นใจ วางตัวถูก พูดเป็น ซึ่งมีหนังสือมากมายให้เราศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2554: 3-4) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้
1. อ่า นเพื่ อ ความรู้ เป็ น การอ่ านที่ ส าคั ญและจาเป็น ต่ อวั ย ศึก ษาเล่ า เรี ย น อาจเป็ น
การอ่าน เพื่อหาความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้
2. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านที่มุ่งผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากสภาวะแวดล้อมของสังคมยุคปัจจุบันที่มากด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน
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3. อ่านเพื่อฆ่าเวลา เป็นการอ่านที่ไม่ค่อยคาดหวังเรื่องความรู้ หรือเนื้อหาสาระมากนัก
เพราะมักจะอ่านเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านระหว่างรอรถหรือผู้ที่นัดหมาย อ่านระหว่าง
และการเดินทางอันยาวนาน ฯลฯ
4. อ่านเพื่อหาคาตอบ เป็นการอ่านที่ต้องการคาตอบสั้นๆ หรือสาระสาคัญ ๆ เท่านั้น
เช่น การอ่านพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคาศัพท์ การอ่านจากเว็บไซต์
จากที่ นั กวิ ช าการได้กล่ า วถึง จุดมุ่ งหมายของการอ่า น สามารถสรุ ปได้ ว่า การอ่านมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ สนองความต้องการอยากรู้อยากเห็น ทาให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เกิดความบันเทิงใจและจรรโลงใจ นาความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนางานหรืออาชีพของตนให้
ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการอ่านยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในสังคมด้วย
ประเภทของการอ่าน
การอ่ านแบ่ ง ได้ ห ลายประเภท ขึ้ นอยู่ กับ ว่า ผู้ เ ขี ยนจะแบ่ง ตามวั ต ถุป ระสงค์ อย่ างไร
โดยประเภทของการอ่านมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
สอางค์ ดาเนินสวัสดิ์ และคณะ (2546: 88) กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้แบ่ง
ลักษณะการอ่านเป็น 5 ชนิด คือ
1. การอ่ า นอย่ า งคร่ า ว ๆ เป็ น การอ่ า นเพื่ อ ส ารวจว่ า ควรจะอ่ า น หนั ง สื อ เล่ ม นี้
อย่างละเอียดต่อไปหรือไม่ โดยอ่านเพียงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง คานา หรือการอ่านเนื้อหา
บางตอนโดยรวดเร็ว
2. การอ่ านเพื่ อจั บ ใจความส าคั ญ เป็ นการอ่านเพื่อเก็ บแนวคิดที่ต้ องการ และอ่า น
ข้ามตอนที่ไม่ต้องการ
3. การอ่านเพื่อสารวจเนื้อหา เป็นการอ่า นเพื่อทาเป็นบันทึกย่อ หรือทบทวนเพื่อสรุป
สาระสาคัญของเรื่องทั้งหมด
4. การอ่ า นเพื่ อ ศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เป็ น การอ่ า นละเอี ย ด เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจเรื่ อ งที่ อ่ า น
อย่างชัดเจน
5. การอ่ า นเพื่ อ วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ เป็ น การอ่ า นละเอี ย ดเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาว่ า
มีความหมายและมีความสาคัญอย่างไร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เข้าใจกับข้อมูลนั้น ๆ ในขณะที่กวาดสายตาและต้องรู้จักความสาคัญของเรื่องนั้น ๆ การอ่านในใจเป็น
กลไก
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (255 : 96-99)กล่าวถึงประเภทของการอ่านได้ดังนี้
อ่าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ พอสรุปได้ดังนี้
1. การอ่านออกเสียง คือ การทาความเข้าข้อความที่อ่านไปพร้อม ๆ กับการเปล่งเสียง
ดังนั้ น ผู้ อ่านจะต้ องมีส มาธิในขณะอ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า เพราะมิเช่นนั้นแล้ ว อาจไม่
สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านได้ รวมทั้งจะต้องใช้น้าเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน มิใช่เป็นการเปล่ง
เสียงที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ
2. การอ่านในใจ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องทาความร่ว มกั นระหว่างสายตาและสมอง
ดังนั้นการอ่านในใจจึงเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพได้ การอ่านในใจที่มีประสิทธิภาพ
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นั้นจะพิจารณาได้จากสิ่งสาคัญ 2 ประการ คือ ความสามารในการรับรู้ จดจา เข้าใจ และความเร็วใน
การอ่าน
นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 118-123) กล่าวถึงประเภทของการอ่าน ไว้ดังนี้
1. การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยคา และเครื่องหมายต่าง ๆ
ที่เขียนไว้ออกมาให้ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคา และเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญมากเพราะเป็น
การสื่อความหมายที่จะทาให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน รวมทั้งเป็นการฝึกฝนการออก
เสียงของตนให้ถูกต้องชัดเจนได้อีกด้วย
2. การอ่านในใจ คือ การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจ
และนาความคิดความเข้าใจที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้
ความคิด ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และอื่น ๆ จะได้แก่ตัวผู้อ่านเองเป็นเบื้องต้น และหากผู้อ่าน
นาไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่น ก็จะเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกสถานหนึ่งด้วย
สุรางศรี วิเศษ (2554: 4) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านว่าสามารถแบ่งตามวิธีการอ่าน
สรุปได้ดังนี้
1. การอ่านแบบคร่าวๆ คือการอ่านเพื่อให้ได้ภาพรวมของเนื้อหา หรือเพื่อสารวจเนื้อหา
อย่ า งกว้ า ง ๆ เป็ น การอ่ า นอย่ า งรวดเร็ ว โดยข้ า มข้ อ ความบางตอนบ้ า ง แต่ ต้ อ งสามารถจั บ ใจ
ความสาคัญของเนื้อหาตอนนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
2. การอ่านแบบกวาดสายตา คือการอ่านเพื่อค้นหาเรื่องที่ผู้อ่านต้องการ โดยใช้วิธีกวาด
สายตาอย่างรวดเร็วทีละ 2-3 บรรทัด เพื่อหาสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใจเนื้อหาส่วนอื่น ๆ เลย
3. การอ่านอย่างละเอียด เป็นการอ่านขั้นสุดท้าย หลังจากใช้วิธีอ่านแบบคร่าว ๆ หรือ
อ่ า นแบบกวาดสายตาแล้ ว เป็ น การอ่ า นอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ คื อ อ่ า นแล้ ว ต้ อ งตี ค วามเนื้ อหา
อย่ า งละเอี ย ดและระมัด ระวั ง ในงานบางชนิ ด ต้ อ งอ่ า นอย่ า งละเอี ย ดและพิ นิ จ ถึง ความงามทาง
วรรณศิลป์ด้วย
จากการแบ่งประเภทของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านสามารถแบ่งตาม
การออกเสียงเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียงกับการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียง
ตามตัวอักษร ถ้อยคา เพื่อให้ ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ น้าเสียงจะต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
การอ่านประเภทนี้อาจเป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้ฟังได้รับ ความรู้หรือความเพลินเพลินก็ได้ ส่วนการอ่าน
ในใจหรื อการอ่านที่ไม่ใช้เสีย ง เป็ นการแปลความหมายของตัว อักษรเพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด
ความเข้าใจแก่ตัวผู้อ่านเอง

ตารางที่ 1 สังเคราะห์ประเภทของการอ่าน
ชื่อ – สกุล
การอ่านอย่าง การอ่านเพื่อ การอ่านเพื่อ
คร่าว ๆ
จับใจความ สารวจเนื้อหา
สาคัญ
สอางค์ ดาเนินสวัสดิ์
และคณะ
(2546 : 88)
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
(2551: 96-99
นภดล จันทร์เพ็ญ
(2553: 118-123)
สุรางศรี วิเศษ
(2554: 4)









การอ่าน
เพื่อศึกษา
อย่างลึกซึ้ง

การอ่านเพื่อ
วิเคราะห์
วิจารณ์

การอ่าน
แบบกวาด
สายตา

การอ่าน
อย่าง
ละเอียด











การอ่าน การอ่าน
ออกเสียง ในใจ
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องค์ประกอบของการอ่าน
การอ่านเป็นการรับสารอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 95) กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ดังนี้
1. ผู้ อ่ า น คื อ ผู้ ที่ ท าความเข้ า ใจกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏ โดยการรั บ ข้ อ มู ล
จะสมบูรณ์ได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ถ่องแท้
2. ตัว อั กษร คื อ สั ญ ลั กษณ์ที่ ใช้ เพื่อ สื่ อ ความหมายแทนสิ่ งต่ าง ๆ ที่ผู้ เขี ยนต้ องการ
นาเสนอมายังผู้อ่าน ในที่นี้หมายถึงเพียงสัญลักษณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
3. ความหมาย คือ สิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้เขียนต้องการจะนาเสนอมายังผู้อ่าน
4. การเลือกความหมาย คือ การทาความเข้าใจกับลายลักษณ์อักษรและข้อมูลต่าง ๆ
ที่ปรากฏ
5. การนาไปใช้ คือ การทาความเข้ าใจที่ถ่องแท้ของผู้ อ่านและสามารถนาสิ่ งที่เป็น
ประโยชน์หรือคุณค่าที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 271-272) กล่าวถึงองค์ประกอบของการ
อ่าน ไว้ดังนี้ องค์ประกอบของการอ่านมี 5 ส่วน คือ
1. ผู้ อ่าน เป็ น องค์ป ระกอบที่ส าคั ญส่ ว นแรกที่ ทาให้ เกิดการอ่าน เพราะไม่ มีผู้ อ่า น
การอ่าน ก็ไม่เกิดขึ้น
2. สาร หรื อ หนั ง สื อ หรื อ ตั ว อั ก ษร เนื้ อ หาเรื่ อ งราวและสารจากหนั ง สื อ เหล่ า นั้ น
จะให้ความคิดแก่ผู้อ่าน ถ้าอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่เข้าใจ การอ่านก็ไม่สัมฤทธิผล
3. ความหมาย ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของคา การอ่านจึงจะเกิดขึ้นต่อไปได้
4. การเลือกความหมาย ความหมายของคาในภาษาไทยนั้น มีจานวนไม่น้อยที่มีหลาย
ความหมาย ผู้อ่านจะต้องสามารถพิจารณาเลือกให้ถูกต้องว่าผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายให้คานั้นหมายความ
ว่าอย่างไร ถ้าผู้แต่งและผู้อ่านมีค วามเข้าใจตรงกัน ก็สามารถอ่านได้ความที่ถูกต้อง หากเข้าใจไม่
ตรงกัน ก็ทาให้เข้าใจผิดได้เช่นกัน
5. การน าไปใช้ การอ่านจะได้รับผลสาเร็จมากน้อยหรือไม่เพียงใด อยู่ที่ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายเรื่ อ งราวถู ก ต้ อ งตามจุ ด ประสงค์ ข องผู้ แ ต่ ง สามารถเลื อ กสิ่ ง ที่ ดี ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันตามโอกาสต่าง ๆ ได้ หรือทาประโยชน์ให้ตนเองและสังคมต่อไปได้ด้วย
จากที่ นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของการอ่ า น พอจะสรุ ป ได้ ว่ า
การอ่านมีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1) ผู้อ่าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนแรกในการอ่าน 2) ตัวอักษร
หรือสาร เป็นเนื้อหา เรื่องราวที่ให้ผู้อ่านได้อ่าน 3) ความหมาย เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้ อ่านเกิด
ความเข้าใจในการอ่าน 4) การเลือกความหมาย เป็นสิ่งที่ผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าผู้แต่งมีจุดมุ่งหมาย
ให้คาหรือประโยคนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร และ 5) การนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผู้อ่านจะ
ประสบความสาเร็จในการอ่านมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าสามรถนาการอ่านไปก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างไร
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ประโยชน์ของการอ่าน
การอ่านนอกจากจะมีความสาคัญดังกล่าวมาแล้ว ยังมีประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่นักวิชาการ
ได้กล่าวไว้ ดังนี้
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2546: 56-5) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่าน สรุปได้
ดังนี้
1. ทาให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ อาจเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้
2. ทาให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ซึ่งจะทาให้รู้ทันข่าวสารบ้านเมืองและสภาพการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความ
วิจ ารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสิ น ค้าต่าง ๆ อีกด้ว ย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการปรับความ
เป็นอยู่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ
3. ทาให้ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคาถามที่เราข้องใจสงสัย
ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนนานุกรม เพื่อหาความหมายของคา อ่านหนังสือกฎหมายเพื่อต้องการรู้
ข้อปฏิบัติ ฯลฯ
4. ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนังสือที่มีเนื้ อหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ย่อมทาให้
ผู้อ่านมีความสุขความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คล้อยตามอารมณ์ของเรื่องนั้น ๆ ผ่อนคลายความตึงเครียด
ได้ข้อคิด และยังเป็นการยกระดับจิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้นได้อีกด้วย
5. ทาให้เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ผู้ที่อ่านหนังสือสม่าเสมอ ย่อมเกิดความ
ชานาญในการอ่าน สามารถอ่านได้เร็ว เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ง่า ย จับใจความได้ถูกต้อง เข้าใจ
ประเด็นสาคัญของเรื่อง และสามารถประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล
6. ทาให้ ชีวิตมีพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ผู้ ที่ อ่านมากย่อมรู้เรื่องราวต่าง ๆ มาก
เกิดความรู้ความคิดที่ห ลากหลายกว้างไกล สามารถนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ชีวิตมีคุณค่าและมีระเบียบแบบแผนที่ดียิ่งขึ้น
7. ทาให้ เป็ นผู้ มีมนุษยสั มพันธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้อ่านมากย่อมรอบรู้มาก
มีข้อมูลต่าง ๆ สั่งสมไว้มาก เมื่อสนทนากับผู้อื่นย่อมมีความมั่นใจไม่ขัดเขินเพราะมีภูมิรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้รอบรู้จึงมักได้รับการยอมรับ
และเป็นที่เชื่อถือจากผู้อื่น
นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และคณะ (2554: 63-64) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไว้ดังนี้
1. การอ่านช่วยให้คนเราทันโลก ทันเหตุการณ์ ไม่ล้าหลัง
2. การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ การอ่านมาก
ย่ อ มท าให้ รู้ ม ากและมี ผ ลท าให้ ส ติ ปั ญ ญาชาญฉลาด เฉี ย บแหลม ท าให้ เ กิ ด วิ จ ารณญาณ
ในการรับสาร
3. การอ่านช่วยให้คนเรามีทัศนะที่กว้างขึ้น รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพทางหนึ่งด้วย
4. การอ่านทาให้คนเราได้รับความเพลิดเพลิ น ทาให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ลืมความเบื่อหน่ายและความเหงาได้ จึงนับว่าการอ่านเป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ที่สุด
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สุรางศรี วิเศษ (2554: 2-3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านว่ามี 3 ประการ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. ความรู้ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ า นนั้ น อาจเป็ น ความรู้ ทั่ ว ไป ความรู้ เ ฉพาะด้ า น
หรือข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งอาจเป็นข้อความ แผนภูมิ หรือตารางสถิติก็ได้
2. ความเข้าใจ การที่เราเข้าใจความรู้ความคิดที่ยากได้นั้น ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจ
ความรู้ และความคิดในระดับ ที่ง่ายกว่าก่อน แล้ วนาความรู้เดิมนั้นมาประยุกต์เข้ากับความรู้ใหม่
ที่ ไ ด้ รั บ หลั ง จากอ่ า นทบทวนหลายครั้ ง และใช้ วิ จ ารณญาณประกอบการอ่ า นทุ ก ครั้ ง ก็ จ ะเกิ ด
ความเข้าใจที่กระจ่างและลุ่มลึกได้
3. ความเพลิ ด เพลิ น แม้ ว่ า ผู้ อ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ ความบั น เทิ ง อาจจะมุ่ ง เฉพาะ
ความเพลิดเพลินใจเท่านั้น และในขณะอ่านอาจไม่ใช้วิจารณญาณและไม่ต้องอ่านทบทวนเหมือน
การอ่านเพื่อความเข้าใจก็จริง แต่การอ่านเพื่อความบันเทิงนี้มีคุณค่าสูงด้านจิตใจ ช่วยให้เกิดความสุข
คลายความเครียด ให้ข้อคิด และยกระดับจิตใจผู้อ่านได้ด้วย ส่วนจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับหนังสือที่อ่าน ความสามารถในการอ่านและวัตถุประสงค์ของผู้อ่านด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การอ่านมีประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ทาให้เป็นคน
รอบรู้ รู้ทันโลก ทันเหตุก ารณ์ เกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากรู้ เกิดประสบการณ์ต่าง ๆ
ตามมา ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน และทาให้ผู้อ่านมี
ทัศนะที่กว้างขึ้น
การอ่านนับว่าเป็นหัวใจสาคัญในการเรียนรู้ เป็นการะบวนการรับสารที่ผู้อ่านต้องแปล
ความหมายจากตัวอักษร เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจและนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน การอ่านมีความสาคัญในฐานะที่ ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ความเพลินเพลิน สนุกสนาน ตลอดจนจรรโลงใจให้ผู้แก่ผู้อ่าน นอกจากนี้การอ่าน ยังเป็นการช่วยให้
ผู้ อ่านมีวิสั ย ทัศน์ เ พิ่มมากขึ้น มีมนุษ ยสั มพั นธ์อัน ดีต่อกั น เกิ ดองค์ ความรู้ใหม่ ๆ และพัฒ นางาน
หรืออาชีพของตนได้ด้วย
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการอ่านที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการแยกแยะ
รายละเอี ย ด เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ตลอดจนเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ที่ อ่ า น
ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้หลายท่านด้วยกันดังนี้
ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ (2548: 77) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์ คือการอ่านที่ใช้ความละเอียดถี่ถ้ ว นในการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียน
เพื่อเป็นพื้นฐานนาไปสู่การค้นหาความหมายและสารที่แท้จริงของเรื่องที่อ่าน
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 47) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่านวิเคราะห์
ความหมายถึ ง การอ่ า นแยกแยะส่ ว นต่ า ง ๆ ของเรื่ อ ง โดยพิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบของงานเขี ย น
สาระส าคั ญ และน้ าเสี ย งของผู้ เ ขี ย น หากเราอ่ า นวิ เ คราะห์ ค วามได้ ดี แ ล้ ว อาจพั ฒ นาถึ ง ขั้ น
วิพากษ์วิจารณ์ต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และปราศจากอคติทั้งปวง
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ชยพร กระต่ายทอง (2552: 52) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่ านเชิงวิเคราะห์
หมายถึง การอ่านเรื่องแล้วพิจารณาลักษณะเนื้อหาและพิจารณาความสัมพันธ์และข้อสรุปของเรื่อง
การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความสาคัญเพราะช่วยให้พิจารณาเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง
เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 123) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า อ่านอย่างวิเคราะห์
วิจ ารณ์ การวิ เ คราะห์ คือ การใคร่ ครวญแยกออกเป็ น ส่ ว น ๆ การอ่ า นวิเ คราะห์ เ ป็น ขั้ น แรกของ
การวิจารณ์หรือตัดสินสิ่งที่อ่าน ซึ่งต้องมีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่อ่านในแง่ของรูปแบบ ภาษา
และเนื้อหา แล้วจึงจะวิจารณ์หรือประเมินค่าว่าดีหรือเลวอย่างไร เพราะอะไร การอ่านอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์นั้นผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผู้แต่ง รู้จุดประสงค์ ในการแต่ง รู้รูปแบบและโครงสร้าง
ของหนังสือ รู้ในเรื่องภาษา รู้หลักในการวิ จารณ์ และรู้จักหนังสือประกอบการค้นคว้าด้วย ที่สาคัญ
ก็คือ ต้องอ่านและฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่เสมอจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว
สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 131) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า การอ่านวิเคราะห์
ความหมายถึง การอ่า นเพื่อพิจารณาแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏหรือมีอยู่ในงานเขียนเรื่อง
หนึ่ง ๆ ในเรื่อง รูปแบบ เนื้อหา กาลวิธีการนาเสนอ และการใช้ภาษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องได้ถูกต้อง
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิยาลัยขอนแก่น (2555: 138) กล่าวถึง
การอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่าการอ่านเพื่อวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเพื่อแยกแยะเนื้อหาที่ผู้เขียนสื่อมา
ให้ได้ว่าข้อความส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึกของผู้เขียน
นฤมล กิจไพศาลรัตนา (2557: 199-200) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าการอ่านแบบ
วิ เ คราะห์ เ ป็ น การแยกแยะหาองค์ ป ระกอบย่ อ ยและอ่ า นเพื่ อ ท าความเข้ า ใจเรื่ อ งโดยละเอี ย ด
ทราบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน ลักษณะและประเภทของสิ่งพิมพ์ที่อ่าน สามารถแยกแยะประเด็นหลัก
หรือแก่นสาคัญของเรื่อง ประเด็นรองและส่วนที่เป็นรายละเอียดได้ และเห็นว่าแต่ละส่วนสัมพันธ์
หรือสนับสนุนกันอย่างไร ข้อมูลใดเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนและข้อมูลใดเป็นส่วนที่ผู้เขียนนามา
ประกอบหรื อ สนั บ สนุ น ความคิ ด เช่ น ตั ว เลข สถิ ติ ต่ า ง ๆ ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
และประสบการณ์ของผู้เขียน
จากความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่ า การอ่านเชิงวิเคราะห์
สามารถเรี ย กได้ ห ลายชื่ อ คื อ อ่ า นวิ เ คราะห์ อ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ อ่ า นวิ เ คราะห์ ค วาม และอ่ า น
เพื่อวิ เคราะห์ เป็ น การอ่านที่ จ าแนกแยกแยะเนื้อหา และใช้ความคิด พิจารณาไตร่ตรองเรื่อ งราว
เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่านอย่ างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้ าใจความคิด
ของผู้เขียน น้าเสียง จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่อง และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตารางที่ 2 สังเคราะห์คาเรียกและพฤติกรรมของการอ่านเชิงวิเคราะห์
คาเรียก
ชื่อ-สกุล
ธัญญา สังขพันธา
นนท์ และคณะ
(2548:77)
โสภณ
สาทรสัมฤทธิ์ผล
(2551: 47)
ชยพร กระต่ายทอง
(2552: 52)
ปรียา หิรัญประดิษฐ์
(2552: 123)
สุนีย์ ภูจ่ ิฐาพันธุ์
(2554: 131)
คณะกรรมการวิชา
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
(2555: 138)
นฤมล
กิจไพศาลรัตนา
(2557: 199-200)

การอ่าน
เชิงวิเคราะห์

ใช้ความเอียด
พิจารณา
องค์ประกอบ




การอ่าน
วิเคราะห์ความ
การอ่าน
เชิงวิเคราะห์
อ่านอย่าง
วิเคราะห์
วิจารณ์
การอ่าน
วิเคราะห์ความ
การอ่าน
เพื่อวิเคราะห์

การอ่าน
แบบวิเคราะห์

แยกแยะ
ส่วน
ประกอบ



ค้นหา
ความหมาย

พิจารณา
สาระสาคัญ/
เนื้อหา







พิจารณา
น้าเสียง

วิพากษ์
วิจารณ์

พิจารณา
ความสัมพันธ์
และข้อสรุป

แยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น





ประเมิน
ค่า

รู้จุดประสงค์
ผู้แต่ง

พิจารณา
รูปแบบ

พิจารณา
ภาษา
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ความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่มีความสาคัญสาหรับผู้อ่านเป็นอย่างมาก ช่วยให้
ผู้อ่านได้พินิจพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่อ่านอย่างละเอียดรอบคอบ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการอ่านไว้ดังนี้
กรมวิชาการ (2546: 10) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า เป็นการอ่าน
ที่ฝึกให้ผู้ อ่านรู้จั กใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็ น
จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิดเป็น มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้
ทักษะทางปัญญา เพื่อแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง การถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเอง
ออกมาได้ จ าเป็ น จะต้ อ งแสวงหาความรู้ ต่ า ง ๆ น ามาเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของตนเอง ทาให้ประสบความสาเร็จในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ประเทิน มหาขันธ์ (2538: 173-174) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้
ดังนี้
1. ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านการสื่อสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจึงจาเป็นต้องใช้
วิจารณญาณให้รอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
2. ความก้าวหน้าทางด้านการโฆษณาขายสินค้ามีมากจนคนส่วนใหญ่หลงเชื่อคาโฆษณา
การใช้ความคิดอย่างพินิจพิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง
3. เนื่องจากลัทธิการปกครองในปัจจุบันมีหลายลัทธิ แต่ละลัทธิก็พยายามโฆษณาชวน
เชื่อโดยใช้หลักจิตวิทยาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ จะช่วยให้การ
ตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อลัทธิใดเป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวิถีทางของประชาธิปไตยนั้น
ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุนี้การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ก็ดี การคิดอย่างพินิจพิเคราะห์
ก็ดี จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมประชาธิปไตย
5. ปัจจุบันบรรดาสรรพตาราต่าง ๆ มีมาก การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันมิได้ยึดอยู่กับ
ตาราเพียงเล่มเดียว หากต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาจากตาราหลาย ๆ เล่ม ผู้เขียนด้วยเหตุผลนี้
การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์จึงมีความจาเป็นมากในยุคปัจจุบัน
จากความส าคัญ ของการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ข้างต้นจะเห็ นได้ว่ าการอ่า นเชิงวิ เคราะห์
สามารถทาให้ผู้อ่านได้รู้จักการใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่าง ๆ ต่อสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้น
สามารถนาความคิดวิเคราะห์มาใช้ในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ได้รับรู้อย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งเมื่อโลกในยุ คปั จจุ บันก้าวไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การโฆษณา
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นอย่างละเอียดเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อต่าง ๆ
ดังนั้นจึงนับว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีความสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคน
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่ า นเชิง วิ เ คราะห์ เป็ น การอ่ า นที่ ต้ อ งมี ก ระบวนการในการอ่ า น ซึ่ งนั ก วิ ช าการ
หลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
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กรมวิชาการ (2546: 21) กล่าวถึงกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต สนทนา
ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร และข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ จาแนกและจับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่า
ใคร ทาอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเชื่อถือ สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล
ขั้นที่ 4 ประยุกต์และนาไปใช้ คือ นาผลจากการเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง เลื อ ก
อย่างเหมาะสมแล้วนาไปใช้
วิมล จิโรจพันธุ์ และประชิด สกุณะพัฒน์ (2547: 228-229) กล่าวว่ากระบวนเชิง
วิเคราะห์ อาจแบ่งได้ดังนี้
1. มองดู ว่ า งานประพั น ธ์ นั้ น ๆ ใช้ รู ป แบบใด รู ป แบบอาจเป็ น นิ ท านเรื่ อ งยาว
ซึ่งเขีย นเป็ น ร้อยแก้ว หรื อร้ อยกรองก็ได้ อาจเป็นบทละครรา หรือบทละครพูด อาจเป็นนวนิยาย
หรือเรื่องสั้น อาจเป็นนิราศหรือลิลิต หรืออาจเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ หรือเป็นบทความที่ได้
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแล้วมีผู้นามาพิมพ์ไว้ ฯลฯ
2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร
3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วย
อะไรบ้าง
4. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการสาเสนอเรื่องนั้น ๆ
สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 132) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านว่ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้
พิจ ารณารู ป แบบของงานประพั นธ์ ว่า ใช้ รู ปแบบใด เป็ นร้ อยแก้ว ประเภท บทความ
บทละคร เรื่องสั้น นวนิยายหรือบทร้อยกรองชนิดใด
1. พิจารณาเนื้อหาโดยแยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใครทาอะไรที่ไหน อย่างไร
เมื่อไรและแยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วยอะไรบ้าง
และต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อความที่อ่านนั้นอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็นที่ต้องการจะสื่อ
2. พิจ ารณาให้ เห็ น ว่าผู้ เขียนให้ ก ลวิธีใ นการนาเสนอเรื่องอย่า งไรน่ าสนใจมากน้อ ย
เพี ย งใด ตั้ ง แต่ รู ป แบบของงานเขี ย น การตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ ง ว่ า แปลกใหม่ น่ า สนใจเหมาะสมเพี ย งใด
การนาเรื่อง การดาเนินเรื่อง จนกระทั่งการปิดเรื่องมีวิธีการอย่างไร
3. พิจ ารณาการใช้ภ าษาในงานเขียนเป็น การพิจารณา การใช้ภ าษาในการนาเสนอ
เรื่องราวว่าใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ทั้งในเรื่องของการใช้คาการเรียบเรียง
ประโยค การใช้ระดับของภาษาตลอดจนการใช้สานวนโวหารและท่วงทานองการเขียนว่าสามารถ
สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้มากน้อยเพียงใด
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555: 138)
ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านได้ไว้ดังนี้ หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์มีดังนี้
1. การพิจารณาข้อเท็จจริง คือ การพิจารณาเนื้อหาของสารในส่วนที่นาเสนอสิ่งที่เป็น
ความจริงที่มีข้อพิสูจน์ทางวิชาการ หรือมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือเป็นการบอกให้รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การรายงานข่าวโดยนาเสนอว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ใคร ทาอะไร เมื่อไหร่
ที่ไหน และอย่างไร ฯลฯ
2. การพิจารณาข้อคิดเห็น คือ การพิจารณาเนื้อหาส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ส่วนบุคคลของผู้เขียน ข้อความที่เป็นการสื่อความคิดเห็นของผู้เขียน อาจสังเกตได้จากคาหรือวลี เช่น
“น่าจะ” “ควรจะ” “คงจะ” และ “มีความเห็นว่า” ฯลฯ
3. การพิจารณาความรู้สึก คือ การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้เขียนที่สื่อมายังผู้อ่าน เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือนใจ รู้สึกตระหนักตกใจ หรือรู้สึกซาบซึ้ง ฯลฯ
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556: 207) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านเชิง
วิเคราะห์ไว้ดังนี้
1. พิจารณาองค์ประกอบของงานเขียน คือ รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดของเรื่อง กลวิธี
การนาเสนอ ตลอดจนสานวนภาษา
2. สารวจเนื้อความว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริง และตอนใดเป็นข้อคิ ดเห็นหรือความรู้สึก
หรือตอนใดแสดงอารมณ์ของผู้เขียน
3. พิจ ารณาเจตนาและแนวคิดของผู้ เ ขียนให้ ทราบแน่ชัดว่าผู้ เขียนมีเจตนาอย่างไร
ในการเสนองานชิ้นนี้หรือมุ่งหวังให้ผู้อ่านตอบสนองอย่างไร มีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจ
4. พิจารณาสาระสาคัญที่ผู้เขียนนาเสนอและพิจารณาว่าสารใดสาคัญที่สุด สารใดสาคัญ
รองลงไป
จากกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์ซึ่งอาจจะได้มาจาก
การรั บ ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่ องราว สั มภาษณ์ และสอบถาม ฯลฯ 2) พิจารณาเนื้อหา
อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาว่ าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร 3) พิจารณา
แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือเนื้อหา และ 4) สรุปโดยการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ว่า มีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร

ตารางที่ 3 สังเคราะห์กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์
กรมวิชาการ
(2546: 21)

วิมล จิโรจพันธุ์ และประชิด
สกุณะพัฒน์ (2547: 228 -229)

สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์
(2554: 132)

คณะกรรมการวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (2555: 138 )

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์
และอัมพร ทองใบ
(2556: 207)

ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้
เรื่องราวและเข้าใจความหมายจาก
การสังเกต สนทนา ซักถามเล่าเรื่อง
บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร ข้อมูล
จากหนังสือต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์
จ าแนกและจั บ ใจความส าคั ญ ของ
เรื่องได้ว่าใคร ทาอะไร กับใคร ที่ไหน
อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูล
แล้ ว สรุ ป ประเมิ น ความน่ า จะเป็ น
น่าเชื่อถือ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิง
เหตุเชิงผล
ขั้นที่ 4 ประยุกต์และนาไปใช้ คือ
นาผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
เลือกอย่างเหมาะสมแล้วนาไปใช้

1. มองดู ว่ า งานประพั น ธ์ นั้ น ๆ ใช้
รูปแบบใด รูปแบบอาจเป็นนิทานเรื่อง
ยาว ซึ่ ง เขี ย นเป็ น ร้ อ ยแก้ ว หรื อ ร้ อ ย
กรองก็ไ ด้ อาจเป็น บทละครรา หรื อ
บทละครพู ด อาจเป็ น นวนิ ย ายหรื อ
เรื่องสั้น อาจเป็นนิราศหรือลิลิต หรือ
อาจเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ หรือ
เป็ น บทความที่ ไ ด้ อ อกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงแล้วมีผู้นามาพิมพ์ไว้
ฯลฯ
2. แยกเนื้ อ เรื่ อ งออกเป็ น ส่ ว น ๆ ให้
เห็ น ว่ า ใคร ท าอะไร ที่ ไ หน อย่ า งไร
เมื่อไร
3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียด
ลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
4.พิ จารณาให้เ ห็ นว่ า ผู้เ ขี ยนใช้ก ลวิ ธี
อย่างไรในการสาเสนอเรื่องนั้น ๆ

1. พิ จ ารณาเนื้ อ หาโดยแยกเนื้ อ
เรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใคร
ทาอะไรที่ไหน อย่างไร เมื่อไรและ
แ ย ก พิ จ า ร ณ า แ ต่ ล ะ ส่ ว น ใ ห้
ละเอี ย ดลงไปว่ า ประกอบกั น
อย่ า งไร หรื อ ประกอบด้ ว ย
อะไรบ้างและต้องแยกแยะให้ไ ด้
ว่ า ข้ อ ความที่ อ่ า นนั้ น อะไรคื อ
ข้อเท็จ จริง อะไรคื อข้อคิ ดเห็น ที่
ต้องการจะสื่อ
2. พิ จ ารณาให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ เ ขี ย นให้
กลวิธีในการนาเสนอเรื่องอย่างไร
น่าสนใจมากน้ อยเพีย งใด ตั้ งแต่
รูปแบบของงานเขียน การตั้งชื่อ
เรื่ อ ง ว่ า แ ปลกใหม่ น่ า สนใจ
เหมาะสมเพี ย งใด การน าเรื่ อ ง
การดาเนินเรื่องจนกระทั่งการปิด
เรื่องมีวิธีการอย่างไร

การพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง คื อ
การพิ จารณาเนื้ อ หาของสาร
ในส่วนที่นาเสนอสิ่งที่เป็น
ความจริ ง ที่ มี ข้ อ พิ สู จ น์ ท าง
วิชาการ หรือมีแหล่งอ้างอิงที่
เชื่อถือได้ หรือเป็นการบอกให้
รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ เรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง เช่ น การรายงาน
ข่ า ว โ ด ย น า เ ส น อ ว่ า เ กิ ด
เหตุ ก ารณ์ อ ะไรขึ้ น ใคร ท า
อ ะ ไ ร เ มื่ อ ไ ห ร่ ที่ ไ ห น
และอย่างไร ฯลฯ

1. พิจารณาองค์ประกอบของ
งานเขียน คือ รูปแบบ เนื้อหา
และแนวคิ ด ของเรื่ อ ง กลวิ ธี
การนาเสนอ ตลอดจนสานวน
ภาษา
2. สารวจเนื้อความว่าตอนใด
เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และตอนใด
เป็นข้อคิดเห็นหรือความรู้สึก
หรือตอนใดแสดงอารมณ์ของ
ผู้เขียน
3. พิ จ า ร ณ า เ จ ต น า แ ล ะ
แนวคิ ด ของผู้ เ ขี ย นให้ ท ราบ
แน่ ชั ด ว่ า ผู้ เ ขี ย นมี เ จตนา
อย่างไรในการเสนองานชิ้นนี้
ห รื อ มุ่ ง ห วั ง ใ ห้ ผู้ อ่ า น
ตอบสนองอย่างไร มีแนวคิด
อะไรที่น่าสนใจ
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ (ต่อ)
กรมวิชาการ
(2546: 21)

วิมล จิโรจพันธุ์ และประชิด
สกุณะพัฒน์ (2547: 228 -229)

สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์
(2554: 132)

คณะกรรมการวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (2555: 138 )

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์
และอัมพร ทองใบ
(2556: 207)

3. พิ จ ารณาการใช้ ภ าษาในงาน
เขี ย นเป็ น การพิ จ ารณา การใช้
ภาษาในการนาเสนอเรื่องราวว่า
ใ ช้ ภ า ษ า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ น
เหมาะสมหรื อ ไม่ เ พี ย งใด ทั้ ง ใน
เรื่องของการใช้คาการเรียบเรียง
ประโยค การใช้ ระดับ ของภาษา
ตลอดจนการใช้สานวนโวหารและ
ท่วงท านองการเขี ยนว่ าสามารถ
สื่ อ ส า ร ไ ด้ ชั ด เ จ น ต ร ง ต า ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ เ ขี ย นได้ ม าก
น้อยเพียงใด

2. การพิจารณาข้อคิดเห็น คือ
การพิจารณาเนื้อหาส่วนที่เป็น
การแสดงความคิดเห็น
ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ เ ขี ย น
ข้อความที่เป็นการสื่อความคิด
เห็นของผู้เขียน อาจสังเกตได้
จากค าหรือ วลี เช่น “น่ าจะ”
“ควรจะ” “คงจะ” “มี
ความเห็นว่า” ฯลฯ
3. การพิจารณาความรู้สึก คือ
การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่
แสดงถึ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก
ของผู้ เ ขี ย นที่ สื่ อ มายั ง ผู้ อ่ า น
เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือน
ใ จ รู้ สึ ก ต ร ะ ห นั ก ต ก ใ จ
หรือรู้สึกซาบซึ้ง ฯลฯ

2. พิ จ ารณาสาระส าคั ญ ที่
ผู้เขียนนาเสนอและพิจารณา
ว่า สารใดส าคัญ ที่ สุด สารใด
สาคัญรองลงไป
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แนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ เ ป็ น การอ่ า นที่ มุ่ ง เน้ น พิ จ ารณาเรื่ อ งราวอย่ า งละเอี ย ด
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้ได้จากการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์จะต้องมีแนวพัฒนาในการอ่าน
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
กรมวิชาการ (2546: 62-63) กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เริ่มจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคาและวลี การใช้คาในประโยค วิเคราะห์สานวนภาษา จุด ประสงค์
ของผู้แต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นัยหรือเบื้อหลังการสร้างหนังสือหรือเอกสารนั้น ทั้งนี้ต้องใช้วิธีอ่าน
แบบที่สี่ประกอบด้วย คือ อ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะออกไปว่าส่วนต่าง ๆ นั้น
มีความหมายและความสาคัญอย่างไรบ้าง แต่ละส่วนสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่างไร
Adler and Van Doren (1972: 60-187, อ้างถึงใน ชยพร กระต่ายทอง, 2552: 57)
แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์มี 3 ระดับ ได้แก่
1. การพิจารณาลักษณะเนื้อหา เป็นความสามารถในการพิ จารณาประเภทและเนื้อหา
ของเรื่องที่อ่าน ใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องและแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการ
นาเสนอ
2. การตี ค วามเนื้ อ หา เป็ น ความสามารถในการพิ จ ารณารายละเอี ย ดที่ อ่ า น
โดยการวิเคราะห์ คาสาคัญ ประโยคสามัญ ย่อหน้าที่มีการโต้แย้ง และระบุแนวคิดของผู้เขียน
3. การวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาคุณค่าโดยแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคนอื่น ๆ (2545: 50-51) กล่าวว่า การอ่านอย่างวิเคราะห์เป็น
การฝึกให้นักเรียนรู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ในการเขียน ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ เข้าใจจุดประสงค์และทัศนะของผู้เขียน รวมทั้งวินิจฉัยได้ว่าเรื่อง
นั้นควรอ่านหรือไม่ควรอ่านอย่างไร การฝึกทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์ทาให้นักเรียนอ่านหนังสือ
เป็นและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักในการอ่านอย่างวิเคราะห์ ดังนี้
1. แยกแยะส่ ว นที่เป็ นสาระส าคัญและส่ ว นขยายความ การเขี ยนหนังสื อนั้นผู้ เขียน
จะเขีย นใน 2 ส่ว น คือ ส่ วนที่เป็นสาระส าคัญ และส่ วนขยายความ ซึ่งอาจจะเป็นการอธิบาย
และยกตัว อย่ างประกอบ การอ่านอย่างวิเคราะห์ นั้น ผู้ อ่านจะต้องค้นหาส่ วนที่เป็น สาระสาคัญที่
ผู้เขียนต้องการนาเสนอ เพื่อจะได้เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียน
2. แยกแยกส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น ในงานเขียนต่าง ๆ นอกจากผู้เขียน
จะนาเสนอข้อมูลส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว บางครั้งผู้เขียนอาจสอดแทรกข้อคิดเห็นเพื่อแสดงมุมมอง
และทัศนะส่วนตัวอันจะทาให้งานเขียนน่าสนใจและน่าอ่านยิ่งขึ้น แม่ในข้อคิดเห็นนั้น ๆ อาจแฝงไว้
ด้วยค่านิยมส่วนตัว ความเชื่อหรืออคติต่าง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าความคิดเห็น
ของผู้เขียนตั้งอยู่บนเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ ควรเห็นด้วยกับ ผู้เขียนหรือไม่ การอ่านประเภทนี้จึงต้อง
อาศัยประสบการณ์การอ่านอย่างมาก
จากแนวทางการพัฒ นาการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์ มีแนวทางในการพัฒ นาดังนี้ พิจารณาคา วลี ประโยค เนื้อหา สานวน โวหาร แนวคิด
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ของเรื่องอย่างละเอียดถี่ ถ้วน ตีความจากเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ใจความสาคัญ ประเด็นการโต้แย้ง
และแนวคิดของผู้เขียน จากนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้น ๆ
ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่านเชิงวิเคราะห์นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้ผู้อ่านได้ใช้
ความคิด สติปั ญญา ความรู้ มาไตร่ตรองกับสิ่ งที่อ่านก่อนที่จะตัดสิ นใจ มีนักวิช าการได้กล่ าวถึง
ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้
วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2542: 88) กล่าวว่า การวิเคราะห์ช่วยทาให้ผู้อ่าน
เข้ า ใจ และตี ค วามเรื่ อ งที่ อ่ า นได้ เ ป็ น ระบบและชั ด เจนขึ้ น เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห์ มี ป ระโยชน์
2 ประการหลัก ๆ คือ
1. ช่ว ยให้ ผู้ อ่านเช้าใจข้อเสนอของผู้ เขียนดีขั้น เนื่องจากในการอ่านครั้งแรก ผู้ อ่าน
อาจจะยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้แยกแยะเป็นแผนผัง (Diagram) ออกมาและตีความแล้ว ผู้อ่านจะเข้าใจดี
ทั้งการใช้ภาษา โครงสร้างและเนื้อหา
2. ทาให้ ผู้ อ่านสามารถตัดสิ นและประเมินข้อเสนอ สามารถระบุข้ออ้างอิงหลั กฐาน
และการให้เหตุผลของผู้เขียนได้ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถระบุว่า ข้ออ้างอิง หลักฐาน และเหตุผล
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ขี ย นอย่ า งไร การวิ เ คราะห์ แ ละท าแผนผั ง เป็ น ขั้ น ตอน
ที่จะทดสอบหลักฐานและการให้เหตุผลของข้อเสนอของผู้เขียน ช่วยให้ผู้อ่านมองในความคิดรอง
ที่จะสนับสนุนความคิดหลัก ทาให้มองเห็นว่า หลักฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในการที่จะสนับสนุน
ความคิดเห็นและแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงข้อความที่ไม่สัมพันธ์กับข้อเสนอหรือความคิดเห็นหลักที่ผู้เขียน
เสนอ ผู้อ่านไม่ควรเสียเวลากับหลักฐานที่ไม่สาคัญ เมื่อเริ่มอ่านผู้อ่านควรมุ่งไปที่ใจความที่เป็นหลัก
หรือเป็นศูนย์กลางของเรื่องก่อน
รัตนา ศาลิกร (2536: 121) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังนี้
1. เพื่อหาความรู้ การอ่านมากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ แต่ผู้อ่านก็ต้องอ่านอย่างถี่ถ้วน
ไตร่ตรอง และพิจารณาเนื้อหาเพื่อเลือกความรู้ที่เหมาะสม นาไปใช้ในโอกาสที่ถูกต้อง
2. เพื่ อ แก้ ปั ญ หา การอ่ า นเป็ น การสร้ า งสรรค์ ส ติ ปั ญ ญาและความคิ ด โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วินิจสาร เป็นการฝึกการใช้วิจารณญาณเพื่อสามารถตัดสินและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การอ่านสามารถปรับปรุงความคิดเห็นของผู้อ่านเพราะสิ่งที่ได้
จากการอ่านมิใช่เพียงเนื้อหาสาระ แต่ผู้อ่านต้องสามารถวิเคราะห์ว่า ผู้เขียนส่งสารอะไร คือ ตีความ
คิดเห็นและความรู้สึก ความคิดที่พัฒนาจะส่งผลมาถึงบุคลิกภาพที่ดี
4. เพื่อความสนุกสนาน การอ่านสารคดี บันเทิงคดีหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ผู้ อ่านย่อมได้รับ
ความสนุกสนานเมื่อได้แยกแยะและพิจารณาทั้งเนื้อหาและรสของงานเขียนนั้น ๆ
5. เพื่อการเป็นนักวิจารณ์ การมีคุณสมบัติของนักวิจารณ์ได้นั้น ต้องสามารถตีความ
เนื้อหาสาระ วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนประเมินค่างานเขียนได้
จากประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์
ทาให้ ผู้อ่านเข้าใจข้อเขียนต่าง ๆ ของผู้เขียน ตลอดจนสามารถประเมินค่าของงานเขียนประเภท
ต่ า ง ๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ ที่ มี ค วามสามารถด้ า นการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ยั ง สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้
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จากการอ่ า นมาพั ฒ นาความรู้ ใช้ แ ก้ ปั ญ หา และพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ตลอดจนสามารถสร้ า ง
ความเพลิดเพลินให้แก่ตนเองได้ด้วย
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดและการคิดวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิด
การคิดเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสมอง เป็นตัวสั่ งการให้อวั ยวะต่าง ๆ ทางาน
ตาม สิ่งที่คิด และเป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม เป็นตัวบอกว่ามนุษย์
แตกต่างสัตว์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงการคิดไว้ดังนี้
ความหมายของการคิด
การคิดเป็น กระบวนการทางานของสมอง ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ ความหมาย
ของการคิดไว้ดังนี้
สุวิทย์ มูลคา (2547:3) การคิด หมายถึง การค้นหาความหมาย ผู้ที่คิดคือผู้ที่กาลังค้นหา
ความหมายของอะไรบางอย่าง นั่นคือกาลังใช้สติปัญญาของตนทาความเข้าใจกับการนาความรู้ใหม่
ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อหาคาตอบว่าคืออะไร หรือกล่าวอีกแบบหนึ่ง
ว่าเป็นการเอาข้อมูลเก่าที่ระลึกได้เพื่อสร้างเป็นความคิดอ่านเหตุผลหรือข้อตัดสิน
ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 7) กล่าวถึงความหมายของการคิดไว้ว่า เป็นพฤติกรรมภายใน
สมองที่อยู่ในลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เป็นกระบวนการแห่งการคิดโดยเริ่ม
จากสภาพหรือสถานการณ์ที่เป็น ปัญหาที่ทาให้ เกิดความรู้สึ กอึดอัด วิตกกังวล อารมณ์ตึงเครียด
ไม่สบายใจ จึงต้องมีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คลายความรู้สึกไม่สบาย หรือเพื่อแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปและเกิดความสุขสบายใจได้
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 18) การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองที่มี
การค้นหาหลักการหรือข้อความจริงแล้ววิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งเร้า
หรือข้อความจริงที่ได้รับ รวมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดจะช่วยพัฒนา
ระดับความคิดให้สูงขึ้น
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 3-4) การคิดเป็นกระบวนการทางานของสมองที่เป็นไป
ตามธรรมชาติของมนุษย์ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้มากระทบ
ส่งผลให้เกิดความคิดในการสามารถแก้ไขปัญหา หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 22) การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดกระทากับข้อมูล
หรือสิ่งเร้าที่มากระตุ้น การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคล เป็นกระบวนการเชื่อมโยง
ระหว่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างความหมายความเข้าใจในสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ รับจากประสบการณ์
การคิดมีลักษณะเป็น กระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ การคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
ความหมาย ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ มนุษย์ทุกคนคิดอยู่ทุกขณะ การบอกให้บุคคลหยุดคิด
จึงเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกับการให้คิด
จากความหมายของการคิดดังกล่ าว พอจะสรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการทางาน
ของสมองที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่
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เข้ามากระทบและเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลเพื่อทาความเข้าใจกับการนาความรู้ใหม่
ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ ที่มีอยู่เพื่อหาคาตอบว่าคืออะไร ผลของการปรับเปลี่ยน
การคิดจะช่วยพัฒนาระดับความคิดให้สูงขึ้น
ความสาคัญของการคิด
การคิดเป็ น พื้ น ฐานของการตัด สิ นใจ เป็นตั ว กาหนดพฤติ กรรมอย่ างหนึ่งของบุ คคล
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของการคิดไว้ดังนี้
ลักขณา สริวัฒน์ (2546: 10-13) กล่าวว่าการคิดมีความสาคัญ พอจะสรุปได้ดังนี้
1. การคิดเป็นธรรมชาติของความคิดของมนุษย์ที่สาคัญที่สุด เพราะมีผลและรากฐาน
ของการเปลี่ยนแปลงในการดารงชีวิตของแต่ละบุคคลในการดาเนินงานของตนและสังคม ถ้าทุกคน
คิดดี คิดถูกต้อง คิดเหมาะสม การดาเนินชีวิตของแต่ละคนและความเป็นไปของสังคมก็จะดาเนินไป
อย่างมีคุณค่า
2. การคิดกับภาษา ในเรื่องนี้แม้ดูเผิน ๆ อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่ในการคิดนั้นจะต้อง
ใช้ภาษาสื่อออกมาให้ผู้อื่นรู้ว่าต้องการอะไร หากไม่มีภาษาการคิดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดชนิดใดก็ตามต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในอันที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปของแนวความคิดขึ้นมา
3. การคิดกับพฤติกรรม การคิดนั้นย่อมก่อให้เกิดการกระทา และเปลี่ยนการกระทา
ของมนุษย์ที่มีแต่ความต้องการ ความอยาก ความใคร่ ที่เกินความพอดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กลายเป็น
การกระทาที่เฉลี ย วฉลาด ดังนั้ น ผู้ ที่มีความคิดจะทาอะไรย่อมมีการไตร่ตรอง มีการพิจารณาให้
ละเอียดรอบคอบถึงผลดีผลเสียก่อนลงมือกระทา
4. การคิ ด ก าหนดความเป็ น ตั ว เรา การคิ ด เป็ น ตั ว ก าหนดสิ่ ง ที่ เ รารู้ (Knowing)
และความรู้ที่ได้จากการคิดนั้นจะเป็นตัวกาหนดความเป็นตัวเรา (Being) เราคิดอย่างไร เรารู้อะไร
เราจะเป็นเช่นนั้น และความเป็นตัวจาเป็นตัวกาหนดวิถีของเรา (Living) ซึ่งจะทาให้เราแสดงออก
(Manifesting)
5. การคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความรู้ความเข้าใจ คนเราจะเริ่มคิดและหา
คาตอบให้ได้ดียิ่งขึ้นหากได้ใช้เวลาในการคิดทบทวน และคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนที่จะ
ตัดสินใจจึงมีคากล่าวมาแต่โบราณว่า จงคิดก่อนพูด และคิดก่อนทา
6. การคิดเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ จากการศึกษาของนักจิตวิทยาหลายท่านพบว่า
ในแต่ละวันมีความคิดมากกว่า 10,000 ความคิดที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ จึงมีเรื่องต่าง ๆ เข้ามา
กระทบสมองจ านวนมาก ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจต้ อ งใช้ ค วามคิ ด เพื่ อ หาหนทางที่ ดี ที่ สุ ด มาใช้
ในการแก้ปัญหา
7. การคิดนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญต่าง ๆ ของโลก ด้วยลักษณะธรรมชาติ
ของมนุ ษ ย์ ที่มี ความต้ องการต่า ง ๆ ทั้ งด้ านพื้ นฐานอั นได้แ ก่ ปั จจั ยสี่ และความต้อ งการที่ สู ง ขึ้ น
นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิต ความสาเร็จ ความสะดวกสบาย ทั้งทางกาย
และใจ
8. การคิดสร้างความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้
มีสภาพความรุนแรงในด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับระหว่างบุคคล ระหว่างสังคมและระหว่าง
ประเทศ
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ฆนัท ธาตุทอง (2554: 23) กล่าวถึงความสาคัญของการการคิดไว้ พอจะสรุปได้ดังนี้
การคิ ด ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ภายในที่ ส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การกระท า
และการแสดงออกทั้งหลายของบุคคล การคิดมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคน ดังนี้
1. คิดเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ได้ก ล่ า วถึ งทั กษะการคิ ดไว้ใ นมาตรา 24 (2) ให้ ส ถานศึก ษาและหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งฝึ กทั กษะ
กระบวนการคิด และ (3) ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
2. รู้จักคิด สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
ได้กาหนดการประเมินทักษะการคิดไว้ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
3. มีความคิด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กาหนดจุดหมาย
ที่เกี่ยวกับทักษะการคิดไว้ด้วย กล่าวคือ จุดหมายข้อที่ 2 กล่าวว่า มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
รักการอ่าน และข้อที่ 4 มีทักษะและกระบวนการสอน โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทักษะการคิด
4. การคิดอย่างเป็นระบบ ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ได้เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2547 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิจารณากับกระทรวงศึกษาธิการว่า การคิดอย่างเป็นระบบ (System
Thinking) สมควรจะจัดการเรียนการสอนข้างต้นในชั้นปีใด อย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กและเยาวชนมากที่สุด
5. ฐานสร้างองค์ความรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายในข้อ 2 ไว้ว่ามีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตและได้กาหนดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนไว้ว่า ความสามารถในการคิด
เป็ น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสั งเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่ อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
6. สร้ างทักษะทางปั ญญาส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการคิดไว้ในด้านทักษะทางปัญญา
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฏีและกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
จะเห็นได้ว่าการคิดมีความสาคัญต่าง ๆ กล่าวคือเป็นมุ่งหวั งให้ทุกคนเกิดทักษะการคิด
ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของสติปัญญา เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม การกระทาของบุคคล ถ้าหากคิดดีก็จะ
แสดงพฤติกรรมออกมาทางบวก แต่ถ้าคิดไม่ดีก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบ นอกจากนี้การคิด
ยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิต สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นาไปสู่ความสาเร็จ
ในการเรียน หน้าที่การงานและการประกอบอาชีพได้
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ลักษณะของการคิด
ลักษณะความคิดตามที่นักวิชาการกล่าวไว้ มีหลายลักษณะ ดังนี้
1. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 7) กล่าวถึงลักษณะการคิดระดับ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ โด ยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
และประถมศึกษา ได้แก่
1.1 การคิดคล่อง คือ ให้กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว
1.2 การคิดหลากหลาย คือ คิดให้ได้ความคิดในหลาย ๆ ลักษณะ/ประเภท/ชนิด/
รูปแบบ ฯลฯ
1.3 การคิ ด ละเอี ย ดลออ คื อ คิ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล อั น ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ค วามคิ ด
มีความรอบคอบมากขึ้น
1.4 การคิดให้ชัดเจน คือ ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยายความได้
ด้วยคาพูดของตนเอง
ลักษณะการคิดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ คิดทั้งหลาย ซึ่งจะต้อง
นาไปใช้ในการคิดลักษณะอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น
2. ลักษณะการคิดระดับกลาง ได้แก่
2.1 การคิดกว้าง คือ คิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่ หลายมุม
2.2 การคิดลึกซึ้ง คือ คิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ซับซ้อน
ที่ส่งให้เกิดผลต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น
2.3 การคิดไกล คือ การประมวลข้อมูลในระดับกว้างและระดับลึกเพื่อทานายสิ่งที่จะ
เกิดในอนาคต
2.4 การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัยหรืออุปนัย
3. ลั ก ษณะการคิ ด ระดั บ สู ง ได้ แ ก่ การคิ ด ที่ ต้ อ งมี ก ระบวนการ /ขั้ น ตอนที่ ม าก
และซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกว่า กระบวนการคิด และกระบวนการคิดที่มีความสาคัญและจาเป็นก็คือ
กระบวนการคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ ซึ่งหากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณแล้ ว ก็จะได้
ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว ซึ่งสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น นาไปใช้
ในการแก้ ปั ญ หา การตั ด สิ น ใจที่ จ ะท า หรื อ ไม่ ท าอะไร การริ เ ริ่ ม การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ
หรือการปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่าง ๆ
ฆนัท ธาตุทอง.(2554: 27-28) กล่าวถึงลักษณะของการคิดไว้ว่า เป็นการใช้คาในลักษณะ
ของค าวิ เ ศษณ์ ไม่ แ สดงออกถึ ง พฤติ ก รรมหรื อ การกระท าโดยตรง แต่ ส ามารถแปลความไปถึ ง
พฤติกรรมหรือการกระทาประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการรวมกัน แบ่งได้ดังนี้
1. ลักษณะของการคิดขั้นพื้นฐานลักษณะของการคิดขั้นพื้นฐาน หมายถึง การแสดงออก
ถึ ง วิ ธี ก ารสื่ อ ความหมาย ด้ ว ยการพู ด การเขี ย น การค้ น หาค าตอบ การพิ จ ารณารายละเอี ย ด
และจัดลาดับความสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1.1 คิดคล่อง หมายถึง ปริมาณการพูดหรือเขียนโต้ตอบประเด็นที่กาหนดให้ภายใน
เวลาจากัด
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1.2 คิดหลากหลาย หมายถึง การค้นหาคาตอบภายใต้ข้อจากัดได้มากกว่าด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง
1.3 คิ ด ละเอี ย ดลออ หมายถึ ง ความสามารถในการพิ จ ารณาส่ ว นปลี ก ย่ อ ยได้
มากที่สุด
1.4 คิ ด ชั ด เจน หมายถึ ง การจั ด ล าดั บ ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบที่ แ สดงถึ ง
ความเข้าใจ
2. ลักษณะการคิดขั้นสูง
ลักษณะของการคิดขั้นสูง หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการพิจารณา
สิ่งใด ๆ อย่างรอบคอบ ด้วยเหตุและผล มีการวางแผนและเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ และเชื่อมโยงได้
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
2.1 คิ ด กว้ า ง หมายถึ ง ความสามารถในการพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบทั้ ง จุ ด เด่ น
และจุดด้อยได้อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่คิดอย่างครอบคลุม
2.2 คิดลึกซึ้ง หมายถึง ความสามารถในการจัดลาดับความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน
ของโครงสร้ า ง การสร้ า งระบบสั ม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ได้ อย่ า งมี ความหมายและมีคุ ณค่ า เพื่อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
2.3 คิดไกล หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนเพื่ออนาคต
2.4 คิดถูกทาง หมายถึง การคานึงถึงเป้าหมายและประโยชน์ในทางที่ดีต่อตนเอง
ผู้อื่น และส่วนรวมในระยะยาวเป็นสาคัญ คิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการจาแนก
ข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกันระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ลั กษณะการคิดมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การคิด
ระดับพื้นฐาน ได้แก่ คิดคล่อง คิดหลากหลาย และคิดละเอียดลออฯลฯ 2) การคิดระดับกลาง ได้แก่
คิดกว้าง คิดลึกซึ้ ง คิด ไกล และคิดอย่างมีเหตุผ ล และ 3) การคิดระดับสู ง ได้แก่ การคิดที่ต้องมี
กระบวนการ มีวิจารณญาณ และตัดสินใจก่อนนาไปใช้
ประเภทของการคิด
กันยา สุวรรณแสง (2542: 36-38) ได้แบ่งประเภทของการคิดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การคิดประเภทสัมพันธ์
การคิดประเภทสัมพันธ์ (Association Thinking) เป็นการคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอันใด
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ วัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
การคิ ด ลั ก ษณะ นี้ ไ ม่ มี ขั้ น ตอนในการคิ ด ไม่ ต้ อ งการผลของการคิ ด ได้ แ ก่ การคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ของตนเอง (Autistic Thinking) เป็นการคิดเกี่ยวกับตนเอง คิดคนเดียว ฯลฯ การฝัน ทั้งฝันกลางวัน
(Day Dreaming) หรือการสร้างวิมานในอากาศ และการฝันกลางคืน (Night Dreaming) การฝัน
กลางวัน หมายถึงการฝันในขณะที่บุคคลตื่นอยู่ สาหรับบุคคลที่มีความฝันกลางวันบ่อยครั้งอาจนาไปสู่
การมีปั ญ หาทางสุ ขภาพจิ ตได้ เพราะการฝั นกลางวันมัก เป็นการฝั นเพื่อ หลี กเลี่ ยงจากความจริ ง
ที่บุคคลกาลังเผชิญอยู่หรือกาลังจะต้องเผชิญ
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2. การคิดประเภทมีจุดมุ่งหมาย
การคิดประเภทมีจุดมุ่งหมาย (Directed Thinking) เป็นการคิดที่มุ่งค้นหาคาตอบ
แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย
2.1 การคิดเชิงวิจารณ์
2.2 การคิดแบบอนุมาน
2.3 การคิดแบบอุปมาน
2.4 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2.5 การคิดแก้ปัญหา
2.6 การคิดอย่างมีเหตุผล
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 20) กล่าวถึงประเภทของการคิดว่า คือ การคิดใน
ระดับง่ายหรือการคิดพื้นฐาน เช่น การคิดรับรู้ คิดจินตนาการ และการคิดระดั บสูง ซึ่งเป็นการคิดที่
ซับซ้อนที่นาเอาความคิดหลาย ๆ กระบวนการคิดมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมาย
สาโรช บัวศรี (2531: 9-10) ได้แบ่งประเภทของการคิด ดังนี้
1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification)
2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) เป็นการคิดแบบตัดประเด็น
ออกไปทีละอย่าง การคิดแบบนี้นิยมใช้กันอยู่ในการสืบสวนสอบสวน
3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เป็นการคิดจากส่วนรายละเอียดไปสู่
ส่วนสรุปเริ่มต้นจากการสังเกต การทดลองอ่าน เมื่อเห็นว่าเป็นจริงสรุป
4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เป็นการคิดที่เริ่มต้นจากข้อสรุปหรือ
ทฤษฏีไปสู่ส่วนรายละเอียด
5. การคิดแบบไตร่ตรอง หรือการคิดสะท้อน (Reflective Thinking) เป็นการคิดแบบ
วิธีวิทยาศาสตร์ ซึ่งในวงการศึกษาเรียกชื่อว่า วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving Method)
หรือวิธีการแห่งปัญญา (Method of Intelligence)
จากคากล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การคิดแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้หลายประเภทขึ้นอยู่
กับว่า จะใช้แบ่ งตามวิธีใด ซึ่งการคิดแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้ การคิดโดยแยกประเภท การคิด
โดยตัดประเด็น การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบอุปนัย และการคิดแบบนิรนัย
กระบวนการคิด
การคิดจัดว่าเป็นกระบวนการทางสมอง มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวน
การคิด ไว้ดังนี้
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 33-34) กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทางสมอง ในการจัด
กระทากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าทีร่ ับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
คือ
1. กระบวนการคิดที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูล/สิ่งเร้ากระบวนการนี้มักเป็นกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นทั กษะการคิดพื้นฐานที่มีทั้งทักษะการรับข้อมูล
เข้าและการส่งข้อมูลออก เช่น ทักษะการรับรู้ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะ
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การแสดงออก ทักษะการพูด ทักษะการบรรยาย ทักษะการอธิบาย ทักษะการขยายความ ทักษะ
การทาความกระจ่าง ฯลฯ
2. กระบวนการคิดที่เป็นทักษะการจัดกระทากับข้อมูล เป็นออกเป็น 5 กลุ่ม พอสรุปได้
ดังนี้
2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ (Core Thinking Skill)
หมายถึง ทักษะที่เป็นหลักใช้เป็นฐานในการคิดทั่ว ๆ ไป มีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก
2.2 กลุ่ ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ทั ก ษะการคิ ด ระดั บ สู ง หมายถึ ง ทั ก ษะการคิ ด
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
2.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการคิด หมายถึง ทักษะการคิดที่มีลักษณะความเป็น
นามธรรม จาเป็นต้องอาศัยการตีความ การจากัดขอบเขตและการนิยามให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น
2.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคิดเป็นกระบวนการ หรือเป็นขั้นตอนการคิดที่เป็นลาดับ
ต่ อ เนื่ อ งที่ จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การให้ ค รบขั้ น ตอน เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะใด ๆ
ได้ดี ซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า กระบวนการคิด
2.5 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเองเป็นกระบวนการ
ที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 53) กระบวนการคิดเป็นการคิดที่มีความสลับซับซ้อนสูง
ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานด้านทักษะความคิดหลาย ๆ ด้าน เข้ามาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงต้องมี
ขั้ น ตอนและมี ค วามแยบยล จึ ง จะท าให้ พ บแนวทางการแก้ ปั ญ หาหรื อ พบค าตอบหรื อ ข้ อ สรุ ป
ของความคิดในแต่ละครั้งจึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการคิดเป็นเรื่องของการใช้ทักษะความคิดระดับสูง
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการคิ ด เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการรั บ
และส่งข้อมูล ส่งเร้า ซึ่งต้องมีความซั บซ้อนสูง มีทักษะความคิดหลาย ๆ ด้านเข้ามาผสมผสานกัน
จึงจาเป็นต้องมีขั้นตอนต่าง ๆ และอาศัยทักษะการคิดระดับสูง
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูง มีความซับซ้อนต้องใช้ ทักษะความคิดที่หลากหลาย
ประกอบจึงจะสามารถนาไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้การพัฒนาไปสู่การคิดขั้นสูงได้นั้นจะต้องมี
ความคิดพื้นฐานและระดับกลางเสียก่อน ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
การคิด วิเ คราะห์ เ ป็ น ทัก ษะการคิด ขั้น สู ง มีนั กวิ ช าการหลายท่า นได้ใ ห้ ค วามหมาย
ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2544: 6) กล่าวถึง ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การแยกข้อมูล
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้เกณฑ์จัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ ( 2546:25) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด วิ เ คราะห์ ไ ว้ ว่ า
เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ
การจ าแนกแยกแยะ และการทาความเข้ าใจกั บองค์ ประกอบของสิ่ งนั้ นและองค์ป ระกอบอื่ น ๆ
ที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ไม่ ขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
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เหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ ทาให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจแก้ปัญหา ประเมิน
และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เพ็ ญ ศรี จั น ทร์ ด วง (2549: 90) กล่ า วว่ า การคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ น วิ ธี การคิ ด แยกแยะ
องค์ประกอบหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เรื่อราวหรือเหตุการณ์ การคิดในระดับนั้นต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทางทฤษฏีมาเป็นเครื่อ งมือในการวิเคราะห์ จึงสามารถอธิบายได้ว่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ในสภาพใด และอาจบอกได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด
ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 67) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการจาแนกแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าทามาจากอะไร มีองค์ประกอบ
อะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างไร เพียงไร
ประพัน ธ์ศิริ สุ เสารั จ (2553: 54-55) ความสามารถในการมองเห็ นรายละเอีย ด
และจาแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นวัตถุ เรื่องราว เหตุการณ์ ต่าง ๆ
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อค้นหาความจริง ความสาคัญ แก่นแท้ องค์ประกอบ
หรือหลักการของเรื่องนั้น ๆ สามารถอธิบายตีความสิ่งที่เห็น ทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่าง ๆ
หรือปรากฏได้อย่างชัดเจน รวมทั้งหาความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงของสิ่งต่ าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกัน
อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพื่อนาไปสู่
การสรุป การประยุกต์ใช้ ทานายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 40) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่ ง อาจจะเป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราว หรื อ เหตุ ก ารณ์ และหาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า ง
องค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสาคัญของสิ่งที่กาหนดให้
Marzano, Robert (2001: 38) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือการขยายความคิดอย่างมี
เหตุผ ล เป็ น การประยุ ก ต์กระบวนการวิเ คราะห์ รายละเอีย ดเฉพาะของข้อมู ล บนพื้ นฐานความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาเดิมที่สะสมอยู่ในความจาระยะสั้นในรูปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา
เพื่อสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลักษณะเฉพาะที่จาเป็นและไม่จาเป็นของข้อมูลได้
จากความหมายที่ นั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ความหมายของการคิ ด
วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด จาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นวัตถุ เรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ได้
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องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูง มีองค์ประกอบตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 26-30) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่
สิ่ ง ที่ เร้ า ต้อ งการจะวิ เ คราะห์ เพื่อ แปลความหมายที่ไ ม่ ป รากฏโดยตรงของสิ่ ง นั้ น เป็ นการสร้ า ง
ความเข้าใจต่อสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ
ย่อมแตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผล
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ หมายถึ ง เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้น ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง
และจาแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับ
ความสัมพันธ์อย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
3. ความช่ า งสั ง เกต ช่ า งสงสั ย และช่ า งถาม หมายถึ ง นั ก คิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ต้ อ งมี
องค์ ป ระกอบทั้ ง 3 นี้ ร่ ว มด้ ว ย เพราะจะน าไปสู่ ก ารสื บ ค้ น หาความจริ ง และเกิ ด ความชั ด เจน
ในประเด็นที่จะวิเคราะห์เขตของคาถามว่าจะต้องยึดหลัก 4W 1H คือใคร (Who) ทาอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) และเพราะเหตุใด (How)
4. ความสามารถในการหาความสั มพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึงความสามารถในการใช้
เหตุผ ลจาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 52) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ว่า ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความสิ่งนั้น
ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาถามที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
จะยึดหลัก 5W 1H ประกอบด้วย What (อะไร) When (ที่ไหน) Why (ทาไม) Who (ใคร)
และ How (อย่างไร) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค้นหาคาตอบได้ ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการขั้นตอนของการทาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
ความสามารถในการตีค วาม ทาความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
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ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่นอกจากจะมีกระบวนการและองค์ประกอบของการคิดแล้ว
จะมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
สุวิทย์ มูลคา (2547: 23-24) จาแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบ เป็ น ความสามารถในการหาส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
ของสิ่ งของหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ ส่ ว นประกอบของพืช สั ตว์ ข่าว ข้อความ
หรือเหตุการณ์ ฯลฯ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญ
ต่าง ๆ โดยการระบุ ความสั มพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิ เ คราะห์ ห ลั ก การเป็ น คว ามสามารถในการหาหลั ก ความสั ม พั น ธ์
ส่วนสาคัญในเรื่องนั้น ๆ ว่ าสัมพันธ์กันอยู่โ ดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการ
ของเรื่ องการระบุ จุ ดประสงค์ของผู้ เรี ยน ประเด็นส าคัญของเรื่อ ง เทคนิค ที่ใช้ใ นการจูงใจผู้ อ่า น
และรูปแบบของภาษาที่ใช้ ฯลฯ
ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ลักษณะของการคิ ดวิเคราะห์ จาเป็นจะต้องมีพื้นฐานหลาย
ประการ พอจะสรุปได้ดังนี้
1. ลักษณะการคิดที่เป็นหัวใจของการคิด คือ เป้าหมายของการคิด ไม่ว่าจะคิดเกี่ยวกับ
เรื่ อ งใด ๆ ก็ ต าม การตั้ ง เป้ า หมายของการคิ ด ให้ ถู ก ทางเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก เนื่ อ งจากการคิ ด นั้ น
หากเป็น ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ถึงแม้จะมีความคิดที่มีคุณภาพดีเพียงไรอาจจะมีการคิด
ให้เกิดความเสียหายและมีผลก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนร่วมได้
2. ลั ก ษณะการคิ ด ระดั บ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ได้ แ ก่ การคิ ด
4 ลั ก ษณะ ประกอบด้ ว ย 1) การคิ ด คล่ อ ง 2) การคิ ด หลากหลาย 3) การคิ ด ละเอี ย ดลออ
และ 4) การคิดให้ชัดเจน
3. ลักษณะการคิดระดับกลาง 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การคิดกว้าง 2) การคิดลึกซึ้ง
3)การคิ ด ไกล และ 4) การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ลั ก ษณะการคิ ด ระดั บ สู ง ได้ แ ก่ การคิ ด ที่ ต้ อ งมี
กระบวนการ มี ขั้ น ตอนที่ ม ากและซั บ ซ้ อ นขึ้ น ที่ เ รี ย กว่ า กระบวนการคิ ด และกระบวนการคิ ด
ที่มีความสาคัญและจาเป็นมาก คือ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากคากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบ เป็ น ความสามารถในการแยกแยะส่ ว นส าคั ญ
ขององค์ประกอบ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ส่วนสาคัญ
ของสิ่งต่าง ๆ
3. การวิเคราะห์ ห ลักการ เป็นความสามารถในการหาหลั กความสั มพันธ์ส่ว นสาคัญ
ของเรื่องนั้น ๆ ว่าจะมีความสัมพันธ์กับหลักการใด
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กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิ ด เปรี ย บเสมื อ นขั้ น ตอนส าคั ญ ในการที่ จ ะน าไปสู่ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์
นักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้ดังนี้
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 13-14) กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะห์
ไว้ดังนี้ ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่
1. กาหนดสิ่งสาเร็จรูปสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ หรือเรื่องราวเป็นตัวต้นเรื่อง เช่น ต้นไม้
สัตว์ พลเมืองดี ภาวะโลกร้อน อาหารสาเร็จรูป นิทาน และข่าว
2. คาถามหรือปัญญาเพื่อค้นหาความจริง เช่น
2.1 ต้นไม้มีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร
2.2 สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้แก่อะไรบ้าง
2.3 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีลักษณะอย่างไร
2.4 ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากสิ่งใด
2.5 อาหารสาเร็จรูปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
2.6 นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดีอะไรบ้าง
2.7 จงเรียงลาดับประชากรในภาคต่าง ๆ ของประเทศจากมากไปน้อย
2.8 สาเหตุสาคัญที่ทาให้ถังแก๊สระเบิดคืออะไร
2.8 ข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญในวันนี้มีอะไรบ้าง
3. พิ นิ จ พิ เ คราะห์ แ ยกแยะกระจายสิ่ ง ที่ ก าหนดให้ อ อกเป็ น ส่ ว นย่ อ ย เช่ น ต้ น ไม้
มีความสาคัญต่อมนุษย์ คือ เป็นร่มเงาบังแสงแดด ต้นไม้บางชนิดเป็ นยารักษาโรค ผลไม้นามาเป็น
อาหาร ลาต้นของไม้ยืนต้นนามาสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยทาเครื่องเรือน เครื่องใช้
สรุปเป็นคาตอบ หรือตอบปัญหานั้น ๆ กล่าวคือ เมื่อจาแนกแยกแยะตอบคาถามแล้วจะ
ได้ความคิดว่าต้นไม้มีความสาคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อได้ข้อสรุปและนาไปเป็นแนวทางทางการ
ตัดสินใจประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ต่อไป
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 55) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. กาหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์ว่าจะวิเคราะห์อะไร กาหนดขอบเขตและนิยามของสิ่งที่จะ
คิดให้ชัดเจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะ
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัดอันดับ
เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ และเพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. พิ จ ารณาข้อ มูล ความรู้ ทฤษฏี หลั ก การ กฎเกณฑ์ ที่ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ว่า จะใช้
หลักใดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจะใช้หลักความรู้นั้น ควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร เช่น
จะจาแนกหรือจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จะใช้เกณฑ์อะไรจาแนก
เช่น เกณฑ์สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต หรือเกณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชารติหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ได้เป็นระบบระเบียบชัดเจน
จากนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่จะวิเคราะห์ก่อน 2) กาหนดคาถามหรือปัญญาเพื่อค้นหาความจริง
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3) พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฏี หลักการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และ 4) พิจารณาแยกแยะส่วน
ต่าง ๆ ของสิ่งที่จะวิเคราะห์
ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์
ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ ต้องอาศัยทฤษฏีทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ตลอดจนจิตวิทยา
การศึกษาของนักวิชาการประกอบ ซึ่งพอจะสรุปเป็นแนวทฤษฏีของการคิดวิเคราะห์ ได้ดังนี้
เพียเจต์ (Piaget, อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2548: 64) ได้กล่าวถึงลาดับขั้นพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ 4 ลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensor Motor Period) เป็นขั้นพัฒนาการแรกเกิด
-2 ปี ความคิด ของเด็ ก ในวัย นี้ ขึ้น อยู่ กับ การเรี ย นรู้ และการกระท าเด็ก ยึ ดตนเองเป็น ศู นย์ กลาง
และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ
2-7 ปี ความคิ ดขึ้น อยู่ กั บ การเรี ย นรู้ ไม่ส ามารถใช้เ หตุผ ลได้อ ย่างลึ กซึ้ ง สามารถเรีย นรู้แ ละใช้
สัญลักษณ์ได้
ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพ
ในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้
มากขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Normal Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่ว งอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐ านและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
บรูนเนอร์ (Bruner, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2548: 66) ได้กล่าวถึงพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้จากการกระทา (Enactive stage) คือขั้นของการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระทาช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจาก
การกระทา
ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้เกิดจากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นตอนที่เด็กสร้างมโนภาพ
ในใจได้ และสามารถเรียนรู้ภาพแทนของจริงได้
ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ลักษณะและนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้
สรุ ป ได้ว่า พัฒ นาการทางด้ านสติปั ญ ญาของมนุษย์ เป็น ไปตามระดับ ขั้นโดยก าหนด
ในแต่ละขั้นตามช่วงอายุ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการกระทาโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
บลูม (Bloom, 1961, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 11-13) ได้จาแนก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึกหรือ
เจตคติ (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psycho-motor Domain) ได้กล่าวถึงรายละเอียด
ความรู้ไว้ 6 ระดับ คือ
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1. ระดับความรู้ ความจา (Memory)
1.1 ความรู้เฉพาะสิ่ง (Know Ledge of Specifics)
1.1.1 ความรู้ศัพท์เฉพาะ (Of Terminology)
1.1.2 ความรู้ข้อเท็จจริง เฉพาะสิ่ง (Knowledge of Specifics)
1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสิ่งเฉพาะ (Knowledge of Ways and Means
of Dealing with Specifics)
1.2.1 ความรู้เรื่องแบบแผนนิยม (Knowledge of Conventions)
1.2.2 ความรู้แนวโน้มและลาดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trend and
Sequence)
1.2.3 ความรู้เรื่องการจัดจาพวกและประเภท (Knowledge of Classifications
and Categories)
1.2.4 ความรู้เรื่องเกณฑ์ (Knowledge of Criteria)
1.2.5 ความรู้เรื่องระเบียบวิธี (Knowledge of Methodology)
1.3 ความรู้เรื่องสากลและนามธรรมต่าง ๆ (Knowledge of the Universals and
Abstraction Field)
1.3.1 ความรู้เรื่องหลักการและข้อสรุปทั่วไป (Knowledge of Theories and
Generalizations)
1.3.2 ความรู้เรื่องทฤษฏีและโครงสร้าง (Knowledge of Theories and
Structures)
2. ระดับความเข้าใจ (Comprehension)
2.1 การแปล (Translation)
2.2 การตีความ (Interpretation)
2.3 การสรุปอ้างอิง (Extrapolation)
3. ระดับการประยุกต์ (Application)
การประยุกต์ (Application)
4. ระดับการคิดวิเคราะห์ (Analysis)
4.1 การวิเคราะห์หน่วยย่อย (Analysis of Element)
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship)
4.3 การวิเคราะห์หลักการจัดระเบียบ (Analysis of Organization Principles)
5. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis)
5.1 ผลิตผลที่สื่อความหมายหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะ (Production of a Unique
Communication)
5.2 ผลิตผลในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ (Production of Plan, or
Proposed Set of Operations)
5.3 ผลิตผลในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ (Derivation of a Set of
Abstract Relations)
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6. ระดับการประเมิน
6.1 การตัดสินใจตามเกณฑ์ภายใน (Judgments in Terms of Internal Criteria)
6.2 การตัดสินใจตามเกณฑ์ภายนอก (Judgments in Terms of External
Criteria)
มาร์ซาโน (ปรียานุช สถาวรมณี, 2548: 24-25, อ้างอิงใน Marzano, 2001: 60) ได้
พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A New Taxonomy of Educational
Objectives) ประกอบด้ ว ยความรู้ 3 ประเภท และกระบวนการจั ด กระท ากั บ ข้ อ มู ล 6 ระดั บ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับความคิด
รวบยอด ข้อเท็จจริง ลาดับของเหตุการณ์ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ
2. กระบวนการ เน้น กระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จากทักษะสู่ กระบวนการอัตโนมัติ
อันเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้
3. ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่กระบวนการ
ที่ซับซ้อนขึ้น
กระบวนการจัดกระทากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ขั้น รวบรวม เป็ นการคิ ด ทบทวนความรู้เ ดิม รับ ข้อ มูล ใหม่ และเก็ บเป็ น
คลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้ จากความจาถาวรสู่ความจานาไปใช้ ในการปฏิบัติการ
โดยไม่จาเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น
ระดับที่ 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่ การเรียนรู้ใหม่ ในรูปแบบการใช้
สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นความสาคัญ
ระดับที่ 3 ขั้น วิเคราะห์ เป็นการจาแนกความเหมือนและความต่างอย่างมีหลั กการ
การจั ดหมวดหมู่ที่สั มพัน ธ์กับ ความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุส มผลโดยสามารถบ่งชี้ข้อผิ ดพลาดได้
การประยุ ก ต์ใช้ในสถานการณ์ใ หม่โ ดยใช้ ฐ านความรู้ และการคาดการณ์ ผ ลที่ตามมาบนพื้นฐาน
ของข้อมูล
ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีคาตอบ
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณาหลักฐานสู่การ
สรุ ป สถานการณ์ที่มีความซับ ซ้อน การตั้งข้อสมมุติฐ านและการทดสอบสมมุติฐ านนั้นบนพื้นฐาน
ของความรู้
ระดับที่ 5 ขั้ น บู ร ณาการความรู้ เป็ น การจั ด ระบบความคิ ด เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
การเรียนรู้ที่กาหนด การกากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู้
ระดับที่ 6 ขั้ น จั ด ระบบแห่ ง ตน เป็ น การสร้ า งระดั บ แรงจู ง ใจต่ อ ภาวการณ์ เ รี ย นรู้
และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี
จากทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ข้ างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ต้อง
อาศัยทฤษฏีสติปัญญาของเพียเจท์ ซึ่งมุ่งเน้นลาดับขั้นของการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยซึ่งมี 4 ขั้นตอน
บรู เนอร์ ก็ ได้ให้ ความส าคัญของขั้นทางปัญ ญาของมนุ ษย์ซึ่งมี 3 ขั้นด้ว ยกัน ส่ ว น บลู ม จะเป็ น
การเน้นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจคติ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ธัน ยพร บุษปฤกษ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องการพัฒ นาหลั กสู ตรเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2) ทดลองใช้
หลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งความสามารถในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 3) ประเมินผลหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยมีวัตถุป ระสงค์ย่ อย ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบความรู้เกี่ย วกับการสร้างสั มพันธภาพ
ระหว่างบุคคลของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 3.2) ประเมินความสามารถ
ในการสร้ างสั มพั น ธภาพระหว่ างบุ ค คลของนั ก ศึก ษาวิศ วกรรมศาสตร์ ระหว่ า งการใช้ ห ลั ก สู ต ร
3.3) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 3.4) ศึกษาความคิดเห็นหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สาหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
หลังการใช้หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ควรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้มีความสามารถทางด้านอารมณ์ ความสามารถทางด้าน
สังคม ร่วมกับความสามารถทางด้านปัญญาพร้อมกันไป โดยจัดเป็นหลักสูตรเสริมเพิ่มเติมในส่วน
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับการฝึกในสถานการณ์จริง หรือเสมือนสถานการณ์จริง
ด้ ว ยการฝึ ก เป็ น กลุ ่ ม ร่ ว มกั บ เพื่ อ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามารถ 3 ส่ ว น ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ
ดั ง นี ้ ค ื อ 1 . 1 ) ความสามารถในการเข้ า ใจตนเอง 1.2) ความสามารถในการเข้ า ใจผู้ อื่ น
1.3) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับสังคม โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ 2) องค์ประกอบหลักสูตร
ประกอบด้ ว ย สภาพปั ญ หาและความจ าเป็ น ของหลั ก สู ต ร หลั ก การของหลั ก สู ต ร จุ ด มุ่ ง หมาย
ของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ของหลั กสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 3) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลัง
การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต ร แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 4) ความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับสูง 5) ความคิดเห็นที่มีต่อการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 6) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับสูงที่สุด
และ 7) ประสิทธิภาพของหลักสูตรระหว่างและหลังการทดลองใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากับ
84.40 ประสิทธิภาพ E2 เท่ากับ 85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
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สมหวัง มหาวัง (2554) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ครู ด้ า นการบู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อพั ฒ นาและประเมิน หลั กสู ตรฝึ กอบรมโดยใช้กระบวนการวิ จัยและพัฒ นา 5 ขั้นตอน คื อ 1)
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับ
โรงเรียนที่เป็นหน่วยศึกษา 4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม และ 5) การนิเทศติดตาม
และประเมินผลงานครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเหมาะสม ประกอบด้วย
สภาพปั ญหาและความจาเป็น หลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แนวการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรม 2) ครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และแสวงหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความรู้ เ กี่ ย วกั บ
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูมีเจตคติ ได้แก่ ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ รักการทางานร่วมกัน การมีส่วนร่วมและการเห็นคุณค่าของตนเอง และครูมีทักษะ
ได้แก่ สามารถทาหน่ ว ยการเรี ย นรู้ และรายวิช าเพิ่มเติมได้อย่า งเหมาะสม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บ
การเสริมสร้างสมรรถนะครู ได้แก่ วิสัยทัศน์และเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา นโยบายสถานศึกษา
ระยะเวลาในการเสริมสร้างสมรรถนะภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นของครู การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
การมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติการและการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการ 3) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ และมีการประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านเจตคติและด้านทักษะปฏิบัติ หลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประเมินความเหมาะสมการใช้หลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และ 4) นั กเรี ยนที่เรี ย นด้ว ยหน่ว ยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติมที่ผ่ านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด
พีระพรรณ ทองศูน ย์ (2556) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสู ตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รการจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อี ส านใต้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสานใต้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็นจากการสัมภาษณ์บุคคลและการวิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
พบว่ า หลั ก สู ต รประกอบด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ หลั ก การ จุ ด มุ่ ง หมาย สมรรถนะผู้ เ รี ย น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล คาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้ ครูน าไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2) หลั กสูตรฝึ กอบรมมีจานวน 5 หน่ว ย
การเรีย นรู้ ซึ่งประกอบด้วยหน่ ว ยการฝึกอบรมที่ 1 เรื่องการวางแผนพัฒ นาหลั กสู ตรการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Planning: P) หน่วยการฝึกอบรม
ที่ 2 การเชื่อมโยงหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรอิงมาตรฐาน
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กับหลักสูตรสถานศึกษา (Standard-based Curriculum: S) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาแนวคิดการ
จัดการความรู้ (CSKTL) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตร
การจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อี ส านใต้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (Management
System: M) หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายหลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสานใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Network: N) 3) การทดลองใช้หลักสูตร พบว่าครูมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ด้านการท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรม ก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
และ 4) การประเมินหลักสูตรและการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า หลักสูตรประกอบด้วยวิสัยทัศน์
หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล คาอธิบายรายวิชา เพื่อให้ครูนาไปออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สุ ม น ไวยบุ ญ ญา (2557) ได้ วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารสาหรับเด็กปฐมวัย และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ส่งเสริมทักษะ การสื่อสารสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สารของเด็ ก ปฐมวั ย มี ค่ า ความเหมาะสมของหลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสม
ตามเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด และมี ก ารตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง โดยผู้ เ ชี่ ย ว ชาญ
และ 2) ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 2.1) นักศึกษาครูมีด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ก่อนและหลังด้วยการวิเคราะห์สถิติ The Mann-Whitney U Test ได้ค่า = 2.33 ซึ่งมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่ งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก 2.3) นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.4) ทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัยหลังจาก
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารดีขึ้น สามารถ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ในระดับดีมาก 2.5) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จากผลงานวิจัยข้างต้นพบว่างานวิจั ยส่วนมากจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตร
ฝึกอบรมครู ป ระจ าการและหลั กสู ตรฝึ กอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู วัตถุประสงค์
ส่วนมากจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร
การทดลองใช้ และการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการ
นาหลักสูตรไปใช้ โดยเปรียบเทียบความสามารถของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังจากการใช้หลักสูตร
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่าหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรมสูงกว่าก่อนอบรม และสอบถามความพึงพอใจผู้เรียนที่เรียนกับครูหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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ที่ผ่านการอบรม พบว่ามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งจะเห็นว่าการที่ครู
ประจาการหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีความรู้ความเข้าใจหรือมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ นั้น จาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาด้ วยการอบรมในเรื่องที่จะสอน ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning)
สุกานดา ญาติพร้อม (2550) ได้วิจัยเรื่องการบูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของ
นักเรียนระดับความก้าวหน้า พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ บูรณาการมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมต่อการ
เรียนรู้พบว่าผู้เรียนมีระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังการทดลองซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่าผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนโดยการใช้
กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่บู รณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกลับกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้พบว่า
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อขึ้นหลังกากรทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
พนอ สงวนแก้ว (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PANO Model มีองค์ประกอบ
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ระบบ
สังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน 4 ขั้นตอน คือ 1.1) ขั้น
ก่อนปฏิบัติการ (Pre-task: P) 1.2) ขั้นปฏิบัติ (Action: A) 1.3) ขั้นความรู้ควรจา (Noteworthy
Knowledge: N) และ 1.4) ขั้นผลผลิต (Outcome: O) มีประสิทธิภาพ 73.67/74.92 อยู่ในระดับดี
และคะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดผลเท่ากับ 3.17 หมายถึงระดับใหญ่มาก 2) ความพึงพอใจต่อการ
อ่านแบบเพิ่มขยายอยู่ในระดับมาก 3) คะแนนหลังเรียนและสอบซ้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงนักเรียนมีความคงทนในการเรียน และ 4) ผลความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อรูปแบบ Pano Model เป็นทางบวก
วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงาน
โดยใช้ ก ลวิ ธี อ ภิ ปั ญ ญาส าหรั บ ผู้ ใ หญ่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสาหรับผู้ ใหญ่
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน คะแนนความ
สามรถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้รูปแบบฯ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กลวิธีอภิ
ปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า META
MODEL
มีการดาเนินงาน 4 ขั้น คือ ขั้นจัดการก่อนปฏิบัติงาน (M) ขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน (E) ขั้นฝึกฝน
หลังปฏิบัติงาน (T) และขั้นประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ่งรูปแบบได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ว่าอยู่ในระดับ ดีมากและแผนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 2) คะแนน
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ความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรู ปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 และมี ผ ลให้ เ รี ย นรู้ ค วามข้ า ใจการอ่ า นในระดั บ ตี ค วามและสรุ ป ความดี ขึ้ น 3)
ความสามารถในการใช้กลวิธีอภิปัญญาหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ .05 และมีผ ลให้ มีการใช้กลวิธี การถามคาถามและการกาหนดวัตถุ ประสงค์เพิ่มขึ้ น
และ 4) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับพอใจมาก และมีผลให้ผู้เรียนได้
ใช้ศักยภาพของตนร่วมมือกันทาภาระงานทาให้สนุกสนานกับการอ่านภาษาอังกฤษ
ทัศนีย์ ธราพร (2556) ได้วิจัยเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมโดยใช้
รู ป แบบการสอนแบบเน้ น ภาระงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการสื่ อ สาร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้
1) เพื่อสารวจความต้องการจาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2) เพื่อพัฒนา
และหาประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การโรงแรม 3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานการโรงแรมก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและขนาดอิทธิพลความต่างของผลคะแนน และ 4) ศึกษาความคิดเห็น
ของนั ก ศึก ษาที่ มีต่ อ หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ผลการวิ จัย พบว่ า 1) มีค วามต้ องการหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ภาษาอัง กฤษเพื่ อการโรงแรมในด้ านเนื้อ สาระ การใช้ภ าษา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน วิธี การ
ประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ การน าไปใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง 2) ประสิ ท ธิ ภ าพของเอกสารและ
สื่อประกอบการสอนของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมมีค่าเท่ากั บ 83.13/78.48
ซึ่ ง ถื อ ว่ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ คื อ 75/75 3) ความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังผ่านการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีค่าอิทธิพลต่างของคะแนนเท่ากับ 5.22 และ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นระดับดีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากผลงานวิจัยดังกล่าวพบว่า แนวคิด Task-based learning เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ผู้วิจัยเกี่ยวกับ Task-based learning ส่วนมากจะเป็นการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนซึ่งเป็ นไปในลักษณะโมเดล วัตถุประสงค์ส่วนมากก็จะมุ่งพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่เน้นภาระงาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบ
การสอนดั ง กล่ า วซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ส่ ว นมากแนวคิ ด นี้ เ หมาะกั บ การเรี ย นรู้ ภ าษาทั้ ง ภาษาอั ง กฤษ
และภาษาไทย สาหรับภาษาอังกฤษส่วนมากจะใช้แนวคิดนี้มาพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ได้แก่ อ่าน
ฟัง พูด และเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอนคาศัพท์โดยใช้แนวคิดนี้ด้วย และผลวิจัยก็เป็นไปในทานอง
เดียวกันว่า ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน และมีความมั่นใจในการแสดงออกเพิ่ม
มากขึน้
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการโค้ช (Coaching Approach)
ธัญพร ชื่นกลิ่น (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปผลการวิจัยว่า
รูปแบบการโค้ชที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมิน
ความต้ อ งการจ าเป็ น 2) การออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบการโค้ ช 3) การทดลองใช้ รู ป แบบ
และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช ซึ่งผลของ
การออกแบบและพัฒนา ได้ร่างรู ปแบบการโค้ชพีพีซีอี (PPCE Coaching Model) ซึ่งประกอบด้วย
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องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไข การนารูปแบบไปใช้มีกระบวนการดาเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
ระยะการเตรียมการ (Preparing Phase: P) ระยะที่ 2 ระยะวางแผนการโค้ช (Planning Phase: P)
ระยะที่ 3 ระยะการปฏิบัติการโค้ช (Coaching Phase: C) และระยะที่ 4 ระยะการประเมินผล
การโค้ช (Evaluating Phase: E)
ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบต้นแบบการโค้ช พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของ
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฏี ความเป็นไปได้ของรูปแบบและความสอดคล้องของรูปแบบ รายข้อ
มีค่าระหว่าง 0.8-1.0 ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการโค้ ชพีพีซีอี ผลการประเมินมีดังนี้
สมรรถนะการโค้ชก่อนและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และความสามารถในการโค้ช
ก่อนและหลั งการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมิน
ความสามารถในการโค้ชระหว่างการทดลอง พบว่า คะแนนความสามารถในการโค้ชมีการพัฒนาจาก
ผลการประเมิ น ครั้ ง ที่ 1 อยู่ ใ นระดั บ สู ง ไปสู่ ร ะดั บ สู ง มาก ในการประเมิ น ครั้ ง ที่ 2 การประเมิ น
สมรรถนะการจัดการเรี ย นรู้ ของอาจารย์พยาบาลที่ส่ งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล ผลการประเมินมีดังนี้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลัง
การทดลองมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 การประเมิ น ความสามารถ
และแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องอาจารย์ พ ยาบาลที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ของนั กศึ กษาพญาบาล ระหว่า งการทดลอง พบว่ า คะแนนความสามารถในการจัด การเรีย นรู้
มีการพัฒนาจากผลการประเมิน ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสู งไปสู่ ระดับสู งมากในการประเมินครั้งที่ 2
และคะแนนแผนการจั ดการเรียนรู้โดยรวม มีการพัฒนาระดับความสามารถในการเขียนแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ จากระดั บ ดี ใ นครั้ ง ที่ 1 ไปสู่ ร ะดั บ ดี ม าก ในครั้ ง ที่ 2 การประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล
การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง การประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์พยาบาล และผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์ พ ยาบาลที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ า
อาจารย์ พยาบาลและผู้ บ ริ ห ารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ช ฯ ในด้านต่าง ๆ โดยอาจารย์
พยาบาลและผู้ บ ริ ห ารมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ รู ป แบบการโค้ ช พี พี ซี อี อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.75 ทั้งนี้ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กระบวนการโค้ชพีพีซีอีเป็นกระบวนการ
ที่มีประโยชน์มากเป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสั มพันธ์กันของแต่ละระยะ ปฏิบัติได้จริง
ทาให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ รูปแบบการโค้ชพีพีซีอีช่วยให้ อาจารย์
มีความมั่นใจในการเรียนรู้มากขึ้น รู้สึ กมีกาลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์การประเมิน
ความคิดเห็ นเห็นของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ใช้รูปแบบ
การโค้ ช เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ข องอาจารย์ พ ยาบาลที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด
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อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม นักศึกษาคิดว่าการจัดการ
เรี ย นรู้ ของอาจารย์ที่ส่ งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
นอกจากนี้จากการบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประมวลสรุปได้ดังนี้ 1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา 2) เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ 3) เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ไ ปใช้
ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และ 5) เป็นการจัด
การเรียนรู้ที่จูงใจ รวมทั้งการบันทึกถึงข้อจากัดและข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่แต่ละกิจกรรมต้องอาศัยเวลาสาหรับการฝึกกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ การแปลความ/การตีความข้อมูล การอธิบาย/การทานาย และการลงข้อสรุป
ต้องมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีมาก่อนเข้ากับความรู้ที่กาลังเรียนรู้จากรายวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาลเอง และจากรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยการทาความเข้าใจ คิดทบทวน ไตร่ตรอง
อย่ า งรอบคอบ ก่ อ นการตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการพยาบาลตามสถานการณ์ ที่ ก าหนดให้
ในกรณีศึกษา
จิตณรงค์ เอี่ยมสาอาง (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครู
พณิช ยกรรม โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) พัฒ นาและตรวจสอบประสิ ทธิภ าพของรูปแบบการโค้ ช
ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห์ของครูพณิชกรรม 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่พัฒนาขึ้น ดาเนินการวิจัยด้วย
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix
Method Research) ดาเนินการทดลองโดยประยุกต์ใช้แบบการทดลอง แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว
มีการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ผสมผสานกับการ
วิจัยแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Samples
Design) กลุ่มตัวอย่างได้จ ากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลื อกครูพณิชยกรรม วิทยาลั ยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดาเนิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน และนักเรียนพณิชยกรรม จานวน 235
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือครูรูปแบบการโค้ช แผนการโค้ช ปฏิทินการโค้ช แผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ แบบทดสอบ แบบประเมิ น แบบบั น ทึ ก แบบสั งเกต แบบสอบถามและประเด็ น
การสนทนากลุ่ ม ที่ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายกากับของวิล คอกซัน (The
Wilcoxon Signed Ranks Test) การทดสอบค่าที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การพั ฒ นารู ป แบบการโค้ ช ทางปั ญ ญาแบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น
ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒ นา
รูปแบบการโค้ช 2) การพัฒนารูปแบบการโค้ช 3) การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ ช
และ 4) การพัฒ นาปรับ ปรุ งรูป แบบการโค้ช ได้รูปแบบการโค้ชเอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี (APCCMPRE
Model) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และปัจจัยสนับสนุน
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มีกระบวนการดาเนินการโค้ช 8 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นและกาหนด
ประเด็นการพัฒนา (Analyzing Needs and Deciding Focus: A) ระยะที่ 2 การเตรียมการด้าน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติการโค้ช (Preparing Knowledge and Skills for Coaching: P) ระยะ
ที่ 3 การร่วมมือกันวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Collaborative Planning and
Setting Objective: O) ระยะที่ 4 การปฏิบัติการโค้ช (Coaching: C) ระยะที่ 5 การทบทวนระหว่าง
กระบวนการและอภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด (Mid Cycle Reviewing and Reflective
Discussion: M) ระยะที่ 6 การดาเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ (Proceeding Coaching Cycle: P)
ระยะที่ 7 การทบทวนไตร่ตรองสะท้อนคิดและสรุปผล (Reflective Reviewing and Conclusion:
R) และระยะที่ 8 การประเมินผลการใช้รูปแบบการโค้ชร่วมกัน (Collaborative Evaluation of
Coaching Model Implementation: E) และ 2) รูปแบบการโค้ชพีซีซ๊เอ็มพีอาร์อี มีประสิทธิ ภาพ
และมีประสิทธิผล คือ สมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หลัง
การใช้รูปแบบการโค้ชฯ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ การโค้ชฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และครูพณิชยกรรมมีความเห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการจัด
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งนักเรียนพณิชยกรรมมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
นรินทร์ สังข์รักษา, เฉลี ยว บุรีภักดี และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556) ได้ศึกษาผล
การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
ผลปรากฏว่าในภาพรวมสาหรับคณะกรรมาการบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ ผู้เข้ารับการอบรมโดยภาพรวม
มีคะแนนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับ พบว่า
ด้านปั จจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด รองลงมาคือด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิ ต
ตามล าดั บ และ 2) ภาพรวมของโครงการที่ ต้ อ งพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ต้ อ งการเน้ น
กระบวนการคิด ผลที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จไปในทิศทางที่ดี ทั้งองค์ความรู้ วิทยาการ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวิจัย การเป็นพี่เลี้ยงในการ Coaching มีความแตกต่างกัน
จากงานเดิมของศึกษานิเทศก์ที่มีมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมาช่วยเหลือ
ในการติ ด ตามเป็ น พี่เ ลี้ ย ง ส่ ว นการปฏิบั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ มี จุ ด เด่น 1) มี ที ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ 2)
การประชุมเตรียมความพร้อมของทีม และ สพม. เขต 10 3) การสร้างนวัตกรรมในการจัดความรู้
เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย 4) การได้ใจครูที่ครูมีความตั้งใจ และ 5) การวางแผน
การดาเนินการเป็นทีม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหาร การพูดคุย และการเรียนรู้
ร่วมกัน นั่นคือ การทางานเป็นทีม ความทุ่มเทของวิทยาการ ความพร้อมของครูและผู้บริหาร รวมถึง
ศึกษานิเทศก์
ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูป แบบการสอนที่เน้นการโค้ช
และการดูแลให้คาปรึ กษาแนะนาเพื่อส่ งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิช าชีพครู
ผลการวิจัยพบว่า
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1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีชื่อว่า “3P-CA Model” มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) หลักการ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์จากศึกษาตัวอย่าง
และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด้ ว ยการโค้ ช และการดู แ บให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากผู้ เ ชี่ ย วชาญน าไปสู่ ก ารส่ ง เสริ ม สมรรถนะครู ป ระถมศึ ก ษา 2) วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมรรถนะครู ป ระถมศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ใ นด้ า นความรู้ ค วามสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา และ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing: P) 2) ขั้นเสนอความรู้หรือทักษะ
(Presenting Knowledge or Skills: P) 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practicing: P) 4) ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้
(Concluding and Applying: CA) 5) การวัดและประเมินผล 3 ด้าน คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะครูประถมศึกษา ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และด้านคุณลักษณะเฉพาะของครู
ประถมศึกษา และ 6) เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ ด้านผู้สอน มีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่าง ๆ
ทุกขั้นตอน มีความรู้ในด้านวิธีสอนที่ใช้ใ นรูปแบบการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญ ในรายวิชาที่
สอนเป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้และ เป็นตัวอย่างที่ดีในการจั ดการเรียนรู้และ
คุณลักษณะเฉพาะการเป็นครูประถมศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ชและการดูแล
ให้ คาปรึ ก ษาแนะน า ด้า นอาจารย์ พี่ เลี้ ยงมี ความรู้ ประสบการณ์ และเป็นตั ว อย่า งที่ดี ในการจั ด
การเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกั บการโค้ช
และการดูแลให้คาปรึกษาแนะนา และด้านผู้เรียน มีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช และการดูแลให้คาปรึกษา
แนะน า โดยพบว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การโค้ ช และการดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.96/83.37
2. ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 2.1)หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรู้เกี่ ยวกับ
สมรรถนะครู ป ระถมศึกษาสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักศึกษา
มี พั ฒ นาการด้ า นความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ สู ง ขึ้ น จากระดั บ ปานกลางเป็ น ระดั บ มาก
2.3) คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้ นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก
และ 2.4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก
3. ผลการขยายผลรู ปแบบ พบว่า หลั งเรียนตามรู ปแบบนักศึกษามี ความรู้เกี่ยวกั บ
สมรรถนะครู ป ระถมศึ กษาสู ง กว่า ก่ อนเรีย นอย่ า งมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 มีพั ฒ นาด้ า น
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษาสูงขึ้นจากระดับปานกลาง
เป็นระดับมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วกับ การโค้ช (Coaching Approach) พบว่ า งานวิ จัย จะแบ่ งเป็ น
2 แบบ ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบการโค้ช และการนารูปแบบการโค้ช ใดการโค้ชหนึ่งมาใช้พัฒนา
ความสามารถหรื อ สมรรถนะของบุ ค คล ซึ่ ง การโค้ ช ที่ น ามาใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ การโค้ ช แบบปั ญ ญา
และการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน วัตถุประสงค์ของการวิจัยส่วนมากจะเป็นการพัฒนารูปแบบการโค้ช
และเปรียบเทียบความสามารถก่ อนและหลังการใช้รูปแบบการโค้ช ซี่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักศึกษา
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ในสถาบั น ศึ ก ษาและครู ผลการวิ จั ยจะพบว่า การโค้ ช ทุ กรู ป แบบสามารถพั ฒ นาความสามารถ
หรือสมรรถนะสาคัญของบุคคลได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะที่จะนามาใช้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
ชยพร กระต่า ยทอง (2552) ได้วิจัยเรื่องการพัฒ นารายวิช าเพิ่ มเติม ภาษาไทยแบบ
อิ ง มาตรฐานด้ ว ยกระบวนการออกแบบย้ อ นกลั บ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถการวิ เ คราะห์
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1)พัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
การวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ประเมินคุณภาพ
ของรายวิช าเพิ่มเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้ว ยกระบวนการออกแบบย้อนกลั บ ที่พัฒ นาขึ้น
ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 1) รายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบ
ย้ อ นกลั บ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถการวิ เ คราะห์ แ ละการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ภาษาไทยที่ ใ ช้ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ เ ป็ น เป้ า หมาย
ในการพัฒนาความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน เน้นการประเมิน
กระบวนการเรียนรู้และผลงานตามสภาพจริงที่ส ะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใช้เกณฑ์
การประเมินแบบรูบริค และจัดทาหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
ตามแนวคิดของ Wiggins และ Mc Tighe 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) ระบุเป้าหมายที่ต้องการ 1.2) ระบุ
หลั กฐานการประเมินที่ย อมรับ ได้ และ 1.3) วางแผนการจัดการเรียนการสอน หน่ว ยการเรียนรู้
จานวน 2 หน่ว ยการเรี ยนรู้ คือหน่ว ยการเรียนรู้ที่ 1 การวิเ คราะห์ เวลา 14 ชั่ว โมง และหน่ว ย
การเรี ย นรู้ ที่ 2 การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ เวลา 18 ชั่ ว โมง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์
ตามแนวคิดของ Adler และ Van Doren และ 2) การประเมินคุณภาพรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย
โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พบว่ า คุ ณ ภาพรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ภาษาไทยในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
และการประเมินคุณภาพรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย โดยนาไปทดลองใช้ พบว่า นักเรียนทุกคนมีระดับ
ความสามารถการวิเคราะห์ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลั งเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาไทยสู งกว่า
ก่อนเรียน 2.1) นักเรียนมีระดับความสามารถการวิเคราะห์ก่อนเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง
จ านวน 12 คน และระดั บ คุ ณ ภาพพอใช้ จ านวน 8 คน และนั ก เรี ย นมี ร ะดั บ ความสามารถ
การวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้น โดยนักเรียนมี ระดับความสามารถการวิเคราะห์ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก 5 คน และระดับ คุณภาพดี จานวน 15 คน 2.2) นักเรียนมีระดับความสามารถการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรับปรุง จานวน 12 คน และระดับคุณภาพพอใช้
8 คน และนักเรียนมีระดับความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้ น โดยนักเรียนมีระดับ
ความสามารถ การวิเคราะห์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 10 คน และระดับคุณภาพดี จานวน 10 คน
ณัฐกิตติ์ นาทา (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ บูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) พัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 3 ที่เรี ย นด้ว ยหน่ ว ยการเรี ยนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย กาหนดเกณฑ์ผ่ าน
ที่ 70/70 ผลวิจัยปรากฏว่า 1) การจัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
เท่ากับ .96 และ 2) ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละและมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.02/73.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ
70/70 และจากการตรวจผลงานนักเรียนด้วย (Scoring Rubric) วิเคราะห์ผลพบว่านักเรียนสามารถ
สรุปใจความสาคัญเป็นแผนภาพความคิด วิเคราะห์ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
แต่ก็พบว่านักเรียนใช้ภาษาพูดในงานเขียน เขียนสะกดคาไม่ค่อยถูกต้องและลายมืออ่านยาก
อนา หวัน สนิ (2555) ได้ วิ จัย เรื่อ งผลการจั ดการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ก รณี ตั ว อย่ างร่ ว มกั บ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ KWL-PLUS ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ภ าษาไทย
ของนักเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ ภ าษาไทย ก่ อ นและหลั ง ใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก รณี ตั ว อย่ า งร่ ว มกั บ การจั ด
การเรี ย นรู้ แ บบ KWL-PLUS ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 และ 2) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบ KWL-PLUS ผลวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS อยู่ในระดับมาก
มลธิรา ภุมลี (2557) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิ เคราะห์
เจตคติต่อการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
รูโดยใช้เทคนิคการตั้งคาถามกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิด มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การอ่านเชิ งวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการตั้งคาถามและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช้เทคนิคการตั้ง
คาถามและแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิช าภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช้เทคนิค การตั้งคาถามและแผนผังความคิด ผลปรากฏว่า
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้เทคนิค
ตั้ ง ค าถาม และแผนผั ง ความคิ ด ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ
83.79/81.07 และ 83.76/81.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้เทคนิค ตั้งคาถาม และแผนผังความคิด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนี ประสิทธิผล เท่ากับ 0.6044 และ 0.6286 หมายความว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.44 และ 62.86 และ 3) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตั้งคาถามกับกลุ่มที่ได้รับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ แผนผังความคิด มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย
ไม่แตกต่างกัน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์พบว่าส่วนมากจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และเทคนิคการสอน ได้แก่ เทคนิค KWL-Plus, เทคนิคตั้ง
คาถาม และแผนผังความคิด ทั้งนี้เป็นการนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และเทคนิคดังกล่าวมาใช้
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งผลวิจัยเป็นไปในทานองเดียวกันว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดามเทคนิควิธีการดังกล่าว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
ชูสิ ทธิ์ ทิน บุ ตร (2556) ได้วิจัยเรื่ องการพัฒ นาแบบจาลองสิ่ งแวดล้ อมการเรียนรู้
บนเครื อ ข่ายตามแนวคอนสตรั ค ติวิส ต์ ที่ส่ งเสริมความสามารถการคิ ดวิเ คราะห์ ในการเรีย น
วิทยาศาสตร์ ของนั กเรีย นระดับประถมศึกษา การวิ จัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบ
และพั ฒ นาแบบจ าลองสิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ บ นเครื อ ข่ า ยตามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ ที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถการคิ ด วิ เ คราะห์ ใ นการเรี ย น วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบจาลองที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบจาลอง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นแบบแบบจาลอง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาขึ้นตามหลักการ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ
โดยผู้ วิ จั ยวิเคราะห์และสั ง เคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาและนาข้อมูล ที่ได้จากการสังเคราะห์
มากาหนดองค์ประกอบซึ่งมี 8 องค์ประกอบดังนี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 สถานการณ์ปัญหา (Problembase) องค์ประกอบที่ 2 กรณีใกล้เคียง (Related Case) องค์ประกอบที่ 3 การเรียนแบบร่วมมือ
(Collaboration) องค์ประกอบที่ 4 ธนาคารความรู้ (Resource) องค์ประกอบที่ 5 ฐานความช่วยเหลือ
(Scaffolding) องค์ประกอบที่ 6 เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive Tools) องค์ประกอบที่ 7 กิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ และองค์ประกอบที่ 8 เทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers)
2) การตรวจสอบคุณภาพแบบจาลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
โดยการพิจารณาความตรงภายในของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนการตรวจสอบ
ความตรงภายนอกจากการทดลองใช้ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบจาลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครือข่ายฯ มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และ 3) ผลการใช้
แบบจาลองสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่พัฒนาขึ้นพบว่านักเรียน
ที่เรี ย นด้ ว ยแบบจ าลองสิ่ งแวดล้ อมการเรีย นรู้ บนเครือ ข่า ยฯที่ พัฒ นาขึ้ นมีค ะแนนความสามารถ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือแบบจาลอง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนา ความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนได้
สุ ทธินี เพชรทองคา (2556) ได้วิ จัยเรื่อ งผลของการจั ดการเรียนการสอน ตามแนว
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมโนทัศน์
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เปรี ย บเที ย บ
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรั กติวิสต์ร่ว มกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ร ะหว่างนั กเรี ย นกลุ่ มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัส ติวิส ต์ร่ว มกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบทั่วไป 3) ศึกษา
มโนทั ศ น์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนว
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 4) เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
หลั งเรี ยนระหว่างนักเรีย นกลุ่ มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรั กติวิสต์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรีย นกลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
เท่ากับร้อยละ 75.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 70 และ 4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลงานวิจัยข้างต้นพบว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนนั้น ส่วนมากใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ทั้งนี้เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง เปิดโอกาส
ให้ ผู้ เรี ย นได้ ใช้ก ระบวนการคิดวิ เคราะห์ อย่ างเต็มที่ ได้ แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และออกแบบชิ้น งาน
อย่ างสร้ างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์คือเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรีย น
และหลังเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแบบจาลอง มีการหาประสิทธิภาพของแบบจาลองที่สร้างขึ้น
ส่ ว นมากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วจะเหมาะกั บ การเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษา
งานวิจัยต่างประเทศ
Bowman and other (1995) ได้วิจัยเรื่องผลของการใช้การโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับ
ครูก่อนประจาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจผล
การปฏิบัติการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่เกี่ยวกับการสาธิตการสอน 2) การสร้างความเข้าใจในด้าน
การสอนยิ่ งขึ้ น ส ารวจสิ่ ง ที่ผู้ ท าหน้ าที่โ ค้ช ให้ การช่ ว ยเหลื อ ภายหลั ง การประชุม และ 3) ส ารวจ
ความพึงพอใจในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การวิจัยในครั้งนี้
ใช้ แ บบแผนการวิ จั ย แบบทดสอบก่ อ นหลั ง มี ก ลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่า งในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
มีนักเรียนฝึกหัดครู จานวน 32 คน และครูที่ร่วมดาเนินการ จานวน 24 คน ซึ่งนักเรียนจะสุ่มเป็น
กลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ ง กลุ่ ม ทดลองจะได้ รั บ การอบรม การช่ ว ยเหลื อ โดยการโค้ ช
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ได้รับการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถในการสอนมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี ระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05
และจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความสาคัญในการสร้างประสบการณ์
ให้กับนักเรียนฝึกหัดครูในการเน้นการสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ ตลอดจนร่วมมือกันในการพัฒนา
ความรู้ ค วามสามารถและการโค้ ช แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นยั ง ส่ งเสริ ม ให้ ค รู มี เจตคติที่ ดี ก่ อ นการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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Britton and Kenneth (2009) ได้วิจัยเรื่องการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู การทดสอบแนวคิดโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทดสอบผลของการ
โค้ ช แบบเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นที่ มี ต่ อ การฝึ ก ประสบการณ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นของครู ก่ อ น
ประจาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 4 คน ที่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเทคนิคของการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จับคู่สังเกตการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนซึ่งกันและกัน จดบันทึกข้อมูล และร่วมประชุมปรึกษาหารือ ผลการศึกษาพบว่า การโค้ชแบบ
เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การจัดการเรียนการสอน
Bhargava and Pathy (2011) ได้วิจัยเรื่องความรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะการสอน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการสอน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยศึกษาสมรรถที่อยู่ในระดับสูงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ศึ ก ษาสมรรถนะที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ช อบน้ อ ยที่ สุ ด และแสดง
บางสมรรถนะที่สาคัญของครูฝึกสอนที่อยู่ในระดับต่า ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะส่วนบุคคล 5 อันดับ
แรก ได้แก่ ความมั่นใจ ความฉลาด ความเป็นมิตร ความสุภาพ ความอดทน ตามด้วยความซื่อสัตย์
บุ ค ลิ ก ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ความกระตื อ รื อ ร้ น และการมองโลกในแง่ บ วกต่ อ ผู้ เ รี ย นที่ อ่ อนด้ อ ย
ส่วนสมรรถนะในอันดับท้าย ๆ ได้แก่ ความเรียบร้อยและแต่งตัวภูมิฐาน อารมณ์ขัน ไม่พยาบาท
และสนั บ สนุ น เรื่ อ งการรวมชาติ ใ นด้ า นวิ ช าชี พ สมรรถนะที่ ถู ก เลื อ กสู ง สุ ด ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ เ พิ่ ม ค่ า นิ ย มที่ ดี ล งไปในความรู้ ข องเนื้ อ หาวิ ช า ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ที่เ กิด ผลสั มฤทธิ์ก ารตรงต่ อเวลา ความมีร ะเบี ยบวิ นัย และความเข้ าใจในจิ ตวิ ทยาเกี่ ยวกั บเด็ ก
และสมรรถนะในอั น ดั บ ท้ า ย ๆ ได้ แ ก่ ความกระตื อ รื อ ร้ นในการเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมของโรงเรี ย น
ความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดา และความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ขณะที่สมรรถนะอย่างเช่น การมี
ความรู้ที่ทันสมัย การใช้ทักษะการสอนได้อย่างเหมาะสม และความเชี่ยวชาญจากการฝึกฝนได้รับ
การจัดอยู่ในระดับกลาง
จากงานวิ จั ย ต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การโค้ ช พบว่ า การโค้ ช สามารถพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้แก่ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโค้ชแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนนับเป็นการโค้ชที่มุ่งให้คาปรึกษาติดตามชี้แนะผู้รับการโค้ช นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับ
การโค้ชได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือกับโค้ช ส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ชปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมการสอนไปในทางที่ดี
สรุปผลการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้ วิจัยได้ข้อสรุป
แนวโน้ ม ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อ เสริ มสร้ างทักษะการอ่า นเชิงวิ เคราะห์ และคิด วิเคราะห์ ข องนั กเรียนโดยการเรี ยนรู้ โ ดยเน้ น
ภาระงานและการโค้ชว่า การจะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร
ให้ ต อบสนองความต้อ งการของสั งคมและกลุ่ ม เป้า หมาย หลั ก สู ต รควรมี องค์ ประกอบครบถ้ ว น
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป และควรพัฒนา
ด้ า น การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย นควบคู่ กั น ไปด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พราะการอ่ า น
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เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
ผู้เรียนในประเทศไทยได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวน้อย อีกทั้งครูผู้สอนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนไม่มากเท่าที่ควร นอกจากนี้การศึกษาวรรณกรรม
ยั ง พบว่ า แนวคิ ด การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานเป็ น แนวคิ ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ การน าไปใช้
ในห้องเรียน เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็น และได้ฝึกการอ่านและการคิดควบคู่กันไป ซึ่งจะทาให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการใช้ภาษาไปด้วย การโค้ชนับว่าเป็นส่วนสาคัญในการที่ผู้โค้ชจะคอยให้คาปรึกษา ติดตาม
ผลการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ให้ แก่ผู้ รับการโค้ช เพราะว่าหากอบรมแล้ วผู้ เข้ารับการอบรมไม่ได้
จัดกิจกรรมตามที่ได้รับความรู้ไปก็ย่อมไร้ประโยชน์ แต่ถ้าได้รับการโค้ชหรือติดตามก็จะทาให้ผู้เ ข้ารับ
การอบรมได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการให้คาปรึกษาและคอยช่วยเหลือหากผู้รับ
การโค้ ช เกิ ด ข้อ สงสั ย หรื อ ข้อ กั ง ขาต่ า ง ๆ ซึ่ ง จะท าให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีการพัฒนาทักษะดังกล่าวเพียงใด แต่ยังพบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งได้รั บ การพัฒ นาโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การติ ด ตามการโค้ช ทั้ ง นี้ จะได้ เ ป็ น
ครูมืออาชีพต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิ ง วิเ คราะห์ แ ละคิ ด วิเ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้ก ารเรี ยนรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช 2)
เพื่อออกแบบและพัฒ นาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้ น ภาระงานและการโค้ช 3) เพื่ อ ทดลองใช้ห ลั กสู ตรและคู่มื อฝึ กอบรมการจั ด การเรีย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 4) เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะ
การอ่ านเชิ ง วิเ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เคราะห์ ข องนัก เรี ย นที่ เ รี ยน โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน
และการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกระบวนการ
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลั กสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัย สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนามาสังเคราะห์เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and
Development: D1) เป็นขั้นตอนที่ได้จากการนาผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2) เป็นการทดลองใช้หลักสูตร
ขั้นนี้เป็นการนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่ าง และขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง หลักสู ตร (Evaluation: D2) เป็นขั้นตอน
การประเมิน และปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรและคู่ มืออบรมการพัฒ นาการจัด การเรีย นรู้ข องนั กศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อเสริมสร้างทักษะทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
แบบแผนการทดลองเป็ น แบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม เดี ย ว มี ก ารทดสอบก่ อ นและหลั ง
การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) มาเป็นแบบแผนในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากนั้นนาเครื่อ งมือไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัว อย่ าง โดยเก็บข้ อมูลเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดอบรม (Training) กลุ่มตัว อย่างคือ
นั ก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชีพ ครู ชั้ นปี ที่ 5 สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จ านวน 28 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบวั ด ความรู้
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ความเข้ าใจเกี่ย วกับ การจั ด การเรี ย นรู้ข องนัก ศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พครู และระยะที่ 2
การติดตามการโค้ช (Coaching Approach) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้น ปี ที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร จานวน 6 คน
ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผู้วิจัยนิเทศอยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
จากนั้ น ผู้ วิจั ย ได้เก็บ รวบรวมข้อมูล จากนั กเรียนระดับชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรี ยนกับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจัย
ทั้งในลั กษณะเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒ นาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อเสริมสร้างด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แสดงกรอบดาเนินการวิจัยดังนี้
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ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานความต้องการ
(Need Analysis: R1)
เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความ
ต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 2
ออกแบบ
และพัฒนา
(Design and
Development:
D1)

ขั้นตอนที่ 3
ทดลองใช้หลักสูตร
(Implementation
: R2)

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
(Evaluation: D2)

วิธีดำเนินกำรวิจัย

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
3. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
4. วิเคราะห์สภาพความต้องการโดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณาจารย์สาขาภาษาไทย อาจารย์พี่
เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
4.สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผลที่ได้จำกกำรดำเนินวิจัย
วิจัย
สภาพและข้อมูลพื้นฐานใน
พัฒนาหลักสูตรและคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครูและ
ด้านทักษะทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดย
ใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระ
งานและการโค้ช

1. ร่างหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู
2. ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบหลักสูตรเพื่อหา
ค่าความสอดคล้องและความเหมาะสม
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6. วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
7. ศึกษานาร่อง (Pilot Study) กับครูทไี่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

1. ได้ร่างหลักสูตรฝึกและคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน
2. ได้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผลศึกษานาร่อง

ผู้วิจัยได้นาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมไปใช้ในการอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ปฐมนิเทศและชี้แจงการใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ
2. ทดสอบก่อนการอบรม
3. อบรมนักศึกษาวิชาชีพครู จานวน 28 คน
4. ทดสอบความสามารถหลังการอบรม

1. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลังการอบรม

1. ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากอบรม จานวน 6 คน โดยใช้โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2.ประเมินความสามารถการเขียนแผนฯ และความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน
3. ทดสอบความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

1. รายงานผลการการ
พัฒนาหลักสูตรการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนและหลังการอบรม
และความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนก่อนและ
หลังเรียน

นาเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สรุปผล

ภาพที่ 2 กรอบดาเนินการวิจัย
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สาหรับรายละเอียดดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลั กสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ดาเนินดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มีการ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร แนวคิด
ทฤษฏี ผลการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
นามาสังเคราะห์
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) เป็นขั้นตอนที่
ได้จากการนาผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2) เป็นการทดลองใช้หลักสูตร
ขั้น นี้เป็ นการน าหลั กสู ตรและคู่มือฝึ กอบรมนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลั กสูตร (Evaluation: D2) เป็นขั้นตอนการ
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและคู่ มื อ อบรมการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อเสริมสร้างทักษะทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำร (Need Analysis: R1)
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด
ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดลักษณะของหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูล พื้นฐานความต้องการส าหรับนามาใช้ในการพัฒ นา
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช โดยการ
สัมภาษณ์คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน
5 คน อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 10 คน สนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 28 คน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
ตารา งานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้และทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
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2. ศึก ษาและวิ เคราะห์ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (25602564)
3. ศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของครุสภา
4. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
5. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด มุ่ ง เน้ น ภาระงาน หรื อ task-based
learning
จากเอกสาร ตารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการโค้ชหรือ coaching approach จากเอกสาร ตารา
หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
2. แบบสั ม ภาษณ์ ค ณาจารย์ สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
3. แบบสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง ในโรงเรียนที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
4. ประเด็นการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยได้มีวิธีดาเนินการสร้าง ดังนี้
1.1 วิเ คราะห์ สิ่ งที่ ค าดหวัง กั บสภาพที่เ ป็ นจริ ง แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (2560-2564) พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศั กราช 2542 และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของครุสภา
1.2 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1.3 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.4 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช จากเอกสาร ตารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.5 ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฏี งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์
1.6 ศึกษาเอกสาร ตารา เกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
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1.7 กาหนดประเด็นการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมสภาพและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.8 น าแบบวิ เ คราะห์ เอกสารที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นนาไปปรับปรุงแก้ไข
1.9 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรั บปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและการวิจัย
จ านวน 1 คน และผู้ เชี่ย วชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและความสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประเด็ น ค าถาม โดยใช้ แ บบประเมิ น
ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากนั้นนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
(xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (Best,
1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายระดั บ คะแนนความสอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้
ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.73) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06) แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสาร
มีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมาก สามารถนาไปใช้ได้จริง
1.5 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบสั ม ภาษณ์ ค ณาจารย์ สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู และเพื่อพัฒ นาความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
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2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
2.3 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ เพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์
2.4 กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์
2.5 สร้ างแบบสั มภาษณ์ที่เกี่ยวข้อ งกับข้อมูล พื้นฐานความต้องการในการพัฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
2.6 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์
และประเด็นคาถาม โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายระดั บ คะแนนความสอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินได้ค่าเฉลี่ย
(xˉ = 4.33) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.20) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง
และเหมาะสม ในระดับมาก สามารถนาไปใช้ได้จริง
2.6 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ไปสั ม ภาษณ์ ค ณาจารย์ ผู้ ส อน สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. แบบสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ชผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
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3.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
3.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
3.3 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ เพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์
3.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์
3.4 สร้ างแบบสั มภาษณ์ที่เกี่ยวข้อ งกับข้อมูล พื้นฐานความต้องการในการพัฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
3.5 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
และประเด็นคาถาม โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายระดั บ คะแนนความสอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินได้ค่าเฉลี่ย
(xˉ = 4.47) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง
ในระดับมาก สามารถนาไปใช้ได้จริง
3.6 น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
4. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับประเด็นการสนทนากลุ่ม
4.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
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4.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นสนทนากลุ่ม
4.4 สร้ า งประเด็ น การสนทนากลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานความต้ อ งการ
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
4.5 นาประเด็นการสนทนากลุ่ มที่ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ ว เสนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสอดคล้ อ ง
ของวัตถุประสงค์และประเด็นคาถาม โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายระดั บ คะแนนความสอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
โดยผู้ เชี่ย วชาญได้ ป ระเมิน ได้ค่ าเฉลี่ ย (xˉ = 4.13) และมีส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03)
แสดงว่าประเด็ นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีความสอดคล้องในระดับมาก
สามารถนาไปใช้ได้จริง
4.6 นาประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ที่ปรับปรุงแก้ไขจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
1. การหาคุ ณภาพของเครื่อ งมือ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิท ยานิพนธ์ และผู้ เ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมิน
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ผลจากการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (xˉ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้ อ งของประเด็ น ในการวิ เ คราะห์ เ อกสาร
และการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์ค่ าเฉลี่ยตังแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายความคาดหวัง
สภาพปั ญ หา และวิ เ คราะห์ เ อกสารแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฏี แ ละความต้ อ งการจากคณาจารย์
อาจารย์พี่เลี้ยงและครูพี่เลี้ยง และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ พั ฒ นาพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิด วิเคราะห์ ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis) ผู้วิจัยได้สรุป
ขั้น ดาเนิน การ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล การสร้าและหาประสิ ทธิภาพเครื่องมือได้
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis: R1)
วัตถุประสงค์เฉพาะ

วิธีการศึกษา

เพื่อกาหนดลักษณะ
หลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดย
เน้นภาระงานและ
การโค้ช

1. ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร
ตารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

1. เอกสาร ตารา แนวคิด แบบวิเคราะห์
ทฤษฏีเกี่ยวกับ
เอกสาร
1.1 การอ่านเชิง
วิเคราะห์
1.2 การคิดวิเคราะห์
1.3 การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม
1.4 การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content
Analysis)

สภาพและข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
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ตารางที่ 5 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis: R1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์เฉพาะ

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

เพื่อกาหนดลักษณะ
หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช

1. สัมภาษณ์คณาจารย์
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย
2. สัมภาษณ์อาจารย์
พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
ของนักศึกษาศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3. สนทนากลุ่ม
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

1. คณาจารย์สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย
2. อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่
เลี้ยง
3. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5

2. แบบสัมภาษณ์
คณาจารย์สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
3. แบบสัมภาษณ์
อาจารย์พี่เลี้ยง/ครู
พี่เลี้ยง
4. ประเด็นการสน
นทนากลุ่มของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content
Analysis)

ผลที่ได้รับ
สภาพและข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช
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ขั้นตอนที่ 2 กำรออกแบบและพัฒนำ (Design and Development: D1)
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจั ยได้ออกแบบและพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ฉบับร่าง โดยได้ดาเนิน
การดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดกรอบร่างแนวคิดและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู และเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
วิธีดาเนินการ
พัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพปัญหาและความจาเป็นของหลักสูตร 2) หลักการ
ของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย 5) กระบวนการฝึกอบรม
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ละ 8) การวัดและประเมินผลหลักสูตร
1. นาร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนา
คาแนะนาดังกล่าวมาแก้ไข ปรับปรุง จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพ
จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุง
2. นาร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ไปทดลองใช้ (Try out) กับครูภาษาไทย ที่ไม่มีตาแหน่งวิทยฐานะ โดยเป็น
ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศูนย์เครือข่ายที่ 20 และศูนย์เครือข่ายที่ 21 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จานวน 5 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
โดยเป็นการสมัครใจเข้ารับการอบรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
หลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการพั ฒ นาการจั ด การ เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานสาหรับนักเรียน
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2.3 แบบวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2.4 แบบประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรม
2.5 แบบประเมิน ความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
2.6 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.7 แบบวัดความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ)
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ชผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1.1ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
1.3 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
1.5 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์
1.6 กาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
1.7 นาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ ช ฉบั บ ร่ า ง ไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความเหมาะสม จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุง
1.8 นาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ฉบับร่าง ที่ได้แก้ไขเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching
จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน
ตรวจสอบความสอดคล้ องและความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่ ว น
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในระดับมาก
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ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายระดั บ คะแนนความสอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสม
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสม
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสม
ในระดับน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องได้ค่าเฉลี่ย
(xˉ = 4.60) และมีส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) และประเมินความเหมาะสมได้ค่าเฉลี่ ย
(xˉ = 4.65) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47) แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้อง
และความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถนาไปใช้ได้จริง
1.9 น าหลั กสู ตรและคู่ มือ ฝึ ก อบรมนัก ศึก ษาฝึ กประสบการณ์ ไปใช้ ในการน าร่ อ ง
(Pilot Study) กับครูภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้มีวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้
2.1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างหน่วยการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม
2.1.2 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
2.1.3 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช
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2.1.4 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์
2.1.5 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
2.1.6 ออกแบบหน่ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารจั ดกิ จ กรรมการฝึ ก อบรม
ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการอบรมจานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จานวนชั่วโมง

1
2
3
4

การอ่านเชิงวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์
แนวคิด task-based learning
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
รวม

8
8
8
8
32

2.1.7 น าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ก ารจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้ างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้นภาระงานและการโค้ช เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
2.1.8 น าหน่ ว ยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมที่แก้ไขปรับปรุงแล้ ว
เสนอผู้ เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์
และประเด็น คาถามด้วยแบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดั บคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
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พิจารณาค่าความสอดคล้ องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.38) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่า
หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมมีความสอดคล้องในระดับมาก สามารถนาไปใช้ได้จริง
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ดังนี้

ตารางที่ 7 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ลาดับที่
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ผลการปรับปรุง
1
ควรเปลี่ยนชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกันหรือใช้ภาษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ
ที่ดึงดูดผู้อ่าน อาจจะเป็นการใช้ชื่อหน่วยในลักษณะคาคล้องจองกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย
ก็ได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
2
ควรเพิ่มคุณสมบัตวิ ิทยากรอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เพื่อที่จะได้ ได้ระบุคุณสมบัติวิทยากรอบรมและผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว
ทราบว่ามีข้อจากัดหรือไม่อย่างไร
3

ควรระบุเกณฑ์การวัดและประเมินให้ละเอียดกว่านี้

4

กิจกรรมที่นามาฝึกอบรมต้องเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติหรือ
อาจเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ดีมาก

ได้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้ 1) สิ่งที่ต้องการวัด
และประเมิน 2) วิธีการวัดและประเมิน 3) เครื่องมือวัดและประเมิน
และ 4) เกณฑ์การวัดและประเมิน
ได้แทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติทุกหน่วยการเรียนรู้
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2.1.9 นาหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมไปใช้ทดลองกับกับครู
ภาษาไทย ซึ่งเป็น ข้าราชการครูที่ไม่มีตาแหน่งวิทยฐานะ โดยเป็นครูผู้ สอนภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศูนย์เครือข่ายที่ 20 และศูนย์เครือข่ายที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จานวน 5 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการสมัครใจเข้ารับ
การอบรม
2.1.10 นาหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมไปใช้ทดลองไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
การสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ผู้ วิจัยได้
ดาเนินการดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2.2.2 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเน้นภาระงาน
2.2.3 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และ คิดวิเคราะห์
2.2.4 ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยชื่ อ แผนการจั ด
การเรี ย นรู้ 1) มาตรฐานการเรี ย นรู้ / ตั ว ชี้วัด 2) สาระการเรียนรู้ 3) จุดประสงค์ 4) สาระส าคั ญ
5) สาระการเรียนรู้ 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) ชิ้นงาน/ภาระงาน 8) กระบวนการกิจกรรม
การเรียนรู้ 9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 10) การวัดและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดแผนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
แผนที่
1
2
3
4

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
อ่านเชิงวิเคราะห์บทความ
อ่านเชิงวิเคราะห์เรื่องสั้น
อ่านเชิงวิเคราะห์กวีนิพนธ์
อ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
รวม

จานวนชั่วโมง
3
3
3
3
12

2.2.5 น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
2.2.6 น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานที่ แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยใช้
แบบประเมิน ซึ่งมีลั กษณะเป็น มาตราส่ว นประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
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ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดั บคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้ อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้น ภาระงาน เพื่อเสริมสร้ างความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.52) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.33)
แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
สามารถนาไปใช้ได้จริง
2.2.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไปทดลองใช้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเหมาะสมของการนาไปใช้
ตารางที่ 9 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน
ลาดับที่

สิ่งที่ควรปรับปรุง

ผลการปรับปรุง

1

บทอ่านควรเป็นเรื่องเกีย่ วกับวัยของ
ผู้เรียน

2

เวลาในการทากิจกรรม
อาจไม่เพียงพอ

ได้เ ปลี่ย นบทความเป็ นเรื่ องที่ เกี่ย วกับ วัยของผู้ เรีย นแล้ ว
โดยคัดเลือกบทความชื่อว่า ปัญหาวัยรุ่น ซึ่งเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่น ซึ่งบทความที่เลือกมาครั้ง
แรกเป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
ได้ ล ดกิ จ กรรมบางอย่ า งลงเพื่ อ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ เวลา เช่ น
กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นเขี ย นเรี ย งความภายในคาบเรี ย น ซึ่ ง
ผู้เชี่ยวชาญให้แก้ไขโดยการมอบเป็นภาระงานไปทาต่อที่
บ้าน จากนั้นให้นามาเสนอในคาบต่อไป
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ตารางที่ 9 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน (ต่อ)
ลาดับที่
3

สิ่งที่ควรปรับปรุง

ผลการปรับปรุง

บางแผนฯ มีจดุ ประสงค์มากข้อไป
ได้ระบุจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม และตัด
อาจจัดกิจกรรมไม่ครบจุดประสงค์ใน จุดประสงค์บางข้อที่ไม่เกีย่ วข้องออก
ชั่วโมงนั้น ๆ

2.2.8 นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
2.3 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
การสร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย การออกแบบแผนการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.3.2 กาหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
2.3.3 สร้างแบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2.3.4 นาแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสม
2.3.5 น าแบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ของนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู ที่แก้ไขแล้ วให้ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้ว ย
ผู้ เชี่ย วชาญด้า นหลั กสู ตรและการสอน 1 คน ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning
และ coaching
จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน และผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการวัด
และประเมิน ผล จ านวน 1 คน ตรวจสอบความสอดคล้ อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลั กษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้ อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.71) และมีส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.31) แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัด
การเรี ย นรู้ ของนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู มีความสอดคล้ องในระดับมากที่สุ ด สามารถ
นาไปใช้ได้จริง
2.3.6 นาผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรั บปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.4 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.4.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย เกี่ยวกับประเมินความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ของของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.4.2 กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.4.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.4.4 น าแบบประเมิ นความสามารถในการจั ดการเรีย นรู้ ของของนัก ศึก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความเหมาะสม
2.4.5 น าแบบประเมิ นความสามารถในการจั ดการเรีย นรู้ ของของนัก ศึก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พครู ที่ แ ก้ไ ขแล้ ว ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้ว ยผู้ เ ชี่ ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching
จานวน 1 คน ผู้ เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จานวน
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1 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้ อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานไม่เ กิน 1.00 จึงเป็ นที่ย อมรั บได้ ทั้งนี้ แบบประเมิน ความสามารถในการจั ด
การเรียนรู้ของของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.41
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06) แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสอดคล้องในระดับมาก สามารถนาไปใช้ได้จริง
2.4.6 นาผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ ให้ ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีความถูกต้องสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.5 แบบวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังการฝึกอบรม
การสร้ า งและพั ฒ นาแบบวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษาดังนี้
2.5.1 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้
2.5.2 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิด
วิเคราะห์ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
2.5.3 กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเรียนรู้
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2.5.4 สร้างแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ านวน 1 ชุ ด ส าหรั บ ใช้ ทดสอบก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรม เป็ น แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ แต่ต้องการใช้จริง 40 ข้อ จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม รายละเอียดโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แสดงตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

1

ทักษะการอ่าน...
สะพานสูค่ วามสาเร็จ
ทักษะการคิด..
พิชิตเป้าหมาย
task-based learning:
แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ด.ี ..นาทฤษฏีสู่การ
ปฏิบัติ
รวม

2
3
4

ระดับความสามารถ (จานวนข้อ)
ความจา เข้าใจ นาไปใช้

วิเคราะห์ ประเมินค่า

สร้างสรรค์

รวม
(ข้อ)

2

3

2

5

-

-

12

3

4

1

3

1

-

12

4

3

2

2

1

1

13

4

4

1

3

1

-

13

13

14

6

13

3

1

50

2.5.5 นาแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพครู ที่แก้ไขแล้ ว ให้ ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้ว ยผู้ เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จานวน
1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิด วิเ คราะห์ จ านวน 1 คน และผู้ เชี่ย วชาญทางด้า นการวัดและประเมิ นผล จานวน 1 คน
ตรวจสอบความสอดคล้ อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
มากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานไม่ เ กิ น 1.00 จึ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ได้ ทั้ ง นี้ แ บบวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การจั ดการเรีย นรู้ ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้ เชี่ยวชาญได้ประเมินได้ค่าเฉลี่ ย
(xˉ = 4.53) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.35) แสดงว่าแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจั ด การเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ กษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู มีค วามสอดคล้ อ งในระดั บมากที่ สุ ด
สามารถนาไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11 สรุปข้อเสนอแนะแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ลาดับที่
1
2
3
4

สิ่งที่ควรปรับปรุง
ตัวเลือกบางข้ออาจตอบได้หลายคาตอบ
บางข้อใช้ภาษาไม่ชัดเจน ผู้อ่านอาจ
ตีความหมายได้หลายความหมาย
บางข้อคาเฉลยเด่นชัดมาก ควรปรับปรุง
บางข้อไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลการปรับปรุง
ได้ปรับปรุงตัวเลือกเรียบร้อยแล้ว
ได้ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในการถามแล้ว
ได้ปรับคาเฉลยให้ใกล้เคียงกับตัวลวง
ได้เปลี่ยนข้อคาถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์แล้ว

2.5.6 นาแบบวัดความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ไปหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบวัด โดยนาไปทดสอบ
กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วในปีการศึกษา 2558 จานวน 28 คน และใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.50-0.89 ค่าอานาจ
จ าแนกระหว่ า ง 0.21-0.64 และน ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา
โดย Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทัง้ ฉบับ .93 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ)
2.5.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นนาไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

124
2.6 แบบวั ด ความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักเรียนก่อนและหลังการการเรียน
การสร้ า งและพั ฒ นาแบบวั ด ความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่า นเชิง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษาดังนี้
2.6.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจั ยเกี่ย วกับการประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้า น
จัดการเรียนรู้
2.6.2 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิด
วิเคราะห์
2.6.3 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยเกี่ยวกับการออกข้อสอบ
2.6.4 กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเรียนรู้
2.6.5 สร้ า งแบบวั ด ความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จานวน 1 ชุด สาหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ จากนั้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
รายละเอี ย ดโครงสร้ า งการวิ เ คราะห์ แ บบวั ด ความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ แสดงตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ความสามารถ
ด้านทักษะการ การอ่านเชิง
อ่านเชิงวิเคราะห์ วิเคราะห์บทความ
และคิดวิเคราะห์
(จานวนข้อ)
รวม

8

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
การอ่านเชิง
วิเคราะห์
เรื่องสั้น
7

การอ่านเชิง
วิเคราะห์
กวีนิพนธ์
8

การอ่านเชิง
วิเคราะห์
วรรณคดี
7

รวม
(ข้อ)

30

2.6.6 นาแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.56) และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.35) แสดงว่าแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถนาไปใช้ได้จริง
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะดังต่อไปนี้
ตารางที่ 13 สรุปข้อเสนอแนะแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน
ลาดับที่
1
2
3

สิ่งที่ควรปรับปรุง

ผลการปรับปรุง

ข้อความที่ยกมาในแบบทดสอบบางข้อสั้นเกินไป ได้ปรับเปลีย่ นข้อความให้มีความยาวเพิ่มมากขึ้น
อาจง่ายสาหรับนักเรียน
คาถามบางคาถามยังกากวมอาจไม่ตอบสนอง
ได้แก้ไขให้คาที่กากวมแล้ว
การอ่านเชิงวิเคราะห์
มีการพิมพ์ผดิ บางที่
แก้ไขคาที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้องแล้ว

2.6.7 นาแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนไปหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกของแบบวัด โดยนาไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ กาลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 35 คน และใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบที่ มีค่าความยาก
ง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่าย 0.50-0.83
และค่าอานาจจาแนก 0.06-0.72 และนามาหาค่าความเชื่อมั่นด้ว ยการหาค่าสั มประสิ ทธิ์อัล ฟา
โดย Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.88 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ)
2.6.8 ปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นนาไปทดลองใช้
กลับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2.7 แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การประเมิ น โครงร่า งของหลั กสู ตรฝึ กอบรมในการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ด าเนิ น
การ ดังต่อไปนี้
2.7.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย การออกแบบการประเมินโครงร่างหลักสูตร
2.7.2 กาหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบการประเมินโครงร่างหลักสูตร
2.7.3 สร้างแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร
2.7.4 น าประเมิ น โครงร่ า งของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
2.7.5 น าประเมิ น โครงร่ างของหลั ก สู ตรฝึ ก อบรมที่แ ก้ ไขแล้ ว ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
จานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน taskbased learning และ coaching จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน และผู้เชี่ย วชาญทางด้าน
การวัดและประเมินผล จานวน 1 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
น้อยที่สุด
พิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้ อ ง ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตั้ ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป และค่ า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.56) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.35) แสดงว่า
ประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด สามารถนาไปใช้ได้จริง
2.7.6 นาผลการประเมินความสอดคล้ องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การออกแบบการประเมิน โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมถูกต้อง
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ก่อนที่จะนาไปใช้

ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

1. เพื่อร่างและหาคุณภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช

ร่างและหาคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดย
ใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้นภาระ
งานและการโค้ช

แบบประเมิน
โครงร่างหลักสูตรฯ

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

โคร่งร่างหลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช

2. เพื่อสร้างหน่วยการ
เรียนรู้การจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมการ
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

ดาเนินการออกแบบและ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้การ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based learning
และ coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based learning
และ coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน

แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้
ฝึกอบรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับ (Rating Scale)

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

หน่วยการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช

นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและ
การโค้ช จานวน 4 หน่วย
การเรียนรู้

3. เพื่อนาหน่วยการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
(Try Out)

นาหน่วยการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและ
การโค้ช จานวน 1 หน่วย
การเรียนรู้ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง (Try Out)

4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
ครูภาษาไทย ที่ไม่มีตาแหน่ง
วิทยฐานะ โดยเป็นครูผู้สอน
ภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศูนย์
เครือข่ายที่ 20 และศูนย์
เครือข่ายที่ 21 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
จานวน 5 คน โดยเป็นการ
สมัครใจเข้ารับการอบรม

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ
ภาระงานและการโค้ช
จานวน 4 หน่วย
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้การจัด 1. การวิเคราะห์เนื้อหา
กิจกรรมการฝึกอบรม
(Content Analysis)
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
จานวน 1 หน่วย
การเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะ
การอ่าน...สะพานสู่
ความสาเร็จ

หน่วยการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
ที่ผ่านการทดลองใช้
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

4. เพื่อสร้างแผน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

ดาเนินการออกแบบและ
พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดย
เน้นภาระงาน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน

แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า
5 ระดับ (Rating Scale)

5. เพื่อนาแผนการจัด
การเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนไปทดลองใช้

นาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนไปทดลองใช้กับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. task-based learning และ
coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แผนการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์เนื้อหา
ตามแนวคิด task-based (Content Analysis)
learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน

ผลที่ได้รับ
แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่ผ่านการ
ทดลองใช้แล้ว
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

6. เพือ่ สร้างและพัฒนา
แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

ออกแบบและพัฒนาแบบวัด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

แบบวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เป็นแบบวัดชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 50 ข้อ

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่ผ่านการหาคุณภาพ
เครื่องมือแล้ว

7. เพื่อนาแบบวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองใช้

นาแบบวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ไปใช้ทดลองกับนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อปีการศึกษา 2558

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based
learning และ coaching
จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
นักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พึ่ง
สาเร็จการการศึกษา เมื่อ
ปีการศึกษา 2558 จานวน
28 คน

แบบวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นแบบวัดชนิดปรนัย
4 ตัวเลือก จานวน
50 ข้อ ไปทดลองใช้

1. ค่าความยากง่าย (r)
2. ค่าอานาจจาแนก (p)
3. ค่าความเชื่อมันของแบบ
วัดความรู้ความเข้าใจ

แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

8. เพือ่ สร้างและพัฒนา
แบบวัดความสามารถด้าน
ทักษะทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

ออกแบบและพัฒนาแบบวัด
ความสามารถด้านทักษะ
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based learning
และ coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
9. เพื่อนาแบบวัด
นาวัดความสามารถด้าน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ความสามารถด้านทักษะ ทักษะทักษะการอ่านเชิง
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนไปทดลองใช้กับ ที่กาลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ของนักเรียนไปทดลองใช้ นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2559 จานวน
35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

แบบวัดความสามารถ
ด้านทักษะทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน เป็นแบบวัด
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 30ข้อ

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แบบวัดความสามารถด้าน
ทักษะทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่ผ่านการหา
คุณภาพเครื่องมือแล้ว

แบบวัดความสามารถ
ด้านทักษะทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน

1. ค่าความยากง่าย (r)
2. ค่าอานาจจาแนก (p)
3. ค่าความเชื่อมันของแบบ
วัดความสามารถ

แบบวัดความสามารถด้าน
ทักษะทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่ผ่านการ
ทดลองใช้แล้ว
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) (ต่อ)
วิธีการศึกษา

10. เพื่อสร้างและพัฒนา ดาเนินการสร้างและพัฒนา
แบบประเมินโครงร่างของ แบบประเมินโครงร่างของ
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม

11. เพื่อสร้างและพัฒนา
แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

ดาเนินการสร้างและพัฒนา
แบบประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based learning
และ coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based learning
และ coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

แบบประเมินโครงร่าง
ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แบบประเมินโครงร่างของ
หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่าน
การหาคุณภาพเครื่องมือ
แล้ว

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ที่ผ่านการหา
คุณภาพเครื่องมือแล้ว

131

วัตถุประสงค์
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

12. เพื่อสร้างและพัฒนา
แบบประเมิน
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

วิธีการศึกษา

ดาเนินการสร้างและพัฒนา
แบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้
1. ด้านหลักสูตรและการสอน
1 คน
2. ด้าน task-based learning
และ coaching จานวน 1 คน
3. ด้านสถิติและการวิจัย
จานวน 1 คน
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จานวน 1 คน
5. การวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน

เครื่องมือ

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

ผลที่ได้รับ

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ที่ผ่านการหา
คุณภาพเครื่องมือแล้ว
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ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรมฯ (Implementation: R2)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One
Group Pretest-Posttest Design) มาเป็นแบบแผนในการวิจัย โดยได้ดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 การอบรม (Training)
จั ด อบรมให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 5 สาขาวิ ช าการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 28 คน ที่กาลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ใ นสถานศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดยใช้ ห ลั กสู ต รและคู่ มือ ฝึ ก อบรมการจั ด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรี ยนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จานวน 4 วัน วันละ
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้ น 32 ชั่วโมง ซึ่งอบรมในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 ณ ห้ องทดลองปฏิบัติการ
(Micro Teaching) ห้อง 1401 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู เพื่อ เสริ มสร้า งทั กษะทั กษะการอ่ านเชิ งวิเ คราะห์ แ ละคิดวิ เคราะห์ ของ
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังฝึกประสบการณ์สอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 28 คน
แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบแผนการทดลองแบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดี ย ว
มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (The One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม
นิลพันธุ์, 2555: 144) ดังนี้
แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีดังนี้
O1

X

O2

O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการฝึกอบรม
X หมายถึง การอบรมโดยใช้ ห ลั ก สู ตรและคู่ มือ ฝึ กอบรมการจั ด การเรี ย นรู้
ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
O2 หมายถึง การทดสอบหลังการฝึกอบรม
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วิธีดาเนินการทดลอง
เมื่อได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
1. แบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย การออกแบบแผนการเขี ย นแผนการจั ด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการออกแบบการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
1.3 สร้างแบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
1.4 นาแบบประเมินความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความเหมาะสม
1.5 นาแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพครู ที่แก้ไขแล้ วให้ ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้ว ยผู้ เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จานวน
1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิด วิเ คราะห์ จ านวน 1 คน และผู้ เชี่ย วชาญทางด้า นการวัดและประเมิ นผล จานวน 1 คน
ตรวจสอบความสอดคล้ อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายระดั บ คะแนนความสอดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่ เ กิ น 1.00 จึ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ได้ ทั้ ง นี้ แ บบประเมิ น การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู โ ดยผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ป ระเมิ น ได้ ค่ า เฉลี่ ย (xˉ = 4.71)
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.31) แสดงว่าแบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถ
นาไปใช้ได้จริง
1.6 น าผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งมาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญ เพื่อให้แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การสร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องของนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัย เกี่ยวกับประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแบบประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.3 สร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องของนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.4 น าแบบประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องของนั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
และความเหมาะสม
2.5 น าแบบประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องของนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จานวน
1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิด วิเ คราะห์ จ านวน 1 คน และผู้ เชี่ย วชาญทางด้า นการวัดและประเมิ น ผล จานวน 1 คน
ตรวจสอบความสอดคล้ อง โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195)
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้ องตาม
เกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็น ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
ของของนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.41)
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06) แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู มี ค วามสอดคล้ อ งและเห มาะสมในระดั บ มาก
สามารถนาไปใช้ได้จริง
2.6 น าผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งมาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ให้ ป ระเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิช าชีพครู มีความถูกต้องสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก่อนนาไปใช้กับกลุ่ มตัว อย่างโค้ช
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองในขั้นนี้ 1 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การอบรม (Training)
ขอเอกสารจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ถึ ง คณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้แก่
หลักการและเหตุผล เป้าหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลและประโยชน์
ทดสอบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนใช้
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม โดยใช้ แบบวั ดความรู้ความเข้า ใจเกี่ย วกั บการจั ดการเรีย นรู้ข องนักศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 40 ข้อ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ตามหน่วยการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการอบรม จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้
นักศึกษาออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน
ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน
ทดสอบความสามารถของนักศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พครูห ลั ง การ
ฝึกอบรม โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนอบรม แต่สลับข้อ สลับตัวเลือก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นนี้เป็นขั้นทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะ ห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
เปรี ย บเที ย บความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
สถิติ t-test และประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน โดยการหาค่าค่าเฉลี่ย (xˉ ) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาหลังจากฝึกอบรมหลักสูตร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนดาเนินการในระยะที่ 3 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 15 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ (Implementation) ระยะที่ 1
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

1. เพื่อนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
ใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง

นาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและ
การโค้ช ไปใช้กลับ
กลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 28 คน

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. หลักสูตรฝึกอบรม
1. การวิเคราะห์เนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ของ
(Content Analysis)
นักศึกษาวิชาชีพครู
2. t-test independent
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
2. หน่วยการเรียนรู้
การฝึกอบรม
3. แบบวัดความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

ผลที่ได้รับ
1. ผลการสนทนากลุ่ม
(Focus Group
Discussion)
2. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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ระยะที่ 2 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach)
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 6 คน เข้ากลุ่มทดลอง โดยให้เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) เพื่อติดตามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้เวลาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
การจั ดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ารเรี ย นรู้โ ดยเน้น ภาระงาน จานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ล ะ 3 ชั่ ว โมง รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 12 ชั่ ว โมง ไม่ นั บ รวมการทดสอบก่ อ น
และหลังการเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 5 สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ก าลั ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ภาคเรี ย นที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 6 คน ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมตามหลั ก สู ต รการจั ด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ซึ่งเป็นนักศึกษา
ที่อยู่ในการนิเทศของผู้วิจัย โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เข้ า กลุ่ ม ทดลองตามชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 6 ห้อง รวมนักเรียนจานวน 233 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
แบบแผนการทดลอง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบแผนการทดลองแบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดี ย ว
มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (The One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์,
2555: 144) ดังนี้
แบบแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีดังนี้
O1

X

O2

O1 หมายถึง การทดสอบก่อนการเรียน
X หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
O2 หมายถึง การทดสอบหลังการเรียน
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วิธีดาเนินการทดลอง
เมื่ออบรมนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครูตามหน่ว ยการเรียนรู้การจัดกิจกรรม
การอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 6 คน ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ แก่นั กเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองดังนี้
1. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 6 โรงเรี ย น เพื่ อ ติ ด ต่ อ ประสานไปยั ง อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง/ครู พี่ เ ลี้ ย ง
เพื่อขอทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้
1.1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
1.2 โรงเรียนโพรงมะเดื่อ
1.3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
1.4 โรงเรียนราชินีบูรณะ
1.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2. ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น
ภาระงานให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน และอาจารย์
พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ท ดสอบนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย น โดยใช้ แ บบวั ด
ความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบวัดชนิดปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
การเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ไม่นับรวมทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
5. ผู้วิจัยใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) คอยติดตาม ชี้แนะ ให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยโค้ชนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 4 ครั้ง/
คน ตามจานวนแผนการจัดการเรียนรู้
6. ผู้ วิ จั ย และครู พี่ เ ลี้ ย งประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ระหว่ า งที่ ก าลั ง ด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยประเมิ น
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน 4 ครั้ ง ตามจ านวนแผนการจั ด การเรี ย นรู้ จ านวน
4 แผนการจัดการเรียนรู้
7. ผู้ วิ จั ย นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ละอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง/ครู พี่ เ ลี้ ย ง
ร่ ว มสนทนากลุ่ ม หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะแผนการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุง แก้ไข การจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป
8. นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ท ดสอบนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย น โดยใช้ แ บบวั ด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบ
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วัดชนิดปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบวัดความสามารถด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียน แต่สลับข้อ สลับตัวเลือก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้ น นี้ เ ป็ น ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test dependent) และประเมินความสามารถใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ของนั กศึ กษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู โดยการหาค่า เฉลี่ ย (xˉ ) และมีส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และอาจารย์ / ครู พี่ เ ลี้ ย งหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ล้ ว วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. สะท้อ นผลนั กเรี ย นระดับชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้ การเรียนรู้โ ดยเน้ น
ภาระงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดการดาเนินการขั้นตอนที่ 3 ในระยะ 2 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 16 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ (Implementation: R2) ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู

วิธีการศึกษา

นาแบบวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู
ไปทดสอบนักศึกษาที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรม
2. เพื่อประเมิน
ประเมินความสามารถใน
ความสามารถในการเขียน การเขียนแผนการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น โดยเน้นภาระงาน
ภาระงาน

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 28 คน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 28 คน

1. แบบวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

1. t-test dependent

1.ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน

1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

1.ความสามารถใน
การเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผล (Evaluation: D2)
ในขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้
ประเมิน ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อหาประสิ ทธิผ ลและปรับปรุ งหลั กสู ตรฝึกอบรมการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
วิธีดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้นาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช
มาใช้ในการพิจารณาและปรับปรุง โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้
1. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังจากการอบรม
2. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับการโค้ช
(Coaching Approach)
3. ผลการแสดงความคิดเห็ นของอาจารย์ พี่เ ลี้ ยง/ครูพี่เลี้ ยงที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4. ผลการแสดงความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โ ดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ทั้งนีท้ ั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดการดาเนินการขั้นตอนที่ 4 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 17 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช

สะท้อนผลหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรมการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช

2. เพื่อประเมิน
ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์พี่เลีย้ ง/ครูพเี่ ลี้ยง
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
3. นักเรียนที่ได้รับการเรียน
โดยใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 6 คนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 คือ
การติดตามและการโค้ช

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลที่ได้รับ

แบบสะท้อนผล

วิเคราะห์เนื้อหา (Content หลักสูตรฝึกอบรม
Analysis)
การจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
ฉบับสมบูรณ์
แบบประเมิน
1. ความสามารถ
1. ค่าเฉลี่ย (xˉ )
ความสามารถในการ
ในการจัดการเรียนรู้
และมีส่วนเบี่ยงเบน
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา มาตรฐาน (S.D.)
ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2. การวิเคราะห์เนื้อหา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(Content Analysis)
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ตารางที่ 17 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล

3. เพื่อทดสอบ
ความสามารถด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

ทดสอบความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่กาลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2559 จานวน
6 โรงเรียนตามโรงเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่ฝึกประสบการณ์

เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบทดสอบความสามารถ t-test dependent
ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน

ผลที่ได้รับ
1.ความสามารถด้านทักษะ
กา ร อ่ า นเชิ งวิ เ ค รา ะ ห์
แ ล ะ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
ของนักเรียน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้ นฐานและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช
2) เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ กอบรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั กศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช 3) เพื่ อ ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช 4) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกระบวนการ
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลั กสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนามาสังเคราะห์เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D1) เป็นขั้นตอนที่ได้จากการนาผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอน
ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2) เป็นการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นนี้เป็นการนา
หลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ไปใช้ ท ดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิน และปรั บปรุ งหลั กสู ต ร (Evaluation: D2) เป็นขั้ นตอนการประเมิ น
และปรั บปรุ งหลั กสู ตรและคู่มืออบรมการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พครู และเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะทัก ษะทั กษะการอ่านเชิง วิเคราะห์ และคิด วิเคราะห์ โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis: R1)
ในขั้นที่ 1 นี้ ผู้ วิจั ย ได้มีวิธีการศึกษาข้อมูล การศึกษาข้อมูล พื้น ฐานและความต้องการ
(Need Analysis) ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
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เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช โดยผู้วิจัยได้รายงานผลการวิจัยดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการสร้างการพัฒนาหลักสูตรการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
1. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี หลักการพัฒนาวิชาชีพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
ต ารา และงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการพั ฒ นาวิ ช าชี พ พบว่ า การพั ฒ นาวิ ช าชี พ มี ค วามจ าเป็ น
อย่ างยิ่ งสาหรั บ บุ คคลต่าง ๆ ทางการศึกษา ประกอบไปด้ว ยผู้ อานวยการ ศึกษานิเทศก์ และครู
การพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 การที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองไปสู่จุ ดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสู ตร เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวิจัย ก็จะทาให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความ
จาเป็นจะต้องปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การโค้ช
(Coach) การเป็น พี่เลี้ ยง (Mentor) โดยลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพจะต้องเป็นการพัฒ นาที่ใช้
ข้อมูล เป็ น ฐาน ครู คือผู้ ที่จ ะพัฒ นาและต้องอาศั ยวัฒ นธรรมที่เอื้อต่ อการพัฒ นาสมรรถนะส าคั ญ
และศักยภาพ นอกจากนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์
และที่สาคัญคือจะต้องเป็นการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี หลักการการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากการศึกษา แนวคิด
ทฤษฏี หลักการการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการได้เรียกการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้
หลายชื่อด้วยกัน ได้แก่ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านวินิจฉัยสาร การอ่านเพื่อวิเคราะห์ และการอ่าน
อย่ างวิเคราะห์ วิจ ารณ์ ซึ่งเป็ น ทั กษะที่มีความซั บซ้อ นโดยเป็น การอ่านที่จาแนกแยกแยะเนื้อหา
และใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราว เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน
อย่ างละเอีย ด ค้น พบข้อเท็จ จริ ง เข้าใจความคิด ของผู้ เขียน น้าเสี ยง จุ ดมุ่งหมาย แก่นของเรื่อ ง
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต
สนทนา ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร ข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ จาแนกและจับใจความสาคัญของเรื่องได้ว่าใคร
ทาอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเชื่อถือ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล
ขั้นที่ 4 ประยุกต์และนาไปใช้ คือ นาผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงเลือก
อย่างเหมาะสมแล้วนาไปใช้ การอ่านเชิงวิเคราะห์ครูจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกสื่อและแหล่ง
เรี ย นรู้ ต่าง ๆ มาประกอบการฝึ กทักษะให้ แก่ผู้ อ่าน ไมว่าจะเป็นหนังสื อ ตารา เอกสาร เรื่องสั้ น
บทความ นวนิยาย กวีนิพนธ์ วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นต้น
3. ผลการศึก ษา แนวคิ ด ทฤษฏี หลั กการการคิด วิเ คราะห์ จากการศึกษา แนวคิ ด
ทฤษฏี หลักการการคิดวิเคราะห์ จากข้อมูลพบว่าการคิดวิเคราะห์เป็น การคิดขั้นสูงที่มีความสาคัญ
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ต่อทุกคน เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่มีกระบวนการ ช่วยแยกแยะประเด็นหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบที่สาคัญในการที่ผู้เรียนจะเกิดการคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย
3.1 ความสามารถในการตีความ โดยผู้วิเคราะห์จะต้องทาความเข้าใจ และ ให้เหตุผล
แก่สิ่งที่เร้าต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็นการสร้าง
ความเข้าใจต่อสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจย่อม
แตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผล
3.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ กล่าวคือ ผู้วิเคราะห์จะคิดวิเคราะห์ได้ดี
นั้ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจพื้ น ฐานของเรื่ อ งนั้ น เพราะความรู้ จ ะช่ ว ยก าหนดขอบเขต
ของการวิเคราะห์แจกแจงและจาแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง
มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับความสัมพันธ์อย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
3.3 ความช่างสังเกต ช่างสงสั ย และช่างถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ ป ระกอบทั้ ง 3 นี้ ร่ ว มด้ ว ย เพราะจะน าไปสู่ ก ารสื บ ค้ น หาความจริ ง และเกิ ด ความชั ด เจน
ในประเด็นที่จะวิเคราะห์ของเขตของคาถามจะต้องยึดหลัก 4W 1H คือ ใคร (Who) ทาอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (How)
3.4 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึงความสามารถในการใช้
เหตุผ ลจาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งการคิดวิเคราะห์มี 3 ระดับ ได้แก่ การวิเคราะห์หน่วยย่อย (Analysis of
Element) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และการวิเคราะห์หลั กการจัด
ระเบียบ (Analysis of Organization Principles)
4. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี หลักการการ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ taskbased learning จากข้อมูลพบว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ โดย
ผ่านกระบวนการฝึกการคิด การทางานกลุ่ม ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางต่าง ๆ ทางภาษาได้ ไม่
ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ซึ่งทักษะทั้งหมดนี้ได้ผ่านการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้
ลงมือปฏิบัติจริง ตามประเภทของภาระงาน 6 ประเภท ได้แก่
4.1 การลงข้ อมู ล รายการหรื อท าบัญ ชี ร ายการ (Listing) ภาระงานประเภทนี้ ใ ห้
ความสาคัญต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถาม
จากผู้ อื่น ผลของการปฏิบัติภ าระงานจะอยู่ในรูปแบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมข้อความให้ เสร็จ
สมบูรณ์หรือาจเป็นแผนผังความคิดก็ได้ (Draft Mind Map)
4.2 การจัดลาดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ภาระงานประเภท
นี้ประกอบไปด้วย กระบวนการสาคัญ 4 ประการ คือ
4.2.1 การจั ดล าดับเรื่อ ง การกระทา หรือเหตุการณ์ให้ อ ยู่ในล าดับที่ส มเหตุ
สมผล หรือเรียงตามลาดับเวลา
4.2.2 การจัดเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะ ลงไป
4.2.3 การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่หมวดหมู่หรือ หัวข้อที่กาหนดให้
4.2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่กาหนดหมวดหมู่ให้
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4.3 การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูล
ที่มีลั ก ษณะคล้ า ยกัน แต่ มีความแตกต่ างกั นในด้านแหล่ งที่ม า ผู้ เรีย นจะต้องค้นหาความเหมือ น
และความแตกต่ า งของข้ อ มู ล นั้ น กระบวนการเช่ น นี้ ร วมถึ ง การจั บ คู่ เ พื่ อ หาความเหมื อ น
และความแตกต่างกันด้วย
4.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาระงานประเภทนี้มุ่งให้มีการแก้ปัญหา
ที่ต้องใช้ความสามารถด้านเหตุผลและสติปัญญา ผู้เรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาที่ใช้จะ
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็นปัญหา
เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่ าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือกตลอดจน
การประเมิน และการตกลงร่ ว มกัน ในเรื่องการแก้ ปัญหา ภาระงานอยู่ ในรู ปแบบข้ อความสั้ น ๆ
ที่นามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจทาให้กิจกรรมซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
4.5 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่ วนตัว (Sharing Personal Experiences)
ภาระงานประเภทนี้ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเองและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของตนเองกับผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ
4.6 การสร้ างสรรค์ (Creative Task) ภาระงานประเภทนี้ เ รีย กว่ า โครงงาน
โดยผู้เรียนทางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มปฏิบัติปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วย
ปฏิ บั ติ ง านหลายประเภท คื อ บั ญ ชี ร ายการ การเรี ย งล าดั บ และจั ด ประเภท การเปรี ย บเที ย บ
และการแก้ไขปัญหา
สาหรั บขั้นตอนในการจัดกิจ กรรมเน้นภาระงาน ประกอบไปด้ว ย 3 ขั้นตอนหลั ก
ได้แก่ 1) เตรียมภาระงาน (Pre-task) 2) ขั้นภาระงาน (Task) ได้แก่ 2.1ขั้นภาระงาน (Task Stage)
เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ตามประเภทงาน (Task) ดังนี้ 2.1.1) การเปรียบเทียบ
(Comparing) 2.1.2) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 2.1.3) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) 2.1.4) การสร้างสรรค์ (Creative Task) 2.2) ขั้น
วางแผนภาระงาน (Planning Stage) 2.3) ขั้นรายงาน (Report Stage) และ 3) ขั้นหลังภาระงาน
(Language Focus) ได้ แก่ 3.1) ขั้น วิ เคราะห์ ภ าษา (Language Analysis) 3.2) ขั้น ฝึ กหั ด
การใช้ภาษา (Practice) 3.3) ขั้นติดตามผล (Follow-up)
5. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี หลักการการการโค้ชหรือ (Coaching Approach)
จากข้อมูลพบว่า การโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่าผู้ติ ดตาม เป็นการสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้โค้ชช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการทางานในระดับ
ที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคล มีความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเองแสดง
ความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการทางานที่ จะตามมา กระบวนการโค้ชจึงเป็นกระบวนการเสริมพลัง
อ านาจ (Empowering
Process) โดยโค้ ช มี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ตกต่ า งจากผู้ ท าหน้ า ที่ นิ เ ทศ
โค้ชมีบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการติดตามให้
คาปรึกษาที่เป็นกัล ยาณมิตรกั บผู้รับการโค้ช การโค้ช (Coaching) เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
วิชาชีพมากยิ่งขึ้น มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเพราะทาให้ผู้รับการโค้ชมองว่าเป็นผู้คอยให้คาปรึกษา
และช่วยเหลือ มิใช่ผู้มาคอยสั่งการหรือจ้องจับผิด ดังนั้นการรับมอบหมายหน้าที่โค้ชจึงมีเงื่อนไข
มากมายที่แตกต่ างจากการทาหน้าที่นิเทศ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในการโค้ชเป็นองค์ประกอบ
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สาคัญในการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังจะเห็นว่ามีรูปแบบการโค้ช
วิธีการโค้ชแบบต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพหลาย ๆ ด้านเกิดขึ้นมาก ในปัจจุบัน
การโค้ชจึงจัดได้ว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพครู
6. ผลการวิเ คราะห์ แ ผนการจัด การเรีย นรู้ข องนั กศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพครู
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าแผนการจั ดการเรี ย นรู้ ส่ วนมากมีองค์ประกอบครบถ้ว น มีการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ตัว ชี้วัด จุ ดประสงค์ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ อ /แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล ตลอดจนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างไรตามยังพบว่าในด้านของการกาหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้พบว่า กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และจุดประสงค์
ส่วนมากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดขั้นความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ ยังไม่ถึ งขั้นของการวิเคราะห์
มากนั ก นอกจากนี้การจั ดกิจกรรมนั้นพบว่านั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู ส่ ว นมากยังจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนจดจาเนื้อเรื่อง หลักการ และเนื้อหามากกว่าที่จะให้นักเรียนได้วิเคราะห์
สาหรับในด้านของการกาหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้แก่ผู้เรียน ส่วนมากจะเป็นเพียงใบงานหรือ
กิจกรรมถามตอบ ซึ่งงานบางชิ้นยังไม่ตอบสนองตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร
ผลการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 18 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
รายการประเมิน

สภาพการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ

แผนการจัดการเรียนรู้

พบว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาส่วนมากจะเขียนแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ครบองค์ประกอบ มีการเขียน
จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
เนื้อหา
ด้านเนื้อหานั้น นักศึกษาส่วนมากจะกาหนดเนื้อหาตามหน่วยการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้กาหนด เนื้อหาส่วนมาก
จะแบ่งกันอย่างชัดเจน เช่น สอนในด้านทักษะการใช้ภาษา หลักและการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ก็จะสอนไปตาม
เฉพาะเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ยังขาดการบูรณาการนาเนื้อหามาหลอมหลวม
เทคนิค วิธีสอน
นักศึกษามักจะมีวิธสี อนไม่หลากหลาย ส่วนมากครูจะมีบทบาทเหมือนเดิม โดยเน้นการสอนแบบบรรยาย ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้
จากนั้นให้ทาใบงาน ซึ่งตรงนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน นอกจากนี้ยังพบว่าในการเขียนแผนฯของ
นักศึกษา นักศึกษาจะจัดกิจกรรมซ้าแผนฯ เดิม แต่เปลี่ยนเพียงเนื้อหา
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษานาไปใช้พบว่า ส่วนมากจะเป็นใบความรู้ เอกสาร โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง เกม บัตรคา
ภาพประกอบและวีดิทัศน์ ทั้งนี้ยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร โดยพบว่าใบงานมีมากที่สุด เกือบแทบทุกชัว่ โมง ซึ่งใบงานดังกล่าวจะเป็น
ทั้งการให้ทาเป็นกลุ่มและให้ทารายบุคคล แต่การออกแบบใบงานไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ยังเป็นการทาใบงานที่มุ่งเน้น
ความรู้ความจา
การจัดการชั้นเรียน
ด้านการจัดการชั้นเรียนพบว่า นักศึกษาส่วนมากสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้ดี มีทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ แต่บาง
คนอาจจะจัดการชั้นเรียนไม่เก่ง กล่าวคือ ยังไม่สร้างบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะครูเป็นสาคัญ
การสื่อสาร

ด้านการสื่อสารกับผู้เรียน พบว่านักศึกษาส่วนมากมีความสามารถด้านนี้ อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถสอบถามหรือซักถามได้
อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 (ต่อ)
รายการประเมิน
การวัดและประเมินผล

ความเป็นครู

สภาพการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ด้านการวัดและประเมินผล พบว่านักศึกษาจะยังไม่มีความถนัดในด้านนี้ นักศึกษาวัดและประเมินโดยใช้แบบทดสอบ หรืออย่างมาก
ก็ใบงาน ซึ่งไม่ได้มีการให้ความสาคัญในด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งบางคนวัดและประเมินผลไม่ตรงกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แต่ไม่มีการวัดอย่างชัดเจน ทาให้การจัดการเรียนรูไ้ ม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร
ด้านของความเป็นครูพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจติ วิญญาณของความเป็นครูสูง ทุกคนทุ่มเทในการสอนด้วยใจ
มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนโครงการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางสาขาวิชาและทาง
สถาบันที่ฝึกประสบการณ์ แต่ทั้งนี้นักศึกษาบางคนยังไม่แสดงถึงความเป็นมือครูอาชีพหรือครูที่พร้อมจะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
อาจเป็นเพราะว่าการฝึกประสบการณ์เป็นเพียงการฝึกให้นักศึกษาเริ่มต้นที่จะเป็นครูทดี่ ี นักศึกษาจึงยังลองผิดลองถูก ปรับปรุง
พัฒนา ซึ่งอาจยังไม่สามารถเป็นครูมืออาชีพได้ในขณะนี้
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7. ผลการสั มภาษณ์อาจารย์ผู้ สอน สาขาวิช าการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศิลปากร และอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ ยง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา
หลั กสูตรฝึ กอบรมนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพก่อนที่มาฝึกประสบการณ์นั้น มีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดอบรม แม้ว่านักศึกษาดังกล่าวจะผ่านการฝึกประสบการณ์มาแล้วแต่ว่ายังต้องการ
พัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ เพราะทั้งสองทักษะ
ดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ นั ก เรี ย น เพราะไม่ ว่ า จะเป็ น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.)
หรือแม้กระทั่งสานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต่างก็ส่งเสริมและกาหนดให้นักเรีย น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะให้นาเนื้อหาที่มาจากสื่อหลาย ๆ แหล่งมาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน เช่น แบบฝึกเสริมทักษะ บทความ วรรณกรรมและวรรณคดี และนิทาน เพราะจะ
ทาให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ได้วิเคราะห์สื่ออย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้เกิดทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ต่อไป สอดคล้องกับการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ว่านักศึกษาส่วนมาก
กล่ า วว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมอย่ า งเข้ ม เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
การจั ดการเรี ย นรู้ เนื่ องจากนั กศึก ษาอาจจะได้แนวคิด ทฤษฏีใหม่ ๆ มาใช้ใ นการพัฒ นาตนเอง
โดยควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้เวลาอบรมประมาณ 3-4 วัน ประเด็นที่สนใจในการฝึกอบรม
คือ การนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ซึ่งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์มองว่าวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนที่ตัว เองสอนมานั้น
อาจไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และแม้จะผ่าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา แต่พบว่าส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ดังนั้นนักศึกษาจึงสนใจที่จะเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมหากมีการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คณาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงในประเด็นหลัก
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2) ด้านลักษณะของหลักสูตร
และ 3) ด้านเนื้อหาในหลักสูตร ซึ่งผลการสัมภาษณ์ปรากฏดังนี้
7.1 ด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ด้ า นความต้ อ งการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม พบว่ า คณาจารย์ ผู้ ส อน
ภาษาไทย และอาจารย์พี่เลี้ย ง/ครูพี่เลี้ยงต้องการให้ มีการสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรมให้ แก่นักศึกษา
ก่อนที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะให้มีหลักสูตรเฉพาะทางที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจะนามาแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนาไปใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
(อาจารย์ผสู้ อนภาษาไทยคนที่ 1, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559)
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ถ้าการอบรมทาให้นักศึกษาพัฒนาก็ควรมีหลักสูตรฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอบรมที่ มุ่ งเน้ น การน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสอน นั ก ศึ ก ษาจะได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ
ของการฝึกอบรม
(อาจารย์ผสู้ อนภาษาไทยคนที่ 2, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559)
ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ อาจารย์จะต้องมีหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พวกเขา แม้ว่านักศึกษาเหล่านั้นจะผ่านการสอนมา
อย่ า งดี หรื อ ได้ รั บ การฝึ ก สอนมาแล้ ว แต่ แ น่ น อนว่ า ทั ก ษะหรื อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ อ าจยั ง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร ถ้าได้อาจารย์มาให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะเป็นการดีมากค่ะ
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 7, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)
หลักสูตรฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นับว่ามีความสาคัญอย่างมากครับ เพราะนักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนักศึกษาจะได้นาแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน
ส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วย
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 3, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)

7.2 ด้านลักษณะของหลักสูตร
ในด้านลั กษณะของหลั กสู ตร พบว่า คณาจารย์ผู้ ส อนภาษาไทยและอาจารย์
พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง ต้องการให้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
โรงเรีย น เป็น หลักสูตรที่มุ่งเน้ นการบูรณาการ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังบรรยาย
ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
ต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม และผู้เข้าอบรม
สามารถนาไปใช้ในงานของตนเองได้
(อาจารย์ผสู้ อนภาษาไทยคนที่ 2, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559)
หลั ก สู ต รควรเป็ น หลั ก สู ต รที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรง นอกจากนี้ควรเป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติ จากนั้นนามาใช้กับผู้เรียนได้
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 2, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)
หลักสูตรฝึกอบรมจะต้องเป็นหลักสูตรที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาทาให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ นักศึกษาจะต้องนาความรู้ดังกล่าวมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้อาจารย์จะต้องให้คาปรึกษา คาแนะนา ขณะที่พวกเขามาฝึกประสบการณ์
ที่โรงเรียน
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 5, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)

หลักสูตรฝึกอบรมที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่าวิทยากรที่อบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้า
รับ การอบรมเกิด พฤติ กรรมอย่ า งไร ถ้า อบรมการให้ความรู้แล้ ว จบก็นั บ ว่ าได้ เฉพาะผู้ เข้า รับการอบรม
แต่ถ้าอบรมแล้วมีการนิเทศ การโค้ช ติดตามสิ่งที่อบรมไป ก็จะทาให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 4,สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)
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7.3 ด้านเนื้อหาในหลักสูตร
ด้านเนื้อหาสาระในหลักสูตรนั้น จากการสัมภาษณ์ คณาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
และอาจารย์ พี่เ ลี้ ย ง/ครู พี่ เลี้ ย ง เสนอให้ ห ลั ก สู ต รมี เ นื้อ หาที่ ที่ ต รงกั บความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า รั บ
การอบรม เป็นการอบรมที่มุ่งเน้นการนารูปแบบวิธีสอน แนวคิด วิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเชิงวิงเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้
คณาจารย์ผู้ สอนภาษาไทยและอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง มองว่าเนื้ อหาดังกล่ าวจะทาให้ ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับประโยชน์และนามาพัฒนาผู้เรียนได้ ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
ต้องจัดหน่วยการอบรมเป็นอย่างดี อาจมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้นาแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้
ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย เช่น การอ่าน และการเขียน ฯลฯ
(อาจารย์ผสู้ อนภาษาไทยคนที่ 5, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559)
เนื้อหาที่จะนาไปใช้ในการฝึกอบรมนั้นควรเป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และการเขียนแผนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้รับเนื้อหาได้
อย่างครบถ้วน
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 2, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)
ควรเลื อ กเนื้ อหาที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะฝึ ก อบรม เช่ น การจัด การเรี ย นรู้
เทคนิค วิธีสอน การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการสอน การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้อาจนา
แนวคิดที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้วย
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 3, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559)

รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง สามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 19 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 19 สรุปผลการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับสภาพและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
ประเด็น
1. ด้านความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
2. ด้านลักษณะของหลักสูตร

3. ด้านเนื้อหาในหลักสูตร

คาตอบ/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

หมายเหตุ

จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่าส่วนใหญ่มีต้องการให้มีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพราะจะได้เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่าหลักสูตรควรมีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีทั้งการบรรยายและปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์
โต้แย้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ด้วย
จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่า เนื้อหาของหลักสูตรนั้นจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม
กล่าวคือ ต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภาระงานและที่สาคัญคือการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
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8. ประเด็นการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 โดยมีนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งสิ้น จานวน 28 คน ในการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้ได้เป็นผู้ดาเนินการ
เปิดประเด็นการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด taskbased learning ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็นแนวคิดที่ส่วนมากจะพัฒนาทักษะ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งในทางภาษาไทยนั้นยังไม่ได้มีใคร
นามาใช้ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังพบว่าการโค้ช (Coaching Approach)
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากได้ รู้ จั ก แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การโค้ ช หรื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารโค้ ช และมองว่ า การโค้ ช จะช่ ว ย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแน่นอน ส่วนประเด็นความต้องการในการฝึกอบรมนั้นพบว่า
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นมากเห็ น ความส าคัญ ในการพั ฒ นาตนเองในด้า นต่ าง ๆ ทั้ ง ด้ า นการจัด การเรี ย นรู้
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 จานวน 28 คน เกี่ยวกับประเด็นความต้องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ดังผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามตารางที่ 20 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดผลการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
ประเด็น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
task-based learning

ความสาคัญของแนวคิด
task-based learning

ความสาคัญของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์

คาตอบ/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

หมายเหตุ

พบว่านักศึกษาส่วนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Task-based learning และกระบวนการโค้ช (Coaching
Approach) และกล่าวว่าได้รู้จักเฉพาะรูปแบบการสอน เทคนิคการสอนอย่างอื่นที่นามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
นอกจากนี้ในส่วนของการจัดการเรียนรู้พบว่านักศึกษาส่วนมากเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่มาก อาจจะเคยเรียนวิชา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา แต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองจัดกิจกรรมการเรียนถูกต้องหรือไม่ และระบุว่าถ้าจะให้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ก็พอรู้จัก ได้แก่ ประเด็นที่ปรากฏอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบันทึกหลังแผน
นักศึกษามีความคิดเห็นในทานองเดียวกันว่า การที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินั้นจะช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างแน่นอน เพราะถ้าผู้เรียนเรียนเพื่อจาหรือเพื่อเข้าใจ
ฟังบรรยายจากครูอย่างเดียวก็ไม่ทาให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะดังกล่าว เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เป็นทักษะ
ที่ต้องฝึกฝนและค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงเป็นการฝึกผู้เรียนเป็นอย่างดี
และเชื่อได้ว่าจะเกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์อย่างแน่นอน
นั ก ศึ ก ษาตอบเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า การอ่ า นเชิ งวิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากในยุ ค ปั จ จุ บั น
เพราะว่าจากการสังเกตการทางานหรือการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนที่ไม่มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์จะไม่สามารถตอบปัญหาหรือทากิจกรรมอื่นได้ดี นอกจากนี้ถ้าเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่ออื่น ๆ
หากผู้เรียนไม่มีทักษะดังกล่าวก็จะทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริง อะไรเป็นเพียง
ข้ อ คิ ด เห็ น ดั งนั้ น นั ก ศึ ก ษาจึ งมองว่ า เรื่ อ งการอ่ า นเชิ งวิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากทั้ งต่ อ ผู้ เ รี ย น
และต่อนักศึกษาด้วย
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ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดผลการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 (ต่อ)
ประเด็น

คาตอบ/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

หมายเหตุ

ความสาคัญของการโค้ช (Coaching) นักศึกษาให้ความสาคัญเกี่ยวกับประเด็นนีม้ าก โดยระบุว่าการอบรมของครูในปัจจุบันนี้ส่วนมากเป็นการอบรมไปแล้ว
ก็ไม่ดาเนินการต่อเนื่อง โดยคนที่มาอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็ไม่ได้นาความรูห้ รือวิธีการต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็น
รูปธรรมมากนัก อีกทั้งยังระบุว่าการไม่มีการติดตามจึงทาให้ครูไม่เห็นคุณค่าในการอบรม จึงสมควรทีจ่ ะต้องมีการติดตามไป
ในลักษณะโค้ชหรือพี่เลีย้ ง คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนา ดูขั้นตอน วิธีการตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหัวข้อการอบรม และอาจดูพัฒนาสักระยะหนึ่ง ประมาณ 4 -5 ครั้ง
ความสาคัญของการอบรม
นักศึกษาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า การอบรมในเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถ
ในด้านการจัดการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ อย่างแน่นอน แม้ว่านักศึกษาจะบอกว่าได้ผา่ นการเรียนในรายวิชาหรือได้ฝึกประสบการณ์
การสอนมาแล้วเกือบ 1ภาคการศึกษา แต่นักศึกษายังบอกว่าการอบรมเฉพาะเรื่องดังกล่าว จะช่วยยกระดับความสามารถใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังบอกว่าจะเกิดความมั่นใจในการสอนเพิ่มมากขึ้นด้วย
รูปแบบของการอบรม
รูปแบบการอบรมส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการอบรมที่เป็นการฟังการบรรยายและการปฏิบัติควบคู่กันไป โดยให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้หลังการอบรม ส่วนด้านของจานวนวัน พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดอบรมเต็มวัน โดยใช้เวลาตั้งแต่ 08.30-16.30 น. และเป็นการจัดอบรมโดยใช้เวลา
ประมาณ 2-3 วัน และบางคนบอกว่าอาจจะใช้เวลา 3-4 วันก็ได้หากเรื่องนั้นมุ่งในด้านให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นักศึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าการอบรมมีประโยชน์และเชื่อมั่นว่ากระบวนการอบรมจะทาให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิด Task-based learning
จะทาให้นักศึกษานาไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน อีกทั้งจะช่วยเหลือและช่วยชี้แนะ
หรือแนะนาให้นักศึกษาได้เป็นครูมืออาชีพต่อไป
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ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Design and Development: D1)
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการทั้งทางด้านแอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/
ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนสัมมนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร นอกจากนี้ยังให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้พิจารณาและตรวจคุณภาพหลักสูตร โดยผู้วิจัยได้นามาพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฉบับร่าง ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 สภาพปัญหาและความจาเป็นของหลักสูตร
1.2 หลักการของหลักสูตร
1.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.4 สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย
1.5 กระบวนการฝึกอบรม
1.6 กิจกรรมการเรียนรู้
1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.8 วัดและประเมินผลหลักสูตร
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรแต่ละองค์ประกอบ แสดงให้เห็ น
ดังต่อไปนี้
1.1 สภาพปัญหาและความจาเป็นของหลักสูตร
พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะให้คนในชาติมีการศึกษา
ที่ดีนั้น จาเป็น จะต้องมีการปลูกฝังความรู้ต่าง ๆ ของการศึกษาทุกระดับ สร้างเด็กไทยให้มีทักษะ
พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียน
ได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา) Communications, Information and Media Literacy
(ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning skills (ทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู้) (วิจารณ์ พานิช, 2555: 19)
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การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ มี ค วามส าคั ญ เพราะช่ ว ยให้ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ อ่ า น
อย่างละเอีย ด ค้นพบข้อเท็จ จริ ง เข้าใจความคิดของผู้เขีย นและแสดงความคิดเห็ นอย่างมีเหตุผ ล
นอกจากนี้ สุนันท์ อัญชลีนุกูล และคณะ (2544: 98) ยังกล่าวถึงความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์
ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ มีความสาคัญและมีประโยชน์ อย่างยิ่งส าหรับทุกคน เพราะเป็นการอ่าน
อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาส่วนประกอบความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน และใช้เหตุผล
ในการวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ทาให้ ค้นพบข้อเท็จจริง หรือ ข้อสรุป
ที่ถูกต้องและเข้าใจความคิดของผู้เขียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีความจาเป็นอย่ างยิ่ง
ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีผู้ได้เกิดทักษะดังกล่าว นอกจากทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้ว
การคิ ดวิเคราะห์ ก็นั บ ว่ามีค วามจ าเป็น อย่า งยิ่งต่ อการใช้ชี วิตในศตวรรษที่ 21 ดังเช่ นส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 1) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ
แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ
ใคร่ ค รวญในเหตุ แ ละผล โดยแยกแยะพิ จ ารณาไตร่ ต รอง เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งแจ่ ม แจ้ ง ชั ด เจน
มิใช่พิจ ารณาเพีย งแต่การวิเคราะห์ โ ดยการแยกแยะหาความส าคัญ ความสั มพันธ์และหลั กการ
ด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อความจริง
แม้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จะมีความสาคัญดังกล่าวข้างต้น
แต่ปัจ จุบั นยั งพบว่า นักเรี ยนไทยยังมีคุณภาพในด้านนี้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จากผลของการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ประจาปี
2012 พบว่า นักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวมมีคะแนนต่า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ การอ่านของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ มีผลการประเมินพบว่า
1) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ากว่าระดับพื้นฐาน
(ไม่ถึงระดับ 2) ยั งคงมีอยู่ ถึงหนึ่ งในสาม (33%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่านตั้งแต่
ระดับพื้นฐานขึ้นไปมีประมาณสองในสาม (67%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่านสูวกว่า
ระดับพื้นฐานขึ้นไปมีประมาณหนึ่งในสาม (31%) และความสามารถการอ่านในระดับสูง (ระดับ 5
และ 3) เกือบไม่มีนักเรียนไทยที่มีความสามารถอยู่ในระดับนี้ (0.9%) ในขณะที่ประเทศเอเชียที่มี
คะแนนสูงมีนักเรียนกลุ่มนี้ในสัดส่วนสูง ได้แก่ เชี่ยงไฮ้-จีน (25%) ฮ่องกง-จีน (17%) สิงคโปร์ (21%)
ญี่ปุ่น (18%) เกาหลี (14%) และเวียดนาม (5%) (สถาบันส่งเสริมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
2556: 14-15) นอกจากนี้ผ ลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Test: O-NET) ประจาปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทยพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
ที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.36 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ากว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 50 (สานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2558: 2)
การเรีย นรู้ โดยเน้นภาระงาน หรือ task-based learning เป็นการเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานเป็นสื่อกลาง ผู้เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนการภาระงาน โดยแต่ละขั้นตอนการจัด
กิจกรรมจะช่วยจูงใจ ท้าทายผู้เรียนให้ภาระงานจนบรรลุเป็นชิ้นงานขณะปฏิบัติงานผู้เรียนได้ใช้ภาษา
อย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายมากกว่าความถูกต้อง การภาระงานนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทางาน
เป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ทาให้เกิดชิ้นงานในการภาระงาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถทาให้
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ผู้เรี ย นพูดและเขีย นได้ตามสภาพจริงสอดคล้ องกับสถานการณ์จริง นอกจากนี้ผู้ เรียนยังได้ใช้ฝึ ก
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการที่เน้นภาระงาน โดยครูจะจัดกิจกรรม
หรือมอบหมายงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ มีการโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่าง
การปฏิบัติภาระงาน ซึ่ง Willis (1996: 137) and Frost (2005: online) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการเรียนแบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) ว่าเป็นการนาความรู้ที่เรียนแล้วมาเพิ่มพูน
ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ทาให้ผู้เรียน เกิดความมั่นใจในการพูดและการเขียน มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความสนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติจริง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 นับว่าเป็นนักศึกษา
ที่เตรียมฝึกประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู ในอนาคตหากนักศึกษาเหล่านี้ยังขาดทักษะหรือ
กระบวนการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จะทาให้เกิดปัญหาหรือส่งผลไป
ยังนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูกลุ่มนี้ และจากการสังเกตการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความมั่นใจในการสอนและมีการนาเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ
มาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ น้ อ ยก็ อ าจท าให้ ผู้ เ รี ย นไม่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นไม่ ส นใจ
หรือเบื่อการเรียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเฉพาะการบรรยาย จนทาให้ไม่บรรลุเป้า หมาย
หรือตัว ชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้การนิเทศ
จากอาจารย์นิเทศก์ยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
เท่าที่ควรหรือการนิเทศยังเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่กล้าที่จะสอบถามหรือขอคาแนะนาจากอาจารย์หรือ
ครูพี่เลี้ยงได้
กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) เป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ที่ไ ด้รั บ การยอมรั บ ให้ เ ป็ น เครื่อ งมื อ ที่ใ ช้ใ นการพั ฒ นาครูแ ละบุ คลากรให้ ท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ ผู้ โค้ช คอยชี้แนะ และให้ คาปรึกษาผู้ รับการโค้ช อย่างใกล้ ชิด ทาให้ ผู้ ได้รับการโค้ช
ตระหนักรู้ถึงความเป็นไปของตนเองและจุดที่ตนเองยืนอยู่ในทุก ๆ ด้าน อันมีความสาคัญยิ่งต่อการ
กาหนดเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเองที่จะนาไปสู่
เป้าหมายนั้นด้วย ความมุ่งมั่นและตั้งอยู่บนทัศนคติที่ดีผู้ที่มีบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนาความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ได้มีการใช้แนวคิดเน้นภาระงาน หรือ task-based learning (Tbl)
และการโค้ช (Coaching Approach) มาเป็นกระบวนการช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
1.2 หลักการของหลักสูตร
หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีหลักการดังต่อไปนี้
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1.2.1 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีครู
1.2.2 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
1.2.3 เป็นหลักสูตรที่นาแนวคิด task-based learning มาใช้ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
1.2.4 เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ก ารติ ด ตาม ด้ ว ยกระบวนการโค้ ช หรื อ (Coaching
Approach) เพื่อเป็นการติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครูอย่างต่อเนื่อง
1.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้สูงขึ้น
1.3.2 เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย น
ให้สูงขึ้น
1.3.3 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู อ อกแบบแผนการจั ด
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ได้อย่างถูกต้อง
1.3.4 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู น าแนวคิ ด task-based
learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
1.3.5 เพื่ อ ติ ด ตาม ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
1.4 สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย
หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1.4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จประกอบด้วย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.4.1.1 ความหมายของการอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์
1.4.1.2 ประเภทของการอ่าน
1.4.1.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
1.4.1.4 ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์
1.4.2 หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 2 ทั ก ษะการคิ ด ..พิ ชิ ต เป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.4.2.1 ความหมายของการคิดและคิดวิเคราะห์
1.4.2.2 ลักษณะของการคิดและคิดวิเคราะห์
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1.4.2.3 ประเภทของการคิด
1.4.2.4 ขั้นการเรียนรู้ของบลูม
1.4.2.5 กระบวนการคิดวิเคราะห์
1.4.2.6 ประโยชน์ของการฝึกคิดวิเคราะห์
1.4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน
ประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.4.3.1 ความหมายของ task-based learning
1.4.3.2 หลักการสอนตามแนวคิด task-based learning
1.4.3.3 ขั้นตอนของการสอน task-based learning
1.4.3.4 ประโยชน์ของ task-based learning
1.4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.4.4.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.4.2 ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.4.3 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.4.4 หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.4.5 รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.4.6 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
1.5 กระบวนการฝึกอบรม
ในทุกหน่วยการอบรม จะใช้กระบวนการฝึกอบรม 5 ขั้น ได้แก่
1.5.1 ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะมีการอบรม ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้เข้ารับการอบรมโดยอาจให้เล่นเกม หรือดู
วีดิทัศน์ ในเรื่ องที่เกี่ย วข้องกับ สิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1.5.2 ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain Storming)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมพลังสมอง ระดม
ความคิดและปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันและมอบหมาย
ภาระงานภายในกลุ่ม
1.5.3 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกิจกรรมอาจจะให้ศึ กษาเอกสารการเรียนรู้ ทาใบงาน นาเสนอผลงาน
เกี่ยวกับประเด็นที่วิทยากรมอบหมายให้
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1.5.4 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่ว มกันสรุปบทเรียน
ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ อาจสรุ ป ในรู ป แบบการบั น ทึ ก ลงในกระดาษชาร์ ต
สมุดบันทึก หรือแผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้
1.5.5 ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกัน
สะท้อนผลการอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะ
กระบวนการ และเจคติที่ดีต่อไป
1.6 กิจกรรมการเรียนรู้
1.6.1 ทาแบบทดสอบก่อนอบรม
1.6.2 เตรียมความพร้อม
1.6.3 วิทยากรบรรยายให้ความรู้
1.6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.6.5 แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
1.6.6 ผู้เข้าอบรมนาเสนอผลงาน
1.6.7 ทาแบบทดสอบหลังอบรม
1.6.8 ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนหลังจากออกแบบการเรียนการสอน
1.6.9 สะท้อนผลการอบรม
1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.7.1 หลักสูตรฝึกอบรม
1.7.2 โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง
1.7.3 วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย
1.7.4 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualize)
1.7.5 เกม
1.7.6 แบบทดสอบ
1.7.7 ใบงาน
1.7.8 เอกสารการเรียนรู้
1.7.9 กระดาษชาร์ต
1.7.10 ปากกาเคมี
1.7.11 กระดาษ A4
1.8 การวัดและประเมินผลหลักสูตร
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ตารางที่ 21 การวัดและประเมินผลหลักสูตร
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้สูงขึ้น

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน
3. นาเสนอผลงาน
4. ทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาทักษะการ 1. ตรวจใบงาน
อ่านเชิงวิเคราะห์และ
2. สังเกตพฤติกรรมการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทางาน
ให้สูงขึ้น
3. นาเสนอผลงาน
4. ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
1. ตรวจใบงาน
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2. สังเกตพฤติกรรม
นาแนวคิดเน้นภาระงาน การทางาน
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3. นาเสนอผลงาน

1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
4. แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
5. แบบวัดความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน
40 ข้อ เป็นแบบปรนัย
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
4. แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
5. แบบวัดความสามารถด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน จานวน
20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
4. แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

4. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน ได้
อย่างถูกต้อง

1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
3. แบบประเมินความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด
การเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

5. เพื่อติดตาม การโค้ช
นักศึกษาฝึประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. ประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้
4. นาเสนอผลงาน
1. สังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ฉบับร่าง
ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 คน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแนวคิด task-based learning และ coaching จานวน 1 คน
และด้านสถิติและการวิจัย จานวน 1 คน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตร โดยปรากฏผลดังนี้
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2.1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม พบว่ า
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเ คราะห์ แ ละคิ ด วิเ คราะห์ ข องผู้ เ รีย น โดยใช้ก ารเรี ย นรู้โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช มีค วาม
สอดคล้องในภาพรวมมากที่สุด สามารถนาไปใช้ในการอบรมได้จริง ดังตารางที่ 22 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม
รายการประเมิน
1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสังคม
1.2 มีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตร
1.3 มีความจาเป็นทีต้องพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
รวม
2. หลักการของหลักสูตร
2.1 สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน
2.2 มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม
2.3 ผู้อบรมสามารถนาไปใช้ได้จริง
รวม
3. เป้าหมายของหลักสูตร
3.1 ตรงตามมาตรฐาน
3.2 มีความชัดเจน
3.3 จัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
รวม
4.จุดประสงค์ของหลักสูตร
4.1 มีความชัดเจน
4.2 ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระ
4.3 จุดประสงค์นาไปสู่ตัวชี้วัดและมาตรฐาน
รวม
5. เนื้อหาสาระ
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เนื้อหาสาระครบถ้วน
5.3 จัดเรียงลาดับเนื้อหาได้ถูกต้องชัดเจน
รวม

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่าส่วน ระดับความ ลาดับที่
เบี่ยงเบน สอดคล้อง
มาตรฐาน
(S.D.)

4.40
4.20

0.55
0.45

มาก
มาก

1
2

4.40
4.33

0.55
0.51

มาก
มาก

1
-

4.60
4.60
4.80
4.67

0.55
0.55
0.45
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
2
1
-

4.80
4.20
5.00
4.67

0.45
0.84
0.00
0.43

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

1
3
1

3.80
4.80
4.60
4.40

0.45
0.45
0.55
0.48

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3
2
1
-

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
1
1
-
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ)
รายการประเมิน
6. กิจกรรมการฝึกอบรม
6.1 ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
6.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์
6.3 นากิจกรรมในศตวรรษที่ 21
มาบูรณาการ
รวม
7. สื่อประกอบการอบรม
7.1 มีสื่อที่หลากหลาย
7.2 ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างคุม้ ค่า
7.3 สื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น
ในการเรียน
รวม
8. การวัดและประเมิลผล
8.1 วัดได้ตรงตามจุดประสงค์
8.2 ประเมินตามสภาพจริง
8.3 วัดและประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
รวม
รวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่าส่วน ระดับความ ลาดับที่
เบี่ยงเบน สอดคล้อง
มาตรฐาน
(S.D.)

4.20

0.84

มาก

3

4.40

0.55

มาก
มากที่สุด

2
1

4.80
4.47

0.45
0.61

มาก

-

4.35
4.60

0.82
0.55

มาก
มากที่สุด

3
2

4.80
4.40

0.45
0.55

มากที่สุด
มาก

1
-

4.60
4.60
5.00
4.60
4.60

0.51
0.55
0.00
0.55
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
2
1
-

จากตารางที่ 22 พบว่า หลั กสู ตรฝึ กอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้ องในภาพรวม
ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.60) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามีความสอดคล้องระดับ
มากที่ สุ ด และถ้า พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ านที่ มี ค วามสอดคล้ อ งมากที่สุ ด คื อ ด้ า นที่ 5
ด้านเนื้ อหาสาระได้ค่าเฉลี่ ย (xˉ =5.00) และค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00) ซึ่งมีความ
สอดคล้องระดับมากที่สุด รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 2 ด้านหลักการของหลักสูตร
ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.67) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.51) และด้านที่ 3 ด้านเป้าหมาย
ของหลั ก สู ต ร ได้ ค่ า เฉลี่ ย (xˉ = 4.67) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.43) แสดงว่ า
มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านที่ 8 ด้านวัดและประเมินผล ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ =
4.60) และค่าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.55) แสดงว่ามีความสอดคล้ องระดับมากที่สุ ด
ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้ อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการหลั กสูตร
ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.33) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.51) แสดงว่ามีความสอดคล้องระดับ
มาก
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2.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นความเหมาะสมของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพบว่ า
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรี ยนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
มีความเหมาะสมในภาพรวมมากที่สุด สามารถนาไปใช้ในการอบรมได้ ดังตารางที่ 23 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 23 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ฉบับร่าง
รายการประเมิน
1. ที่มาของการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ความจาเป็นในการพัฒนา
1.2 หลักการและเหตุผล
1.3 ตรงกับสภาพความต้องการและความจาเป็น
1.4 รูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา
รวม
2. หลักการของหลักสูตร
2.1 หลักสูตรมีความเป็นไปได้
2.2 นาไปใช้ได้จริง
2.3 มีแนวคิด ทฤษฏีรองรับ
รวม
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 มีความชัดเจน
3.2 มีความเป็นไปได้
3.3 เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
รวม
4. เนื้อหาสาระของหลักสูตร
4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 เนื้อหามีความชัดเจน
4.3 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
4.4 เรียงลาดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
รวม
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. 1 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.2 กระบวนการอบรมมีความเหมาะสม
5.3 สถานที่และระยะเวลามีความเหมาะสม
5.4 กิจกรรมน่าสนใจ
รวม

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่าส่วน ระดับความ ลาดับที่
เบี่ยงเบน สอดคล้อง
มาตรฐาน
(S.D.)

4.20
4.60
4.80
3.80
4.35

0.84
0.55
0.45
0.84
0.67

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

3
2
1
4
-

4.60
5.00
4.80
4.80

0.55
0.00
0.45
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
1
2
-

4.80
4.60
5.00
4.80

0.45
0.55
0.00
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3
1
-

4.80
4.80
5.00
4.80
4.85

0.45
0.45
0.00
0.45
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
2
1
2
-

4.40
4.80
4.75
4.40
4.59

0.55
0.45
0.50
0.55
0.51

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3
1
2
3
-
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ)
รายการประเมิน
6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 มีสื่อหลากหลาย น่าสนใจ
6.2 มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการอบรม
6.3 การใช้สื่อและอุปกรณ์คุ้มค่า
รวม
7. การวัดและประเมินผล
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
7.2 มีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ
ผู้เข้ารับการอบรม
7.3 วัดและประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง
รวม
รวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่าส่วน ระดับความ ลาดับที่
เบี่ยงเบน สอดคล้อง
มาตรฐาน
(S.D.)

4.60
4.60
4.60
4.60

0.55
0.55
0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1
1
1
-

4.40

0.55

มาก

3

4.60
4.80
4.60
4.65

0.55
0.45
0.51
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
1
-

จากตารางที่ 23 พบว่า หลั กสู ตรฝึ กอบรมฉบับร่ างมีค วามเหมาะสมในภาพรวม
ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.65) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47) แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับ
มากที่ สุ ด และถ้ า พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด คื อ ด้ า นที่ 4
ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.85) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.34)
แสดงว่ า มี ค วามเหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น 2 ด้ า น คื อ ด้ า นที่ 2
ด้านหลักการของหลั กสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.80) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.33)
ด้านที่ 3 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.80) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.
= 0.33) แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ด้านที่
1 ด้านที่มาของการพัฒนาหลักสูตร ได้ค่ าเฉลี่ย (xˉ = 4.35) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.67) แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมาก
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลั กสูตรฝึ กอบรม
(ฉบับร่าง) ดังต่อไปนี้
2.2.1 ควรเพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รให้ ค รอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
2.2.2 กิจกรรมที่นามาฝึกอบรมต้องเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติหรืออาจ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ดีมาก
2.2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ต้องเขียน
ให้ละเอียดทุกขั้นตอนอาจเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้ได้
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2.2.4 ควรเปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หรื อ ใช้ ภ าษา
ที่ดึงดูดผู้อ่านอาจจะเป็นการใช้ชื่อหน่วยในลักษณะคาคล้องจองกันก็ได้
2.2.5 ควรเพิ่มคุณสมบัติวิทยากรอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เพื่อที่จะได้ทราบ
ว่ามีข้อจากัดหรือไม่อย่างไร
2.3 ผลการนาร่องใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Pilot Study)
ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้นาร่องกับครูผู้ภาษาไทยเป็นหลักสูตร
ที่มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้จริง ซึ่งผู้วิจัยได้นาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ไปใช้ในการนา
ร่องกับครูภาษาไทยที่ไม่มีตาแหน่งวิทยาฐานะ ตาแหน่งครูผู้ช่วย ที่พึ่งบรรจุเข้ารับราชการได้ไม่ถึง 6
เดือน โดยเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เครือข่ายที่ 20 และศูนย์เครือข่ายที่ 21 จานวน 5 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการสมัครใจเข้ารับการอบรม ซึ่งได้จัดอบรมนาร่อง จานวน 1 หน่วยการเรียนรู้
คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน....สะพานสู่ความสาเร็จ โดยจัดอบรมในวันเสาร์ ที่ 10
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามหมอโนนทัน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการนาหลักสูตรไป
ทดลองใช้นาร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนาหลักสูตรไปใช้จริงว่า มีความเหมาะสมเพียงใด
กิจ กรรม สื่ อและอุ ป กรณ์ การวั ดและประเมิน ผล มีค วามเหมาะสมกับ กิจกรรมหรื อไม่ โดยผล
การศึกษานาร่องนี้จะนาไปใช้ในการทดลองภาคสนามจริง ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการอบรม
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะมีการอบรม ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้ เข้ารับ
การอบรมโดยอาจให้เล่นเกม หรือดูวีดิทัศน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม
อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ขั้ น ที่ 2 ระดมพลั ง สมอง
(Brainstorming)เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมพลังสมอง ระดมความคิด
และปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันและมอบหมายภาระงาน
ภายในกลุ่ม ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือ
ปฏิบั ติกิจ กรรมตามที่ ได้รั บ มอบหมาย โดยกิจกรรมอาจจะให้ ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ ทาใบงาน
นาเสนอผลงานเกี่ยวกับประเด็นที่วิทยากรมอบหมายให้ ขั้นที่ 4 อภิปราย (Discussion) เป็นขั้นตอน
ที่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การอบรมในแต่ ล ะหน่ ว ย
การเรียนรู้ อาจสรุปในรูปแบบการบันทึกลงในกระดาษชาร์ต สมุดบันทึก หรือแผนภาพความคิด
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ ยวกับข้อสรุปที่ได้ และขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection) เป็นขั้นตอนที่มี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมและวิ ท ยากรร่ ว มกั น สะท้ อ นผลการอบรมในแต่ ล ะหน่ ว ย
การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งผลที่ได้จะนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และเจคติที่ดีต่อไป
2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่นาร่องใช้หลักสูตร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า หลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งและมี ค วามเหมาะสม
มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการน าไปใช้ จ ริ ง โดยผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ค รู ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสะท้ อ นผลการอบรม
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แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) กระบวนการฝึ กอบรม
2) ความรู้ความสามารถของวิทยากร 3) การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และ 4)
ประโยชน์ในการนาไปใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมก่อนที่จะนา
หลักสูตรไปใช้จริง โดยได้รับข้อเสนอจากครูผู้เข้ารับการอบรมดังนี้
2.4.1 กระบวนการฝึกอบรม
ผลจากการแสดงความคิดเห็นของครูภาษาไทยด้านกระบวนการอบรม
พบว่าผู้ เข้ารั บ การอบรมมีความเห็ นว่าการอบรมที่จัดขึ้นนั้นมีกระบวนการจัดอบรมอย่างชัดเจน
เป็นไปตามลาดับ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้จากการอบรม ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ทาให้ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และมีพลังในการที่จะ
นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสอนผู้เรียนต่อไป
(ครูภาษาไทยคนที่ 1, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)

2.4.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร
ผลจากการแสดงความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนภาษาไทยด้ า นความรู้
ความสามารถของวิทยากร พบว่าวิทยากรมีความรู้ความสามารถ อบรมได้อย่างกระจ่างชัด มีเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย อบรมอย่างสนุกสนาน ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
การอบรมครั้งนี้ถือว่ามีความสาคัญมากค่ะ แม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง 1 วัน แต่พบว่าไม่
ว่าจะเป็นด้านทักษะกระบวนการอบรม ความรู้ความสามารถของวิทยากร ตลอดจนเทคนิคการอบรมหรือเนื้อหาการ
อบรมเป็นไปอย่างลงตัว และอบรมสนุกกว่าที่อื่นๆ ค่ะ
(ครูภาษาไทยคนที่ 2, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)

2.4.3 การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ผลจากการแสดงความคิด เห็ นของครูผู้ ส อนภาษาไทยด้า นการพัฒ นา
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่มองว่าการอบรมครั้งนี้สามารถช่วยพัฒนาการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
ดิฉันพึ่งสอบบรรจุรับราชการได้ แม้จะมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์มาบ้าง
แล้ว แต่ดิฉันไม่ค่อยมีเทคนิค วิธีการ หรือวิธีสอนที่จะนาไปสู่ทักษะดังกล่าว พอได้เข้ารับการอบรมจากอาจารย์จะทา
ให้รู้ว่า การอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์นั้นมีความสาคัญอย่างมากที่ครูภาษาไทยจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ตรง
นั้นให้ได้ ซึ่งดิฉันเองจะพยายามนาความรู้ที่ได้ไปสู่ผู้เรียนต่อไปค่ะ
(ครูภาษาไทยคนที่ 3, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)
การอบรมในวั น นี้นั บ ว่า เป็น การอบรมที่ มี ประโยชน์อ ย่า งมาก คื อ ได้ รับ ความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน ซึ่งจริง ๆ แล้ว เราเป็นครูภาษาไทยแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าการอ่านแต่ละประเภทสอนอย่ างไร
วันนี้อาจารย์ให้ความรู้ดีมาก เข้าใจการสอนอ่านแบบวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรู้แนวทางว่าการอ่านวิเคราะห์
นั้น มีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไร ซึ่งทาให้มีความมั่นใจในการสอนเพิ่มมากขึ้นครับ
(ครูภาษาไทยคนที่ 4, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)
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2.4.4 ประโยชน์ในการนาไปใช้
ผลจากการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยด้านการนาความรู้
ไปใช้ป ระโยชน์ พบว่า ผู้ เข้ารั บ การอบรมทุกคนจะนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของตนอง และนาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การพัฒนาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้
หลักสูตรอบรมหน่วยที่ 1 ที่อาจารย์บรรยายวันนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความสาคัญมาก
เลยค่ะ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี แม้ว่าเราจะยังไม่มี ประสบการณ์สอน
มากนัก แต่เราก็เรียนรู้จากอาจารย์เป็นอย่างดีค่ะ เสียดายเวลาที่อาจารย์อบรมมีเพียง 1 วัน เท่านั้นจริง ๆ อยากให้
อาจารย์อบรม 3-4 วัน เพราะจะได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ
(ครูภาษาไทยคนที่ 5, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)
การอบรมวั น นี้ ท าให้ ผ มมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ งกระบวนการสอน
และการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ครับ
(ครูภาษาไทยคนที่ 4, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559)

จาการศึ ก ษาน าร่ อ งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมท าให้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด ข้ อ เสนอแนะ
หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ทั้งแผนการจัดกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ เอกสารการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ทั้งนี้ผู้ วิจัย ได้ส รุปผลการศึกษาความคิดเห็นของครู ภาษาไทยที่นาร่องใช้หลั กสูตร
ตามตารางที่ 24 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 24 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่นาร่องใช้หลักสูตร
ประเด็น
กระบวนการฝึกอบรม

ความรู้ความสามารถของวิทยากร
การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์
ประโยชน์ในการนาไปใช้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมพบว่า กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มีลาดับขั้นตอนอย่างขัดเจน ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ทั้งเชิงทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมได้มีการเตรียมตัวก่อนการอบรม มีการวางแผน ปรึกษาหารือกัน
ภายในกลุ่มอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการสรุปผลการอบรมด้วย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสะท้อนผลการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรม ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่ดีมีประโยชน์
จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมพบว่า วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ บรรยายได้อย่างถูกต้องแม่นยา เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนอ่าน จัดกิจกรรมอบรมอย่างสนุกสนาน ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เบือ่ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
มากมาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กในห้องเรียนได้
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รบั ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้าน
การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้ฝึกกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ขณะฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถออกแบบชิ้นงานหรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้เพิ่มมากขึ้น
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รบั ประโยชน์อย่างมากจากการอบรมครั้งนี้ โดยทุกคนกล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่า การอบรมมีประโยชน์อย่างมาก เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนานักเรียน ไม่เฉพาะครู
ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์เท่านั้น แต่หากครูจะต้องออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองการอ่านเชิงวิเคราะห์นี้ได้
เป็นอย่างดี การอบรมครั้งนี้จึงช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
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ผลการนาหลักสูตรไปใช้ (Implementation : R2)
การน าหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ผ่ า นการศึ ก ษาน าร่ อ งและผู้ เ ชี่ ย วชาญไปใช้ ก ลั บ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 28 คน ซึ่งกาลังจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ เนื้อหาซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ การอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดและการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม คือ
ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 จานวน 4 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง ผลปรากฏดังนี้
1.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ที่ทาแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ก่อน
และหลังการฝึกอบรม
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก่อนและหลังฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 25 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 25 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
คะแนนความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวน

คะแนน
เต็ม

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

t

df

p

28
28

40
40

21.64
32.79

2.86
2.11

-18.87

27

.00

*นัยสาคัญทางสถิติ .05

จากตารางที่ 25 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 พบว่า หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทั้งนี้ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย (xˉ = 21.64) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.86)
เมื่อรับการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเฉลี่ย (xˉ = 32.79) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 2.11)
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1.2 ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 5
มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

หน่วยการเรียนรูม้ ีความสมบูรณ์ เหมาะสม
และมีรายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องหน่วย
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วน
4 การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ และเจตคติ
7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลาดับพฤติกรรม
จากง่ายไปยาก
8 กาหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา
9 กิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระ
10 กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง
11 กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน
12 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความสามารถ
ในการเขียน
แผนการจัด
การเรียนรู้

ลาดับ
ที่

4.42

0.51

มาก

5

4.42

0.90

มาก

5

4.50
4.33

0.90
0.89

มากที่สุด
มาก

4
6

4.50

0.52

มากที่สุด

4

4.50

0.80

มากที่สุด

4

4.58
4.50

0.67
0.80

มากที่สุด
มากที่สุด

3
4

4.33

0.89

มาก

6

4.83

0.58

มากที่สุด

1

4.50

0.80

มากที่สุด

4

4.75

0.45

มากที่สุด

2

1
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ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

13 สื่อและแหล่งเรียนรู้มคี วามหลากหลาย
14 สือ่ และแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ
15 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
รวม

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ค่า
ระดับ
ลาดับ
เบี่ยงเบน ความสามารถใน ที่
มาตรฐาน
การเขียน
(S.D.)
แผนการจัด
การเรียนรู้

4.50

0.80

มากที่สุด

4

4.75

0.62

มากที่สุด

2

3.83
4.48

0.72
0.72

มาก
มาก

7

จากตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 พบว่าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.48) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินในระดับมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ย (xˉ =
4.83) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือมีผลการประเมินเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 12 กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.75) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45) และข้อ 14
สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.75) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 0.62) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลาดับพฤติกรรมจากง่ายไปยากมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.58) และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.67) ตามลาดับ แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัด
การเรี ย นรู้ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นข้ อ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 15 มี ก ารวั ด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.83) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก
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ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ข้อที่

ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้

1. ด้านเนื้อหาสาระ
1.1 นาเสนอสาระการเรียนรู้ครบถูกขัน้ ตอน
1.2 นาเสนอสาระการเรียนรู้ถูกต้องและ
ชัดเจน
1.3 นาเสนอสาระการเรียนรูด้ ้วยวิธีการที่
หลากหลาย
1.4 นาการเสนอสาระการเรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
รวม
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ระบุตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
2.2 จัดกิจกรรมการสอนตรงตามตัวชี้วัด
2.3 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
2.4 นาแนวคิด Task-based learning มาใช้
ในการจัดกิจกรรม
2.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
2.6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
รวม
3. ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
3.1 เลือกใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสม
3.2 ใช้สื่อการเรียนรู้ถูกโอกาสและเกิด
ประโยชน์ คุ้มค่า
3.3 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย
รวม
4.ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงานตนเอง
4.3 มีการประเมินตามสภาพจริง
รวม
รวม

ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยง
ระดับ
ลาดับที่
เบนมาตรฐาน ความสามารถใน
(xˉ )
(S.D.)
การจัดการ
เรียนรู้
4.50

0.52

มากที่สุด

2

4.08

0.90

มาก

3

4.50

0.52

มากที่สุด

2

5.00
4.52

0.00
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด

1

5.00
4.67
3.92

0.00
0.49
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

1
4
5

4.92
4.92

0.29
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด

2
2

4.83
4.71

0.39
0.13

มากที่สุด
มากที่สุด

3

4.42

0.51

มาก

3

4.67
4.58
4.56

0.49
0.51
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
1

4.00
4.92
4.67
4.53
4.58

0.00
0.29
0.49
0.17
0.26

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
1
2
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จากตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 พบว่าความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.58) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่ามีความสามารถในการจัด
การเรียนรู้ระดับมากที่สุด ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินในระดับมากที่สุดคือ
ด้าน 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =
0.13) แสดงว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้าน 3 ด้านสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.56) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามี
ความสามารถการจั ด การเรี ย นรู้ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นด้ า นที่ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด
คือ ด้าน 1 ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.52) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.29)
แสดงว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด
1.3 ผลการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้จากการทาแบบวัดความสามารถก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จากการการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จาการทาแบบวัดความสามารถก่อนและหลัง
เรีย นโดยใช้การเรีย นรู้โ ดยเน้น ภาระงานและการโค้ช แสดงผลการวัดความสามารถด้ านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดังนี้
1.3.1 ผลการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากการทาแบบวัดความสามารถก่อนและหลังเรียนโดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
1.3.2 ผลการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หลังจากการเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
แสดงผลคะแนนดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คะแนน
ความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์

จานวน

คะแนน
เต็ม

ค่าเฉลี่ย
(xˉ )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

t

df

p

ก่อนเรียน
หลังเรียน

233
233

20
20

7.55
13.91

2.33
2.40

-31.79

232

.000

*นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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จากตารางที่ 28 พบว่าความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (xˉ = 7.55) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.33) เมื่อได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้านทักษะ
การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 สู ง ขึ้ น โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
(xˉ = 13.91) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.40)
ผลการประเมินผล (Evaluation: D2)
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2) เป็นขั้นตอนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผล ดังต่อไปนี้
1. ผลการแสดงความคิดเห็ นของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผลการศึกษาพบว่าด้าน
กระบวนการจัดอบรมนักศึกษามองว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ระยะเวลามีความเหมาะสม
สถานที่ อาจแคบไปบ้ า งอาจไม่ส ะดวกในการจั ดกิจ กรรมกลุ่ ม ด้ านความรู้ค วามเข้ าใจปรากฏว่ า
นักศึกษามีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน การอ่านเชิงวิเคราะห์
และการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ด้านการนาประโยชน์ไปใช้ให้กับผู้เรียนพบว่านักศึกษาได้นาความรู้
จากการอบรมไปพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน นอกจากนี้ด้านการนา
ความรู้ไปใช้ในอนาคตพบว่า นักศึกษาทุกคนมองว่าการอบรมมีประโยชน์พัฒนาความรู้และสามารถ
น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นอนาคตได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการแสดง
ความคิดเห็นดังนี้
1.1. ด้านกระบวนการจัดอบรม
1.1.1. ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับกระบวนการจัดอบรม ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์ พบว่า นักศึกษาส่วนมากมองว่า
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ตอบสนองความต้องการของผู้เช้ารับการอบรม ดังคาสัมภาษณ์
ดังนี้
การอบรมครั้ง นี้อาจารย์อบรมได้อย่างสนุก ตอบวัตถุประสงค์ของการ
อบรมทาให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย ซักถามปัญหา ตลอดจนมีการวิพากษ์วิจารณ์งานที่ทา ซึ่งทาให้
ได้รับประโยชน์อย่างมาก
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
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กระบวนการอบรมตอบจุดประสงค์ของการอบรม คือ ทาให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะนาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)

1.1.2 ระยะเวลา อาหาร และสถานที่
จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการอบรมด้านระยะเวลา อาหารและสถานที่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่า
ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม อาหารมีรสชาติอร่อย สถานที่มีความเหมาะสม แต่ก็มีบาง
ที่มองว่าห้องอบรมคับแคบไป ดังคาสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
กระบวนการจัดอบรมที่ได้รับนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก อาจารย์มีการ
เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นความรู้ เอกสารประกอบการอบรม อาหาร ระยะ เวลา ตลอดจนเทคนิ ค
ของการอบรมต่าง ๆ ทาให้ผู้เข้าอบรมสนุกไม่เบื่อ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
อาจารย์มีการเตรียมความพร้อมในการอบรมในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
การจัดกิจกรรม เทคนิคการอบรม ระยะเวลาที่ไม่ นานหรือน้อยเกินไป อาหารกลางวัน และอาหารว่างอร่อ ย
พิถีพิถันในการทา ทาให้ผู้เข้าอบรมอิ่มทุกคน
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
ห้องอบรมคับแคบเกินไป บางทีกิจกรรมอาจต้องใช้พื้นที่กว้าง ถ้ามีพื้นที่
กว้างกว่านี้ก็คงทาให้บรรยากาศของการอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย
ในขณะจัดกิจกรรมที่แยกกลุ่มเท่านั้น ถ้านั่งฟังบรรยายก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ
1.2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ ย วกั บ ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นการจั ด การเรี ยนรู้ พบว่ าหลั ง จากการจั ดอบรมแล้ ว นั ก ศึก ษาฯ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ดังคาสัมภาษณ์ดังนี้
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 5 เพื่ อพั ฒ นาความสามารถด้ านการอ่ านเชิงวิ เ คราะห์ แ ละคิ ดวิ เ คราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชเป็นหลักสูตรที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างแท้จริง นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมีประโยชน์ทาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้ลงมือปฏิบัติและได้
ทางานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีเข้าใจการเขียนแผนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
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1.2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Taskbased learning)
จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning) พบว่าก่อน
การอบรมนักศึกษาทุกคนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based
learning) แต่พอหลังจากการจัดอบรมเสร็จสิ้นทาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ดัง กล่ า วเพิ่ม มากขึ้น และสามารถออกแบบกิจ กรรมการเรี ยนรู้โ ดยเน้น ภาระงาน (Task-based
learning) ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
การมาอบรมครั้งนี้นั บว่ ามี ประโยชน์ ทาให้ เข้ าใจแนวคิด task-based
learning ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งได้รู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ อาจารย์อบรมได้อย่างสนุก มีเทคนิคต่าง ๆ ในการอบรม ทาให้ไม่เบื่อ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
การอบรมเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช นั บ ว่ า
มีความสาคัญเพราะนอกจากจะได้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแล้ว ยังเป็นการนาแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่ผู้เรียนด้วย
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)

1.2.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิวเคราะห์และคิดวิเคราะห์
จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ส่ว นใหญ่มีเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิด
วิเคราะห์ แต่ไม่มีความลุ่มลึกในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ทั้งนี้การอบรมจึงทาให้
เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ดังคาสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
การอบรมระยะเวลา 4 วันนี้ทาให้ได้อะไรหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Tbl ตลอดจนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยัง
เปลี่ยน เจตคติที่ดีในการรักที่จะเป็นครู
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน
นับว่ามีความสาคัญอย่างมาก แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งเสริมมากนัก หลังจากที่อบรมไปแล้วพบว่า ได้รับความรู้
ต่าง ๆ มากมาย มีแนวการสอนที่ทาให้ทราบว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์นั้นสามารถพัฒนาได้จากการ
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)

1.3 ด้านการนาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.3.1 ด้านนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน หรือ (Task-based
learning) ไปใช้
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จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ด้านการนาแนวคิด taskbased learning มาใช้ พบว่าหลังจากการจัดอบรมแล้ว นักศึกษาเข้าใจและมั่นใจเพิ่มมากขึ้นใน
การนาแนวคิด task-based learning ไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน ดังคาสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
แนวคิด Tbl นับว่าเป็นแนวคิดใหม่ ที่ผู้เข้าอบรมได้รู้จัก แม้บางกิจกรรม
อาจจะมี ความซั บ ซ้อ นแต่ ผู้ เข้ า อบรมก็ ส ามารถช่ วยกั นวิ เ คราะห์ เ นื้อ หาและแนวทางการจั ด กิจ กรรมได้ ส าเร็ จ
เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วย ซึ่งนับว่ามีประโยชน์เพราะคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ คนที่ไม่ได้ทาก็จะได้ทาเพิ่ม
มากขึ้น
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
การที่อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มย่อยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Tbl
นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะผู้เข้าอบรมต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการวิพากษ์วิจารณ์การเขียน
แผน ทาให้แผนมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)

1.3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ไปพัฒ นาการอ่านเชิ งวิเคราะห์ และคิ ด
วิเคราะห์
จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับ ด้านการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ พบว่านักศึกษา
ส่วนมากเข้าใจการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้นา
ความรู้ด้านการจัด การเรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ดังคา
สัมภาษณ์ดังนี้
การอบรมครั้ ง นี้ นั บ ว่ า มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง โดยเฉพาะการให้ ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์แก่ผู้เข้าอบรม ทาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น
รู้กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)
ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการที่จะนาความรู้ไปใช้ สามารถคิด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่ านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิ เคราะห์ ให้ แก่ผู้ เรีย นเพิ่ มมากขึ้ น ตลอดจนการได้มี ส่วนร่ว ม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559)

2. ผลการแสดงความคิด เห็ น ของอาจารย์พี่ เ ลี้ ย ง/ครู พี่เ ลี้ ย งที่ ช่ ว ยสั งเกตการณ์
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
ผลการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่าส่วนใหญ่มองว่า
การจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นภาระงานมีความส าคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนโดยวิธีลงมือปฏิบัติจริง ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองหลังจาก
อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ดังผลการแสดงความคิดเห็นดังนี้
2.1 การแสดงความคิดเห็นด้านการนาแนวคิด task-based learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้

จากการให้อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงแสดงความคิดเห็นด้านการนาแนวคิด
task-based learning มาใช้ในการพัฒ นาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ พบว่า
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางที่ดีกล่าวคือ มองว่าแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาศัก ยภาพผู้เรียนได้จริง
ดังผลการแสดงความคิดเห็นดังนี้
การสอนตามแนวคิ ด task-based learning เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า น
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์นั้น มีความสาคัญอย่างยิ่ง แต่พบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้แรก ๆ นักศึกษายังไม่ค่อย
มีความมั่นใจในการสอนมากนัก ส่วนมากพะวงกับขั้นตอนมากเกินไป
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 1, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2559)
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงแนวคิด TBL กับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ได้
ดี แต่ก็มีบ้างที่ยังกังวลเกี่ยวกับการสอนว่าจะทันเวลาหรือไม่ ทั้งนี้ก็พบว่านักเรียนสนุก ได้ ลงมือทา ก็ปรับแค่การจัด
กลุ่มผู้เรียนให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 2, สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2559)
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์นั้น จาเป็นอย่างยิงที่จะต้องมี
คาถามที่พัฒนาทักษะดังกล่าวระหว่างดาเนินกิจกรรมด้วย เพราะคาถามนั้นเราอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่าง
ที่ผู้เรียนคิด ทาให้ครูจะต้องพยายามเตรียมคาถามนั้นมาด้วย เพราะไม่อย่างนั้นผู้เรียนจะคิดไม่เป็นเหมือนเดิม
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 4, สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2559)

2.2 การแสดงความคิดเห็นการติดตามการโค้ช (Coaching Approach)

ผลการแสดงความคิดเห็นพบว่า อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงต่างมองเห็น
เป็นไปในทางเดียวกันว่า กระบวนการโค้ชนั้นมีประโยชน์ ผู้โค้ชกับผู้รับการโค้ชเป็นกัลยาณมิตร ผู้โค้ช
คอยให้คาปรึกษาแก่ผู้รับการโค้ชอย่างใกล้ชิด ดังผลแสดงความคิดเห็นดังนี้
การโค้ชเป็นสิ่ งที่ดีมาก เพราะไม่ใช่ การมาตาหนิห รือว่ากล่าวกัน แต่เป็ นการให้
คาปรึกษา หารือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรับคาปรึกษาจากทุก ๆ คน เพราะการ
ที่มีใครให้คาปรึกษาสักคนนับว่าเป็นสิ่งดีที่เราจะต้องนามาพัฒนา นักศึกษาเองก็ต้องเป็นเช่นนั้น บางครั้งเราอาจจะ
เชื่อในความรู้เรา แต่เรารู้หรือไม่ว่าบางครั้งประสบการณ์ก็มีค่ามากกว่าความรู้ ดังนั้นจึงอยากให้นักศึกษาเปิดใจกว้าง
และนาความรู้ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนวันนี้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 6, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2559)
อยากให้มีการโค้ชแทนการนิเทศเพราะว่าการนิเทศแม้จะมีประโยชน์มากในการ
ช่วยแนะนานักศึกษา แต่การนิเทศยังติดตรงที่ว่านักศึกษากับอาจารย์นิเทศนั้นอยู่คนละระดับ ไม่กล้าที่จะซักถาม
มากมาย แต่การโค้ชเปรียบเสมือนมีคนรู้ใจมาช่วยให้คาปรึกษา ติดตามการสอนอย่างใกล้ชิด
(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 5, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2559)
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3. ผลการแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5
ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานพบว่า นักเรียนส่วนมากมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานนั้นทาให้นักเรียน
ได้ฝึกกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งทุกคนมองว่าต้องการให้ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานในทุกวิช า
ดังผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนดังต่อไปนี้
3.1 การแสดงความคิดเห็นด้านกิจกรรม
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับการทากิจกรรม ได้ทางาน
เป็นกลุ่ม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังยังระบุว่าเป็นการเรียนที่มุ่งการคิด
มากกว่าการจา ดังผลการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
ผมเรี ย นแบบนี้ ส นุ ก มากครั บ คุ ณ ครู ส อนให้ รู้ จั ก ลงมื อ ท างาน ผมได้ ท างาน
เป็นกลุ่ม มีการพูดคุยกันครับ ทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 1, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559)
หนูคิดว่าการเรียนแบบ Tbl เป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะจะได้ลงมือทางานใหม่ ๆ ก็ไม่รู้
ว่ามันคืออะไร ครูเองก็บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนอาจไม่รู้เรื่อง แต่พอสัปดาห์ที่สอง ครูก็เริ่มเก่งมากขั้น หนูก็เริ่ม
เข้าใจมากขึ้นค่ะ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 3, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2559)
การเรียนแต่ก่อนเป็นการเรียนแบบครูให้ใบงานและสั่งการบ้านให้นามาส่ง แต่เรียน
แบบ Tbl ครูบอกว่าจะต้องช่วยกันทาให้เสร็จภายในชั่วโมง ถ้ามีการบ้านจะเป็นการบ้านที่ทาให้คิดวิเคราะห์ ไม่มี
การถามแบบจาเหมือนแต่ก่อน ครูสอนสนุกครับ แต่กิจกรรมค่อนข้างใช้เวลานานครับ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 4, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559)

3.2 การแสดงความคิดเห็นด้านผู้สอน
ผลการแสดงความคิ ด เห็ น ด้ า นผู้ ส อนพบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ม องว่ า
ครั้งแรกในการจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานครูยังประหม่าและกังวลกับการจัดกิจกรรม แต่ต่อมาเริ่มมี
ความชานาญมากขึ้น จัดกิจกรรมได้สนุก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ มีสื่อและอุปกรณ์
การเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียน อีกทั้งครูยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ ดังผลการแสดงความคิดของนักเรียนดังต่อไปนี้
คุณครูสอนสนุกมากขึ้น มีสื่อวัสดุต่ าง ๆ มากมายกว่าเมื่อก่อน แต่คุณครูค่อนข้าง
จะกังวลเวลาสอนครับ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2559)
ครูสอนได้สนุกดีครับ แต่ผมเองก็งง ๆ กับสิ่งที่คุณครูให้ทา เพราะไม่เคยเรียนแบบนี้
ครับ ครูบอกว่าจะช่วยพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ผมก็มองว่ามันสามารถพัฒนาการคิดของผมได้เพิ่มมากขั้นครับ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 6, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559)
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ครูเปิดโอกาสให้ทางานอย่างอิสระ สามารถซักถามครูได้ ครูสอนสนุกกว่าเดิมมากครับ
ไม่ต้องฟังครูพูดอย่างเดียว แต่ได้ลงมือทางานด้วยครับ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 6, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559)

3.3 การแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ผลการแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่า
นักเรียนได้ฝึ กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิ เคราะห์มากขึ้น ครูได้นาบทอ่านต่าง ๆ มาให้
นักเรียนฝึกการอ่าน นอกจากนั้นยังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานที่ได้จากการอ่าน โดยฝึกการวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์จากสื่อที่ครูมอบหมาย ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซักถาม และปฏิบัติงาน
มากกว่าการฟังบรรยาย ดังผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนดังนี้
ผมว่าผมได้ฝึกการอ่านเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านวิเคราะห์เรื่องราว เนื้อเรื่อง
ต่าง ๆ ที่คุณครูนามาสอน ซึ่งเทอมที่แล้วส่วนมากครูอีกคนหนึ่งใช้การสอนแบบพูดอย่างเดียว เข้าห้องมาก็สอน โดย
ไม่มีการให้นักเรียนลงมือทางานมากเหมือนการสอนแบบนี้ครับ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 4, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2559)
หนูคิดว่าการเรียนแบบ TBL เป็นการทาให้หนูได้คิดวิเคราะห์ได้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่า
คะแนนสอบหนูอาจจะไม่มาก แต่การสอนของครูทาให้หนูได้ลงมือทาและมีความสุข ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ไม่ต้อง
ฟังบรรยายจากคุณครูมากเหมือนแต่ก่อนค่ะ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559)
ผมว่าการสอนแบบนี้ทาให้ผมได้ฝึกอ่านและฝึกคิดมากขึ้นนะครับ เพราะก่อนจะ
ทางานครูจะให้อ่าน อ่านเสร็จให้ช่วยกันคิด และลงมือทา ผมจึงเชื่อว่าถ้าทาแบบนี้ประจาจะให้ผมอ่านและคิดได้เพิ่ม
มากขึ้นแน่นอนครับ
(นักเรียนโรงเรียนที่ 6, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช
2) เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช 3) เพื่ อ ทดลองใช้ ห ลั กสู ต รและคู่มื อ ฝึ ก อบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงานและการโค้ ช 4) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกระบวนการ
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลั กสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนามาสังเคราะห์เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D1) เป็นขั้นตอนที่ได้จากการนาผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอน
ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2) เป็นการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นนี้เป็นการนา
หลั ก สู ต รและคู่ มื อ ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ไปใช้ ท ดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิน และปรั บปรุ งหลั กสู ต ร (Evaluation: D2) เป็นขั้ นตอนการประเมิ น
และปรั บปรุ งหลั กสู ตรและคู่มืออบรมการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พครู และเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะทัก ษะทั กษะการอ่านเชิง วิเคราะห์ และคิด วิเคราะห์ โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลดังกล่าว ดังต่อไปนี้
สรุปผลการวิจัย
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. ผลการศึก ษาข้อ มูล พื้น ฐานและความต้อ งการในการการพัฒ นาหลั กสู ตรการจั ด
การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึก ษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชีพ ครู เพื่ อ เสริ มสร้า งทัก ษะการอ่ านเชิง วิเ คราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและความต้ อ งการในการพัฒ นาการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ทั้งการศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนภาษาไทย อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง และการสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิช าชีพ ชั้น ปี ที่ 5 สาขาวิช าการสอนภาษาไทย พบว่า มีความต้องการที่จะให้ มี
การฝึ ก อบรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ พั ฒ นาต้ อ งมี
องค์ ป ระกอบครบถ้ ว น มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ชั ด เจน เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม แสดงความคิดเห็น โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี และต้องนาแนวคิ ดการเรียนรู้
โดยเน้ น ภาระงานมาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน ทั้งนี้ส อดคล้ องกับคาสั มภาษณ์และการสนทนากลุ่ ม
ที่ ม องว่ า การฝึ กอบรมมี ค วามส าคั ญ และมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเข้ า รั บ การอบรมเพื่ อเพิ่ มพู นความรู้
ของตนเอง
2. ผลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ข องนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้ น ภาระงานและการโค้ช ประกอบไปด้ ว ย 1) สภาพปัญ หาและความจ าเป็ นของหลั ก สู ต ร
2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ 4หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning:
แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
และ 5) กระบวนการฝึ ก อบรม ซึ่ ง มี ก ระบวนการจั ด กิ จ กรรมการอบรม 5 ขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่เ รี ย กว่ า SBADF ดั ง นี้ ขั้ น ที่ 1 เร้ า ความสนใจ (Stimulation)
เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี จุ ดประสงค์เ พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ เ ตรีย มความพร้ อ มก่ อนที่ จ ะมี การอบรม
ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่ งเร้ าความสนใจผู้ เข้ารับการอบรมโดยอาจให้เล่นเกม หรือดูวีดิทัศน์ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain Storming) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมรวมพลั ง สมอง ระดมความคิ ด และปรึ ก ษาหารื อ กั น ก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ อบรม
แบ่ ง กลุ่ ม แบ่ ง หน้ า ที่ กั น และมอบหมายภาระงานภายในกลุ่ ม ขั้ น ที่ 3 ปฏิ บั ติ ง าน (Action)
เป็ น ขั้น ตอนที่มีจุ ดประสงค์เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบั ติกิจกรรมตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยกิจกรรมอาจจะให้ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ ทาใบงาน นาเสนอผลงานเกี่ยวกับประเด็ นที่วิทยากร
มอบหมายให้ขั้น ที่ 4 สรุป และอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ ผู้ เข้ารับ
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การอบรมร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การอบรมในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ อาจสรุ ป ในรู ป แบบ
การบันทึกลงในกระดาษชาร์ต สมุดบันทึก หรือแผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ข้อสรุปที่ได้ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
และวิ ท ยากรร่ ว มกั น สะท้ อ นผลการอบรมในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรี ย นรู้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
แสดงความคิ ด เห็ น และวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ผู้ ส อน
และผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และเจคติที่ดีต่อไป 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้
และ 8) การวัดและประเมินผลหลักสูตร
นอกจากนี้ผลการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน พบว่ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมฉบั บ ร่ า งมี ค วามสอดคล้ อ งในภาพรวม
ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.60) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามีความสอดคล้อง
ระดับมากที่สุด และหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความเหมาะสมในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.65)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47) แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
3.1 ผลทดสอบความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ จั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้
ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย (xˉ = 21.64) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.86) เมื่อรับ
การฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู ชั้นปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่าน เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี
ที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมี ค่าเฉลี่ย เฉลี่ย (xˉ = 32.79) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 2.11)
3.2 ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 พบว่ า ความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (xˉ = 7.55) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.33) เมื่อได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้าน
ทักษะการอ่าน เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย
(xˉ = 13.91) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.40)
3.3 ผลการประเมิน ความสามารถการจัด การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.58) และมีค่า
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เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่ า มี ค วามสามารถการจั ด การเรี ย นรู้ ร ะดั บ มากที่ สุ ด
ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด คือ ด้าน 2 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.13) แสดงว่า
มีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน 3 ด้านสื่อและนวัตกรรม
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.56) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามีความสามารถ
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ะดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นด้ า นที่ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า น 1
ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.52) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.29) แสดงว่า
มีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับ มากทีส่ ุด
3.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.48) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินในระดับมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริ งมีค่าเฉลี่ย (xˉ
=4.83) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือมีผลการประเมินเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 12 กิจกรรมเน้น
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.75) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45)
และ ข้อ 14 สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.75) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.62) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลาดับพฤติกรรมจากง่ายไปยากมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.58)
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.67) ตามลาดับ แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินในระดับน้อยที่ สุด คือ 15 มีการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (xˉ = 3.83) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก
4. ผลการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ผู้สอนภาษาไทย อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง
ทั ก ษะการอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ ข องผู้ เ รี ย น โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน
และการโค้ช พบว่าส่วนใหญ่มองว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานมีความสาคัญในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนโดยวิธีลงมือปฏิบัติจริง
ผู้เรี ยนได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ความคิดเห็นซึงกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงผลงานของตนเองหลังจากอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว สอดคล้องกับการสนทนา
กลุ่ มย่ อยนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู ที่กล่ าวเป็นทางเดียวกันว่า กระบวนการจัดอบรม
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ระยะเวลามีความเหมาะสม นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน และการอ่ านเชิง วิเคราะห์ และการคิด วิเคราะห์ เพิ่ม มากขึ้ น
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษายั ง ได้ น าความรู้ จ ากการอบรมไปพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นเชิง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด
วิเคราะห์ของผู้เรียน ตลอดจนได้นาประโยชน์จากการอบรมไปพัฒนาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในอนาคต และจากการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานซึ่งนักเรียนกล่าวเป็นทางเดียวกันว่าการจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานนั้นทาให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งทุกคนมองว่าต้องการให้ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานในทุกวิชาตลอดจน
ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
อภิปรายผล
ผลจากการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช โดยจากการได้เก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ตารา เอกสาร
งานวิ จั ย การสั ม ภาษณ์ ค ณาจารย์ สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง/ครู พี่ เ ลี้ ย ง
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความต้องการ ทั้งนี้จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือสัมภาษณ์
บุคคลทุกคนเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่ามีความต้องการอย่างยิ่งที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่จะทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านการนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ให้แก่
นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ Joyce and Shower (1993) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มี
พลั ง ส าหรั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะแก่ ค รู ถ้ า กระบวนการกิ จ กรรมการฝึ ก อบรมนั้ น ๆ
มีประสิทธิภาพพอและสอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ความต้องการและระดับพัฒนาการของครู
และมีการติดตามดูแลช่วยเหลือที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ในการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรนั้น ผู้รับการฝึกอบรมควรมี บทบาทในการเลือกกิจกรรมการฝึกอบรมด้วย
ที่สาคัญการฝึกอบรมใด ๆ ควรเป็นการพัฒนาปรับปรุงทักษะการคิด วิธีคิดให้กับครูด้วย (Joyce and
Shower: 1987) ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม สภาพ
การเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านสั งคม เศรษฐกิ จ การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งผู้ วิจัยได้มี
การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และหลั กสู ต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรมมากที่สุด ซึ่งผลก็เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรม
ตลอดระยะเวลาที่จัดการอบรม
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรีย น
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่า มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ หลักการ
ของหลั ก สู ต ร จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร สาระการเรี ย นรู้ ป ระจ าหน่ ว ย โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
กระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลหลักสูตร
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ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งดี เพราะว่ า องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต ร
เปรียบเสมือนส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ ตลอดจนเจคติที่ดี
ในการอบรม หากขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมไปก็จะทาให้การอบรมครั้งนี้
ประสบผลสาเร็จได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลักสูตรที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวจะต้องกาหนด
ไว้ ใ ห้ ต อบสนองผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมและจุ ด ประสงค์ ข องการอบรม ซึ่ ง หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการจั ด
การเรี ย นรู้ ข องนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิ เคราะห์ ของผู้ เรี ย น โดยใช้ก ารเรีย นรู้โ ดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้ วิจัยได้ ออกแบบ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรก่อนนาไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับสงั ด อุทรานันท์ (2532) รุจีร์ ภู่สาระ
(2545: 1) และบุญชม ศรีสะอาด (2546: 11) นอกจากนี้นักการศึกษา ได้แก่ Tyler (1949) Saylor,
Alexander and Lewis (1981: 30) Oliva (1992) และ Taba (1962) ซึ่งได้กล่าวไปในทานอง
เดี ย วกั น ว่ า การออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต รนั้ น ต้ อ งประกอบไปด้ ว ยกระบวนการต่ า ง ๆ ดั ง นี้
1) วิเคราะห์ ความต้องการ โดยมีการส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจาเป็นต่าง ๆ
ของสังคม และผู้เรียน 2) กาหนดจุดมุ่งหมาย โดยหลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียนแล้วจะกาหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ ชัดเจน 3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ โดยจุดมุ่งหมาย
ที่ ก าหนด แล้ ว จะช่ ว ยในการเลื อ กเนื้ อ หาสาระให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมาย วั ย ความสามารถ
ของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และสาคัญต่อการเรียนรู้ 4) จัดเนื้อหาสาระ: เนื้อหาสาระ
ที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยคานึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ
และความสนใจของผู้เรียน 5) คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
คั ด เลื อ กประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช า และจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร
6) จัดประสบการณ์การเรียนรู้: ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยคานึงถึงเนื้อหาสาระและความ
ต่อเนื่อง และ 7) กาหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล: ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด ไว้หรือไม่ และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่ างไร ใช้ เครื่ อ งมืออะไร นอกจากนี้ยั ง สอดคล้ องกั บผลวิ จัยของพีระพรรณ ทองศู นย์ (2556)
สมหวัง มหาวัง (2554) สุมน ไวยบุญญา (2557) ที่ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลวิจัย
ปรากฏว่า หลั ก สู ต รประกอบด้ ว ยวิ สั ยทั ศน์ หลั ก การ จุดมุ่ งหมาย สมรรถนะผู้ เรี ยน คุณลั กษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ผลการเรี ย นรู้ สาระการเรี ย นรู้ โครงสร้ า งเวลาเรี ย น การวั ด และประเมิ น ผล
และคาอธิบายรายวิชา
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้ในการ
อบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้น
ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาเอกสาร งานวิ จั ย ที่เกี่ ยวข้อง สั มภาษณ์บุ คคลที่เ กี่ย วข้อ งเกี่ยวกับ หลั ก สู ต ร ได้แ ก่
คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พี่เลี้ยง/ครู
พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว
อีกทั้งระหว่างการให้การอบรบนั้น ผู้วิจัยจะพยายามให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด กล่าวคือ
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เปิ ดโอกาสให้ ซัก ถามข้ อสงสั ย หรื อ แสดงความคิด เห็ นในประเด็น ที่ยั งเป็น ปั ญ หาส าหรั บการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ลงมือ ปฏิบั ติ มากกว่าการฟั งการบรรยาย เพราะพบว่าการฟัง การบรรยายอย่างเดียวอาจไม่เกิ ด
ประสิทธิภาพในการอบรม ฉะนั้นทุกหน่วยการจัดกิจกรรมการอบรมจึงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับ Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30) ที่กล่าวว่า การทดลองใช้หลักสูตร
(Curriculum Implementation) หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบของหลักสูตร (Curriculum
Design) แล้ ว ขั้น ตอนต่อ ไป คื อ การน าหลั ก สู ตรไปใช้ โดยครูผู้ ส อนต้ อ งวางแผนและจั ดท าแผน
การสอน (Instruction Plans) ตามรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอนจะเลือกวิธีการสอน วัสดุ สื่อการเรียน
การสอนที่ ช่ว ยให้ ผู้เรีย นเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้ Sowell
(1996: 369) ยังกล่าวว่า การนาหลักสูตรไปปฏิบัติเป็นการเตรียมการที่จะนาเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้
ในห้องเรียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Fullan and Pomfret (1991: 336) ที่กล่าวว่า
หลักสูตรเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่ง ดังนั้น การนาหลักสูตรไปปฏิบัติคือการนาเอาหลักสูตรไปสอนจริง
สาหรับเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการอบรมนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดหน่วยการเรียนรู้
ออกเป็ น 4 หน่ วยการเรีย นรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning:
แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมยังพบว่าสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เข้าอบรม กล่าวคือ หน่วยการเรียนรู้นั้นครอบคลุมเนื้อหาที่จะนามาอบรม ทาให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ โดยผลของการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ปรากฏดังต่อไปนี้
1. ผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจั ดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ก่อนอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย (xˉ = 21.64) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.86) เมื่อรับการฝึกอบรม
การพั ฒ นาความสามารถการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 5
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดย
เน้ น ภาระงานและการโค้ ช พบว่ า ความสามารถด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 32.79) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. = 2.11) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรม
การฝึ ก อบรมที่ ชั ด เจน กล่ า วคื อ ก าหนดหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ต ามล าดั บ ยากง่ า ยของการฝึ ก อบร ม
เรียงลาดับช่วงเวลาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังผ่านการทดลอง (Try Out) ก่อนที่จะนาหน่วยการเรียนรู้นั้น
มาใช้จริง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และออกแบบการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรม ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
วิพากษ์วิจ ารณ์งานที่ทา ตลอดจนกาหนดสื่ อและอุปกรณ์ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
เปิ ดโอกาสให้ผู้ เข้ารั บ การอบรมกาหนดทิศทางของการประเมินตนเองอีกด้ว ย สอดคล้องกับ Taylor
(2003, อ้างถึงใน อภิกา ปรัชญพฤทธิ์, 2555: 264) ที่กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Curriculum Development: PCD) เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็น
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การปฏิรูป
การพัฒนาหลักสูตรแบบเดิมอย่างถอนรากถอนโคนโดยการพยายามสนับสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2. ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกโรงเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ทั้งนี้ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (xˉ = 7.55) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.33) เมื่อได้รับ
การจัดกิจ กรรมการเรีย นโดยเน้ นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 13.91)
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.40) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรม
ที่เน้น การลงมือปฏิบัติและฝึกให้เกิดกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม นอกจากนี้
ก่อนที่จะนาเข้าสู่บทเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลองก็ได้ให้
นักเรีย นได้ฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ จากสื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ รูปภาพ เรื่องเล่า ซึ่งทั้งหมดนี้
ล้วนแต่เป็นกระบวนการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไปสอดคล้องกับ
กรมวิชาการ (2546: 10) ที่กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า เป็นการอ่านที่ฝึกให้
ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้
ผู้อ่านรู้จักคิดเป็น มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
ปัญญา เพื่อแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง การถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองออกมาได้
จาเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ นามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถ ทานอง
เดียวกันกับบลูม (Bloom, 1961, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 11-13) Marzano
(ปรียานุช สถาวรมณี, 2548: 24-25, อ้างถึงใน Marzano. 2001: 60) และเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
(2542ข: 3-4) ที่กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า มี 3 ระดับ 1) การวิเคราะห์หน่วยย่อย (Analysis of
Element) 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) 3) การวิเคราะห์หลักการ
จัดระเบียบ (Analysis of Organization Principles) ซึง่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) พัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยการฝึกให้ผู้เรียนสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่ง
บางอย่างโดยการตีความ (Interpretation) การแยกแยะ (Classification) และการทาความเข้าใจ
(Understanding) กับ องค์ป ระกอบของสิ่ งนั้น ๆ ที่สั มพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสั มพันธ์เชิง
เหตุผล (Causal Relationship) ที่ไม่ขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นด้วยเหตุผลที่หนักแน่น
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553: 142) ที่กล่าวว่า กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิดการใช้ลักษณะการคิด
แบบต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่หลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของ
ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นก็ใช้แนวคิด task-based learning ซึ่งเป็นแนวคิดที่ฝึกให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ผ่าน
ใบงานหรือผ่านภาระงานที่ได้รับการออกแบบจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อีกทั้งผ่าน
การทดลองใช้มาแล้วเป็นอย่างดี การเรียนในลักษณะการให้ภาระงานผู้เรียนนั้น นับว่าเป็นการเรียน
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้มีอิสระในการทาชิ้นงานของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับ
เพื่อนในห้อง ทาให้ได้รับการฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก
ทักษะทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ Willis (1996) and Nunan
(2001) ที่กล่าวเป็นทานองเดียวกันว่าการจัดกิจกรรมที่เน้นภาระงานว่าทาให้ผู้เรี ยนเกิดความมั่นใจ
ในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่า
จะทาผิดหรือ จะถูกแก้ไขสิ่งที่ทาผิดหน้าชั้นเรียน ทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์
แบบทัน ทีทัน ใดในชั้นเรี ยน ทาให้ ผู้ เรียนมีโอกาสฝึ กการแลกเปลี่ ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ
และแสดงปฏิกิริยาต่อคาพูดของเพื่อนทา ทาให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย และเรียนรู้การร่วมมือ
กับเพื่อน กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา
ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกของความจริง ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสารด้วยกิจกรรม
ปฏิบัติงาน ซึ่งการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานนั้น ครูผู้สอนได้ทาหน้าที่ผู้อานวยการเรียนรู้คอยชี้แนะ
คอยให้คาแนะนาผู้เรียนตลอดเวลา สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553: 98) ที่กล่าว่า ครูจาเป็นต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของตนเองให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ครู จะต้ องทาหน้า ที่อานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้คาปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียน เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในด้ า นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ทั้ ง ทางด้ า นผลงาน (Product)
และกระบวนการ (Process) ซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยครูและเพื่อน การสังเกต และการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน ฯลฯ
3. ผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวมทุกโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ ย (xˉ = 4.60)และมีค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.12) แสดงว่ามีความสามารถการจัด
การเรียนรู้ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ได้นา
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้อ งการและวั ย ของผู้ เ รี ย น และการที่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนาด้านทักษะกระบวนการจากการฝึกอบรมก็เ ป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ
และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ นอกจากนี้ได้รับกระบวนการโค้ช (Coaching Approach) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ค อยให้ คาปรึ กษา ชี้แนะ และติด ตามกระบวนการจัด การเรียนรู้ ของนักศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้น สุดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้คอยให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่นักศึกษาที่ได้รับการโค้ช ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงาน การจัด
กิจกรรม เวลาในการจัดกิจกรรม สื่อ /อุปกรณ์ที่ทา ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
นอกจากนี้เมื่อการจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัย อาจารย์พี่เลี้ยง/ครู
พี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะร่วมกันสะท้อนผลจากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ว่ า มี ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ข้ อ ควรพั ฒ นาอย่ า งไร ทั้ ง นี้ แ ผนการจั ด ต่ อ ไปจะได้ มี ค วามราบรื่ น หรื อ
มี ข้ อ บกพร่ อ งน้ อ ยที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต ามในช่ ว งแรก ๆ ของการจั ด กิ จ กรรมจะพบว่ า นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ยังประหม่าและกังวลเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ task
–based learning เพราะอาจมีห ลายขั้นตอน แต่เมื่อ ได้รับการโค้ช จากผู้ วิจัยแล้ ว จะเห็ นว่ า
ในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปนั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังกล่าวจะมีความมั่นใจและ
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รู้สึกว่ามีที่ปรึกษาคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ ๆ จึงส่งผลให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2558: 317) ที่กล่าวว่า ครูที่ได้รับการโค้ชต้องการที่จะรู้และเชื่อใจ
มั่น ใจว่า โค้ช มีความรู้ ในสิ่ งที่เขาปฏิบั ติจริง ดังนั้น โค้ช ต้องแสดงแบบหรือสาธิตความเชี่ยวชาญ
(Expertise) ของตนเองให้ปรากฏ ให้ครูได้เห็นการฝึกอบรมโค้ชที่ทาหน้าที่พัฒนาสมรรถภาพการสอน
ด้านต่าง ๆ จาเป็นต้องดาเนินการอย่างถูกต้อ งด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ การเร่งรีบในทุกเรื่องในเวลา
เดียวกัน ย่อมเสียงต่อความล้มเหลว แต่การจะดาเนินการทีละเรื่องย่อมทาให้เสียเวลา ดังนั้นเมื่อได้
เลือกผู้ที่จะทาหน้าที่โค้ชเฉพาะด้านแล้ว ก็คาดว่าเขาจะมีความสามารถด้านนั้น ๆ สูง และโค้ชเป็น
ซึ่งการพัฒนาเทคนิ คและทักษะในขณะปฏิบัติงาน (One the Job Training) ก็เป็นทางหนึ่ง
ที่เหมาะสมหรือเรียกว่า วิธีการพัฒนาวิชาชีพแบบ job Embedded Professional Development
การโค้ชด้วยใจ ด้วยความจริงใจ (Buechner, C.W., อ้างถึงใน Sandvold and Baxter, 2008)
โค้ชต้องมี IQ สูง จึงจะโค้ชได้อย่างมีคุณภาพ (Coach Smart) แต่โค้ชต้องมี EQ สูงด้วย คือ ลักษณะ
ดังนี้ มีส ติปัญญาทางอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ รู้จักตนเองเป็นอย่างดี จัดการควบคุมตนเองได้
มีทักษะทางสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (Goleman, 1995) นอกจากนี้ยังสอดคล้อกับงานวิจัย
ของ Bowman and other (1995) ธัญยพร ชื่นกลิ่น (2553: 249) และดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์
(2557: 319-320) ที่ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับการนารูปแบบการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพครูและ
นักศึกษาซึ่งพบว่าสามารถพัฒ นาความสามารถการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะของนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้
4. ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวม
ทุกโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย (xˉ = 4.46) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.78) แสดงว่ามีความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการอบรม
ขึ้นมา โดยได้กาหนดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ซึ่งหน่วย
การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการกาหนดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546 : 1-2) ได้กล่าวว่า
แผนการจั ดการเรี ยนรู้ เป็ นแผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัด
การเรียนรู้ แผนการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์
จากค าอธิบ ายรายวิช าหรื อหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ซึ่งยึด ผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั งและสาระการเรียนรู้
ที่กาหนดอันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และปานรวี ยงยุทธวิชัย (2546: 56-57) กล่าว
ทานองเดียวกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีกิจกรรมและเทคนิค การสอนที่เหมาะสม นักเรียน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เป็นผู้ค้นพบคาตอบหรือทาสาเร็จด้วยตนเอง จากที่กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ ดี ต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดชั ด เจน ในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ท าให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ จุ ด ประสงค์
เป็ น กิ จ กรรมที่ ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ไ ด้ ล งมื อปฏิบั ติ ให้ มากที่สุ ด และเปิด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นเป็น ผู้ ค้น พบ
ด้วยตนเอง เน้นทักษะกระบวนการ และส่งเสริมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น
รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าผู้เ รียนบรรลุจุดประสงค์หรือไม่
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และการอบรมครั้งนี้ยังได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในการเขียนแผน นอกจากนี้ยังให้
ผู้เข้ารับการนักศึกษาได้ทดลองแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตัวเองเขียนขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทสมมุติ
โดยจาลองให้เพื่อนเป็นนักเรียนและทดลองเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งตรงนี้เองอาจเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ได้ ท บทวนการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ของตนเอง ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
5. ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้ นภาระงานและการโค้ช จาการสะท้อนผลเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งสะท้อนผล
จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่า หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพครู เพื่อเสริ มสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชมีความสอดคล้องเหมาะสม มีการกาหนดจุ ดประสงค์
ที่เด่นชัด เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด และจัดกิจกรรมการอบรมตอบสนองผู้เข้ารับการอบรม
สามารถพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้สอดคล้อง
กับการประเมินหลักสูตรของ Oliva (2001) ที่กล่าวว่า การประเมินหลั กสูตรเป็นกระบวนการ
ของความยินดีการได้รับและการให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางเลื อกต่าง ๆ
โดยพิ จ ารณาจากการประเมิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาหลั ก สู ต ร การปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รหรื อ
การยกเลิ กหลั กสู ตร นอกจากนี้ หลั กสู ตรยังเปิดโอกาสให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ความคิดเห็ นซึ่งกันและกัน เป็น หลักสูตรที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม มีการอบรมทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ กิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี
(2558: 267) ที่กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพแบบฝึกอบรม (Training Model) ต้องเป็นการให้
ผู้ เ ข้ า อบรมมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการฝึ ก อบรม (โดยมี ก ารประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
เลือกเพื่อหาวิธีทีเหมาะสม และกาหนดเป้าหมาย จัดตารางการอบรมและติดตามดูแลการดาเนิน
โครงการ) ทานองเดียวกันกับ Marsh, 1997; Willis, 2003 and Tyler, 1949, อ้างถึงใน อภิกา
ปรัชญพฤทธิ์, 2555: 201) ที่กล่าวว่าหลักสูตรควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินิสิ่งที่กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประการที่สอง ประสบการณ์ที่เลือกควรสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน
หรื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ รี ย นสนใจและตอบสนองเป้ า หมายของผู้ เ รี ย น ดั ง นั้ น ผู้ ส อนควรเข้ า ใจ
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ประการที่สาม ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ ประการที่สี่กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้เรียนสามารถจะทาได้ ดังนั้น
ผู้สอนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นความรู้ความสามารถของผู้เรียน ประการสุดท้ายประสบการณ์
การเรีย นรู้ เดีย วกันอาจช่ว ยให้ บรรลุ ผลลั พธ์หลายอย่างและอาจทาให้ เกิดผลลั พธ์ ซึ่งผู้ ส อนไม่ได้
คาดหวังไว้ล่วงหน้าก็ได้ นอกจากนี้ทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เข้ารับการอบรมนั้นนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สอดคล้องกับผู้เข้ารับ
การอบรมที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมว่า หลักสูตรมีหลักการ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
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กิจ กรรมหลากหลาย มุ่ง พัฒ นาให้ ผู้ เ ข้ารับ การอบรมได้เรีย นรู้ด้ว ยวิธีป ฏิบัติน อกจากฟังบรรยาย
จึงสามารถนาไปใช้ในการจัดอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูประจาการได้ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับนรินทร์ สังข์รักษา, เฉลียว บุรีภักดี และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556) ที่ได้วิจัย
เกี่ยวกับผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and
Mentoring ซึ่งผลปรากฏว่าในภาพรวมสาหรับคณะกรรมาการบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนน
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลาดับ ผู้เข้ารับการ
อบรมโดยภาพรวมมีค ะแนนอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้ า นทุ กด้ านอยู่ ใ นระดั บมาก
โดยเรี ย งตามล าดั บ พบว่ า ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองล งมาคื อ ด้ า นบริ บ ท
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามลาดับ และ 2) ภาพรวมของโครงการที่ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ต้องการเน้นกระบวนการคิด ผลที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จไปในทิศทางที่ดี
ทั้ ง องค์ ค วามรู้ วิ ท ยาการ การจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ รวมถึ ง การวิ จั ย การเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง
ในการ Coaching มีความแตกต่างกันจากงานเดิมของศึกษานิเทศก์ที่มีมหาวิทยาลั ยศิล ปากร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาช่วยเหลือในการติดตามเป็นพี่เลี้ยง ส่วนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มีจุดเด่น 1) มีทีมที่เข้มแข็งทางวิชาการ 2) การประชุมเตรียมความพร้อมของทีม และ สพม. เขต 10
3) การสร้างนวัตกรรมในการจัดความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย 4) การได้ใจครู
ที่ ค รู มี ค วามตั้ ง ใจ และ 5) การวางแผนการด าเนิ น การเป็ น ที ม การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในกระบวนการบริหาร การพูดคุย และการเรียนรู้ร่วมกัน นั่นคือ การทางานเป็นทีม ความทุ่มเท
ของวิทยาการ ความพร้อมของครูและผู้บริหาร รวมถึงศึกษานิเทศก์
ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การอบรมนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อจะมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใด ๆ ผู้พัฒนา
หลักสูตรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
อย่ างรอบด้าน ไมว่าจะเป็ น การสอบถาม สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มย่อย หรือการวิเคราะห์ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ความเข้าใจจากการอบรมไปใช้ต่อไป
2. จากผลการวิจั ย พบว่า หลั กสู ตรการจัดการเรียนรู้ของนั กศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริม สร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นหลักสูตรที่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีองค์ประกอบของหลักสูตร
ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น มีก ระบวนการที่ เ ป็ นระบบ สามารถพั ฒ นาการจั ด การเรี ยนรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
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ประสบการณ์วิช าชีพครู ได้ ดังนั้น เมื่อนาหลักสู ตรไปใช้จะต้องศึกษาองค์ประกอบของหลั กสู ตร
และกระบวนการของหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยจะต้องมีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารให้ครบถ้วน
ทั้งนี้เนื่องจากหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจทาให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร
3. จากผลการวิจั ยพบว่า หลั กสู ตรฝึกอบรมที่นาไปทดลองใช้นั้นสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการอบรม
บางกิจ กรรมนั้ นนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิช าชีพครูไม่สามารถทาเสร็จตามกาหนดระยะเวลาได้
อีกทั้งภาระงานบางชิ้น เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โ ดยใช้การเรียนรู้โ ดยเน้นภาระงาน
นักศึกษายังไม่คุ้นเคยอาจใช้เวลานานมากกว่าปกติ ดังนั้นต้องมีการวางแผนการจัดอบรมในหน่วย
ดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งสื่อประกอบ ระยะเวลา และตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
4. จากผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยใช้การเรียนรู้เน้นภาระงาน
และการโค้ช สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ สู งขึ้นได้
แต่ทั้งนี้ ยังพบว่ากิจกรรมเน้นภาระงานยังมีขั้นตอนที่หลากหลาย ซึ่งผู้นาไปใช้อาจเกิ ดความสับสน
หรือกังวลเกี่ยวกับลาดับขั้นตอนมากเกินไป ดั้งนั้นก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการศึกษา
ขั้นตอน ภาระงาน และมีการเตรียมสื่อ /อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อกิจกรรม
จะได้ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. หลักสูตรฝึกอบรม สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้
ในการฝึกอบรมครูประจาการทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2. แนวคิด task-based learning สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนได้ ทั้งนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน สามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ได้
ดังนั้นควรนาแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านทางภาษาไทยกับทักษะอื่น ๆ ควบคู่กันไป
ได้แก่ ทักษะการเขียน ฟัง ดู และพูด
3. ควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิด task-based learning ร่วมกับรูปแบบการจัด
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน project- based learning ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาชิ้นงาน
สู่โครงงานต่อไป
4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรีย นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ทั้งนี้จะได้นาความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไป
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06550027
06550028
06550029

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
นางสาวจรรยา บุญสันต์
นางสาวชนกานต์ บัวนาค
นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐ
นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบลู ย์
นางสาวณัฐพร แก้วเรือง
นางสาวธมนวรรณ นนทปัญญา
นางสาวนีรนุช แห้วเพ็ชร
นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกร
นางสาวพณิดา สิงห์สาครเดชา
นายภาณุวัฒน์ ไทรชมภู
นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ
นายยุทธนา ปัญญา
นางสาวรติมา พ่วงพี
นางสาวรวิภา ประสระบาล
นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม
นางสาววลัยวรรณ ทองสัมฤทธิ์
นางสาววิรัญญา สาพันธมิตร
นางสาววีรยา เที่ยงธรรม
นายศุภณัฐ สุนทร
นางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์
นายสุนทร พรหมเพศ
นางสาวสุภาวดี ระวังงาน
นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา
นางสาวอรวรรณ แพงวงศ์
นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
นางสาวอุษารัตน์ ดวงศรี

ภาคผนวก ค
รายนามนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมและรับการติดตามการโค้ช
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รายนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่

รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

06550001
06550002
06550003
06550004
06550005
06550006
06550007
06550008
06550009
06550010
06550011
06550012
06550013
06550014
06550015
06550016
06550017
06550018
06550019
06550020
06550021
06550022
06550023
06550024
06550026
06550027
06550028
06550029

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
นางสาวจรรยา บุญสันต์
นางสาวชนกานต์ บัวนาค
นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐ
นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล
นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบลู ย์
นางสาวณัฐพร แก้วเรือง
นางสาวธมนวรรณ นนทปัญญา
นางสาวนีรนุช แห้วเพ็ชร
นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกร
นางสาวพณิดา สิงห์สาครเดชา
นายภาณุวัฒน์ ไทรชมภู
นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ
นายยุทธนา ปัญญา
นางสาวรติมา พ่วงพี
นางสาวรวิภา ประสระบาล
นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม
นางสาววลัยวรรณ ทองสัมฤทธิ์
นางสาววิรัญญา สาพันธมิตร
นางสาววีรยา เที่ยงธรรม
นายศุภณัฐ สุนทร
นางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน์
นายสุนทร พรหมเพศ
นางสาวสุภาวดี ระวังงาน
นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา
นางสาวอรวรรณ แพงวงศ์
นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
นางสาวอุษารัตน์ ดวงศรี
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รายนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ที่

รหัส

1
2
3
4
5
6

06550001
06550002
06550006
06550011
06550024
06550026

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
นางสาวจรรยา บุญสันต์
นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบลู ย์
นางสาวพณิดา สิงห์สาครเดชา
นางสาวสุภาวดี ระวังงาน
นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา

โรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงเรียนโพรงมะเดื่อ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก ง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ตารางที่ 29 แสดงคุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รายการตรวจสอบ
1. ข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคาถามครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.60
4.80
4.80
4.73

0.55
0.45
0.45
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 30 แสดงคุณภาพแบบสัมภาษณ์คณาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รายการตรวจสอบ
1. ข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคาถามครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.20
4.60
4.20
4.33

0.45
0.55
0.84
0.61

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

ตารางที่ 31 แสดงคุณภาพแบบสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
รายการตรวจสอบ
1. ข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคาถามครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.20
4.60
4.60
4.47

0.45
0.55
0.55
0.52

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 32 แสดงคุณภาพแบบสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายการตรวจสอบ
1. ข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคาถามครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
3.80
4.20
4.40
4.13

0.84
0.84
0.89
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 33 แสดงคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายการตรวจสอบ
1. มีองค์ประกอบของการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน
2. ครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. ข้อความมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4. เนื้อหาในการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ประเมินพฤติกรรมการเขียนแผนได้เหมาะสม
6. เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม
7. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมนิยาม
ศัพท์เฉพาะด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.60
4.20
4.20
4.40
4.80
4.60

0.55
0.84
0.84
0.89
0.45
0.55

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.46

0.89
0.71

มาก
มาก
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ตารางที่ 34 แสดงคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายการตรวจสอบ
1. ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์
2. แบบประเมินมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. ข้อความมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4. เนื้อหาในการประเมินครอบคลุมพฤติกรรมการ
ประเมิน
5. ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูไ้ ด้เหมาะสม
6. เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม
7. การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.80
3.80
4.40

0.45
0.84
0.89

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.40
4.40
4.20

0.89
0.89
0.84

มาก
มาก

4.80
4.40

0.45
0.75

มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินคุณภาพความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
รายการตรวจสอบ
1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสังคม
1.2 มีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตร
1.3 มีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
รวม
2. หลักการของหลักสูตร
2.1 สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน
2.2 มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม
2.3 ผู้อบรมสามารถนาไปใช้ได้จริง
รวม
3. เป้าหมายของหลักสูตร
3.1 ตรงตามมาตรฐาน
3.2 มีความชัดเจน
3.3 จัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.40
4.20

0.55
0.45

มาก
มาก
มาก

4.40
4.33

0.55
0.51

มาก

4.60
4.60
4.80
4.67

0.55
0.55
0.45
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.20
5.00
4.67

0.45
0.84
0.00
0.43

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินคุณภาพความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
4. จุดประสงค์ของหลักสูตร
4.1 มีความชัดเจน
4.2 ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระ
4.3 จุดประสงค์นาไปสู่ตัวชี้วัดและมาตรฐาน
รวม
5. เนื้อหาสาระ
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เนื้อหาสาระครบถ้วน
5.3 จัดเรียงลาดับเนื้อหาได้ถูกต้องชัดเจน
รวม
6. กิจกรรมการฝึกอบรม
6.1 ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
6.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์
6.3 นากิจกรรมในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการ
รวม
7. สื่อประกอบอารอบรม
7.1 มีสื่อที่หลากหลาย
7.2 ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างคุม้ ค่า
7.3 สื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสนใจ กระตือรือร้น
ในการเรียน
รวม
8. การวัดและประเมิลผล
8.1 วัดได้ตรงตามจุดประสงค์
8.2 ประเมินตามสภาพจริง
8.3 วัดและประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
รวม
รวมทุกด้าน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
3.80
4.80
4.60
4.40

0.45
0.45
0.55
0.48

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

0.84

มาก
มาก

4.40
4.80
4.47

0.55
0.45
0.61

4.35
4.60

0.82
0.55

4.80
4.40
4.60

0.45
0.55
0.51

มาก
มากที่สุด

4.60
5.00
4.60
4.60

0.55
0.00
0.55
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 36 แสดงผลการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
รายการตรวจสอบ
1. ที่มาของการพัฒนาหลักสูตร
1.1 ความจาเป็นในการพัฒนา
1.2 หลักการและเหตุผล
1.3 ตรงกับสภาพความต้องการและความจาเป็น
1.4 รูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา
รวม
2. หลักการของหลักสูตร
2.1 หลักสูตรมีความเป็นไปได้
2.2 นาไปใช้ได้จริง
2.3 มีแนวคิด ทฤษฏีรองรับ
รวม
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 มีความชัดเจน
3.2 มีความเป็นไปได้
3.3 เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
รวม
4. เนื้อหาสาระของหลักสูตร
4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 เนื้อหามีความชัดเจน
4.3 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม
4.4 เรียงลาดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
รวม
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. 1 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.2 กระบวนการอบรมมีความเหมาะสม
5.3 สถานที่และระยะเวลามีความเหมาะสม
5.4 กิจกรรมน่าสนใจ
รวม
6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 มีสื่อหลากหลาย น่าสนใจ
6.2 มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการอบรม
6.3 การใช้สื่อและอุปกรณ์คุ้มค่า
รวม

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
4.20
4.60
4.80
3.80
4.35

0.84
0.55
0.45
0.84
0.67

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.60
5.00
4.80
4.80

0.55
0.00
0.45
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.60
5.00
4.80

0.45
0.55
0.00
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.80
5.00
4.80
4.85

0.45
0.45
0.00
0.45
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.80
4.75
4.40
4.59

0.55
0.45
0.50
0.55
0.51

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.60
4.60
4.60
4.60

0.55
0.55
0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 36 แสดงผลการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
7. การวัดและประเมินผล
7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
7.2 มีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ
ผู้เข้ารับการอบรม
7.3 วัดและประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง
รวม
รวมทุกด้าน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน (S.D.) ความหมาย
(xˉ )
มาก
4.40

0.55
มากที่สุด

4.60
4.80
4.60
4.65

0.55
0.45
0.51
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาคผนวก จ
1. ค่าทดสอบที (t -test) คะแนนของนักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
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ตารางที่ 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ก่อนและหลังฝึกอบรม

Mean
pretest
posttest

Pair 1

Pair 1

pretest & posttest

Paired Samples Statistics
N
Std. Deviation
21.64
28
2.857
32.79
28
2.114

Paired Samples Correlations
N
Correlation
28
.238

Std. Error Mean
.540
.400

Sig.
.222

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

Pair 1 pretest - posttest

-11.143

t

df

Sig. (2-tailed)

Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
3.124

.590

-12.354

-9.932

-18.877

27

.000
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ตารางที่ 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
Mean
Pair 1

Pair 1

pretest
posttest

7.55
13.91

Paired Samples Statistics
N
233
233

Std. Deviation

Paired Samples Correlations
N
Correlation
233

pretest & posttest

Std. Error Mean
2.334
2.401

.153
.157

Sig.
.171

.009

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean
Pair 1

pretest posttest

-6.352

t

df

Sig.
(2-tailed)

Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference
Lower
Upper
3.049

.200

-6.746

-5.958

-31.797

232

.000
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ตารางที่ 39 แสดงค่าค่าความยาก (p) และ ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Descriptive Statistics
ข้อสอบ

จานวนผู้สอบ

ค่าความยาก (p)

ค่าอานาจจาแนก (r)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

.75
.67
.89
.75
.60
.75
.64
.53
.67
.42
.78
.67
.89
.64
.78
.75
.67
.89
.67
.89
.64
.60
.67
.82
.71
.53
.64
.71
.67
.85
.64
.85
.67
.64
.64
.53
.53

0.50
0.64
0.21
0.50
0.64
0.50
0.57
0.21
0.64
0.29
0.43
0.64
0.21
0.57
0.29
0.50
0.64
0.21
0.64
0.21
0.57
0.50
0.64
0.21
0.43
0.50
0.57
0.43
0.64
0.29
0.57
0.24
0.50
0.64
0.64
0.29
0.50
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ตารางที่ 39 แสดงค่าค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ต่อ)
Descriptive Statistics
ข้อสอบ

จานวนผู้สอบ

ค่าความยาก (p)

ค่าอานาจจาแนก (r)

38
39
40

28
28
28

.53
.50
.67

0.27
0.43
0.21

ค่าความยากง่าย 0.50-0.89 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.21-0.64 ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบทดสอบทั้งฉบับ .93
ตารางที่ 40 แสดงค่าค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความสามารถ
ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ข้อสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Descriptive Statistics
จานวนผู้สอบ
ค่าความยาก (p)
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

.72
.61
.61
.55
.52
.66
.50
.63
.55
.41
.69
.63
.75
.66
.83
.66
.58
.63
.69
.69

ค่าอานาจจาแนก (r)
0.44
0.67
0.44
0.44
0.50
0.33
0.44
0.06
0.44
0.06
0.61
0.72
0.39
0.67
0.22
0.67
0.39
0.50
0.61
0.28

ค่าความยากง่าย 0.50-0.83 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.06-0.72 ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบทดสอบทั้งฉบับ .88

ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบวิเคราะห์เอสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
…………………………

1. ประเภทของเอกสาร
( ) หนังสือ ( ) ตำรำ
( ) บทควำม
( ) วำรสำร ( ) วิทยำนิพนธ์และรำยงำนวิจัย ( ) อื่น ๆ
2. ชื่อเอกสาร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ผู้แต่ง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
4. ปีที่พิมพ์
............................................................................................................................. ...................................
5. สถานที่พิมพ์
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
6. สรุปเนื้อหาสาระของเอกสาร
7. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................ผู้วิเครำะห์
(นำยณัฐกิตติ์ นำทำ)
..................../...................../...............
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
(สาหรับคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)
คาชี้แจง
1. แบบสัมภำษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช ซึ่งกำรเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ในครั้ งนี้ จ ะน ำไปใช้ ในกำรเป็ นข้อ มูล พื้น ฐำนจัดท ำหลั ก สู ตรฝึ กอบรมนั กศึก ษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูต่อไป
2. แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ณัฐกิตติ์ นำทำ
นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ...................................................................................นำมสกุล........................................................
วุฒิกำรศึกษำ……………………………………………………..
ตำแหน่ง……………………………………………………………
ประสบกำรณ์สอนภำษำไทย
.................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรจัดอบรม
.................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนกำรอ่ำน
.................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนพัฒนำกำรคิด .................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำหลักสูตร
.................ปี
ประเด็นหรือหัวข้อที่จัดอบรม………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน
โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน

1. ท่ำนคิดว่ำมีควำมจำเป็นมำกน้อยเพียงใดที่ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์
ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้น
ภำระงำนและกำรโค้ช ควรเป็นอย่ำงไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ท่ำนคิดว่ำควรจะนำเนื้อหำใดไปบรรจุไว้ในหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน
โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........

241
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................... ผู้สัมภำษณ์
(นำยณัฐกิตติ์ นำทำ)
นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วันที่................เดือน.....................พ.ศ............
เวลำ..........................น. สถำนที่......................................
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
(สาหรับอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
คาชี้แจง
1. แบบสัมภำษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช ซึ่งกำรเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ในครั้ งนี้ จ ะน ำไปใช้ ในกำรเป็ นข้อ มูล พื้น ฐำนจัดท ำหลั ก สู ตรฝึ กอบรมนั กศึก ษำฝึ ก
ประสบกำรณ์วิชำชีพต่อไป
2. แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ณัฐกิตติ์ นำทำ
นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ...................................................................................นำมสกุล........................................................
วุฒิกำรศึกษำ……………………………………………………..
ตำแหน่ง……………………………………………………………
ประสบกำรณ์สอนภำษำไทย
.................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรจัดอบรม
.................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนกำรอ่ำน
.................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรสอนพัฒนำกำรคิด .................ปี
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำหลักสูตร
.................ปี
ประเด็นหรือหัวข้อที่จัดอบรม………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน
โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน

1. ท่ำนคิดว่ำมีควำมจำเป็นมำกน้อยเพียงใดที่ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์
ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้น
ภำระงำนและกำรโค้ช ควรเป็นอย่ำงไร
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ท่ำนคิดว่ำควรจะนำเนื้อหำใดไปบรรจุไว้ในหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน
โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

244
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................... ผู้สัมภำษณ์
(นำยณัฐกิตติ์ นำทำ)
นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วันที่................เดือน.....................พ.ศ............
เวลำ..........................น. สถำนที่......................................
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
(สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)
คาชี้แจง
แบบสนทนำกลุ่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ำรวจควำมต้ อ งกำรกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
กำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช ซึ่งกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้จะนำไปใช้ในกำรเป็นข้ อมูลพื้นฐำนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครูต่อไป
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม
1. นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning
และกระบวนกำรโค้ช (Coaching Approach) หรือไม่ อย่ำงไร
2. นักศึกษำคิดว่ำตัวเองมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้มำกน้อยเพียงใด
3. นักศึกษำคิดว่ำกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรคิดวิเครำะห์มีควำมสำคัญหรือไม่ เพรำะเหตุใด
4. นักศึกษำคิดว่ำกำรอบรมจะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
5. นักศึกษำคิดว่ำหำกมีกำรจัดอบรม ควรเป็นกำรจัดอบรมในรูปแบบใด
6. นักศึกษำคิดว่ำจำนวนวัน และเวลำในกำรอบรมควรมีมำกน้อยเพียงใด
7. นักศึกษำคิดว่ำกำรติดตำม (Coach) กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่อง
มีควำมจำเป็นหรือไม่ อย่ำงไร
8. นักศึกษำคิดว่ำหำกแก้ปัญหำกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของผู้เรียนได้
จะเป็นประโยชน์มำกน้อยเพียงใด เพรำะเหตุใด
9. นักศึกษำคิดว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยพัฒนำ
ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์หรือไม่ อย่ำงไร
10. นักศึกษำคิดว่ำมีควำมจำเป็นมำกน้อยเพียงใดในกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรจัด
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
และคิดวิเครำะห์ของนักเรียนโดยใช้กำรเรียนโดยเน้นภำระงำน หรือ task-based learning
และกำรโค้ช (Coaching Approach)
11. นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติมอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง
และพัฒนำ ทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน

ลงชื่อ...................................... ผู้สัมภำษณ์
(นำยณัฐกิตติ์ นำทำ)
นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วันที่................เดือน.....................พ.ศ............
เวลำ..........................น. สถำนที่......................................
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้รับกำรประเมิน....................................................................................................................................
ครั้งที.่ ................ หน่วยกำรเรียนรู้ที่..................เรื่อง...........................................................................
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ..................เรื่อง...............................................................................................
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้......................................โรงเรียน...........................................ชั้น............................
วันที่..........................................................เวลำ............................................จำนวน.....................ชั่วโมง
คาชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมำย / ลงในช่องแสดงควำมคิดเห็นที่ท่ำนคิดว่ำตรงกับระดับคุณภำพ
ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนดดังนี้
ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มำก
ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้น้อย
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้น้อยที่สุด
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
หน่วยกำรเรียนรูม้ ีควำมสมบูรณ์ เหมำะสมและมีรำยละเอียด
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องหน่วยกำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน
กำรเขียนสำระสำคัญในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ถูกต้อง
จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนครอบคลุมเนื้อหำสำระ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้พัฒนำนักเรียนด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และเจตคติ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้เรียงลำดับพฤติกรรมจำกง่ำยไปยำก
กำหนดเนื้อหำสำระเหมำะสมกับเวลำ
กิจกรรมกำรเรียนรูส้ อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหำสำระ
กิจกรรมกำรเรียนรูม้ ีควำมหลำกหลำยและสำมำรถปฏิบัตไิ ด้จริง
กิจกรรมกำรเรียนรูเ้ ป็นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมกระบวนกำรคิดของนักเรียน
กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตจิ ริง
สื่อและแหล่งเรียนรู้มคี วำมหลำกหลำย
สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมำะสมกับเนื้อหำสำระ
มีกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1
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ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน
(...............................................................................)
วัน.............../....................../......................
( ) ผู้โค้ช
( ) ครู/อำจำรย์พี่เลี้ยง
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้รับกำรประเมิน....................................................................................................................................
ครั้งที.่ ................ หน่วยกำรเรียนรู้ที่....................ชื่อ.........................................................................
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ .........................เรื่อง.....................................................................................
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้...........................................โรงเรียน..................................................ชัน้ ................
วันที่....................................................เวลำ................................................จำนวน..................ชั่วโมง
คาชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู โดยกำหนดค่ำน้ำหนักในกำรประเมินดังนี้
ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมำก
ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับน้อย
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับน้อยที่สุด
โปรดทำเครื่องหมำย / ลงในช่องระดับพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่แสดงออกในกำรจัดกำรเรียนรู้
ข้อที่

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5

1. ด้านสาระการเรียนรู้
1.1
นำเสนอสำระกำรเรียนรู้ครบถูกขัน้ ตอน
1.2
นำเสนอสำระกำรเรียนรู้ถูกต้องและชัดเจน
1.3
นำเสนอสำระกำรเรียนรูด้ ้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
1.4
นำกำรเสนอสำระกำรเรียนรู้ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชีวัด
ในหลักสูตร
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1
ระบุตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน
2.2
จัดกิจกรรมกำรสอนตรงตำมตัวชี้วัด
2.3
ใช้เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย
2.4
นำแนวคิด Task-based learning มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
2.5
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
2.6
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์
ของผู้เรียน
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ข้อที่

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5

4

3

2

1

3. ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
3.1
เลือกใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมำะสม
3.2
ใช้สื่อกำรเรียนรู้ถูกโอกำสและเกิดประโยชน์ คุ้มค่ำ
3.3
ใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลำกหลำย
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1
วัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
4.2
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงำนตนเอง
4.3
มีกำรประเมินตำมสภำพจริง

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน
(...............................................................................)
วัน.............../....................../......................
( ) ผู้โค้ช
( ) ครู/อำจำรย์พี่เลี้ยง
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แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-นำมสกุล............................................................................. เลขที่นั่งสอบ......................................
สถำนที่สอบ............................................................................... ห้องสอบ............................................
สอบ........................ ที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ............... เวลำ ......................... น.
คาอธิบาย
1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (9 หน้ำ) 40 คะแนน
ใช้เวลำสอบ 40 นำที
2. ก่อนตอบคำถำม ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ
3. ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบด้วยปำกกำ
ในกระดำษคำตอบ พร้อมทั้งระบำยเลขที่นั่งสอบ ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม
ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน
4. ในกำรตอบ ให้ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบำยวงกลมตัวเลือกลงในกระดำษคำตอบให้เต็มวง
ห้ำมระบำยนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมำะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่ำง ถ้ำตัวเลือก
เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
ข

ก

ข

ค

ง

ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบำยในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอำดหมดรอย
ดำเสียก่อน แล้วจึงระบำยวงกลมตัวเลือกใหม่
5. ห้ำมนำข้อสอบและกระดำษคำตอบออกจำกห้องสอบ
6. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบ ก่อนเวลำหมด
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1. ข้อใดกล่ำวถึงกำรอ่ำนไม่ถูกต้อง
ก. กำรรับรู้ควำมหมำยจำกลำยลักษณ์อักษรมำจำกผู้เขียนสู่ผู้อ่ำน
ข. กำรอ่ำนเป็นกระบวนกำรส่งสำรที่ทำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ค. กำรอ่ำนเป็นกำรแปลควำมหมำยจำกตัวอักษรมำเป็นเสียงและควำมหมำย
ง. กำรอ่ำนเป็นกระบวนกำรแปลสัญลักษณ์ออกมำเพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเข้ำใจ
2. ควำมสำคัญของกำรอ่ำน ข้อใดมีควำมสำคัญน้อยที่สุด
ก. เพื่อช่วยให้ผู้อ่ำนรักกำรอ่ำนเพิ่มมำกขึ้น
ข. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ให้แก่ผู้อ่ำน
ค. เพื่อพัฒนำปัญญำ ควำมคิด และอำรมณ์ของผู้อ่ำน
ง. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลำ
3. ข้อใดเป็นกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
ก. กำรอ่ำนที่ต้องทรำบรำยละเอียดของเรื่องที่อ่ำน
ข. กำรอ่ำนที่ต้องตัดสินว่ำส่วนไหนเป็นข้อเด่นและข้อด้อย
ค. กำรอ่ำนที่ต้องเก็บสำระสำคัญของเรื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ง. กำรอ่ำนที่ต้องแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ ของเรื่องได้เป็นอย่ำงดี
4. คำถำมในข้อใดเป็นคำถำมที่มุ่งเน้นกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
ก. พระศรีสุนทรโวหำร มีผลงำนด้ำนวรรณกรรมเป็นทั้งหมดกี่เรื่อง
ข. นิรำศเรื่องใดที่เป็นที่ยอมรับกันว่ำเป็นนิรำศที่แต่งดีกว่ำนิรำศทุกเรื่อง
ค. เพรำะเหตุใดสุนทรภู่จึงได้รับกำรยกย่องว่ำ มหำกวีเอกของโลก
ง. องค์กำรยูเนสโกได้ประกำศยกย่องให้สุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้ำนใด
5. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ำยของกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
ก. รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
ค. ประยุกต์และนำผลไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ข. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจำแนกใจควำมสำคัญของเรื่อง
ง. สรุปผลที่ได้จำกนั้นนำมำสังเครำะห์เพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือ
6. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์แตกต่ำงจำกกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณอย่ำงไร
ก. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์เป็นระดับกำรอ่ำนสูงสุดของกำรอ่ำนทุกประเภท
ข. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์เป็นขั้นพื้นฐำนของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ค. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ต้องอำศัยกำรตีควำมแต่กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณต้องอำศัยเหตุผล
ง. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ให้ควำมสำคัญกับรำยละเอียดเนื้อหำแต่กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณให้
ควำมสำคัญกับจุดมุ่งหมำยของกำรแต่ง
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7. ข้อใดเป็นควำมสำคัญของกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
ก. ช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดควำมคิดที่หลำกหลำย
ข. ช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดจินตนำกำรและสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ
ค. ช่วยให้ผู้อ่ำนตัดสินคุณค่ำของเรื่องที่อ่ำนได้เป็นอย่ำงดี
ง. ช่วยให้ผู้อ่ำนพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงละเอียด เข้ำใจแนวคิดของผู้เขียน
8. ครูคนใดได้ใช้กระบวนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ก.ครูสมศรีให้นักเรียนอ่ำนเรื่องจำกนั้นสรุปเนื้อหำลงในสมุดบันทึก
ข. ครูสมชำยให้นักเรียนอ่ำนเรื่องจำกนั้นออกมำสรุปเรื่องที่อ่ำนหน้ำชั้นเรียน
ค. ครูสมศักดิ์ให้นักเรียนอ่ำนเรื่องจำกนั้นให้แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน
ง. ครูสมควรให้นักเรียนไปค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตจำกนั้นนำมำสรุปเป็นแผนภำพควำมคิด
9. ข้อใดกล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์มำกที่สุด
ก. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีควำมสำคัญในกำรเรียนรู้
ข. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้จดจำเรื่องรำวต่ำง ๆ
ค. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรทำงำนร่วมกัน
ง. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็น
10. ข้อใดเป็นควำมสำคัญของกำรคิด
ก. กำรคิดดี เกิดจำกจิตใต้สำนึกที่ดี ไม่ใช่เกิดจำกกำรอบรมที่ดี
ข. กำรคิดเป็นพื้นฐำนของกำรตัดสินใจในกำรกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ค. กำรคิดสำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำง ๆ ยกเว้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ง. กำรคิดเป็นสัญชำตญำณที่ติดตัวมำแต่กำเนิด ไม่สำมำรถพัฒนำได้
11. ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะของกำรคิดในแบบต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง
ก. กำรคิดละเอียดลออ คือ กำรพิจำรณำส่วนปลีกย่อยให้ได้มำกที่สุด
ข. กำรคิดกว้ำง คือกำรคิดให้เข้ำใจถึงสำเหตุที่มำและควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ
ค. กำรคิดคล่อง คือกำรคิดในหลำยๆ ลักษณะเพื่อให้เกิดควำมแปลกใหม่
ง. กำรคิดไกล คือ กำรคิดเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนอนำคต
12. กำรคิดในข้อใดเป็นกำรคิดระดับสูง
ก. กำรคิดกว้ำง กำรคิดไกล
ข. กำรคิดลึกซึ้ง กำรคิดชัดเจน
ค. กำรคิดคล่อง กำรคิดละเอียดลออ
ง. กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

254
13. ข้อใดกล่ำวถึงทักษะกำรคิดได้ถูกต้อง
ก. ควำมสำมำรถในกำรคิดเรื่องทั่ว ๆ ไป
ข. ควำมสำมำรถในกำรทำงำนของสมอง
ค. ควำมสำมำรถย่อย ในกำรคิดในลักษณะต่ำง ๆ ที่ซับซ้อน
ง. ควำมสำมำรถในกำรนำกำรคิดมำสู่พฤติกรรมที่แสดงออกมำ
14. ข้อใดจัดเรียงลำดับขั้นควำมคิดตำมแนวคิดของบลูมได้ถูกต้อง
ก. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำไปใช้ สังเครำะห์ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ
ข. ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ นำไปใช้
ค. ควำมเข้ำใจ ควำมรู้ สังเครำะห์ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ นำไปใช้
ง. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำไปใช้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ
15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์
ก. กำรวิเครำะห์เหตุผล
ข. กำรวิเครำะห์หลักกำร
ค. กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ
ง. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
16. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ได้ถูกต้อง
ก. กำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์ กำหนดจุดมุ่งหมำย พิจำรณำข้อมูล
ข. กำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์ พิจำรณำข้อมูล กำหนดจุดมุ่งหมำย
ค. กำหนดจุดมุ่งหมำย กำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์ พิจำรณำข้อมูล
ง. กำหนดจุดมุ่งหมำย พิจำรณำข้อมูล
กำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์
17. ข้อใดไม่ใช่ ระดับของกำรคิดวิเครำะห์ ตำมแนวคิดของ บลูม
ก. กำรวิเครำะห์หน่วยย่อย
ข. กำรวิเครำะห์สรุปอ้ำงอิง
ค. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ง. กำรวิเครำะห์หลักกำรจัดระบบ
18. กำรจัดกิจกรรมในข้อใดส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ได้มำกที่สุด
ก. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SIX HAT
ข. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค JIGASAW
ค. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD
ง. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT
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19. ข้อใดคือควำมหมำยของคำว่ำ Task
ก. กิจกรรมหรืองำนที่ผู้เรียนใช้เพื่อให้ผ่ำนกำรประเมินชั้นเรียน
ข. กิจกรรมหรืองำนที่ครูจะต้องมอบหมำยให้ผู้เรียนตำมที่ครูต้องกำร
ค. กิจกรรมหรือกำรกระทำซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจทำงภำษำ
ง. กิจกรรมหรืองำนที่ผู้เรียนทำหลังจำกที่เรียนจบหน่วยกำรเรียนรู้แต่ละหน่วย
20. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของภำระงำน (Task)
ก. จุดมุ่งหมำย (Goals)
ข. กิจกรรม (Activity)
ค. ประเภทงำน (Type)
ง. บทบำทของครู (Teacher Role)
21. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของงำนตำมแนวคิดของ Willis
ก. กำรลงรำยกำรข้อมูล (Listing)
ข. กำรเปรียบเทียบ (Comparing)
ค. กำรตัดสินใจ (Making-Task)
ง. กำรสร้ำงสรรค์ (Creative Task)
22. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนกำรสอนตำมแนวคิด task -based learning
ก. ขั้นภำระงำน
ข. ขั้นหลังภำระงำน
ค. ขั้นเตรียมภำระงำน
ง. ขั้นสรุปกำรภำระงำน
23. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน
ก. กำรสอนควรมุ่งเน้นเป็นกำรใช้ภำษำ
ข. กำรปฏิบัติงำนควรจูงใจให้ผู้เรียนใช้ภำษำ
ค. ภำษำที่ใช้ควรเป็นภำษำใกล้เคียงหรือใช้จริง
ง. มุ่งเน้นกำรสอนรำยบุคคลมำกกว่ำกลุ่มบุคคล
24. ข้อใดกล่ำวถึงกำรสอนตำมแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning ได้ถูกต้อง
ก. เป็นกำรสอนที่ให้ครูมีบทบำทมำกกว่ำผู้เรียน
ข. เป็นกำรสอนที่ต้องใช้เทคนิคต่ำง ๆ ร่วมด้วย
ค. เป็นกำรสอนที่มุ่งเน้นพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ
ง. เป็นกำรสอนที่ผู้เรียนจะต้องมีกำรปฏิบัติภำระงำนทุกชั่วโมง
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25. ข้อใดไม่ใช่ขั้นปฏิบัติภำระงำนที่เรียกว่ำ Language Focus
ก. ขั้นรำยงำนผล
ข. ขั้นติดตำมผล
ค. ขั้นวิเครำะห์ภำษำ
ง. ขั้นฝึกกำรใช้ภำษำ
26. “ครูวรำภรณ์ให้นักเรียนเขียนเรียงควำม เรื่อง ค่ำนิยม 12 ประกำรสร้ำงเด็กไทยให้เป็นเด็กดี
โดยครูคอยสังเกตกำรณ์และคอยชี้แนะ พร้อมกับกำกับระยะเวลำในกำรทำกิจกรรมดังกล่ำว”
ข้อควำมข้ำงต้นแสดงว่ำอยู่ในขั้นใดของกำรปฏิบัติงำน
ก. ขั้นภำระงำน
ข. ขั้นหลังภำระงำน
ค. ขั้นสรุปกำรภำระงำน
ง. ขั้นเตรียมภำระงำน
27. ข้อใดไม่ใช่กำรประเมินภำระงำนตำมแนวคิดของ Ellis
ก. ประเมินจำกภำยนอก
ข. ประเมินระหว่ำงกำรปฏิบัติภำระงำน
ค. ประเมินโดยตรงจำกผลผลิตที่ได้
ง. ประเมินจำกกำรวิเครำะห์กำรสนทนำ
28. ข้อใดเป็นกำรนำแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงถูกต้อง
ก. ครูรัตนำให้นักเรียนนำผลงำนที่ทำมำให้นักเรียนช่วยกันติชม
ข. ครูวันเพ็ญมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจำกนั้นให้คำแนะนำ
ค. ครูพรพรรณกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนส่งชิ้นงำน 1 ชิ้นหลังจำกเรียนจบแผน
ง. ครูจันทรำให้ผู้เรียนศึกษำใบงำน จำกนั้นลงมือทำใบงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
29. กำรสอนตำมแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning สอดคล้องทฤษฏีกำรเรียนรู้
ของใคร
ก. เพียเจท์ (Piaget)
ข. บลูม (Bloom)
ค. สกินเนอร์ (Skinner)
ง. จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)
30. ข้อใดกล่ำวถึงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นมวลประสบกำรณ์ที่ครูหรือผู้สอนได้บันทึกหลังจำกจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ข. เป็นคู่มือสำหรับผู้เรียนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมำยที่วำงไว้
ค. เป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ง. เป็นแผนกำรหรือโครงกำรที่ครูผู้สอนได้เตรียมวำงแผนในกำรจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำ

257
31. ข้อใดสำคัญที่สุดในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ก. เพรำะพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 ได้กำหนดให้ครูทุกคนต้องเขียน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนที่จะสอน
ข. เพรำะแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในกำรเตรียมไว้สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอก
ค. เพรำะใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนของครูที่ทำหน้ำที่สอนแทนในกรณีที่ครู
ประจำวิชำไม่สำมำรถมำสอนได้
ง. เพรำะครูจะได้วำงแผนและเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำว่ำจะสอนอะไรสอนแล้วผู้เรียน
เกิดผลอย่ำงไร
32. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ครบถ้วนที่สุด
ก. สำระสำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผล
ข. สำระสำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล กำรสังเกตกำรณ์สอน
ค. สำระสำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ แฟ้มสะสมผลงำน และร่องรอยกำรทำงำน
ง. สำระสำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้
33. ข้อใดเป็นกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่เน้นพุทธิพิสัย
ก. นักเรียนสำมำรถเขียนเรียงควำมได้ถูกต้อง
ข. นักเรียนเขียนเรียงควำมด้วยลำยมือที่สวยงำม เป็นระเบียบ
ค. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนเรียงควำม
ง. นักเรียนมีควำมภูมิใจในกำรเขียนเรียงควำมเกี่ยวกับวันแม่แห่งชำติ
34. ขั้นตอนใดของกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ต้องดำเนินกำรก่อนขั้นตอนอื่น
ก. วิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น
ข. สร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ตำมที่ตั้งจุดประสงค์ไว้
ค. สร้ำงคำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร
ง. ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
35. ข้อใดเป็นกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะพิสัย
ก. นักเรียนพูดต่อหน้ำประชุมชนได้ถูกต้อง
ข. นักเรียนมีมำรยำทในกำรพูดต่อประชุมชนได้
ค. นักเรียนบอกควำมหมำยของคำว่ำ กำรพูดต่อประชุมชนได้
ง. นักเรียนเข้ำใจหลักกำรของกำรพูดต่อหน้ำประชุมชนได้
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36. ข้อใดเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูหฤทัยให้นักเรียนทำรำยงำนเกี่ยวกับคำประสม
ข. ครูเจนจิรำแจกใบควำมรู้ให้นักเรียนได้ศึกษำด้วยตนเอง
ค. ครูอรทัยให้นักเรียนมีบทบำทในกำรนำเสนอและวิพำกษ์ผลงำน
ง. ครูสุทธีจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นบรรยำย จำกนั้นให้นักเรียนจดบันทึก
37. ข้อใดเป็นกำรเขียนสำระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องที่สุด
ก. คำนำม เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถำนที่ คำนำมเป็นคำที่มีทุกชำติทุกภำษำ
ดังนั้นคำนำมจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง
ข. คำประสม เป็นกำรนำคำมำรวมกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เพื่อให้คำนั้นเกิดควำมหมำยใหม่หรือ
อำจมีเค้ำควำมหมำยเดิม
ค. วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ดีและแต่งดี กำรเรียนวรรณคดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้และ
ควำมเพลิดเพลิน ตลอดจนข้อคิดต่ำง ๆ
ง. คำรำชำศัพท์ เป็นศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ข้ำรำชกำร พระสงฆ์
และสุภำพชน
38. ข้อใดกล่ำวถึงกำรเขียนบันทึกหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ถูกต้อง
ก. บันทึกเฉพำะสิ่งที่สังเกตเห็นในห้องเรียนในรำยชั่วโมงนั้น ๆ
ข. บันทึกเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมและกำรใช้สื่อในรำยชั่วโมงนั้น ๆ
ค. บันทึกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง ตลอดจนแนวทำงแก้ไข
ง. บันทึกข้อดีของกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ และแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องนั้นด้วย
39. ข้อใดกล่ำวถึงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
ถูกต้อง
ก. กำรวัดผลที่ดีครูควรใช้วิธีกำรสัมภำษณ์และสอบถำมผู้เรียน
ข. เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีควำมสำคัญที่สุดคือแบบทดสอบ
ค. กำรวัดและประเมินผลครูควรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง
ง. กำรประเมินผลต้องประเมินเฉพำะรำยวิชำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
40. ข้อใดกล่ำวถึงสำระกำรเรียนรู้ได้ถูกต้อง
ก. สำระกำรเรียนรู้คือเนื้อหำวิชำที่ครูนำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ข. สำระกำรเรียนรู้คือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ค. สำระกำรเรียนรู้เป็นตัวกำหนดให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปสู่จุดมุ่งหมำย
ง. สำระกำรเรียนรู ประกอบด้วยองค์ควำมรู ทักษะหรือกระบวนกำรเรียนรู้และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นำมสกุล.......................................................................... เลขที่นั่งสอบ......................................
สถำนที่สอบ............................................................................... ห้องสอบ............................................
สอบวัน...............................ที่ .............เดือน ........................ พ.ศ. ........... เวลำ.......................... น.
คาอธิบาย
1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (7 หน้ำ) 20 คะแนน ใช้เวลำสอบ 1 ชั่วโมง
2. ก่อนตอบคำถำม ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ
3. ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบด้วยปำกกำใน
กระดำษคำตอบ พร้อมทั้งระบำยเลขที่นั่งสอบ ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม
ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน
4. ในกำรตอบ ให้ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบำยวงกลมตัวเลือกลงในกระดำษคำตอบให้เต็มวง
(ห้ำมระบำยนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมำะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่ำง ถ้ำตัวเลือก
เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
ข

ก

ข

ค

ง

ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบำยในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอำดหมดรอย
ดำเสียก่อน แล้วจึงระบำยวงกลมตัวเลือกใหม่
5. ห้ำมนำข้อสอบและกระดำษคำตอบออกจำกห้องสอบ
6. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบ ก่อนเวลำหมดเวลำสอบ
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“ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นทุนทำงวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ สิ่งดังกล่ำวสั่งสมงอกงำม
ขึ้ น จำกควำมรอบรู้ ป ระสบกำรณ์ ผนวกด้ ว ยควำมเฉี ย บคมในกำรหยั่ ง รู้ อ ย่ ำ งลุ่ ม ลึ ก มี ขึ้ น เพื่ อ
กำรปรับเปลี่ยนสภำพทรัพยำกรและองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มพูนคุณค่ำขึ้นอย่ำงสอดคล้องประสำน
และเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ของสังคมหรือชุมชนของตน”
1. ข้อใดไม่สำมำรถอนุมำนได้จำกข้อควำมข้ำงต้น
ก. วัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงำมที่สั่งสมกันมำด้วยเวลำอันข้ำนำน
ข. ภูมิปัญญำท้องถิ่นนับว่ำเป็นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่งที่มีควำมสำคัญ
ค. ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสั่งสมมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์
ง. กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนับเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงกระทำ
“เมื่อต้นไม้ถูกหักกิ่ง มันไม่เคยเสียเวลำให้เกิดควำมเจ็บปวด ท้อแท้ หำกแต่พยำยำมยืด
กิ่งแทงหน่อขึ้นมำใหม่ แล้วปล่อยกิ่งแห้งหักนั้นให้ตกลงดินกลำยเป็นปุ๋ยโอชะให้แก่รำกเพื่อเป็นอำหำร
หล่อเลี้ยงลำต้นต่อไป”
2. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของเรื่องที่อ่ำน
ก. ต้นไม้ให้ร่มเงำฉันใด คนดีก็ให้ควำมร่มเย็นฉันนั้น
ข. เกิดเป็นคนควรทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
ค. เรำไม่ควรเสียเวลำมำคิดในเรื่องที่ผ่ำนมำ แต่จงใช้ควำมพยำยำมในกำรต่อสู้กับอุปสรรค
ง. กำรทำงำนย่อมมีอุปสรรคและปัญหำ ถ้ำหำกเรำหนีปัญหำก็เท่ำกับว่ำเรำกลำยเป็นคน
ล้มเหลว
“ผู้ ใ ดท ำกรรมใดไว้จ ะได้ ผ ลของกรรมนั้น กำรก่ อ ทุก ข์โ ทษแก่ผู้ อื่น เป็น กำรทำกรรม
ทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจด้ ว ย เพรำะใจต้ อ งก่ อ ขึ้ น ก่ อ นจึ ง จะออกมำทำงกำย ทำงวำจำ
เพรำะฉะนั้นควำมคิดนั่นแหละจึงเป็นตัวก่อกรรมที่สำคัญ อย่ำว่ำแต่จะถึงกับแสดงออกแล้วจึงจะเป็น
กรรมเลย เพีย งแต่ คิด อยู่ ในใจไม่ทั นได้แ สดงออกหรือ ปกปิด เสี ยไม่ แสดงออกก็ ยังเป็น กรรมแล้ ว
อย่ำงแน่นอน ให้คุณให้โทษแก่ตนเองแล้วอย่ำงแน่นอน ฉะนั้นจึงต้องระวังควำมคิดหรือใจนั่นแหละให้
ดี พยำยำมทำสติให้ติดต่อเพื่อจะได้ดูใจตนเองได้ติดต่อกันให้มำกที่สุด”
3. ผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่ำงไร
ก. เห็นใจ
ข. เย้ยหยัน
ค. ประชดประชัน
ง. เชิงแนะนำ
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“ถึงแม้ว่ำชีวิตมนุษย์จะหนีควำมทุกข์ไม่พ้น เรำก็ไม่ควรมีชี วิตอยู่อย่ำงสิ้นหวัง กำรดิ้นรน
ต่อสู้ แ ละเอำชนะควำมล้ มเหลว ทำให้ ชี วิตมนุษย์มี คุณค่ ำขึ้น ผู้ ที่ ไม่ต่ อสู้ ดิ้ นรนเพรำะมองไม่เห็ น
ควำมส ำเร็ จ อยู่ ข้ ำ งหน้ ำ ทำตัว เหมื อ นกรวดทรำยที่ ไหลไปตำมกระแสน้ำนั้ นเป็น ผู้ ที่ท ำตั ว ไม่ ส ม
กับที่เกิดมำเป็นมนุษย์”
4. คำว่ำ กรวดทรำย ในที่นี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก. ธำตุชนิดหนึ่งที่ไม่มีค่ำมำกนัก
ข. คนที่เป็นปัญหำของคนในสังคม
ค. คนที่ทำตัวไม่เห็นคุณค่ำของชีวิต
ง. คนที่ทำตัวเหลวไหล ไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์
5. ข้อใดเป็นกำรแสดงข้อเท็จจริง
ก. กำรทอผ้ำเป็นงำนหัตถศิลป์ของภำคเหนือและภำคอีสำนของไทย
ข. ผ้ำที่มีลวดลำยสวยงำมสะดุดตำผู้สวมใส่คือผ้ำที่ทอจำกฝีมือของชำวบ้ำน
ค. รัฐบำลควรจะส่งเสริมให้ทุกคนสวมใส่ผ้ำไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผ้ำลำยจก
ง. ชำวบ้ำนมีควำมภำคภูมิใจอย่ำงยิ่งที่ได้นำงำนฝีมือของตนเองมำแสดงที่ศูนย์ศิลปำชีพ
6. ข้อใดเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น
ก. กำรทำลำยป่ำไม้ทำให้เกิดสภำวะโลกร้อน
ข. ต้นไม้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำอย่ำงดีแหล่งหนึ่ง
ค. ป่ำไม้จะอุดมสมบูรณ์ถ้ำหำกคนทุกคนช่วยกันรักษำ
ง. มูลนิธิสืบนำคะเสถียรเกิดขึ้นมำเพรำะต้องกำรอนุรักษ์ผืนป่ำในประเทศไทย
“ควำมฝันเป็นเสมือนภำพยนตร์ทีเริ่มฉำยหลังเรำหลับตำนอน ในคืนหนึ่งเรำฝันประมำณ
สี่ชั่วโมง แต่สำมำรถจำควำมฝันได้เพียงเรื่องเดียวในทุกสองสำมวัน ควำมฝันเป็นควำมลับส่วนตัว
ที่แต่ละคนประทับใจ อยำกรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น เรำอยำกเข้ำไปอยู่ในควำมฝันซึ่งตนเองได้เป็นยอดมนุษย์
ที่บินได้ หำกเป็นฝันร้ำย เช่น ถูฆำตกรโรคจิตไล่ล่ำ เรำมักพยำยำมค้นหำควำมหมำยแฝง และไม่
อยำกฝันถึงอีก”
7. ข้อใดกล่ำวได้สอดคล้องกับข้อควำมข้ำงต้น
ก. มนุษย์อยู่ได้เพรำะควำมฝัน
ข. ควำมฝันมีทั้งฝันในเรื่องที่ดีและไม่ดี
ค. ควำมฝันจะทำให้เรำประทับใจไม่มีวันลืม
ง. มนุษย์ต้องกำรพบเจอสิ่งที่ดีมำกกว่ำสิ่งที่เลวร้ำยเสมอ
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“คนเรำไม่ ควรพู ดเพรำะอดไม่ ไ ด้ที่ จ ะต้อ งพู ด เรำควรพูด เฉพำะสิ่ ง ที่ เ ป็น ประโยชน์
ต่อผู้ อื่น เนื้ อหำที่พูดต้องมีส ำระสำคัญมีห ลั กกำรที่ดี มีคุณค่ำแก่กำรฟัง จึงจะส่ งเสริมบุคลิกภำพ
และควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้พูด”
8. จำกข้อควำมข้ำงต้นข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. กำรพูดที่ดีจะต้องพูดในสิ่งที่ตนมีควำมถนัด
ข. กำรพูดที่ดีจะต้องมีประโยชน์และมีคุณค่ำแก่ผู้ฟัง
ค. กำรพูดดีจะทำให้คนฟังชื่นชอบและอยำกติดตำมกำรพูด
ง. กำรพูดผู้พูดจะต้องมีบุคลิกภำพที่ดีสร้ำงควำมเชื่อเถือให้แก่ผู้ฟัง
“ดอกไม้ในร้ำนดอกไม้อำจเป็นเพื่อนร่วมทำงกันมำตั้งแต่ที่ไร่จนถึงปลำยทำง หรืออำจ
ต่ำงมำจำกต่ำงถิ่นกัน แต่ได้มำร่วมทำงกัน แล้วแยกย้ำยกันไป ดอกไม้ในแจกันเดียวกันอำจเหี่ยวไป
พร้อมๆ กัน หรือมีดอกใดที่เหี่ย วไปก่อน
คนจีนมีคำกล่ำวว่ำ พี่น้องร้อยคนก็เหมือนคนเดียว
เพรำะบั้นปลำยต่ำงคนต่ำงแก่มำดูแลกันไม่ไหว ซึ่งที่สุดแล้วก็ต้องมีคนไปก่อนและมีคนไปหลัง บำงคน
จึงมีเพื่อนตำย และหลำยคนก็อำจไม่มี วันหนึ่งขณะผ่ำนหัวลำโพง เห็นยำย 2 คน พำกันเดินด้วยไม้ไผ่
ล ำหนึ่ ง ยำยคนแข็ ง แรงน ำหน้ ำ จู ง ยำยที่ ต ำฟำงแล้ ว ให้ เ ดิ น ตำม เท้ ำ ของยำยทั้ ง สองก้ ำ วช้ ำ ๆ
เหมือนลำนตุ๊กตำที่จวนหมด อยำกให้ยำยถึงที่หมำยพร้อมกัน ไม่ใช่ทิ้งคนหนึ่งไว้ให้ตำยเพียงลำพัง
อย่ำงโดดเดี่ยวเดียวดำย”
9. จุดประสงค์หลักของกำรเขียนข้อควำมข้ำงต้นตรงกับข้อใด
ก. ตีโพยตีพำยกับควำมชรำ
ข. แสดงควำมรู้เรื่องดอกไม้
ค. เล่ำประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ
ง. ชวนให้เข้ำใจโลกและชีวิต
“จะทะเลำะกันไปถึงไหน จะเรียกร้องให้คนมำปรองดองอะไร เคยได้หันมำสำรวจตัวเอง
กันบ้ำงหรือไม่ ว่ำทำรุณโหดร้ำยกับบ้ำนเมืองเกินไปหรือเปล่ำ มีหนทำงใดจะลดทิฐิลงได้บ้ำง มีจิตใจ
ที่แข็งแกร่งพอที่จะลดอคติ เลิกย่ำยีชำติ ไม่ให้ป่นปี้กว่ำนี้ได้หรือไม่ ถ้ำไม่ก็ไม่ต้องหวังว่ำบ้ำนที่น่ำอยู่
อู่ ที่ เ คยนอนด้ ว ยควำมร่ ม เย็ น แต่ เ ดิ ม จะกลั บ คื น มำ สุ ว รรณภู มิ ห รื อ แหลมทองจะ “ผ่ อ งอ ำไพ”
ก็ต้องด้วยหัวใจไทยทุกดวง”
10. จำกข้อควำมข้ำงต้นผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด
ก. กล่ำวโทษคนที่ทะเลำะวิวำทกัน
ข. ต้องกำรให้ทุกคนมีควำมรักควำมสำมัคคี
ค. เรียกร้องให้ทุกคนเห็นโทษของกำรทะเลำะวิวำท
ง. ต้องกำรเห็นประเทศมีควำมเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนำนำประเทศ
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“เป็นกระดูกสันหลังจวนพังผุ
เป็นบุคคลข้นแค้นมำแสนนำน
เลี้ยงชำวโลกแต่ชำวโลกไม่แลเหลียว
ทั้งหนี้สินท่วมท้นต้องทนทุกข์

อยู่ในกรุนิยำยเศร้ำให้เล่ำขำน
และจะผ่ำนเป็นอย่ำงนี้อีกกี่ยุค
มือกำเคียวด้วยหัวใจไม่เคยสุข
อยู่ในคุกเขตคำมแห่งควำมจน”

11. บทประพันธ์ข้ำงต้นให้ข้อคิดในด้ำนใด
ก. ชี้ให้เห็นถึงกำรเอำรัดเอำเปรียบของคนในสังคม
ข. ชี้ให้เห็นถึงควำมอยำกลำบำกของอำชีพบำงอำชีพ
ค. ต้องกำรให้ทุกคนกลับมำสนใจคนทำงำนในระดับล่ำง
ง. ต้องกำรให้เพิ่มค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรให้แก่คนทำงำน
อ่ำนบทประพันธ์ข้ำงต้นแล้วตอบคำถำมข้อ 12 – 13
“เมื่อควำมขำวสถำปนำเป็นอำนำจ
ทั้งร่ำงกำยจึงไม่เว้นแม้รักแร้
ในยุคทุนกุมข่ำวสำรสร้ำงอำนำจ
โฆษณำบ้ำผิวขำวเต็มทีวี

แค่หน้ำขำวจึงไม่อำจเบ็ดเสร็จแน่
ใครไม่ขำวย่อมแย่ถูกย่ำยี
ควำมงำมถูกผูกขำดโลกบอดสี
พ่อญี่ปุ่น แม่เกำหลีที่บูชำ”

12. ข้อใดเป็นสำระสำคัญของเรื่องที่อ่ำน
ก. ค่ำนิยมของสังคมไทยที่คลั่งไคล้ต่ำงชำติ
ข. ควำมสำคัญของควำมงำมที่ทุกคนต้องกำร
ค. คนจะสวยหรือหล่อขึ้นอยู่กับควำมขำวของใบหน้ำ
ง. กำรโฆษณำเครื่องสำอำงในปัจจุบันที่มักจะมำจำกต่ำงชำติ
13. ผู้เขียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร
ก. ตัดพ้อ
ข. น้อยใจ
ค. เย้ยหยัน
ง. ไม่พอใจ
14. ข้อใดกล่ำวถึงควำมเชื่อในลักษณะที่แตกต่ำงจำกข้ออื่น
ก. อนึ่งผ้ำทรงจงนุ่งเหน็บข้ำงขวำ กันเขี้ยวงำจระเข้เดรัจฉำน
ข. อนึ่งเล่ำเข้ำที่ศรีไสยำสน์
อย่ำประมำทหมั่นคำนับลงกับหมอน
ค. อนึ่งวันชำระสระพระเกล้ำ
อังคำรเสำร์สิ้นวิบัติปัดไถม
ง. อนึ่งนั่งบังคลอย่ำยลต่ำ
อย่ำบ้วนน้ำลำยพำเสียรำศี
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15. ข้อใดสะท้อนค่ำนิยมของคำประพันธ์ต่อไปนี้
“ยำมฝนดลเดือนสิบ เริ่มข้ำวทิพย์เจ้ำจะหุง
หำของต้องกำรปรุง มุ่งใจจิตประดิดประดอย”
ก. จำรีต
ข. ประเพณี
ค. จิตกรรม
ง. ศิลปวัฒนธรรม
“คิดให้บวกคิดให้เบำเรำดียิ่ง
คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคน

คิดให้จริงทำให้จังบังเกิดผล
คิดมองตนคนสำคัญมั่นควำมดี”

16. บุคคลในข้อใดนำข้อคิดที่ได้จำกบทประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ก. สมศักดิ์เป็นคนมองคนในแง่ดีมำตลอด ทุกครั้งที่มีใครว่ำอะไรเขำ เขำจึงไม่สนใจ
ข. สมหญิงชอบทำงำนที่ตนเองคิดว่ำดี แม้ว่ำจะเกิดข้อผิดพลำดมำกน้อยเพียงใดก็ตำม
ค. สมปองเป็นคนชอบคิดในสิ่งที่ดี นำควำมคิดมำลงมือทำ และคอยช่วยเหลือเพื่อนมำตลอด
ง. สมศรีบอกทุกคนว่ำตัวเองเป็นคนดีบวก ไม่คิดทำร้ำยใคร และมีน้ำใจต่อเพื่อน ๆ
ในที่ทำงำนเสมอ
พระสมุทรสุดลึกล้น
สำยดิ่งทิ้งทอดมำ
เขำสูงอำจวัดวำ
จิตมนุษย์นี้ไซร้

คณนำ
หยั่งได้
กำหนด
ยำกแท้หยั่งถึง

17. บทประพันธ์ข้ำงต้นสอนในเรื่องใด
ก. กำรมีน้ำใจ
ข. กำรทำงำน
ค. กำรคบคน
ง. ควำมพยำยำม
“แม้มิได้เป็นดอกกุหลำบหอม
แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกำว
18. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมำยของผู้แต่ง
ก. ต้องกำรให้มีควำมพอใจในสิ่งที่ตนมี
ข. ต้องกำรให้ทุกคนมีควำมเพียรพยำยำม
ค. ต้องกำรให้เห็นควำมสำคัญของธรรมชำติ
ง. ต้องกำรให้ทุกคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ

ก็จงยอมเป็นเพียงลดำขำว
จงเป็นดำวดวงแจ่มแอร่มตำ”
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19. เพลงกล่อมเด็กในข้อใดแสดงถึงควำมรักของแม่ที่มีต่อลูกได้ชัดเจนที่สุด
ก.
นอนเสียเถิด
ขวัญเจ้ำจะเกิดในดอกบัว
แม่เลี้ยงเจ้ำไว้
เพื่อจะได้เป็นเพื่อนตัว
ข.
เนื้อเอ๋ยเนื้ออุ่นเอย
เนื้อละมุนคือสำลี
แม่ไม่ให้ใครต้อง
แม่กลัวเจ้ำจะหมองศรี
ค.
เนื้อเอ๋ยเนื้ออ่อนเอย
ไม่หลับไม่นอนอ้อนแม่อยู่อำลัย
พี่เลี้ยงนำงนมอยู่ไหน
ไม่มำไกวให้เจ้ำนอน
ง.
นกเขำ เอ๋ย
ขันตั้งแต่เช้ำไปจวนเย็น
ขันให้ดังแม่จะฟังเล่น
เสียงเย็นๆลูกน้อยกลอยใจ
“จำกกำเนิดตัวเปล่ำเท่ำกันหมด
จำกควำมรวยจนชั่วดีทั่วทำง
มนุษย์เท่ำกันได้เมื่อตำย-เกิด
ไม่มีสัตว์โลกอื่นนับหมื่นพัน
มนุษย์รู้จักโลกโชคชีวิต
ประหลำดเหลือเมื่อรู้ว่ำชีวำวน
20. บทประพันธ์ข้ำงต้นมีคุณค่ำด้ำนใดเด่นชัดที่สุด
ก. คุณค่ำทำงภำษำ
ข. คุณค่ำทำงสังคม
ค. คุณค่ำทำงคติธรรม
ง. คุณค่ำทำงกำรแพทย์

มำสู่ยศศักดิ์ศรีที่แตกต่ำง
มำสู่ข้ำงหลุมเศร้ำเน่ำเหมือนกัน
ควำมดีเลิศชั่วช้ำคือตรำมั่น
ครองชีวันวนเศร้ำเท่ำนรชน
รู้จักผิดชอบชั่วดีทั่วถล
ไยทุกคนไม่รู้ทำแต่กรรมดี”

ภาคผนวก ช
แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ชุดที่ 1
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ชุ ด ที่ 1 เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐำน
และหำควำมต้องกำร (Need Analysis) ซึ่งประกอบด้วย
1. แบบวิเครำะห์เอกสำรข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม
2. แบบสัมภำษณ์คณำจำรย์ สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย
3. แบบสัมภำษณ์อำจำรย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
4. แบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัด
กำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึก ษำฝึ กประสบกำรณ์ วิ ช ำชีพ ครู เพื่ อ เสริ มสร้ำ งทัก ษะกำรอ่ ำนเชิง วิเ ครำะห์
และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
คาชี้แจง
ขอควำมกรุณำท่ำนประเมินควำมสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ โดยกำหนด
คะแนน 5 ระดับคะแนน โดยให้ท่ำนทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนรำยข้อดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับมำกที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับมำก
ระดับคะแนน 3 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับปำนกลำง
ระดับคะแนน 2 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
รำยกำรตรวจสอบ

ควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1

1. ข้อคำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แบบสัมภาษณ์คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
รำยกำรตรวจสอบ

ควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1

1. ข้อคำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แบบสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง/ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รำยกำรตรวจสอบ

ควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1

1. ข้อคำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รำยกำรตรวจสอบ

ควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1

1. ข้อคำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ข้อคำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(............................................................................)
ผู้เชี่ยวชำญตรวจเครื่องมือวิจัย
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ชุดที่ 2
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บทดลองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
1. แบบประเมิน โครงร่ำ งหลั ก สู ต รกำรจัด กำรเรี ยนรู้ข องนัก ศึก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์
วิชำชีพครู เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรีย น โดยใช้กำรเรียนรู้
โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
2. แบบประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรเขี ย นแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
3. แบบประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์
วิชำชีพครู
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหำคุณภำพของเครื่องมือวิจัยดังกล่ำว เพื่อนำไปในกำรทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป
คาชี้แจง
ขอควำมกรุณำท่ำนประเมินควำมสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ โดยกำหนด
คะแนน 5 ระดับคะแนน โดยให้ท่ำนทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนรำยข้อดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับมำกที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับมำก
ระดับคะแนน 3 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับปำนกลำง
ระดับคะแนน 2 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับร่าง
รำยกำรประเมิน
1. ปัญหำและควำมจำเป็นของหลักสูตร
1.1 ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงของสังคม
1.2 มีควำมจำเป็นที่ต้องพัฒนำหลักสูตร
1.3 มีควำมจำเป็นที่ต้องพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของผูเ้ รียน
2. หลักกำรของหลักสูตร
2.1 สอดคล้องกับเป้ำหมำยของสถำบัน
2.2 มีประโยชน์ต่อผู้เข้ำรับกำรอบรม
2.3 ผู้อบรมสำมำรถนำไปใช้ได้จริง
3. เป้ำหมำยของหลักสูตร
3.1 ตรงตำมมำตรฐำน
3.2 มีควำมชัดเจน
3.3 จัดกิจกรรมบรรลุเป้ำหมำย
4. จุดประสงค์ของหลักสูตร
4.1 มีควำมชัดเจน

4.2 ครอบคลุมเนื้อหำทุกสำระ
4.3 จุดประสงค์นำไปสู่ตัวชี้วัดและมำตรฐำน
5. เนื้อหำสำระ
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เนื้อหำสำระครบถ้วน
5.3 จัดเรียงลำดับเนื้อหำได้ถูกต้องชัดเจน
6. กิจกรรมกำรฝึกอบรม
6.1 ใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย
6.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และ
คิดวิเครำะห์
6.3 นำกิจกรรมในศตวรรษที่ 21
มำบูรณำกำร
7. สื่อประกอบกำรอบรม
7.1 มีสื่อที่หลำกหลำย
7.2 ใช้ประโยชน์จำกสื่ออย่ำงคุม้ ค่ำ
7.3 สื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสนใจ กระตือรือร้น
ในกำรเรียน

ระดับควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1
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รำยกำรประเมิน

ระดับควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1

8. กำรวัดและประเมิลผล
8.1 วัดได้ตรงตำมจุดประสงค์
8.2 ประเมินตำมสภำพจริง
8.3 วัดและประเมินชิ้นงำน/ภำระงำน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
ลงชื่อ
ผู้เชี่ยวชำญ
(..............................................................)
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แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับร่าง
รำยกำรประเมิน
1. ที่มำของกำรพัฒนำหลักสูตร
1.1 ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ
1.2 หลักกำรและเหตุผล
1.3 ตรงกับสภำพควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
1.4 รูปแบบแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
2. หลักกำรของหลักสูตร
2.1 หลักสูตรมีควำมเป็นไปได้
2.2 นำไปใช้ได้จริง
2.3 มีแนวคิด ทฤษฏีรองรับ
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 มีควำมชัดเจน
3.2 มีควำมเป็นไปได้
3.3 เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม
4. เนื้อหำสำระของหลักสูตร
4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 เนื้อหำมีควำมชัดเจน
4.3 เนื้อหำเหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม
4.4 เรียงลำดับเนื้อหำได้อย่ำงเหมำะสม
5. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
5. 1 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.2 กระบวนกำรอบรมมีควำมเหมำะสม
5.3 สถำนที่และระยะเวลำมีควำมเหมำะสม
5.4 กิจกรรมน่ำสนใจ
6.สื่อและอุปกรณ์
6.1 มีสื่อหลำกหลำย น่ำสนใจ
6.2 มีควำมเหมำะสมกับกิจกรรมกำรอบรม
7. กำรวัดและประเมินผล
7.1 กำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
7.2 มีควำมสอดคล้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม
7.3 วัดและประเมินอย่ำงหลำกหลำยตำม
สภำพจริง

ระดับควำมสอดคล้อง
5

4

3

2

1
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้เชี่ยวชำญ
(..............................................................)
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แบบประเมินแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระดับควำมสอดคล้อง

รำยกำรประเมิน

5

4

3

2

1

1. มีองค์ประกอบของกำรประเมินแผนกำรจัด
กำรเรียนรู้ครบถ้วน
2. ครอบคลุมวัตถุประสงค์
3. ข้อควำมมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
4. เนื้อหำในกำรประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5. ประเมินพฤติกรรมกำรเขียนแผนได้เหมำะสม
6. เกณฑ์กำรประเมินมีควำมเหมำะสม
7. กำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครอบคลุม
นิยำมศัพท์เฉพำะด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัด
กำรเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(.............................................................)
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระดับควำมสอดคล้อง

รำยกำรประเมิน

5

4

3

2

1

1. ประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์
2. แบบประเมินมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. ข้อควำมมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
4. เนื้อหำในกำรประเมินครอบคลุมพฤติกรรม
กำรประเมิน
5. ประเมินพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้เหมำะสม
6. เกณฑ์กำรประเมินมีควำมเหมำะสม
7. กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้
สอดคล้องกับนิยำมศัพท์เฉพำะ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.
ลงชื่อ
(.............................................................)
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย

ภาคผนวก ซ
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช

278

หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช

พัฒนาโดย
นายณัฐกิตติ์ นาทา

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช

พัฒนาโดย
นายณัฐกิตติ์ นาทา
รหัสนักศึกษา 57255906

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
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คานา
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช เป็ นหลักสู ตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้
เพื่อจะให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นให้
นาแนวคิดเน้นภาระงานไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งสิ้น จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หลั ก สู ตรการจั ด การเรีย นรู้ ของนั กศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเ คราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ฉบับนี้จะมีประโยชน์และสามารถนาไปใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจต่อไป

ณัฐกิตติ์ นาทา
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หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
***********************************************************
สภาพปัญหาและความจาเป็นของหลักสูตร
พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กล่าวไว้พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่ าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะให้คนในชาติมีการศึกษาที่ดีนั้น
จาเป็นจะต้องมีการปลูกฝังความรู้ต่าง ๆ ของการศึกษาทุกระดับ สร้างเด็กไทยให้มีทักษะพร้อมที่จะ
ยืนหยัดอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) และ
(A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทั กษะในการแก้ปัญหา Creativity and Innovation (ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน
ความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้ นา) Communications, Information and Media
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ) Computing and ICT Literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (วิจารณ์ พานิช, 2555: 19)
การอ่ านเชิงวิ เคราะห์ มีความส าคัญ เพราะช่ ว ยให้ พิจ ารณาเรื่ องที่ อ่านอย่า งละเอีย ด
ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ สุนันท์
อัญชลีนุกูล และคณะ (2544: 98) ยังกล่าวถึงความสาคัญของการอ่านเชิงวิ เคราะห์ว่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์มีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับทุกคน เพราะเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อ
พิจารณาส่วนประกอบความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็ น เกี่ย วกับ เรื่ องที่อ่าน ทาให้ ค้นพบข้อเท็จจริง หรือ ข้อสรุปที่ถูกต้องและเข้าใจ
ความคิ ด ของผู้ เ ขี ย น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่า การอ่ านเชิ ง วิ เคราะห์ มีค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ
การส่งเสริมให้มีผู้ได้เกิดทักษะดังกล่าว นอกจากทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้ว การคิดวิเคราะห์
ก็ นั บ ว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การใช้ ชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ดั ง เช่ น ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2544: 1) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็น
ส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุ
และผล โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การ
วิเคราะห์โดยการแยกแยะหาความสาคัญ ความสัมพันธ์และหลักการด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณา
ใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อความจริง
แม้ ว่ า การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด วิ เ คราะห์ จะมี ค วามส าคั ญ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น
แต่ ปั จ จุ บั น ยั ง พบว่ า นั ก เรี ย นไทยยั ง มี คุ ณ ภาพในด้ า นนี้ ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด จากผลของการ
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ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA)
ประจาปี 2012 พบว่านักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ในระดับที่ น่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวม
มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ การอ่านของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ มีผลการ
ประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ากว่า
ระดับพื้นฐาน (ไม่ถึงระดับ 2) ยังคงมีอยู่ถึงหนึ่งในสาม (33%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการ
อ่านตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปมีประมาณสองในสาม (67%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่าน
สู งกว่าระดับ พื้น ฐานขึ้น ไปมีป ระมาณหนึ่งในสาม (31%) และความสามารถการอ่านในระดับสู ง
(ระดับ 5 และ 6) เกือบไม่มีนักเรียนไทยที่ มีความสามารถอยู่ในระดับนี้ (0.9%) ในขณะที่ประเทศ
เอเชีย ที่มี คะแนนสู งมี นั ก เรี ย นกลุ่ ม นี้ ใ นสั ดส่ ว นสู ง ได้แ ก่ เชี่ ยงไฮ้ -จี น (25%) ฮ่ องกง-จีน (17%)
สิงคโปร์ (21%) ญี่ปุ่น (18%) เกาหลี (14%) และเวียดนาม (5%) (สถาบันส่งเสริมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556: 14-15) นอกจากนี้ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test: O-NET) ประจาปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทยพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.36 ซึ่งเป็นคะแนนที่
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 50 (สานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2558: 2)
การเรี ยนรู้ โดยเน้นภาระงาน หรือ task-based learning เป็นการเรียนรู้ โดยเน้น
ภาระงานเป็นสื่อกลาง ผู้ เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนการภาระงาน โดยแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรม
จะช่ ว ยจู ง ใจ ท้ า ทายผู้ เ รี ย นให้ ภ าระงานจนบรรลุ เ ป็ น ชิ้ น งานขณะปฏิ บั ติ ง านผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ภ าษา
อย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายมากกว่าความถูกต้อง การภาระงานนี้จะช่วยให้ผู้เรียนทางานเป็น
ระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ทาให้เกิดชิ้นงานในการภาระงาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถทาให้
ผู้เรียนพูดและเขียนได้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ใช้ฝึกระบวน
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการที่เน้นภาระงาน โดยครูจะจัดกิจกรรมหรือ
มอบหมายงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ มีการโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่าง
การปฏิบัติภาระงาน ซึ่ง Willis (1996: 137) and Frost (2005: online) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการเรียนแบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) ว่า เป็นการนาความรู้ที่เรียนแล้วมาเพิ่มพูน
ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ทาให้ ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพูดและการเขียน มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความสนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติจริง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 นับว่าเป็นนักศึกษาที่ เตรียม
ฝึ ก ประสบการณ์ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ ครู ในอนาคตหากนั ก ศึ ก ษาเหล่ า นี้ ยั ง ขาดทั ก ษะ
หรือกระบวนการพัฒ นาการเรีย นการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จะทาให้ เกิดปัญหาหรือส่งผลไปยัง
นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูกลุ่มนี้ และจากการสังเกตการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความมั่นใจในการสอนและมีการนาเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ
มาใช้ในการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้น้อ ยก็อ าจท าให้ ผู้ เรี ยนไม่กระตื อ รือร้ นในการเรีย น ไม่ส นใจ
หรื อ เบื่ อการเรี ย น โดยเฉพาะการเรีย นการสอนที่มุ่ งเน้น เฉพาะการบรรยาย จนท าให้ ไ ม่บ รรลุ
เป้าหมายหรือตัว ชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้
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การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้สะท้อนผลการจัดการเรียน
การสอนเท่ า ที่ ค วรหรื อ การนิ เ ทศยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ก ล้ า ที่ จ ะสอบถามหรื อ ขอค าแนะน า
จากอาจารย์หรือครูพี่เลี้ยงได้
กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) เป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ โ ค้ช คอยชี้แ นะ และให้ ค าปรึ กษาผู้ รั บการโค้ช อย่า งใกล้ ชิ ด ท าให้ ผู้ ไ ด้ รับ การโค้ ช ตระหนั กรู้ ถึ ง
ความเป็ น ไปของตนเองและจุ ด ที่ต นเองยื น อยู่ ในทุ ก ๆ ด้ าน อั น มีค วามส าคัญ ยิ่ งต่ อการก าหนด
เป้ าหมายอย่ างสร้ างสรรค์ รวมถึง การค้ นพบศั กยภาพและความสามารถของตนเองที่จะนาไปสู่
เป้าหมายนั้นด้วย ความมุ่งมั่นและตั้งอยู่บนทัศนคติที่ดีผู้ที่มีบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร โดยเป็นการพัฒ นาหลั กสู ต รการจั ดการเรียนรู้ และให้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนาความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาทักษะการการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ได้มีการใช้แนวคิดเน้นภาระงาน หรือ task-based learning (Tbl)
และการโค้ช (Coaching Approach) มาเป็นกระบวนการช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
หลักการของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
มีหลักการดังต่อไปนี้
1. เป็ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีครู
2. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
3. เป็นหลักสูตรที่นาแนวคิด task-based learning มาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
4. เป็นหลักสูตรที่มีการติดตาม ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Approach) เพื่อเป็น
การติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครูอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนาแนวคิด task-based learning ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้
5. เพื่ อ ติ ด ตาม ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้ นภาระงานและการโค้ช
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วยสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์
2. ประเภทของการอ่าน
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
4. ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย ประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการคิดและคิดวิเคราะห์
2. ลักษณะของการคิดและคิดวิเคราะห์
3. ประเภทของการคิด
4. ขั้นการเรียนรู้ของบลูม
5. กระบวนการคิดวิเคราะห์
6. ประโยชน์ของการฝึกคิดวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน ประกอบด้วย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความหมายของ task-based learning
2. หลักการสอนตามแนวคิด task-based learning
3. ขั้นตอนของการสอน task-based learning
4. ประโยชน์ของ task-based learning
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
2. ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
4. หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
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5. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้
6. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
รายละเอียดแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังแสดงผลตามตารางที่ 41

ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่

จุดประสงค์

หน่วยที่ 1
1. ผู้เข้าอบรมบอก
ทักษะการอ่าน...สะพาน ความหมายของการอ่าน
สู่ความสาเร็จ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
2. ผู้เข้าอบรมบอกบอก
ความแตกต่างประเภท
ของการอ่านได้
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
4. ผู้เข้ารับการอบรม
บอกคุณค่าและ
ประโยชน์ของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ได้
5. ผู้เข้าอบรมออกแบบ
ใบงานและตั้งคาถาม
เชิงวิเคราะห์ได้

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. ความหมายของ
การอ่านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
2. องค์ประเภทของ
การอ่าน
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
4.ประโยชน์ของ
การอ่านเชิงวิเคราะห์

1. เล่นเกม ทายสีจากป้าย
2. ทาแบบทดสอบก่อนอบรม
จานวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัย
3. ดูวีดิทัศน์รายงานสถิติ
การอ่านหนังสือของเด็กไทย
จากนั้นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
4.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
ทาใบงานที่ 1 เรื่อง รู้ก่อนอ่าน
5. ผู้เข้าอบรมออกมานาเสนอ
ใบงานที่ 1
6. แจกเอกสารการเรียนรู้ที่ 1
7. วิทยากรบรรยายความรู้ตาม
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ความหมาย ความสาคัญของ
การอ่านและการอ่านเชิง
วิเคราะห์ แนวทางการจัด
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน
และประโยชน์ของการอ่าน
เชิงวิเคราะห์

1. โปรแกรมนาเสนอ
ภาพนิ่ง
2. วีดิทัศน์ เรื่อง
รายงานสถิติการอ่าน
ของเด็กไทย
3. เอกสารการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน
4. เอกสารการเรียนรู้
ที่ 2 เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์
5. ใบงานที่ 1 เรื่อง รู้
ก่อนอ่าน
6.ใบงานที่ 2 เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
7 .ใบงานที่ 3 เรื่อง
การออกแบบชิ้นงานที่
ส่งเสริมการอ่านเชิง
วิเคราะห์

ระยะเวลา
8 ชั่วโมง

การวัดและ
ประเมินผล
1.ตรวจใบงาน
ที่ 1, 2 และ 3
2. สังเกต
พฤติกรรม
การอบรม
3. ประเมิน
การนา
เสนอผลงาน
4. ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
อบรม
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ทักษะ การคิด...พิชิต
เป้าหมาย

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

8. แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผล
การฟังบรรยายจากวิทยากร
9. ผู้เข้าอบรมทาใบงานที่ 2
10. ผู้เข้าอบรมทาใบงานที่ 3
จากนั้นสรุปความรู้ทไี่ ด้จากการ
ทาใบงาน
11. ผู้เข้าอบรมนาเสนอผล
การทาใบงานที่ 3
12. สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลการเข้ารับ
การอบรม
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 1. ความหมายของ
1. เล่นเกม มหัศจรรย์แห่ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การคิดวิเคราะห์
ผ้าขาวม้า
คิดและคิดวิเคราะห์
2. ลักษณะของการคิด 2. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ
2. ผู้เข้าอบรมจาแนก
และคิดวิเคราะห์
5-6 คน จากนั้นศึกษาเอกสาร
ขั้นการเรียนรู้ของบลูมได้ 3. ประเภทของการคิด การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้
3. ผู้เข้าอบรมบอก
4. ขั้นการเรียนรู้
เกี่ยวกับการคิด
ลักษณะระดับของ
ของบลูม
3. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มทา
การคิดได้
ใบงานที่ 1 เรื่อง การคิด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

การวัดและ
ประเมินผล

8. กิจกรรมสวัสดี
9. เครื่องฉายภาพสาม
มิติ (Visualize)
10. แบบทดสอบ
ก่อนอบรม
11. เกม ทายสีจากป้าย

1. โปรแกรมนาเสนอ
8 ชั่วโมง
ภาพนิ่ง
2. เอกสารการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการคิด
3. เอกสารการเรียนรู้
ที่ 2 เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์

1. ตรวจใบงาน
ที่ 1 2 และ 3
2. สังเกต
พฤติกรรม
การอบรม
3. ประเมิน
การนาเสนอ
ผลงาน
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

จุดประสงค์
4. ผู้เข้าอบรมบอก
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ได้
5. ผู้เข้ารับการอบรม
บอกประโยชน์ของ
การคิดวิเคราะห์ได้

เนื้อหา
5. กระบวนการคิด
วิเคราะห์
6. ประโยชน์ของ
การฝึกคิดวิเคราะห์

กิจกรรม
4. ผู้เข้าอบรมส่งตัวแทนออกมา
นาเสนอใบงานที่ 1 เรื่องการคิด
5. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสาคัญ
ลักษณะ ประเภท และประโยชน์
ของการคิด
6. ร่วมกันสรุปและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการคิด
7. ผู้เข้าอบรมเล่นเกม
ช่วยกันคิด พิชิตรางวัล
8. วิทยากรบรรยายความรู้
เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ
ลักษณะ ประเภท และ
ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
9. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มศึกษา
เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
การคิดวิเคราะห์
10. ผู้เข้าอบรมทาใบงานที่ 2
เรื่องการคิดวิเคราะห์ จากนั้น
นาเสนอผลงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

การวัดและ
ประเมินผล

4. ใบงานที่ 1 เรื่อง
การคิด
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง
การคิดวิเคราะห์
6. เกมร่วมกันคิด
พิชิตรางวัล
7. เกมมหัศจรรย์แห่ง
ผ้าขาวม้า
8. เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ
9. กระดาษชาร์ต
10. ปากกาเคมี
11. เกมประโยชน์
ผ้าขาวม้า
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

หน่วยที่ 3
task-based
learning : แนวคิด
มุ่งเน้นภาระงาน

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

11. สมาชิกแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน
12. ผู้เข้าอบรมและวิทยากรสะท้อน
ผลการอบรม
1. ผู้อบรมบอกความหมาย 1. ความหมายของ
1. เล่นเกม เปิด- หุบ
ของ task- based
task-based learning 2. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์การสอนที่
learning ได้
2. หลักการสอนตาม เน้นบรรยายและการสอนที่เน้นให้
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ แนวคิด task-based ผู้เรียนทาภาระงาน จากนั้นแสดง
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด task- learning
ความคิดเห็น
based learning ได้
3. ขั้นตอนของ
3. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6
3. ผู้เข้าอบรมเขียนขั้นตอน การสอน task-based คน จากนั้นร่วมกันเขียนความรู้
การสอนตามแนวคิด task- learning
เกี่ยวกับการสอนที่ผ่านมาของ
based learning ได้
4. หลักการสอนตาม ตนเอง
4. ผู้เข้าอบรมบอกหลักการ แนวคิด task-based 4. ผู้เข้าอบรมรับเอกสารการเรียนรู้
สอนตามแนวคิด tasklearning
ที่ 1 เรื่อง แนวคิด task-based
based learningได้
5. ประโยชน์ของ
learning
5. ผู้เข้าอบรมบอก
task-based learning 5. วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของแนวคิด taskความหมาย แนวคิด หลักการ
based learning ได้
ขั้นตอน และประโยชน์ของแนวคิด
task-based learning

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวล
า

1. โปรแกรมนาเสนอ
ภาพนิ่ง
2 .วีดิทัศน์ เรื่อง
การสอนแบบดั้งเดิมกับ
การสอนเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ
3. ใบงานที่ 1 taskbased learning
4. กิจกรรมจิตปัญญา
5. เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ
6. เอกสารการเรียนรู้ที่
1เรื่อง แนวคิด taskbased learning7.
กระดาษชาร์ต

8 ชั่วโมง

การวัดและ
ประเมินผล

1.ตรวจใบงาน
ที่ 1
2. สังเกต
พฤติกรรม
การอบรม
3. ประเมิน
การนาเสนอ
ผลงาน
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

การวัดและ
ประเมินผล

6. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรับใบ
งานที่ 1 เรื่อง task-based
learning
7. ผู้เข้าอบรมนาเสนอผลการทา
ใบงานที่ 1 เรื่อง task-based
learning
8. ผู้เข้าอบรมและวิทยากร
ร่วมกันสะท้อนผลการอบรม
9. สมาชิกกลุ่มอื่นร่วมกัน
9.แบบวัดความรู้ความ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นและ เข้าใจฯ หลังเรียน
วิพากษ์วิจารณ์การนาเสนอ
ผลงานของเพื่อน
10. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุม่ กลุ่มละ
5–6 คน จากนั้นร่วมกันคัดเลือก
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ ดยเน้นภาระงาน ที่คิดว่า
ดีและเหมาะสมทีส่ ุด
11. สมาชิกปรึกษาหารือกัน
และร่วมกันแสดงบทบาทสมมติ
การสอนตามแผนที่เขียนไว้
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

การวัดและ
ประเมินผล

12. แต่ละกลุม่ ออกมาแสดง
บทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้
ตามแผนทีเ่ ขียนไว้ กลุม่ ละ 30
นาที
13. ร่วมกันสะท้อนผลการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ ดยเน้นภาระงาน
14. ผู้เข้ารมอบและวิทยากร
ร่วมกันสรุปการอบรมตั้งแต่
หน่วยที่ 1-4
15. ผู้เข้าอบรมทาแบบวัดความรู้
หลังการอบรม จานวน 40 ข้อ
เป็นแบบปรนัย ซึ่งเป็นแบบวัด
ความรู้ชุดเดียวกันกับก่อนอบรม
แต่สลับข้อกัน
17. ปิดการอบรม
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4
แ ผ น ก า ร จั ด
การเรียนรู้
ที่ดี...
นา
ท ฤ ษ ฏี สู่ ก า ร
ปฏิบัติ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้
2. ผู้เข้าอบรมบอก
องค์ประกอบ หลักการ
และขั้นตอนของแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้
3. ผู้เข้าอบรมเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้น
ภาระงานได้
4. ผู้เข้าอบรมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ ดยเน้นภาระงาน
ได้

1. ความหมายของ
แผนการจัดการเรียนรู้
2. ความสาคัญของ
แผนการจัดการเรียนรู้
3. องค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
4. หลักในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
5. รูปแบบการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
6. แผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้การ
เรียนรูโ้ ดยเน้น
ภาระงาน

1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดูวีดิทัศน์
เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับการสอน
ที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อนกับการ
สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูไ้ ว้
ล่วงหน้าจากนั้นสุม่ ถามผู้เข้าอบรม
2. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
5-6 คน วิทยากรบรรยายความรู้
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดรู้
3. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
4. ผู้เข้าอบรมจับคู่กัน จากนั้นส่ง
ตัวแทนออกมารับใบงานที่ 2
5. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคู่
ออกมานาเสนอผลการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ ดยเน้นภาระงาน
6. วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกัน
สะท้อนผลการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล

1. วีดิทัศน์
8 ชั่วโมง
2. ใบงานที่ 1 เรื่องการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง
ฝึกเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน
4. กระดาษ A4
5. บทบาทสมมติ
6. โปรแกรมนาเสนอ
ภาพนิ่ง (Power Point)
7. เอกสารการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
8. ตัวอย่างการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน
9. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน

1. ต รวจใบ
งาน
ที่ 1และ 2
2. สังเกต
พฤติกรรม
การอบรม
3. ประเมิน
การนาเสนอ
ผลงาน
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
หน่วยที่

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

การวัดและ
ประเมินผล

7. ผู้เข้าอบรมแสดงบทบาท
สมมติการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
รวม

32 ชั่วโมง
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กระบวนการฝึกอบรม
ในทุกหน่วยการอบรม จะใช้กระบวนการฝึกอบรม 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการ
อบรม ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้ เข้ารับการอบรมโดยอาจให้เล่นเกม หรือดูวีดิทัศน์ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain Storming)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมพลังสมอง ระดมความคิดและ
ปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันและมอบหมายภาระงาน
ภายในกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกิจ กรรมอาจจะให้ ศึก ษาเอกสารการเรียนรู้ ทาใบงาน นาเสนอผลงานเกี่ยวกั บ
ประเด็นที่วิทยากรมอบหมายให้
ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
เป็ นขั้นตอนที่มีจุ ดประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมร่ว มกันสรุปบทเรียนที่ได้รับการ
อบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจสรุปในรูปแบบการบันทึกลงในกระดาษชาร์ต สมุดบันทึก หรือ
แผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้
ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
เป็ น ขั้น ตอนที่มีจุ ดประสงค์เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่ว มกันสะท้อนผล
การอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์
ซึ่งผลที่ได้จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และเจคติที่ดี
ต่อไป
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนอบรม
2. เตรียมความพร้อม
3. วิทยากรบรรยายให้ความรู้
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
6. ผู้เข้าอบรมนาเสนอผลงาน
7. ทาแบบทดสอบหลังอบรม
8. ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนหลังจากออกแบบการเรียนการสอน
9. สะท้อนผลการอบรม

295
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. หลักสูตรฝึกอบรม
2. โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง
3. วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย
4. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualize)
5. เกม
6. แบบทดสอบ
7. ใบงาน
8. เอกสารการเรียนรู้
9. กระดาษชาร์ต
10. ปากกาเคมี
11. กระดาษ A4
การวัดและประเมินผลหลักสูตร
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เครื่องมือ

1. เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้สูงขึ้น

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. นาเสนอผลงาน
4. ทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ให้สูงขึ้น

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. นาเสนอผลงาน
4. ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์

3. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
นาแนวคิดเน้นภาระงาน
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. นาเสนอผลงาน

1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน
4. แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
5. แบบวัดความรู้ความเข้าเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน
40 ข้อ เป็นแบบปรนัย
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน
4. แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
5. แบบวัดความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน จานวน
20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน
4. แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป
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วัตถุประสงค์

วิธีการ

4. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ออกแบบแผนการจัด
การเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน ได้อย่าง
ถูกต้อง
5. เพื่อติดตาม การโค้ช
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. ประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
4. นาเสนอผลงาน
1. สังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้

เครื่องมือ
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. แบบประเมินความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ขั้นไป

เกณฑ์การผ่านการอบรม
1. ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจผ่านร้อยละ 80
3. ผู้เข้าอบรมต้องทางานกลุ่ม และนาเสนอผลการทางานอย่างน้อยร้อยละ 80
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ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยที่ 1: ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความสาเร็จ (8 ชั่วโมง)
ขั้นที่

สาระการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

วัตถุประสงค์

บทบาท
วิทยากร

บทบาทผู้
สื่อ/
เข้ารับ แหล่งเรียนรู้
การอบรม

การวัดและ
ประเมิน
ผล

เกมทายสี
จากป้าย

30 นาที

เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ก่อนการอบรม

นาเล่นเกม

เล่นเกม/
เกมทายสีป้าย
ตอบคาถาม

ขั้นที่ 2
การ
ระดมพลังสมอง แบ่งกลุ่ม
(Brainstorming) ทางาน

30 นาที

เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมวางแผน
ปรึกษาหารือ
กันในการ
ดาเนินกิจกรร
1. ผู้เข้าอบรม
บอก
ความหมาย
ของการอ่าน
และการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ได้
2. ผู้เข้าอบรม
บอกความ
แตกต่าง
ประเภทของ
การอ่านได้
3. ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การอ่านเชิง
วิเคราะห์
4. ผู้เข้ารับการ
อบรมบอก
คุณค่าและ
ประโยชน์ของ
การอ่านเชิง
วิเคราะห์ได้
5. ผู้เข้าอบรม
ออกแบบใบ
งานและตั้ง
คาถามเชิง
วิเคราะห์ได้

คอยให้
คาแนะนา

ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็น

- สังเกตการณ์
ตอบคาถาม
- การมี
ส่วนร่วม
- สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

ขั้นที่ 1
เร้าความสนใจ
(Stimulation)

ขั้นที่ 3
ปฏิบัติงาน
(Action)

1. ความ
2 ชั่วโมง
หมายของ
การอ่าน
และการ
อ่านเชิง
วิเคราะห์
ได้
2. ความ
แตกต่าง
ประเภท
ของการ
อ่านได้
3. มี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
การอ่าน
เชิง
วิเคราะห์
4. คุณค่า
และ
ประโยชน์
ของการ
อ่านเชิง
วิเคราะห์
ได้
5. การ
ออกแบบ
ใบงานและ
ตั้งคาถา

1. บรรยาย ฝึกปฏิบัติ
2. แลก
แบบมี
เปลี่ยน
ส่วนร่วม
เรียนรู้

-

1. เอกสาร
การเรียนรู้
2. ใบงาน
ที่ 1 เรื่อง รู้
ก่อนอ่าน
3. ใบงานที่ 2
เรื่อง ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การอ่าน

1. ตรวจ
ใบงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
ทดสอบ
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ขั้นที่

ขั้นที่ 4
สรุปและ
อภิปราย
(Discussion)

สาระการ
เรียนรู้
เชิง
วิเคราะห์
ได้
1.
กิจกรรม
สวัสดี
2. การ
สรุป
ความรู้
ความ
เข้าใจเรื่อง
การอ่าน
และการ
อ่านเชิง
วิเคราะห์

ขั้นที่ 5 สะท้อน การ
ผล (Refection) สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

บทบาท
วิทยากร

1. ผู้เข้าอบรม คอยให้
ทากิจกรรม
คาแนะนา
สวัสดี
ชีแนะ
2. ผู้เข้าอบรม
สรุปความรู้ที่
ได้จากการอ่าน
และการอ่าน
เชิงวิเคราะห์

รวมเวลาการเข้ารับการอบรม

1 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าอบรม
30 นาที แต่ละกลุ่ม
นาเสนอ
ผลงาน
2. ผู้เข้าอบรม
และวิทยากร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
8 ชั่วโมง

รวมเวลาการปฏิบตั ิกิจกรรม
ขณะอบรม

6 ชั่วโมง
30 นาที

คอยให้คา
ชี้แนะ
ปรึกษา
2. แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้

บทบาทผู้
สื่อ/
เข้ารับ แหล่งเรียนรู้
การอบรม

การวัดและ
ประเมิน
ผล

ร่วมกันสรุป
ความรู้

ใบงานที่ 3
เรื่อง การ
ออกแบบ
ชิ้นงานที่
ส่งเสริมการ
อ่านเชิง
วิเคราะห์

1. ตรวจ
ใบงานที่ 3
2. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน

-

1. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
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มโนทัศน์
การอ่ า นเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ ห้ ไ ปสู่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า
และความสาเร็จในหน้าที่การงานและชีวิต การอ่านเป็นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ในขณะเดียวกัน
ก็สร้างความบันเทิง และจรรโลงใจให้แก่ผู้อ่านเช่นเดียวกัน การอ่านที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่านแล้ว
ตอบได้ว่า ใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก
การอ่าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ จากการอ่านได้ สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546: 10) ได้กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้
ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่ง ที่ได้อ่านการฝึกแสดงความคิดเห็น จะช่วยให้
ผู้ อ่ า นมีค วามรู้ ก ว้ า งขวางและเป็ น การเพิ่ ม พูน ความรู้ ความสามารถในการใช้ ทั กษะทางปั ญ ญา
เพื่ อ แสดงออกมาเป็ น ความคิ ด เห็ น ของตนเองการถ่ า ยทอด ความคิ ด เห็ น ของตนเองออกมาได้
จาเป็ นต้องแสวงหาความรู้ ต่าง ๆ นามาเปรียบเทียบและนามาวิเคราะห์เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็น
ความคิด เห็ น และน าไปพั ฒ นาความสามารถของตนเองและ ประสบความส าเร็ จในการ ท างาน
และชีวิตครอบครัว
ดังนั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในฐานะผู้ที่จะจบการศึกษาแล้วไปประกอบ
วิชาชีพครู จึงจาเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างดี
เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เข้าอบรมบอกความหมายของการอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
2. ผู้เข้าอบรมบอกความแตกต่างประเภทของการอ่านได้
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
4. ผู้เข้ารับการอบรมบอกคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้
5. ผู้เข้าอบรมออกแบบชิ้นงานและตั้งคาถามเชิงวิเคราะห์ได้
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์
2. ประเภทของการอ่าน
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
4. ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์
เวลาที่ใช้
8 ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา 08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09. 30 น.
ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
1. วิทยากรนาเล่นเกม ทายสีจากป้าย โดยให้ผู้เข้าอบรมดูโปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งที่มี
แผ่นป้ายเขียนตัวอักษรไม่ตรงกับสี ซึ่งผู้เข้าอบรมอ่านคาตามตัวอักษรที่มีลักษณะสีไม่ตรงกับคาอ่าน
เช่น เขียนคาว่า สีแดง แต่ตัวหนังสือเป็นสีน้าเงิน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้อ งอ่านคาว่า สีแดง
ห้ามอ่านคาว่า สีน้าเงิน ฯลฯ
2. ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบก่อนอบรม จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
3. วิทยากรเปิ ดวีดิทัศน์เกี่ ยวกับรายงานสถิติการอ่านหนังสื อ ของเด็กไทย ประจาปี
2558 จากนั้นสุ่มถามผู้เข้าอบรมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องดังกล่าว
เวลา 09. 30 - 10.00 น.
ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming)
ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นส่งตัวแทนนออกมารับใบงาน
ที่ 1 เรื่อง รู้ก่อนอ่าน โดยร่วมกันวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกาหนดให้แต่ละกลุ่มมีประธาน
กรรมการ เลขานุการกลุ่ม
เวลา 10. 00 - 10. 30 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
เวลา 10.30 - 10 .45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 - 12. 00 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
1. ผู้ เ ข้ า อบรมส่ ง ตั ว แทนออกมาน าเสนอผลงานที่ ร่ ว มกั น คิ ด ในใบงานที่ 1 เรื่ อ ง
รู้ ก่อนอ่าน โดยออกมานาเสนอ หน้าห้องประชุม โดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที
2. ผู้ เข้ารั บ การอบรมและวิทยากรร่ว มกันสรุปประเด็นที่แต่ล ะกลุ่ ม ออกมานาเสนอ
ผลงาน
3. วิทยากรแจกเอกสารการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง ความรู้เกี่ ยวกับการอ่าน และเอกสาร
การเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากนั้นบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวดังนี้
4. ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์
5. แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์
6. ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์
7. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มร่วมสรุปผลการฟังบรรยาย
โดยสรุ ป ลงในกระดาษชาร์ตที่แจกให้ ผู้ เข้าอบรมรับใบงานที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่ว ไป
เกี่ยวกับการอ่าน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทาใบงานดังกล่าว จากนั้นนาไปติดไว้ผนังข้างห้อง

305
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
1. ผู้เข้าอบรมทากิจกรรม สวัสดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม โดยให้
ผู้เข้าอบรมจับคู่กัน ร้องเพลง สวัสดี ต่างคนต่างสวัสดีซึ่งกันและกัน
2. วิ ท ยากรแจกหนั ง สื อ เรี ย นวรรณคดี ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น /เอกสาร/ต ารา
วารสาร/นิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นสื่อในการออกแบบชิ้นงาน
ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์
3. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 3 เรื่อง การออกแบบชิ้นงานที่ส่งเสริมการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทาใบงาน
เวลา 15.00 - 15. 15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 - 16.30 น.
ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทาใบงานที่ 3
2. ผู้ เข้ ารั บ การอบรมกลุ่ มอื่ นและวิ ทยากรแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ซึ่ งกัน และกัน จากนั้ น
สะท้อนผลการนาเสนอดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง
2. วีดิทัศน์ เรื่อง รายงานสถิติการอ่านของเด็กไทย
3. เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
4. เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์
5. ใบงานที่ 1 เรื่อง รู้ก่อนอ่าน
6. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
7. ใบงานที่ 3 เรื่อง การออกแบบชิ้นงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์
8. กิจกรรมสวัสดี
9. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualize)
10. แบบทดสอบก่อนอบรม
11. เกม ทายสีจากป้าย
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์

วิธีการวัด

1. ผู้เข้าอบรมบอกความหมายของ 1. ตรวจใบงานที่ 1
การอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2. ประเมินการนาเสนอ
ได้
ผลงาน

เครื่องมือวัด
1. ใบงานที่ 1
2. แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

เกณฑ์การ
ผ่าน
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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จุดประสงค์

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การ
ผ่าน

1. ใบงานที่ 2
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

4. ผู้เข้ารับการอบรมบอกคุณค่าและ 1. ตรวจใบงานที่ 2
ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2. สังเกตพฤติกรรม
ได้
การทางาน

1. ใบงานที่ 2
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

5. ผู้เข้าอบรมออกแบบชิ้นงานและ
ตั้งคาถามเชิงวิเคราะห์ได้

1. ใบงานที่ 3
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

2. ผู้เข้าอบรมบอกความแตกต่าง
ประเภทของการอ่านได้
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์

วิธีการวัด
1. ตรวจใบงานที่ 2
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
1. สังเกตการตอบคาถาม
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

1. ตรวจใบงานที่ 3
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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เอกสารการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับการอ่ าน
ความหมายของการอ่าน
การอ่านเป็นกระบวนการรับสารที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ให้ แ ก่ ผู้ อ่ า น ผู้ ที่ อ่ า นมากย่ อ มรั บ รู้ เ รื่ อ งราวต่ า ง ๆ มากมาย และน าผู้ อ่ า นไปสู่ ค วามส าเร็ จ
ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงการอ่านไว้ดังนี้
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 1) กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่าการรับรู้หรือ
เข้ า ใจความหมายจากตั ว หนั ง สื อ หรื อถ้ อ ยคาที่ ผู้ เขี ย นสื่ อ ถึ ง ผู้ อ่ า น นอกจากนี้อ าจหมายรวมถึ ง
เครื่องหมาย และภาพต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารประสงค์ให้ผู้รับสารได้รับรู้หรือเข้าใจด้วย
ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 115) กล่าวถึงการอ่านว่า การรับรู้ความหมายของสาร
จากลายลักษณ์อักษร การแปลตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงและความหมายคือการอ่าน ดังนั้นการอ่าน
จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้อ่านต้องเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ได้ดู
นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 114) กล่าวว่าการอ่านคือการแปลความหมายของตัวอักษร
เครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องสื่อความหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาออกมาเป็นความคิดความเข้าใจ
เชิงสื่อสาร แล้วผู้อ่านสามารถนาความคิดความเข้าใจนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
จะเห็นได้ว่า มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งพอ
จะสรุปได้ว่าการอ่านคือกระบวนการรับสาร ที่ผู้อ่านต้องแปลความหมายจากตัวอักษร เครื่องหมาย
หรื อสัญลั กษณ์ออกมาเป็น ความคิด ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ความสาคัญของการอ่าน
การอ่านเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญในการศึกษาหาความรู้ เพราะการอ่านนอกจาก
จะท าให้ คนอ่า นเกิ ดสติปั ญ ญาแล้ ว ยั งก่อ ให้ เกิด ความรู้ สึ ก นึกคิ ดที่ ส ร้า งสรรค์ ด้ว ย มี นัก วิช าการ
หลายท่านได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ต่าง ๆ ดังนี้
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) กล่าวว่าการอ่านเป็นทักษะการรับสารมีความสาคัญ
ดังนี้
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งเพิ่มพูนความรู้เดิม
ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งไปจากความรู้ ห รื อ ความคิ ด เดิ ม ของผู้ อ่ า น รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความรู้
และประสบการณ์ใหม่ให้ กับ ผู้ อ่า นทาให้ ผู้ อ่านมีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นผู้ รู้เท่าทันเหตุการณ์ส ามารถ
นาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการดาเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไปใน
แนวทางที่ดีงามได้
2. พั ฒ นาคุ ณ ค่ า ทางอารมณ์ การอ่ า นมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นได้ รั บ ความสุ ข หรื อ
ความบันเทิงใจ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมีพัฒนาการทางอารมณ์
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ที่ดีและเมื่อคนมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีแล้วย่อมเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ตาม นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการมีอามรณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวที่อ่าน
3. ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ารอ่ า นมี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์
เพราะเมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จะทาให้ผู้อ่านได้รับความรู้หรือแนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการ
เพื่อนามาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 3) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน ดังนี้
1. การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ทาให้มีความเจริญงอกงาม
ทั้งสติปัญญา อารมณ์ และมีส่วนพัฒนาจิตใจได้อย่างดี
2. การอ่านมากช่วยส่งเสริมให้เกิดวิจารณญาณในการรับสาร
3. การอ่ า นช่ ว ยให้ ส ามารถติ ดตามความเคลื่ อ นไหว และความเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ
ของสังคมโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารเป็นประจาจะช่วยให้
เป็น ผู้รอบรู้
4. การอ่านช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์
ทาให้ได้รับความเพลิดเพลิน และช่วยให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะการอ่านหนังสือคือ
กิจกรรมคลายความเหงาที่ดีวิธีหนึ่ง
5. การอ่ านช่ว ยเสริ ม สร้ างบุ คลิ กภาพ เพราะผู้ ที่อ่ านมากย่อ มมี โ ลกทัศ น์ที่ กว้ างขึ้ น
และรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทาให้เป็นผู้มี เสน่ห์ ที่คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้
จากความสาคัญของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านมีความสาคัญในฐานะ
ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ เป็ น การเปิ ด โลกทั ศ น์ ใ หม่ ๆ ให้ แ ก่ ผู้ อ่ า น ผู้ อ่ า นเกิ ด
จินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความความเพลิดเพลิน และเกิดการจรรโลงใจเพิ่มมากขึ้น
ประเภทของการอ่าน
การอ่ านแบ่ ง ได้ ห ลายประเภท ขึ้ นอยู่ กับ ว่า ผู้ เ ขี ยนจะแบ่ง ตามวั ต ถุป ระสงค์ อย่ างไร
โดยประเภทของการอ่านมีนักวิชาการหลายท่านได้ไว้ต่าง ๆ ดังนี้
สอางค์ ดาเนินสวัสดิ์ และคณะ (2546: 88) กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้
แบ่งลักษณะการอ่านเป็น 5 ชนิด คือ
1. การอ่ า นอย่ า งคร่ า วๆ เป็ น การอ่ า นเพื่ อ ส ารวจว่ า คว รจะอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้
อย่างละเอียดต่อไปหรือไม่ โดยอ่านเพียงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง คานา หรือการอ่านเนื้อหาบาง
ตอนโดยรวดเร็ว
2. การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ เป็นการอ่านเพื่อเก็บแนวคิดที่ต้องการ และอ่านข้าม
ตอนที่ไม่ต้องการ
3. การอ่านเพื่อสารวจเนื้อหา เป็นการอ่านเพื่อทาเป็นบันทึกย่อ หรือทบทวน เพื่อสรุป
สาระสาคัญของเรื่องทั้งหมด
4. การอ่ า นเพื่ อ ศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เป็ น การอ่ า นละเอี ย ด เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจเรื่ อ งที่ อ่ า น
อย่างชัดเจน
5. การอ่ า นเพื่ อ วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ เป็ น การอ่ า นละเอี ย ดเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาว่ า มี
ความหมายและมีความสาคัญอย่างไร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ ยวกับเรื่องที่อ่าน
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เข้าใจกับข้อมูลนั้น ๆ ในขณะที่กวาดสายตา และต้องรู้จักความสาคัญของเรื่องนั้น ๆ การอ่านในใจ
เป็นกลไก
จากการแบ่งประเภทของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านสามารถแบ่งตาม
การออกเสียงเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียงกับการอ่านในใจ แต่ถ้าแบ่งตามลักษณะการอ่าน
สามารถแบ่งได้เป็น 1) การอ่านแบบคร่าว ๆ 2) การอ่านแบบกวาดสายตา 3) การอ่านอย่างละเอียด
4) การอ่านเชิงวิเคราะห์ และ 5) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
องค์ประกอบของการอ่าน
การอ่านจะประสบความสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้อ งหาก
ขาดองค์ ป ระกอบใดองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ย่ อ มท าให้ ก ารอ่ า นล้ ม เหลว องค์ ป ระกอบของการอ่ า น
มีนักวิชาการได้จาแนกไว้ดังนี้
สนิท ตั้งทวี (2536: 280-281) กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ดังนี้
องค์ประกอบของการอ่าน
1. ผู้อ่าน การอ่านจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้อ่าน
2. ตัวอักษร ถ้าผู้อ่านมองเห็นตัวอักษร แล้วอ่านได้ แต่ไม่เข้าใจความหมายของตัวอักษร
ก็จะถือว่าเป็นการอ่านในที่นี้
3. ความหมาย ถ้าผู้อ่านมองเห็นตัวอักษรชัดเจน สามารถเข้าใจความหมายของตัวอักษร
จะถือว่าเป็นการอ่าน แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะมีเพียงทักษะทางด้านความเข้าใจศัพท์
4. เลื อ กความหมาย ถ้ า ผู้ อ่ า นมองเห็ น ตั ว อั ก ษร เข้ า ใจความหมายของตั ว อั ก ษร
และสามารถเลื อกความหมายที่ ดี ที่สุ ด ในหลาย ๆ ความหมายของคา ที่ถู ก ห้ อ มล้ อ มด้ว ยปริ บ ท
(Context) ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งต้ อ งการศัก ยภาพ การพิ นิ จ พิ จ ารณาด้ ว ยเหตุ แ ละผลเช่ น นี้ จะถื อ ว่ า
เป็นการอ่านที่สมบูรณ์ เพราะมีทักษะทางด้านความเข้าใจเนื้อเรื่องและความคิดเชิงวิจารณ์เพิ่มขึ้น
5. การนาไปใช้ การอ่านที่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านมีขบวนการที่ต่อเนื่อง
ผู้อ่านมองเห็นตัวอักษร เข้าใจความหมายของตัวอักษร สามารถเลือกหาความหมายที่ดี หรือถูกต้อง
ที่สุดจะสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของผู้อ่าน จนกระทั่งเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ต่อสังคมต่อไป
การอ่านนี้ถือว่าเป็นการอ่านทีส่ มบูรณ์ที่สุด หรืออาจจะเรียกว่า อ่านเป็น เพราะมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพิ่มเติม
ประโยชน์ของการอ่าน
การอ่านนอกจากจะมีความสาคัญแล้ว ยังมีประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้
ดังนี้
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2546: 56-5) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่าน สรุปได้
ดังนี้
1. ทาให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ อาจเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้
2. ทาให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ซึ่งจะทาให้รู้ทันข่าวสารบ้านเมืองและสภาพการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความ
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วิ จ ารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการปรั บ
ความเป็นอยู่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ
3. ทาให้ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบคาถามที่เราข้องใจสงสัย
ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนนานุกรม เพื่อหาความหมายของคา อ่านหนังสือกฎหมายเพื่อต้องการรู้
ข้อปฏิบัติ ฯลฯ
4. ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่ านหนังสือที่มีเนื้อหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ย่อมทาให้
ผู้ อ่ า นมี ค วามสุ ข ความเพลิ ด เพลิ น เกิ ด อารมณ์ ค ล้ อ ยตามอารมณ์ ข องเรื่ อ งนั้ น ๆ ผ่ อ นคลาย
ความตึงเครียด ได้ข้อคิด และยังเป็นการยกระดับจิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้นได้อีกด้วย
5. ท าให้ เ กิ ด ทั ก ษะและพั ฒ นาการในการอ่ า น ผุ้ ที่ อ่ า นหนั ง สื อ สม่ าเสมอ ย่ อ มเกิ ด
ความชานาญในการอ่าน สามารถอ่านได้เร็ว เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ง่าย จับใจความได้ถูกต้อง เข้าใจ
ประเด็นสาคัญของเรื่อง และสามารถประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล
6. ทาให้ ชีวิตมีพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ผู้ ที่อ่ านมากย่อมรู้เรื่องราวต่าง ๆ มาก
เกิดความรู้ความคิดที่ห ลากหลายกว้างไกล สามารถนามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้ชีวิตมีคุณค่าและมีระเบียบแบบแผนที่ดียิ่งขึ้น
7. ทาให้ เป็ นผู้ มีมนุษยสั มพันธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้อ่านมากย่อมรอบรู้มาก
มีข้อมูลต่าง ๆ สั่งสมไว้มาก เมื่อสนทนากับผู้อื่นย่อมมีความมั่นใจไม่ขัดเขินเพราะมีภูมิรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้รอบรู้จึงมักได้รับการยอมรับ
และเป็นที่เชื่อถือจากผู้อื่น
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เอกสารการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่อง ความรู้ เกีย่ วกับการอ่ านเชิ งวิเคราะห์
อ่า นเชิ ง วิ เ คราะห์ เป็น กระบวนการอ่ า นที่ มุ่ งพั ฒ นาความสามารถในการแยกแยะ
รายละเอี ย ด เรื่ อ งราวหรื อ เหตุ การณ์ต่ า ง ๆ ตลอดจนเชื่ อ มโยงความสั มพั น ธ์ข องสิ่ ง ที่อ่ า นซึ่ ง มี
นักวิชาการกล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์
ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ (2548: 77) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้
การอ่านเชิงวิเคราะห์คือการอ่านที่ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของงานเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานนาไปสู่การค้นหาความหมายและสารที่แท้จริงของเรื่องที่อ่าน
ชยพร กระต่ายทอง (2552: 52) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้
การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเรื่องแล้วพิจารณาลักษณะเนื้อหาและพิจารณา
ความสัมพันธ์และข้อสรุปของเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความสาคัญเพราะช่วยให้พิจารณาเรื่อง
ที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 123) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้
อ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การวิเคราะห์คือการใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วน ๆ การอ่าน
วิเคราะห์เป็นขั้นแรกของการวิจารณ์หรือตัดสินสิ่งที่อ่า น ซึ่งต้องมีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่อ่านใน
แง่ของรูปแบบ ภาษา และเนื้อหา แล้วจึงจะวิจารณ์หรื อประเมินค่าว่าดีหรือเลวอย่างไร เพราะอะไร
การอ่า นอย่ างวิเ คราะห์ วิจ ารณ์ นั้ น ผู้ อ่ านจะต้ องมีความรู้เกี่ ยวกับ ผู้ แต่ ง รู้จุ ดประสงค์ ในการแต่ ง
รู้รูปแบบและโครงสร้างของหนังสือ รู้ในเรื่องภาษา รู้หลักในการวิจารณ์ และรู้จักหนังสือประกอบการ
ค้นคว้าด้วย ที่สาคัญก็คือต้องอ่านและฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่เสมอจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่าง
เที่ยงตรงและรวดเร็ว
จากความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์
สามารถเรียกได้หลายชื่อ คื อ อ่านวิเคราะห์ อ่านเชิงวิเคราะห์ อ่านวิเคราะห์ความ และอ่านเพื่อ
วิเคราะห์เป็นการอ่านที่จาแนกแยกแยะเนื้อหา และใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราว เหตุการณ์
ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็ จจริง เข้าใจความคิดของผู้ เขียน
น้าเสียง จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่องและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ เป็ น การอ่ า นที่ ต้ อ งมี ก ระบวนการในการอ่ า นซึ่ ง นั ก วิ ช าการ
หลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
กรมวิชาการ (2546: 21) กล่าวถึงกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต สนทนา
ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร และข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ
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ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ คื อ คิ ดวิเ คราะห์ จาแนกและจั บใจความส าคัญของเรื่องได้ว่ าใคร
ทาอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร
ขั้นที่ 3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเชื่อถือ สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล
ขั้นที่ 4 ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ คื อ น า ผ ล จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
เลือกอย่างเหมาะสมแล้วนาไปใช้
วิมล จิ โรจพัน ธุ์ และประชิด สกุณะพัฒน์ (2547: 228 229) กล่าวว่ากระบวนเชิง
วิเคราะห์ อาจแบ่งได้ดังนี้
1. มองดู ว่ า งานประพั น ธ์ นั้ น ๆ ใช้ รู ป แบบใด รู ป แบบอาจเป็ น นิ ท านเรื่ อ งยาว
ซึ่งเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ อาจเป็นบทละครรา หรือบทละครพูด อาจเป็นนวนิยายหรือ
เรื่ อ งสั้ น อาจเป็ น นิ ร าศหรื อ ลิ ลิ ต หรื อ อาจเป็ น บทความในหนั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ เป็ น บทความที่ ไ ด้
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแล้วมีผู้นามาพิมพ์ไว้ ฯลฯ
2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร
3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง
4. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการนาเสนอเรื่องนั้น ๆ
จากกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วย 4 ข้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์ซึ่งอาจจะได้มาจากการ
รับข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราว สัมภาษณ์ สอบถาม เป็นต้น 2)พิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน โดยพิจารณาว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร 3) พิจารณาแยกข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือเนื้อหา และ 4) สรุปโดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่า
มีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร
แนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ เ ป็ น การอ่ า นที่ มุ่ ง เน้ น พิ จ ารณาเรื่ อ งราวอย่ า งละเอี ย ด
แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นให้ได้จากการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์จะต้องมีแนวพัฒนาในการอ่าน
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
กรมวิชาการ (2546: 62-63) กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เริ่มจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคาและวลี การใช้คาในประโยค วิเคราะห์สานวนภาษา จุดประสงค์
ของผู้แต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นัยหรือเบื้อหลังการสร้างหนังสือหรือเอกสารนั้น ทั้งนี้ต้องใช้วิธีอ่ าน
แบบ ที่สี่ประกอบด้วย คือ อ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะออกไปว่าส่วนต่าง ๆ
นั้นมีความหมายและความสาคัญอย่างไรบ้าง แต่ละส่วนสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ อย่างไร
Adler and Van Doren (1972: 60-187, อ้างถึงใน ชยพร กระต่ายทอง, 2552: 57)
แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์มี 3 ระดับ ได้แก่
1. การพิจารณาลักษณะเนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาประเภทและเนื้อหา
ของเรื่องที่อ่าน ใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องและแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการ
นาเสนอ
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2. การตี ค วามเนื้ อ หา เป็ น ความสามารถในการพิ จ ารณารายละเอี ย ดที่ อ่ า น
โดยการวิเคราะห์ คาสาคัญ ประโยคสามัญ ย่อหน้าที่มีการโต้แย้ง และระบุแนวคิดของผู้เขียน
3. การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ นื้ อ หา เป็ น ความสามารถในการพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า โดยแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
จากแนวทางการพัฒ นาการอ่านเชิ งวิเคราะห์ ดังกล่ าว สามารถสรุ ปได้ว่า การอ่า น
เชิงวิเคราะห์มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ พิจารณาคา วลี ประโยค เนื้อหา สานวน โวหาร แนวคิ ด
ของเรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตีความจากเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ใจความสาคัญ ประเด็นการโต้แย้ง
และแนวคิดของผู้เขียน จากนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้น ๆ
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ใบงานที่ 1
เรื่อง รู้ก่อนอ่าน
คาชี้แจง
ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 -6 คน จากนั้นร่วมกันตอบคาถามดังนี้
1. การอ่านมีความสาคัญอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. คากล่าวที่ว่า อ่านมากรู้มาก จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ถ้าอยากเป็นนักอ่านที่ดีควรทาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การอ่านทาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
คาชี้แจง
ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นร่วมกันตอบคาถามดังนี้
1. ความหมายของการอ่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การอ่านจาแนกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความสาคัญอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
5. การอ่านแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
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ใบงานที่ 3
เรื่อง การออกแบบชิ้นงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์
คาสั่ง
ให้ผู้เข้าอบรมค้นหาข้อความหรือเรื่องราวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตารา เอกสาร
อิน เทอร์ เน็ต พร้ อมกับอ้างอิงที่มาให้ ถูกต้อง จากนั้นให้ ตั้งคาถามเชิงวิเคราะห์ ที่ได้จากการอ่าน
ข้อความหรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างน้อย 5 คาถาม
ตัวอย่างข้อความ
โดยความเป็นจริงแล้ว ใจของคนเราไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพียงพอที่จะบันดาลให้ทุกสิ่ง
เป็นไปตามใจอยาก ใจยึดได้เลย ถ้าจะเป็นได้ก็คือ การทาใจให้เข้าใจสรรพสิ่งที่เกิดที่เป็นว่าที่สุด
แล้วมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่เป็นไปตามใจต้องการ หรือหากจะเป็นได้ก็เพราะศักยภาพ
ของใจมีสูงเนื่องด้วยผ่านการฝึกใจมาดีจนถึงขั้นมีอภิญญาจิตเท่านั้น แต่กระนั้นก็ไม่มีอะไรเป็น
สิ่งยั่งยืน เพราะสรรพสิ่งที่เป็น “สังขาร” คือ สิ่งที่ถูกปรุงแต่งมา ย่อมมีลักษณะเป็น “อนิจจัง”
คือ ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทั้งในแง่ของการเป็นไปตามใจอยาก และทั้งในการทรงสภาพให้คงอยู่
อย่างเที่ยงแท้ ไม่แปรเปลี่ยน
ที่มา: ญาณภัทร ยอดแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก www.gotoknow.org/posts/
453907.

คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์

ตัวอย่างคาถามเชิงวิเคราะห์
1. จากข้อความข้างต้นผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร
2. ข้อความข้างต้นสะท้อนน้าเสียงของผู้เขียนอย่างไร
3. สิ่งที่ถูกปรุงแต่งมา ในข้อความดังกล่าวเปรียบได้กับอะไร
4. ข้อความข้างต้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะเหตุใด
5. สารที่ได้จากการอ่านเป็นสารประเภทใด
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
พ.ศ. 2559
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ทักษะการคิด...พิชิตเป้าหมาย

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
พ.ศ. 2559
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยที่ 2: ทักษะการคิด...พิชิตเป้าหมาย (8 ชั่วโมง)
ขั้นที่

ขั้นที่ 1
เร้าความสนใจ
(Stimulation)

สาระการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

เกม
30 นาที่
มหัศจรรย์
แห่งผ้าขาวม้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้าอบรม
2. เพื่อฝึก
กระบวนการคิด
ให้แก่ผู้เข้าอบรม
ขั้นที่ 2
การวางแผน/ 15 นาที เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ระดมพลังสมอง ปรึกษาหารือ
ได้มีการวางแผน
(Brainstorming) กันภายใน
และปรึกษาหารือ
กลุ่ม
กันก่อนจะปฏิบัติ
กิจกรรมต่อไป
ขั้นที่ 3
1.ความหมาย
1. ผู้เข้าอบรมมี
ปฏิบตั ิงาน
ความสาคัญ 3 ชั่วโมง ความรู้ความเข้าใจ
(Action)
ลักษณะ
45 นาที เกี่ยวกับการคิด
ประเภท
และคิดวิเคราะห์
ประโยชน์ของ
2. ผู้เข้าอบรมบอก
การคิด
ลักษณะระดับของ
2.ความหมาย
การคิดและคิด
ความสาคัญ
วิเคราะห์ได้
ลักษณะ
3. ผู้เข้าอบรม
ประเภท
จาแนกขั้นการ
ประโยชน์ของ
เรียนรู้ของบลูมได้
การคิด
4. ผู้เข้าอบรมบอก
วิเคราะห์
กระบวนการคิด
และขั้นการ
วิเคราะห์ได้
การเรียนรู้
4.ผู้เข้ารับการ
ของบลูม
อบรมบอก
ประโยชน์ของการ
คิดวิเคราะห์ได้
ขั้นที่ 4 สรุป 1. การสรุป
1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
และอภิปราย
ความรู้เรื่อง
สรุปความรู้เรื่องที่
(Discussion) การคิดและ
ได้เรียนมา
คิดเชิง
วิเคราะห์
2.แผนภาพ
ความคิด

บทบาท
วิทยากร

บทบาทผู้
เข้ารับการ
อบรม

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

นาเล่น
เกม

เล่นเกม/ตอบ
คาถาม

เกม
มหัศจรร
ย์แห่ง
ผ้าขาวม้า

-สังเกตการณ์
ตอบคาถาม
-การมี
ส่วนร่วม

คอยให้
ร่วมกัน
คาแนะนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

-

-สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

1.บรรยาย
2. แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้

1. ใบงาน
ที่ 1 เรื่อง
การคิด
2. ใบงาน
ที่ 2 เรื่อง
การคิด
วิเคราะห์
3. เกม
ช่วยกัน
คิด พิชิต
รางวัล
4.กระดาษ

1. ตรวจ
ใบงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
ทดสอบ
2.ประเมิน
การนาเสนอ
ผลงาน

1. การทา
ใบงาน
2.ฝึกปฏิบัติ
แบบมีส่วน
ร่วม
3.แลก
เปลี่ยนเรียนรู้
4. การนา
เสนองาน

ชาร์ต

คอยให้
ร่วมกันสรุป
คาแนะนา ความรู้
ชีแนะ

แผนภาพ
ความคิด

1. ตรวจ
แผนภาพ
ความคิด
2. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
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ขั้นที่

ขั้นที่ 5
สะท้อนผล
(Refection)

สาระการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

วัตถุประสงค์

บทบาท
วิทยากร

บทบาทผู้
เข้ารับการ
อบรม

การสะท้อน
ผลการเรียนรู้
ที่ผ่านมา

45 นาที

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้สะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน
และผลการเรียนรู้
ที่ผ่านมา

คอยให้คา
ชี้แนะ
ปรึกษา
2. แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้

ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน

รวมเวลาการเข้ารับการอบรม

8
ชั่วโมง
รวมเวลาการปฏิบตั ิกิจกรรมขณะ
6
อบรม
ชั่วโมง
15 นาที

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล
1. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ทักษะการคิด...พิชิตเป้าหมาย
มโนทัศน์
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์นับ ว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ดังเช่นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 1) กล่าวว่า การคิดวิเ คราะห์เป็น
การไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุและผล โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรอง เพื่อความถูกต้อง
แจ่มแจ้งชัดเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิเคราะห์โดยการแยกแยะหาความสาคัญ ความสัมพันธ์
และหลักการด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ได้ข้อความจริง
ครูจึงจาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้ได้ สอดคล้องกับคากล่ าว
ของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 11-12) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ว่า
ครูควรมีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สังคมใหม่มีสิ่งหลอกลวงมาก ครูต้องวิเคราะห์ออกจึงจะบอก
เด็กได้ ขณะเดียวกันต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ไปด้วย
ดังนั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้การที่จะเสริมสร้างทักษะดังกล่าวได้นั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดและคิดวิเคราะห์ ตลอดจน
สามารถนาแนวทางการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและคิดวิเคราะห์
ผู้เข้าอบรมบอกลักษณะระดับของการคิดและคิดวิเคราะห์ได้
ผู้เข้าอบรมจาแนกขั้นการเรียนรู้ของบลูมได้
ผู้เข้าอบรมบอกกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้
ผู้เข้ารับการอบรมบอกประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ได้

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการคิดและคิดวิเคราะห์
2. ลักษณะของการคิดและคิดวิเคราะห์
3. ประเภทของการคิด
4. ขั้นการเรียนรู้ของบลูม
5. กระบวนการคิดวิเคราะห์
6. ประโยชน์ของการฝึกคิดวิเคราะห์
เวลาที่ใช้
8 ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.30 น.
ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมเล่นเกม มหัศจรรย์แห่งผ้าขาวม้า โดยวิทยากรจะให้ให้ผู้เข้า
อบรมทุกคนคิดประโยชน์ของผ้าขาวม้าโดยให้เวลาคิดอย่างรวดเร็ว จากนั้นให้เขียนลงในกระดาษ
บันทึกที่แจกให้ เสร็จแล้วนาไปติดไว้ผนังข้าง
2. วิทยากรอ่านกระดาษบันทึกของผู้เข้าอบรม จากนั้นอภิปรายถึงวิธีการคิ ดว่า คนเรา
มีวิธีคิดที่ห ลากหลาย เรื่ องเดี ย วกัน อาจจะคิดคนละแบบก็ไ ด้ โดยวิ ทยากรเชื่ อมโยงเข้ าสู่ การจั ด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการคิด
เวลา 09. 30 - 09. 45 น.
ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming)
ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5- 6 คน อาจเป็นกลุ่มเดิมหรื อกลุ่มใหม่ก็ได้
จากนั้นส่งตัวแทนนออกมารับเอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับการคิด โดยร่วมกั นวางแผน
งานที่ได้รับมอบหมาย โดยกาหนดให้แต่ละกลุ่มมีประธาน กรรมการ เลขานุการกลุ่ม
เวลา 09. 45 - 10. 30 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 1 เรื่อง การคิด โดยวิทยากรแจกกระดาษชาร์ต
ให้กลุ่มผู้เข้าอบรม และผู้เข้าอบรมร่วมกันระดมความคิดเขียนคาตอบจากใบงานลงในกระดาษชาร์ต
ที่แจกให้
เวลา 10.30 - 10 .45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10. 45 - 12. 00 น.
1. ผู้เข้าอบรมส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานที่ร่วมกันคิดในใบงานที่ 1 เรื่อง การคิด
โดยออกมานาเสนอ หน้าห้อง โดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาที
2. ผู้ เข้ารั บ การอบรมและวิทยากรร่ว มกันสรุปประเด็นที่แต่ล ะกลุ่ ม ออกมานาเสนอ
ผลงาน
3. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังนี้
4. ความหมายของการคิด
5. ความสาคัญของการคิด
6. ลักษณะของการคิด
7. ประเภทของการคิด
8. ประโยชน์ของการคิด
9. วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวการคิด โดยให้สรุปลงในกระดาษ
ชาร์ตเป็นแผนผังความคิด
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เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) (ต่อ)
1. ผู้เข้าอบรมเล่นเกม ช่วยกันคิด พิชิตรางวัล โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด สานวนไทย
ที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์ให้มากที่สุด กลุ่มไหนคิดได้มากที่สุดและถูกต้องถือว่าเป็นฝ่ายชนะ วิทยากรให้
รางวัลแก่กลุ่มที่ชนะในการเล่นเกม
2. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ดังนี้
2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
2.2 ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์
2.3 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
2.4 ประเภทของการคิดวิเคราะห์
2.5 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
2.6 วิทยากรสุ่มผู้เข้าอบรมตอบคาถาม ดังนี้
2.7 การคิดวิเคราะห์มีลักษณะอย่างไร
2.8 ขั้นการเรียนรู้ของบลูมประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.9 การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์อย่างไร
2.10 ผู้ เ ข้ า อบรมแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษาเอกสารการเรีย นรู้ ที่ 2 เรื่ อ ง การคิ ด
วิเคราะห์จากนั้นรับใบงานที่ 2 เรื่อง การคิดวิเคราะห์
เวลา 14.30 - 14. 45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 - 15.45 น.
ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
ผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ลงในกระดาษชาร์ต โดยสรุป
เป็นผังความคิด (Mind Mapping)
เวลา 15.45 - 16.30 น.
ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสรุปความรู้เกี่ยวกับการคิดและการคิด
วิเคราะห์
2. สมาชิก กลุ่ ม อื่น และวิท ยากรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซึ่ง กันและกัน จากนั้ นสะท้อ นผล
การนาเสนอดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง
2. เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการคิด
3. เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
4. ใบงานที่ 1 เรื่อง การคิด
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง การคิดวิเคราะห์
6. เกมร่วมกันคิด พิชิตรางวัล
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7.
8.
9.
10.

เกมมหัศจรรย์แห่งผ้าขาวม้า
กระดาษชาร์ต
แผนภาพความคิด
ปากกาเคมี

การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การ
ผ่าน

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคิดและคิดวิเคราะห์

1. ตรวจใบงานที่ 2
2. ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน

1. ใบงานที่ 1
2. แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

2. ผู้เข้าอบรมบอกลักษณะระดับ
ของการคิดและคิดวิเคราะห์ได้

1. ตรวจแผนภาพความคิด
2.สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
1. สังเกตการตอบคาถาม
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

1. ใบงานที่ 2
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
1. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

1. ตรวจใบงานที่ 2
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

1. ใบงานที่ 3
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางาน

3. ผู้เข้าอบรมจาแนกขั้นการเรียนรู้
ของบลูมได้
4. ผู้เข้าอบรมบอกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ได้
5. ผู้เข้ารับการอบรมบอกประโยชน์
ของการคิดวิเคราะห์ได้

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 2
ผ่านเกณฑ์
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ 80
การทางาน
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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เอกสารการเรียนรู้ ที่ 1
ความรู้ เกีย่ วกับการคิด
ความหมายของการคิด
การคิดเป็น กระบวนการทางานของสมอง ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ ความหมาย
ของการคิดไว้ดังนี้
สุวิทย์ มูลคา (2547: 3) การคิด หมายถึง การค้นหาความหมาย ผู้ที่คิดคือผู้ที่กาลังค้นหา
ความหมายของอะไรบางอย่าง นั่นคือกาลังใช้สติปัญญาของตนทาความเข้าใจกับการนาความรู้ใหม่
ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อหาคาตอบว่าคืออะไร หรือกล่าวอีกแบบหนึ่ง
ว่าเป็นการเอาข้อมูลเก่าที่ระลึกได้เพื่อสร้างเป็นความคิดอ่านเหตุผลหรือข้อตัดสิน
ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 7) กล่าวถึงความหมายของการคิดไว้ว่า เป็นพฤติกรรมภายใน
สมองที่อยู่ในลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เป็นกระบวนการแห่งการคิดโดยเริ่ม
จากสภาพหรือสถานการณ์ที่เป็น ปัญหาที่ทาให้ เกิดความรู้สึ กอึดอัด วิตกกังวล อารมณ์ตึ งเครียด
ไม่สบายใจ จึงต้องมีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คลายความรู้สึกไม่สบาย หรือเพื่อแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปและเกิดความสุขสบายใจได้
จากความหมายของการคิดดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการทางาน
ของสมองที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่ งเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้า
มากระทบและเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลเพื่อทาความเข้าใจกับการนาความรู้ใหม่ที่ได้
เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อหาคาตอบว่าคืออะไร ผลของการปรับเปลี่ยน
การคิดจะช่วยพัฒนาระดับความคิดให้สูงขึ้น
ความสาคัญของการคิด
การคิดเป็ น พื้ น ฐานของการตัด สิ นใจ เป็นตั ว กาหนดพฤติ กรรมอย่ างหนึ่งของบุ คคล
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญของการคิดไว้ดังนี้
ฆนัท ธาตุทอง (2554 : 23) กล่าวถึงความสาคัญของการการคิดไว้พอจะสรุปได้ดังนี้
การคิ ด ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ภายในที่ ส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การกระท า
และการแสดงออกทั้งหลายของบุคคล การคิดมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคน ดังนี้
1. คิดเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
ได้ก ล่ า วถึ งทั กษะการคิ ดไว้ใ นมาตรา 24 (2) ให้ ส ถานศึก ษาและหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งฝึ กทั กษะ
กระบวนการคิด และ (3) ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
2. รู้จักคิด สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
ได้กาหนดการประเมินทักษะการคิ ดไว้ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
3. มีความคิด หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กาหนดจุดหมาย
ที่เกี่ยวกับทักษะการคิดไว้ด้วย กล่าวคือ จุดหมายข้อที่ 2 กล่าวว่า มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
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รักการอ่าน และข้อที่ 4 มีทักษะและกระบวนการสอน โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทักษะการคิด
4. การคิดอย่างเป็นระบบ ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ได้ เ สนอในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ 9 พฤศจิ ก ายน 2547 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิจารณากับกระทรวงศึกษาธิการว่า การคิดอย่างเป็นระบบ
(System Thinking) สมควรจะจัดการเรียนการสอนข้างต้นในชั้นปีใด อย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชนมากที่สุด
5. ฐานสร้างองค์ความรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ ก าหนดจุ ด ในข้ อ 2 ไว้ ว่ ามี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสื่ อ สาร การคิ ด การแก้ปั ญ หา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตและได้กาหนดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนไว้ว่า ความสามารถในการคิ ด
เป็ น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสั งเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
6. สร้ างทักษะทางปั ญญา ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ได้กาหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการคิดไว้ในด้านทักษะทางปัญญา
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฏีและกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
จะเห็นได้ว่าการคิดมีความสาคัญต่าง ๆ กล่าวคือเป็นมุ่งหวั งให้ทุกคนเกิดทักษะการคิด
ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของสติปัญญา เป็นตัวกาหนดพฤติกรรม การกระทาของบุคคลต่าง ๆ ถ้าหากคิดดี
ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางบวก แต่ถ้าคิดไม่ดี ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบ นอกจากนี้
การคิ ด ยั ง ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ในชี วิ ต สามารถสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ น าไปสู่
ความสาเร็จในการเรียน หน้าที่การงานและการประกอบอาชีพได้
ลักษณะของการคิด
ลักษณะความคิดตามที่นักวิชาการกล่าวไว้ มีหลายลักษณะ ดังนี้
1. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 7) กล่าวถึงลักษณะการคิดระดับ
พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
และประถมศึกษา ได้แก่
2. การคิดคล่อง คือ ให้กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว
3. การคิดหลากหลาย คือ คิดให้ได้ความคิดในหลาย ๆ ลักษณะ/ประเภท/ชนิด/รูปแบบ
ฯลฯ
4. การคิดละเอียดลออ คือ คิดเพื่อให้ได้ข้อมูลอันที่จะส่งผลให้ความคิดมีความรอบคอบ
มากขึ้น
5. การคิดให้ชัดเจน คือ ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยายความได้ด้วย
คาพูดของตนเอง
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ลักษณะการคิดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้คิดทั้งหลาย ซึ่งจะต้ องนาไปใช้
ในการคิดลักษณะอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น
1. ลักษณะการคิดระดับกลาง ได้แก่
1.1 การคิดกว้าง คือ คิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่ หลายมุม
1.2 การคิดลึกซึ้ง คือ คิดให้เ ข้าใจถึงสาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ซับซ้อน
ที่ส่งให้เกิดผลต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น
1.3 การคิ ด ไกล คื อ การประมวลข้ อ มู ล ในระดั บ กว้ า งและระดั บ ลึ ก เพื่ อ ท านาย
สิ่งที่จะเกิดในอนาคต
1.4 การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัยหรืออุปนัย
2. ลั ก ษณะการคิ ด ระดั บ สู ง ได้ แ ก่ การคิ ด ที่ ต้ อ งมี ก ระบวนการ /ขั้ น ตอนที่ ม าก
และซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกว่า กระบวนการคิด และกระบวนการคิดที่มีความสาคัญและจาเป็นก็คือ
กระบวนการคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ ซึ่งหากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมี วิจารณญาณแล้ ว ก็จะได้
ความคิดที่ผ่ านการกลั่น กรองมาดีแล้ว ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น นาไปใช้
ในการแก้ ปั ญ หาการตั ด สิ น ใจที่ จ ะท า หรื อ ไม่ ท าอะไร การริ เ ริ่ ม การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ
หรือการปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่าง ๆ
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เอกสารการเรียนรู้ ที่ 2
ความรู้ เกีย่ วกับการคิดวิเคราะห์
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
การคิด วิเ คราะห์ เ ป็ น ทัก ษะการคิด ขั้น สู ง มีนั กวิ ช าการหลายท่า นได้ใ ห้ ค วามหมาย
ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2544: 6) กล่าวถึง ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การแยกข้อมูล
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้เกณฑ์จัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 25) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า
เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ
การจ าแนกแยกแยะ และการทาความเข้ าใจกั บองค์ ประกอบของสิ่ งนั้ นและองค์ป ระกอบอื่ น ๆ
ที่สั มพั น ธ์ กัน รวมทั้ง เชื่ อมโยงความสั ม พัน ธ์เ ชิง เหตุแ ละผลที่ไ ม่ ขัด แย้ งกั นระหว่า งองค์ ประกอบ
เหล่านั้น เหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ ทาให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ประเมิน และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เพ็ญศรี จั นทร์ดวง (2549: 90) กล่ าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นวิธีการคิดแยกแยะ
องค์ประกอบหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เรื่อราวหรือเหตุการณ์ การคิดในระดับนั้นต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทางทฤษฏีมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จึงสามารถอธิ บายได้ว่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ในสภาพใด และอาจบอกได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด
ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 67) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการจาแนกแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าทามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร
ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างไร เพียงไร
จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการทา
ความเข้ า ใจและแยกแยะองค์ ป ระกอบของสิ่ ง ต่ า ง ๆ ออกเป็ น ส่ ว น ๆ ว่ าองค์ ป ระกอบเหล่ า นั้ น
มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเชิงเหตุผลอย่างไร ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสิ นปัญหา ประเมินเหตุการณ์
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูง มีองค์ประกอบตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 26-30) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ว่า
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจ และให้เหตุผล
แก่สิ่งที่เร้าต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็นการสร้าง
ความเข้าใจต่อสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็ นมาตรฐานในการตัดสินใจ
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ย่อมแตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามาร ในการเชื่อมโยง
เหตุผล
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ หมายถึง เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง
และจาแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดลาดับ
ความสัมพันธ์อย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ
3. ความช่ า งสั ง เกต ช่ า งสงสั ย และช่ า งถาม หมายถึ ง นั ก คิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ต้ อ งมี
องค์ป ระกอบทั้ ง 3 นี้ ร่ ว มด้ ว ย เพราะจะนาไปสู่ การสื บค้ นหาความจริ ง และเกิดความชัดเจนใน
ประเด็นที่จะวิเคราะห์ของเขตของคาถามจะต้องยึดหลัก 4W 1H คือใคร (Who) ทาอะไร (What)
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (How)
4. ความสามารถในการหาความสั มพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึ งความสามารถในการใช้
เหตุผ ลจาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 52) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ว่า ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความสิ่งนั้น
ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคาถามที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
จะยึดหลัก 5W 1H ประกอบด้วย What (อะไร) When (ที่ไหน) Why (ทาไม) Who (ใคร)
และ How (อย่างไร) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค้นหาคาตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างที่นาไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการขั้นตอนของการทาให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ถ้าทาเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
ความสามารถในการตีความ ทาความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่นอกจากจะมีกระบวนการและองค์ประกอบของการคิดแล้ ว
จะมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์ตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
สุวิทย์ มูลคา (2547: 23-24) จาแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ส่ ว นประกอบ เป็ น ความสามารถในการหาส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
ของสิ่งของหรื อเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่ วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรือ
เหตุการณ์ เป็นต้น
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2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญ
ต่าง ๆ โดยการระบุ ความสั มพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะนาเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลไว้ 14 ประการ
3. การวิเคราะห์หลักการเป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญใน
เรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่องการระบุ
จุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นสาคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่านและรูปแบบของภาษา
ที่ใช้ เป็นต้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการคิ ด เปรี ย บเสมื อ นขั้ น ตอนส าคั ญ ในการที่ จ ะน าไปสู่ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์
นักวิชาการหลายท่าน ๆ ได้กล่าวไว้ดังนี้
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 13-14) กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะห์
ไว้ดังนี้
1. ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่
1.1 ก าหนดสิ่ ง ส าเร็ จ รู ป สิ่ ง หนึ่ ง หรื อ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ เรื่ อ งราวเป็ น ตั ว ต้ น เรื่ อ ง
เช่น ต้นไม้ สัตว์ พลเมืองดี ภาวะโลกร้อน อาหารสาเร็จรูป นิทาน และข่าว
1.2 กาหนดคาถามหรือปัญญาเพื่อค้นหาความจริง เช่น
1.3 ต้นไม้มีความสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร
1.4 สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้านมได้แก่อะไรบ้าง
1.5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีลักษณะอย่างไร
1.6 ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากสิ่งใด
1.7 อาหารสาเร็จรูปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
1.8 นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดีอะไรบ้าง
1.9 จงเรียงลาดับประชากรในภาคต่าง ๆ ของประเทศจากมากไปน้อย
1.10 สาเหตุสาคัญที่ทาให้ถังแก๊สระเบิดคืออะไร
1.11 ข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญในวันนี้มีอะไรบ้าง
1.12 พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งที่กาหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย เช่น
2. ต้ น ไม้ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ คื อ เป็ น ร่ ม เงาบั ง แสงแดด ต้ น ไม้ บ างชนิ ด เป็ น ยา
รักษาโรค ผลไม้นามาเป็นอาหาร ลาต้นของไม้ยืนต้นนามาสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยทาเครื่องเรือ น
เครื่องใช้
สรุปเป็นคาตอบ หรือตอบปัญหานั้น ๆ กล่าวคือ เมื่อจาแนกแยกแยะตอบคาถามแล้ว
จะได้ความคิดว่าต้นไม้มีความสาคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อได้ข้อสรุปและนาไปเป็นแนวทาง
ทางการตัดสินใจประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ต่อไป
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ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 55) กระบวนการคิดมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. กาหนดสิ่ งที่จะวิเคราะห์ ว่าจะวิเคราะห์ อะไร กาหนดขอบเขตและนิยามของสิ่ งที่
จะคิดให้ชัดเจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะ
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพื่อจัดอันดับ
เพื่อหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
3. พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฏี หลักการ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้หลักใด
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจะใช้หลักความรู้นั้น ควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร เช่น จะจาแนก
หรือจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จะใช้เกณฑ์อะไรจาแนก เช่น เกณฑ์
สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต หรือเกณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชารติหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ได้เป็นระบบระเบียบชัดเจน
จากนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่จะวิเคราะห์ก่อน 2) กาหนดคาถามหรือปัญญาเพื่อค้นหาความจริง
3) พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฏี หลักการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และ 4) พิจารณาแยกแยะส่วน
ต่าง ๆ ของสิ่งที่จะวิเคราะห์
ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์
ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ ต้องอาศัยทฤษฏีทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ตลอดจนจิตวิทยา
การศึกษาของนักวิชาการประกอบ ซึ่งพอจะสรุปเป็นแนวทฤษฏีของการคิดวิเคราะห์ ได้ดังนี้
เพียเจต์ (Piaget, อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2548: 64) ได้กล่าวถึงลาดับขั้นพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ 4 ลาดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็นขั้นพัฒนาการแรกเกิด
-2 ปี ความคิดของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการกระทาเด็กยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และยัง
ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoprational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ
2-7 ปี ความคิด ขึ้ น อยู่ กั บ การเรี ย นรู้ ไม่ ส ามารถใช้ เ หตุผ ลได้ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง สามารถเรี ย นรู้แ ละใช้
สัญลักษณ์ได้
ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Conerete Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพ
ในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้
มากขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Pormal Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่ว งอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐ านและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
บรูนเนอร์ (Bruner, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2548: 66) ได้กล่าวถึงพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ
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ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้จากการกระทา (Enactive Stage) คือขั้นของการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมื อกระทาช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีการเรียนรู้เกิดจาก
การกระทา
ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้เกิดจากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นตอนที่เด็กสร้างมโนภาพ
ในใจได้ และสามารถเรียนรู้ภาพแทนของจริงได้
ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ลักษณะและนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้
สรุปได้ว่า พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์เป็นไปตามระดับขั้นโดยกาหนดใน
แต่ละขั้นตามช่วงอายุ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการกระทาโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
บลูม (bloom, 1961, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 11-13) ได้จาแนก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึกหรือ
เจตคติ (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psycho-motor Domain) ได้กล่าวถึงรายละเอียด
ความรู้ไว้ 6 ระดับ คือ
1. ระดับความรู้ ความจา (Memory)
1.1 ความรู้เฉพาะสิ่ง (Know Ledge of Specifics)
1.1.1 ความรู้ศัพท์เฉพาะ (Of Terminology)
1.1.2 ความรู้ข้อเท็จจริง เฉพาะสิ่ง (Knowledge of Specifics)
1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสิ่งเฉพาะ (Knowledge of Ways and Means
of Dealing with Specifics)
1.2.1 ความรู้เรื่องแบบแผนนิยม (Knowledge of Conventions)
1.2.2 ความรู้แนวโน้มและลาดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trend and
Sequence)
1.2.3 ความรู้เรื่องการจัดจาพวกและประเภท (Knowledge of Classifications
and Categories)
1.2.4 ความรู้เรื่องเกณฑ์ (Knowledge of Criteria)
1.2.5 ความรู้เรื่องระเบียบวิธี (Knowledge of Methodology)
1.3 ความรู้เรื่องสากลและนามธรรมต่าง ๆ (Knowledge of the Universals and
Abstraction Field)
1.3.1 ความรู้เรื่องหลักการและข้อสรุปทั่วไป (Knowledge of Theories and
Generalizations)
1.3.2 ความรู้เรื่องทฤษฏีและโครงสร้าง (Knowledge of Theories and
Structures)
2. ระดับความเข้าใจ (Comprehension)
2.1 การแปล (Translation)
2.2 การตีความ (Interpretation)
2.3 การสรุปอ้างอิง (Extrapolation)
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3. ระดับการประยุกต์ (Application)
การประยุกต์ (Application)
4. ระดับการคิดวิเคราะห์ (Analysis)
4.1 การวิเคราะห์หน่วยย่อย (Analysis of Element)
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship)
4.3 การวิเคราะห์หลักการจัดระเบียบ (Analysis of Organization Principles)
5. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis)
5.1 ผลิตผลที่สื่อความหมายหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะ (Production of a Unique
Communication)
5.2 ผลิตผลในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ (Production of Plan, or
Proposed Set of Operations)
5.3 ผลิตผลในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ (Derivation of a Set of
Abstract Relations)
6. ระดับการประเมิน
6.1 การตัดสินใจตามเกณฑ์ภายใน (Judgments in Terms of Internal Criteria)
6.2 การตัดสินใจตามเกณฑ์ภายนอก (Judgments in Terms of External
Criteria)
มาร์ซาโน (ปรียานุช สถาวรมณี, 2548: 24-25, อ้างถึงใน Marzano, 2001: 60) ได้
พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A New Taxonomy of Educational
Objectives) ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท และกระบวนการจัดกระทากับข้อมูล 6 ระดับโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับความคิด
รวบยอด ข้อเท็จจริง ลาดับของเหตุการณ์ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ
2. กระบวนการ เน้น กระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จากทักษะสู่ กระบวนการอัตโนมัติ
อันเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้
3. ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่กระบวนการที่
ซับซ้อนขึ้น
กระบวนการจัดกระทากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ขั้ น รวบรวม เป็ น การคิ ด ทบทวนความรู้ เ ดิ ม รั บ ข้ อ มู ล ใหม่ แ ละเก็ บ เป็ น
คลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้จากความจาถาวรสู่ความจานาไปใช้ ในการปฏิบัติการ
โดยไม่จาเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น
ระดับที่ 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่ การเรียนรู้ใหม่ ในรูปแบบการใช้
สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นความสาคัญ
ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจาแนกความเหมือนและความต่าง อย่างมีหลักการ
การจั ดหมวดหมู่ที่สั มพัน ธ์กับ ความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุส มผลโดยสามารถบ่งชี้ข้อผิ ดพลาดได้
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การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีคาตอบ
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณาหลักฐานสู่
การสรุปสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานนั้นบนพื้นฐาน
ของความรู้
ระดับที่ 5 ขั้ น บู ร ณาการความรู้ เป็ น การจั ด ระบบความคิ ด เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมาย
การเรียนรู้ที่กาหนด การกากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู้
ระดับที่ 6 ขั้นจัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวการณ์เรียนรู้และ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี
จากทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ต้อง
อาศัยทฤษฏีสติปัญญาของเพียเจท์ซึ่งมุ่งเน้นลาดับขั้นของการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยซึ่งมี 4 ขั้นตอน
บรูเนอร์ก็ได้ให้ความสาคัญของขั้นทางปัญญาของมนุษย์ซึ่งมี 3 ขั้นด้วยกัน ส่วน บลูม จะเป็นการเน้น
จุ ดมุ่ งหมายของการเรี ย นรู้ ทั้ งทางด้ านความรู้ ทั กษะ และเจคติ นอกจากนี้ มาร์ซ าโน ยั งได้ใ ห้
ความสาคัญของกระบวนการจัดกระทาข้อมูล 6 ระดับ ซึ่งนับว่ามีความสาคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
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ใบงานที่ 1
เรื่อง การคิด
คาชี้แจง ผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
บอกความสาคัญของการคิด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทาไมต้องมีการส่งเสริมเรื่องการคิด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
การคิดมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..…
ลักษณะของการคิดเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
การคิดระดับพื้นฐานกับการคิดระดับสูงแตกต่างกันอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การคิดวิเคราะห์
คาชี้แจง ผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการสอนคิดวิเคราะห์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
การคิดวิเคราะห์มีกระบวนการอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
การคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
การคิดวิเคราะห์แตกต่างจากการคิดทั่วไปอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
พ.ศ. 2559
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
พ.ศ. 2559
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน (8 ชั่วโมง)
ขั้นที่

สาระการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

วัตถุประสงค์

บทบาท
วิทยากร

บทบาทผู้
เข้ารับการ
อบรม

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

ขั้นที่ 1
เร้าความสนใจ
(Stimulation)

1. เกม
เปิด-หุบ
2. วีดิทัศน์
ตัวอย่างการ
สอน

30 นาที

เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้เข้า
รับการอบรมและ
เชื่อมโยงสู่
บทเรียน

1. นาเล่น
เกม
เปิด-หุบ
2. เปิด
วีดิทัศน์
สาธิต
ตัวอย่าง
การสอน
ขั้นที่ 2
การแบ่งกลุ่ม 30 นาที เพื่อให้ผู้เข้ารับการ 1. คอยให้
ระดมพลังสมอง
อบรมได้
คาแนะนา
(Brainstorming)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษา
ปรึกษาหารือ
หารือ
เพื่อวางแผนการ
2. คอย
ดาเนินงาน
ซักถาม
ประเด็น
ต่าง ๆ กับ
ผู้เข้รับ
การอบรม
ขั้นที่ 3
1.ความหมาย 1 ชั่วโมง 1. ผู้อบรมบอก
1. วิทยากร
ปฏิบตั ิงาน
ของ task45 นาที ความหมายของ บรรยาย
(Action)
based
task-based
ให้ความรู้
learning
learningได้
เกี่ยวกับ
2. ขั้นตอน
2. ผู้เข้าอบรม
แนวคิด
การสอนตาม
เขียนขั้นตอน
task แนวคิด
การสอนตาม
based
taskแนวคิด tasklearning
based
based learning
learning
ได้
3. หลักการ
3. ผู้เข้าอบรมบอก
สอนตาม
หลัก การสอนตาม
แนวคิด
แนวคิด tasktaskbased learning
based
ได้
learning
4. ผู้เข้าอบรมบอก
4.ประโยชน์
ประโยชน์ของ
ของแนวคิด
แนวคิด tasktaskbased learning
based
ได้
learningได้

ร่วมกิจกรรม

เกม
เปิด-หุบ

-สังเกตการณ์
ตอบคาถาม
-การมีส่วน
ร่วม

1. แบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ
5-6คน เพื่อ
เขียนความรู้
เกี่ยวกับ
การสอนของ
ตนเองใน
ภาคเรียนที่
ผ่านมา

-สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

1. แลก
เปลี่ยนเรียนรู้
2. ทาใบงาน
3.การมีส่วน
ร่วม

1. ตรวจ
ใบงาน
2. สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
ทดสอบ

1. ใบงาน
ที่ 1 เรื่อง
การ task
-based
learning
2.เอกสาร
การ
เรียนรู้ที่
1 เรื่อง
แนวคิด
taskbased
learning
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ขั้นที่

ขั้นที่ 4
สรุปและ
อภิปราย
(Discussion)
ขั้นที่ 5
สะท้อนผล
(Refection)

รวมเวลาการเข้า
รับการอบรม
รวมเวลาการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ขณะอบรม

สาระการ
เรียนรู้
5. ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
แนวคิด
taskbased
learning
การนาเสนอ
ผลงาน

การสะท้อน
ผลการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

วัตถุประสงค์

บทบาท
วิทยากร

บทบาทผู้
เข้ารับการ
อบรม

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

5. ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด taskbased learning
1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
30 นาที สรุปองค์ความรู้ที่
ได้จาการอบรม

คอยให้
ร่วมกันสรุป
คาแนะนา ความรู้
ชี้แนะ

1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการ 1.คอยให้
45 นาที อบรมได้สะท้อน
คาชี้แนะ
ผลการเรียนรู้
ปรึกษา
2. แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้
8ชั่วโมง
6ชั่วโมง

ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน

-

1.สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

-

1.สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่3
task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน
มโนทัศน์
แนวคิด task-based learning หรือแนวคิดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงาน
มากกว่าที่จะคอยฟังหรือเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียว การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนี้ จะสามารถมุ่งเน้นฝึก
ทักษะทางภาษาไทยให้ แก่ผู้ เรี ย นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนาไปใช้ในการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนได้ฝึก ทักษะ
กระบวนการอ่านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ taskbased learning จะทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะทาผิดหรือจะถูก แก้ไขสิ่งที่ทาผิดหน้าชั้นเรียนทาให้
ผู้เรี ย นมีป ระสบการณ์ในการสร้ างปฏิสั มพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียน และผู้ เรียนมีโ อกาสฝึ ก
การแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ ทาให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการสื่อสารหลาย ๆ แบบ เช่นการตรวจสอบ ความเข้าใจ การถ่ายทอด
ความจากคาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย และการจัดความคิดของผู้อื่น
ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษา
ท าความเข้ า ใจการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด task-based learning เพื่ อ น ามาใช้
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไป
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อบรมบอกความหมายของ task-based learning ได้
ผู้เข้าอบรมเขียนขั้นตอนการสอนตามแนวคิด task-based learning ได้
ผู้เข้าอบรมบอกหลักการสอนตามแนวคิด task-based learning ได้
ผู้เข้าอบรมบอกประโยชน์ของแนวคิด task-based learning ได้
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด task-based learning

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของ task-based learning
2. หลักการสอนตามแนวคิด task-based learning
3. ขั้นตอนของการสอน task-based learning
4. ประโยชน์ของ task-based learning
เวลาที่ใช้
8 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09. 30 น.
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ขัน้ ที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมทากิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการเกม เปิด -หุบ โดยให้
ผู้เข้าอบรมนั่งเป็นแถวยาว จากนั้นให้แบมือซ้ายออก มือขวาให้ทานิ้วชี้ลงที่มือเพื่อนที่นั่งใกล้ ๆ โดย
วิทยากรจะเล่านิทานให้ผู้เข้าอบรมฟัง ถ้าผู้เข้าอบรมได้ยินคาว่า หนึ่ง เมื่อไร ให้ผู้เข้าอบรมหุบนิ้วมือ
ของเพื่อนตรงกันข้าม อีกทั้งต้องรีบดึงนิ้วชี้ออกมาอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนอีกทางหนึ่งหุบเรา
ได้
2. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์การสอนที่เน้นบรรยายอย่างเดียวจากนั้ นวิทยากรเปิดวีดิทัศน์
การสอนที่เน้นปฏิบัติงานให้ผู้เข้าอบรมดู และให้ผู้อบรมร่วมกันอภิปรายถึงความเหมือนและความ
แตกต่างของการสอน 2 วิธี
3. วิทยากรเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ
แนวคิด task-based learning
เวลา 09. 30 - 10.00 น.
ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming)
1. ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นส่งตัวแทนนออกมารับกระดาษ
ชาร์ตเพื่อเขียนความรู้เกี่ยวกับการสอนที่ผ่านมาของตนเอง จากนั้นนาไปติดไว้ผนังข้างห้องประชุม
2. วิทยากรสุ่มอ่านงานที่แต่ละกลุ่มเขียน
เวลา 10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 - 12. 00 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
1. วิทยากรแจกเอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิด task-based learning วิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความหมายของแนวคิด task-based learning
1.2 แนวคิดหลักการ ของแนวคิด task-based learning
1.3 ขั้นตอนของแนวคิด task-based learning
1.4 ประโยชน์ของแนวคิด task-based learning
2. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ ละกลุ่ม รับใบงานที่ 1 เรื่อง task-based learning และรับ
กระดาษชาร์ต จากนั้นร่วมกันระดมพลังสมองเพื่อทาใบงานที่ 1 ลงในกระดาษชาร์ตให้เสร็จ
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
1. ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอผลการศึกษาทาใบงานที่ 1 เรื่อง task-based learning
โดยนาเสนอหน้าห้องอบรม
2. ตัวแทนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาเสนอผลการศึกษาใบงานของกลุ่ม
ที่นาเสนอหน้าห้องอบรม
3. วิทยากรให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
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เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 - 16.30 น.
ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแต่ล ะคนสะท้อนผลการนาแนวคิด task-based
learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นร่วมกันอภิปรายข้อดี และข้อควรพัฒนา
โดยให้เลขานุการกลุ่มบันทึกลงในแบบสะท้อนผลที่เตรียมไว้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอภำพนิ่ง

2. วีดิทัศน์ เรื่อง การสอนแบบดั้งเดิม กับการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติ
3. เอกสารการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง แนวคิด task-based learning
4. ใบงานที่ 1 task-based learning
5. แบบสะท้อนผลการเรียนรู้
6. กิจกรรมจิตปัญญา
7. กระดาษชาร์ต
8. เกม เปิด-หุบ
การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

1. ผู้อบรมบอกความหมายของ
task-based learning ได้
2. ผู้เข้าอบรมเขียนขั้นตอนการสอน
ตามแนวคิด task-based learning
ได้
4. ผู้เข้าอบรมบอกประโยชน์ของ
แนวคิด task-based learning ได้

1. ตรวจใบงานที่ 1

1. ใบงานที่ 1

1. ตรวจใบงานที่ 1
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1
2. ตรวจแบบสะท้อนผล
การเรียนรู้
3. สังเกตพฤติกรรมการตอบ
คาถาม

1. ใบงานที่ 1
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน
1. ใบงานที่ 1
2. แบบสะท้อนผล
การเรียนรู้

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด task-based
learning

1.สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

เกณฑ์การ
ผ่าน
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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เอกสารการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง แนวคิด task-based learning

แนวคิด task-based learning เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นแนวคิดที่ให้ฝึกการใช้ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดมีจุดเด่น
และหลักการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาของตนเอง การทางานเป็นกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่ งมีนักวิชาการ
หลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงทฤษฏีนี้ไว้ ดังนี้
ความหมายของภาระงาน
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า ภาระงาน (Task) ไว้หลายท่านด้วยกัน พอจะสรุป
ได้ดังนี้
ภาระงาน หรือ (Task) เป็นกิจกรรมหรือการการะทาซึ่งมุ่ งเน้นให้เกิดความเข้าใจทาง
ภาษา ซึ่ง Long (1985: 89) กล่าวว่าคือสิ่งที่เราทาในชีวิตประจาวันโดยทาเพื่อตนเองหรือได้รับ
มอบหมายให้ทาเพื่อผู้อื่น อาจได้หรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ้าน การกรอกแบบฟอร์ม
ฯลฯ นอกจากนี้ Richards, Platt and Weber (1986: 289) อธิบายว่าการภาระงาน คือ กิจกรรม
(Activity) หรือการกระทาซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทาความเข้าใจทางภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟัง
จากเครื่องบันทึกเสียง การฟังคาบอกคาสั่ง และทาตามคาสั่งนั้น สอดคล้องกั บคากล่าวของ Prabu
(1987) ที่กล่าวว่า ภาระงานเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการให้ผู้เรียนไปถึงผลของงานจากข้อมูลที่กาหนดโดย
ใช้กระบวนการทางความคิด และให้ผู้สอนมีบทบาทที่จะควบคุมกาหนดกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้
Nunan (1989) ได้กล่าวถึงภาระงานว่า คืองานซึ่งผู้เรียนร่วมกันทาความเข้าใจ ใช้ภาษาผลิตภาษา
และมี ป ฏิสั ม พัน ธ์ กั น โดยใช้ ภ าษาเป้ า หมายในบริ บท ซึ่ง ให้ ค วามส าคั ญ กับ ความหมาย (Mean)
มากกว่ารูปแบบของภาษา (Form) อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาระงานจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติทางภาษา แต่ Willis (1986: 23) ก็ได้กล่าวถึงภาระงานว่า ไม่เน้นความหมายบริบทหรือ
รูปแบบของภาษา แต่ปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมการใช้ภาษา เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการสื่อสารซึ่งให้
ความสาคัญกับผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task)
หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ไม่เน้นด้านความหมายของบริบทหรือรูปแบบของ
ภาษาแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกัน
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้
Candlin (1987) จาแนกองค์ประกอบได้ 6 ประการ ดังนี้
1. ตัวป้ อน (Input) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการทากิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูล ทั่วไป จากสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ หรืออาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน
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2. บทบาท (Roles) คือ การกาหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกัน
อย่างไรขณะทากิจกรรม
3. สถานที่ (Setting) คือการกาหนดห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามหน้าที่ทางภาษา
ที่ร ะบุ ไ ว้ ข ณะท ากิ จ กรรม ซึ่ ง การระบุ ดั ง กล่ า วนี้ จ ะเป็น การเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นเข้ า กั บ
สถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน
4. การดาเนินกิจกรรม (Action) คือการระบุขั้นตอนว่าผู้เรียนจะดาเนินกิจ กรรมอย่างไร
จึงจะบรรลุผลสาเร็จ
5. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือการระบุว่าหลังจากภาระงานนั้นลุล่วงไปแล้วมีผลลัพธ์ใด
ทางเดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียนขณะทากิจกรรม
6. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ การประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียนสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้บรรลุผลสาเร็จหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
สิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงได้ดีหรือไม่
Nunan (1989: 10-11) ภาระงานประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่
1. จุดมุ่งหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของภาระงานนั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายใดในการดาเนินภาระงานนั้น เช่น เพื่อพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน
2. สิ่งนาเข้า (Input) คือ ข้อมูลที่มีลักษณะสมจริงเพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการดาเนินภาระ
งานนั้นซึ่งอาจเป็นรูปของจดหมาย ข้อความจากหนังสือพิมพ์ รูปถ่าย ภาพวาด ตารางเวลา โฆษณา
จากสิ่งพิมพ์ และแผนที่ ฯลฯ
3. กิจกรรม (Activity) คือ การระบุถึงวิธีการดาเนินกิจกรรมของผู้เรียนที่มีต่อตัวป้อน
(Input) ในกิจ กรรมนั้ น ๆ กิจ กรรมดังกล่ าวควรเป็นตั ว กระตุ้ นให้ ผู้ เรียนได้แสดงออกทางภาษา
ในลักษณะที่สมจริงเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมควรอยู่ในลักษณะที่กาหนดให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยการให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มแก้ปัญหาให้กิจกรรมลุล่วงไป
4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุว่าขณะดาเนินกิจกรรมนั้น ครูมีบทบาท
อย่ า งไร เช่น ครู อาจเป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ ร่ว มกิจ กรรม (Participant) หรื อ
อาจเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) เป็นผู่ให้คาแนะนา (Counselor)
5. บทบาทของผู้เรียน (Learner Role) คือ การระบุว่าขณะดาเนินกิจกรรมนั้นผู้เรียน
มีบ ทบาทอย่ างไร เช่น ผู้ เรี ยนเป็ นผู้ ร่ว มการสนทนา (Conversational Partner) และเป็นผู้ ฟัง
(Listener) ฯลฯ
6. สถานที่ (Settings) คือ การจัดสภาพการณ์ใ นห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ ตาม
หน้าที่ทางภาษา เช่น ในร้านอาหาร ที่ทาการไปรษณีย์ ฯลฯ
Pica and others (1993: 11-17) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี
2 ส่วน คือ จุดหมาย และงานหรือกิจกรรมไว้คือ
1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุว่าผู้เรียนร่วมกันทางานเป็นกลุ่มหรือ
ทางานเดี่ยวเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น
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2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activity) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
2.1 งานทีร่ ะบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Requesters)
ขณะร่วมทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้น
2.2 งานที่ ร ะบุ ว่ า ผู้ เ รี ย นจ าเป็ น ต้ อ งมี หรื อ ไม่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น (Interaction
Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจาเป็นต้องเป็นทั้งผู้ร้องขอและผู้ให้ข้อมูล งานประเภทนี้ทาให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way
Communication) งานบางชนิดผู้เรียนคนหนึ่งเป็นผู้ร้องขอข้อมูล และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล งาน
ชนิดนี้ทาให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างน้อย เพราะเกิดการสื่อสารเพียงทางเดียว
(One-way Communication)
จากคากล่ าวข้างต้น สามารถสรุปถึงองค์ประกอบของการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ภาระงาน ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน
2. สิ่งนาเข้าหรือตัวป้อน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
3. งานหรือกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางภาษาได้เสมือนสภาพจริง
4. บทบาทของครูต้องระบุว่าขณะดาเนินกิจกรรมครูจะดาเนินขั้นตอนอย่างไร มีบทบาท
อย่างไร
5. บทบาทของผู้เรียนต้องระบุว่าผู้เรียนจะทาอย่างไรขณะดาเนินกิจกรรม
6. ผลสะท้อ นกลั บ คื อ การประเมิน กิจกรรมเน้นภาระงานว่ า ผู้ เรีย นเกิดการเรียนรู้
อย่างไร และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงหรือไม่
ประเภทของภาระงาน
ประเภทของภาระงานนั้น มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็นหลาย
ประเภทด้วยกัน ดังนี้
Candlin (1987: 15-16 ) แบ่งประเภทของปฏิบัติงาน 4 ประเภท ดังนี้
กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องภาษา (Focus on Language
Training) โดยเน้ น การเรี ย นภาษาเป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์ การเรี ยนรู้ ตลอดจนข้อมูล ที่ นามาใช้
ในการเรียน
กิจ กรรมเน้ น ภาระงานที่ใ ห้ ผู้ เ รีย นเกิ ดการแลกข้อ มูล ซึ่ง กั นและกัน (Focus on
Information Sharing) ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะดาเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ประเภท
คือ
ข้อมูลหรือความคิดที่ได้จากผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มหลังทากิจกรรม
ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ
ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มนาข้อมูลของตนมารวมกันซึ่งก่อให้เกิด
ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อมูลที่ได้จ ากการที่ผู้ เรียนแต่ละคนค้นพบจากการแก้ปัญหาในส่ว นของตน แล้ ว นา
ผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป
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กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นให้ผู้เรียนวิจัยและทดลอง (Focus on Research and
Experimentation) กิ จ กรรมประเภทนี้เ ป็ น กิจ กรรมที่ มี ความซั บ ซ้ อนเน้ นฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นตั้ งปั ญ หา
ตั้ง สมมุ ติ ฐ าน ตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา วางแผนการแก้ ปั ญ หา วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล
ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผู้เรียน (Focus on Learner
Strategy) โดยเน้นการที่ผู้เรียนรับรู้ปัญหา การเลือกรูปแบบในการแก้ปัญหา การสรุปอ้างอิง การ
ตัดสินปัญหา ตลอดจนวิธีการที่ผู้เรียนนาผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
Pica and others (1993: 19-20) กล่าวถึงประเภทของภาระงานว่ามี 5 ประเภท คือ
กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw task) คือกิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียนคนที่ 2
ต่างมีส่วนของข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ทั้ง 2 และผู้เรียนทั้ง 2 คนนี้จะต้องทางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน เพื่อนาข้อมูลทั้งสองนั้นมารวมกันให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เพียง 1 เรื่อง ขณะทากิจกรรมนั้น
ผู้เรียนทั้ง 2 คน จะเป็นทั้งผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) และผู้ให้ข้อมูล (Supplier) ในขณะเดียวกัน
ดังนั้นจึงเรียกการสื่อสารในกิจกรรมนี้ว่า การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) เช่น ให้
ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากกัน และเพื่อแก้ปัญหาหรือจัดเรียนลาดับเหตุการณ์ของเรื่องราวต่าง ๆ
กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gup task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนคน
ที่ 1 และคนที่ 2 ต่างมีส่วนของข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลขาดหายไป ดังนั้น ผู้เรียน
ต่างต้องทางานร่วมกัน ซึ่งขณะทางานร่วมกันนั้นผู้เรียนคนที่หนึ่งจะเป็นผู้ร้องขอข้ อมูล (Requester)
ในขณะที่ผู้เรียนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันอีกครั้งเพื่อแต่ละคนจะ
ได้ มี ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ เ พี ย ง 1 อย่ า ง การสื่ อ สารชนิ ด นี้ เ รี ย กว่ า การสื่ อ สารทางเดี ย ว (One-way
Communication) เช่น การให้ผู้เรียนทาตามคาบอกหรืออาจให้ฟังข้อความแล้ววาดรูป
กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันทางาน
เพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาจะมีได้เพียงอย่างเดียว เช่น ให้ผู้เรียนหา
ความแตกต่างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผู้เรียนต้องทางานร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปว่า
ข้อแตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-Making task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันตัดสินใจ
เพื่อหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่มีผู้กาหนดไว้ให้ เช่น การตัดสินใจคัดเลือก
คนเข้าทางาน หรือตัดสินใจเลือกคนไข้โรคหัวใจว่าคนใดสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผู้เรียน
ต้องพิจารณาเลือกคนไข้เพียงคนเดียวเท่านั้น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน
ร่ว มกัน อภิป รายแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกิจกรรมที่ให้ ผู้ เรียนร่ว มกัน
อภิปรายในหัวข้อที่มักก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมาก (Controversial Topics) เช่น แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ฯลฯ
Willis (1996: 149-154) แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
การลงข้อมูลรายการหรือทาบัญชีรายการ (Listing) ปฏิบัติงานประเภทนี้ให้ความสาคัญ
ต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถามจากผู้อื่น
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ผลของปฏิบั ติงานจะอยู่ ในรู ป แบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมข้อความให้ เสร็จสมบูรณ์ห รือาจเป็น
แผนผังความคิดก็ได้ (Draft Mind map)
การจัดลาดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ภาระงานประเภทนี้
ประกอบไปด้วย กระบวนการสาคัญ 4 ประการ คือ
การจัดลาดับเรื่อง การกระทา หรือเหตุการณ์ให้อยู่ในลาดับที่สมเหตุสมผล หรือเรียง
ตามลาดับเวลา
การจัดเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะลงไป
การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่หมวดหมู่หรือ หัวข้อที่กาหนดให้
การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่กาหนดหมวดหมู่ให้
การเปรี ย บเทีย บ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้ เป็ น การเปรีย บเทีย บข้อ มูล ที่ มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกั น แต่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในด้ า นแหล่ ง ที่ ม า ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งค้ น หาความเหมื อ น
และความแตกต่ า งของข้ อ มู ล นั้ น กระบวนการเช่ น นี้ ร วมถึ ง การจั บ คู่ เ พื่ อ หาความเหมื อ น
และความแตกต่างกันด้วย
การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาระงานประเภทนี้มุ่งให้มีการแก้ปัญหาที่ต้องใช้
ความสามารถด้ า นเหตุ ผ ลและสติ ปั ญ ญา ผู้ เ รี ย นจะมี ค วามพอใจ กระบวนการและเวลาที่ ใ ช้
จะแตกต่างกัน ออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือก
ตลอดจนการประเมิน และการตกลงร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหา ปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบข้อความ
สั้น ๆ ที่นามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจทาให้กิจกรรมซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น
การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) ภาระงาน
ประเภทนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเองและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของตนเองกับผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ
การสร้างสรรค์ (Creative task) ภาระงานประเภทนี้เรียกว่า โครงงาน โดยผู้เรียนทางาน
เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มภาระงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยภาระงานหลายประเภท คือ
บัญชีรายการ การเรียงลาดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบและการแก้ไขปัญหา
จากคากล่ าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่าแนวคิด เน้นภาระงานเป็นแนวคิดที่ส ามารถพัฒ นา
การอ่ า นของนั ก เรี ย นได้ ซึ่ ง แบ่ ง ออกได้ ห ลายประเภท ดั ง นี้ 1) การลงรายการบั ญ ชี (Listing)
2) การจัดลาดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) 3) การเปรียบเทียบ (Comparing)
4) การแก้ปั ญหา (Problem Solving) 5) การร่ว มแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ส่ ว นตัว (Sharing
Personal Experiences) และ 6) การสร้างสรรค์ (Creative task)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ภาระงาน เป็ น การจั ด กิ จ กรรมที่ มี ขั้ น ตอน ตามที่
นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
Prabhu (1979) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยเน้นภาระงานไว้
2 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นวิธีการที่ครูใช้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่มหรือ
หนึ่งคน เพื่อแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่งเร้าความสนใจ
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดถึงภาษาที่ต้องนามาใช้ในการทากิจกรรม
ขั้ น ภาระงาน (Task) เป็ น ขั้ น ตอนที่ จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
จะให้ปฏิบัติเดี่ยว และหลังจากที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ครูจะต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
Willis (1996: 40) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานมี
3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)
2. ขั้นภาระงาน (Task)
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) โดยสารมารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่ง
กลุ่มหรือหนึ่งคน โดยมุ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภาระงาน มีการ
แสดงหรือสาธิตการทากิจกรรมก่อน เพื่อลดความยากของกิจกรรม เป็นการให้ตัวป้อนแก่ผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมตามชั้นตอนนี้ผู้สอนจะต้องเตรีย มรูปภาพ เทปเสียง วิดีโอ คาศัพท์ สานวน ที่จะใช้ใน
การปฏิบั ติง านให้ ผู้ เรี ย นรั บ รู้ ทั้ง นี้เพื่อ เป็นการเร้าความสนใจของผู้ เรี ยน อีกทั้ง การให้ ผู้ เรี ย นได้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะคล้ายกับงานที่จะต้องปฏิบัติจริง รวมถึงแนะนาให้ผู้เรียนให้รู้จักขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ บรรลุ ผ ล โดยมุ่ ง เน้ น ด้ า นความหมายในการสื่ อ สาร
ทั้ ง นี้ ผู้ เ รี ย นอาจท างานเป็ น คู่ หรื อ เป็ น กลุ่ ม เล็ ก ๆ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านอาจมี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
ที่หลากหลาย เช่น การหาลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป หรือการเล่าเรื่อง
ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่า Task Cycle ดังนี้
3.2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภาระงาน
อย่างอิสระ ผู้สอนมีหน้าที่เพียงสังเกตการณ์ และคอยช่วยเหลือในคราวที่จาเป็น ทั้งนี้ผู้สอนต้องบอก
ให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามกาหนดระยะเวลา
3.2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนวางแผน
การรายงานผลการปฏิบัติ ผู้ เรี ย นอาจจะเรียบเรียงข้อมูล ที่ได้จากภาระงาน ขณะเดียวกันผู้ ส อน
จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและอาจมี ก ารซ้ อ มก่ อ น
การรายงานจริง
3.2.3 ขัน้ รายงาน (Report Stage) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รายงานผล
การปฏิบัติภาระงานโดยการพูด การเขียน การใช้เทปบันทึกเสียงหรือการใช้วิดีโอ
3.3 ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) ซึ่งขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีพัฒนาการเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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3.3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะร่วมกัน
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเรี ย นรู้ รู ป แบบ โครงสร้ า งภาษาที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ผู้ ส อนจะเป็ น ผู้ ใ ห้
คาแนะนาเพิ่มเติมส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบและ
โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น
โดยอาจจะมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากปฏิบัติงานแรก
3.4 ขั้น ติ ดตามผล (Follow-up) ขั้น ตอนนี้ จะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เ รีย นได้แ สดงความ
คิดเห็ น เกี่ยวกับภาระงาน บัน ทึกสิ่ งที่ได้มาพัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางให้การ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในคราวต่อไป โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นชมต่อไป
Nunan (2001) กล่าวถึงจุดเน้นถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ดังนี้
กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน
ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อ หา เช่น สอนคาศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ในเนื้อหา
แต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง
ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกของความจริง
มุ่งเน้นที่รูปแบบ เช่น คาศัพท์ และไวยากรณ์
ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสารด้วยกิจกรรมปฏิบัติงาน
จากคากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน
(Task)
มีขั้นตอนปฏิบัติงาน ดังนี้ เตรียมภาระงาน (Pre-task) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่นักเรียนจะต้องได้รับการปฏิบัติ ทั้งการดูวีดิทัศน์ ภาพ หนังสือเรียน
เรื่ อ งเล่ า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ กระตุ้ น ความสนใจของผู้ เ รี ย นก่ อ นลงมื อ ปฏิ บั ติ ง าน 2) ขั้ น ภาระงาน (Task)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มี
โอกาสอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์จากบทความ นิทาน เรื่ องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดีและ
วรรณกรรมผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี้ 2.1) ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่
ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมโดยประยุ ก ต์ ต ามประเภทงานปฏิ บั ติ (Task) ดั ง นี้ 2.1.1) การเปรี ย บเที ย บ
(Comparing) 2.1.2) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 2.1.3) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) 2.1.4) การสร้างสรรค์ (Creative task) 2.2) ขั้นวางแผน
ปฏิบัติงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงาน
ปฏิบัติ 2.3) ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รายงานผลการนาเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน และ 3) ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ตรวจสอบความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 3.1) ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป 3.2) ขั้นฝึกหัดการใช้
ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 3.3) ขั้นติดตาม
ผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย
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ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานของ Willis (1996) มุ่งการจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดยทั กษะทาง
ภาษาไทยที่สามารถใช้แนวคิดนี้มาพัฒนาได้ คือ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และนอกจากนี้ยังพบว่า
แนวคิดนี้ของ Willis สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนได้
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดนเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้
Willis (1996: 52) กล่าวถึงข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้
ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติภาระงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะทาผิดหรือจะถูกแก้ไขสิ่งที่ทาผิดหน้าชั้นเรียน
ทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียน ต้องสร้าง
ประโยคเองในขณะนั้นเพื่อสื่อสาร เช่นการสร้างประโยค และวลีในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ต้อง
คอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด
ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ และแสดงปฏิกิริยา
ต่อคาพูดของเพื่อน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์จาการสื่อความหมายกับผู้เรียนคนอื่น
โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการเรียนรู้จาการได้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่าการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของผู้อื่น
ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตการณ์สื่อความหมายทาให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย
และเรียนรู้การร่วมมือกับเพื่อน เน้นการพูดสื่อสารเพื่อความหมาย
ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ มิแค่เพียงพูดประโยคเดียวแล้วจบ
ผู้เรียนจะได้รู้วิธีการเริ่มและจบบทสนทนา และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างการสนทนา
ทาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิ ธีในการสื่อสารหลาย ๆ แบบ เช่น การตรวจสอบ
ความเข้าใจ การถ่ายทอดความจากคาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การจัดความคิดของผู้อื่น และการแนะนา
คาศัพท์หรือวลีแก่ผู้อื่น
ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จและสามารถใช้
ภาษาเป้าหมายได้
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานทาให้ ผู้เรี ย นได้มีโ อกาสได้ใช้ภาษาเสมือนจริง มีความมั่นใจในการใช้ภ าษาเพิ่มมากขึ้น
มีส่ วนร่ว มในการปฏิสัมพัน ธ์กับเพื่อนในห้ อง นอกจากนี้ยังทาให้ ผู้เรียนได้ฝึ กสั งเกต การใช้ภาษา
เรียนรู้ภาษาจากศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยผ่านกระบวนการทดลองใช้จริง
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้โ ดยเน้ นภาระงาน มีร ะบบขั้นตอนอย่ างเด่นชั ด สามารถ
น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาด้ า นการเรี ย นการสอนภาษาได้ ซึ่ ง มี นั ก วิ ช าการกล่ า วถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานไว้ดังนี้
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Willis (2000: 11) กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานไว้ 3 ประการ
ได้แก่
ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นการใช้ภาษา
การปฏิบัติภาระงานควรจูงใจผู้เรียนให้ใช้ภาษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นภาระงานในบางจุดของปฏิบัติภาระงาน
ในขั้นภาระงานควรมุ่งเน้นไปที่ภาษา (Focus on Language) มากน้อยตามเวลา
ที่แตกต่างกัน
Ellis (2003: 276) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเน้นปฏิบัติงาน ดังนี้
ให้แน่ใจว่าความยากของภาระงานอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม
เขียนวัตถุประสงค์ของภาระงานในแต่ละบทเรียนอย่างชัดเจน
ชี้แจงทาความเข้าใจการทากิจกรรมภาระงานให้ผู้เรียน
ให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับบทบาทสาคัญในบทเรียนภาระงาน
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตออกมา
ให้แน่ใจว่าผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่ความหมายในการทาภาระงาน
ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการดาเนินงาน และความก้าวหน้าของตนเอง
จากคากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ต้องประกอบไปด้วย 1) เน้นภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง 2) ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา 3) ครูต้องมีแรงจูงใจในการใช้ภาษาของเด็ก 4) ครูต้องสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่ความหมายในการปฏิบัติภาระงาน และ 5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเอง
การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
การประเมินกิจกรรมโดยเน้นภาระงาน สามารถประเมินได้ดังนี้
Ellis (2003: 296-229) กล่าวถึงการประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานไว้ว่า การประเมิน
เน้นภาระงานว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่
ประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ (Direct Assessment of Task Outcome) เช่น
การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด โดยให้ภาระงานของนักศึกษาทาจริงด้วยตนเองในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสืบค้นบทความหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดขึ้น หากนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติภาระงาน
ให้นักศึกษาปรึกษากับครูผู้สอนแทนปรึกษากับบรรณารักษ์ห้องสมุด ทั้งนี้มีเกณฑ์ความสาเร็จแบบ
ผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งประเมินได้โดยตรงและไม่ยาก
วิ เ คราะห์ จ ากการสนทนา ซึ่ ง เป็ น ผลจากการปฏิ บั ติ ภ าระงาน ดั ง นั้ น การวั ด จึ ง มี
หลากหลาย เช่น ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ว (Fluency) ความถูกต้อง
(Accuracy) และความซับซ้อน(Complicity)
ประเมินจากภายนอก (External Rating) มีส่วนคล้ายคลึงกับการประเมินโดยตรง
ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการณ์ปฏิบัติภาระงาน และตัดสินใจสิ่งที่ต่างจากการประเมินโดยตรง
คือ ธรรมชาติข องการตั ดสิ น ใจสิ่ ง ที่ต่า งจาการประเมินโดยตรงคือ ธรรมชาติของการตัดสิ นใจที่
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สามารถเห็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ต่ ก ารประเมิ น ภายนอกการตั ด สิ น ใจไม่ อ าจเห็ น ได้ ชั ด จึ ง มี ก ารวั ด
ความสามารถและการทางานเป็น ระดับ ๆ ที่มีการกาหนดเกณฑ์ไว้ล่ว งหน้าแล้ว ยังต้องประเมิ น
ร่วมกันทั้งความสามารถทางภาษาและเนื้อหาประกอบกัน
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ต้ อ งประเมิ น โดยตรงจากผลผลิ ต ที่ ไ ด้ เช่ น การทดสอบทั ก ษะการอ่ า นในห้ อ งสมุ ด วิ เ คราะห์
จากบทสนทนาซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติ ภาระงาน และประเมินภายนอกเป็นการวัดความสามารถ
และการทางานเป็นระดับ ๆ ที่มีการกาหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า
จะเห็นได้ว่าแนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน (Task–based learning) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้เกิดการปฏิบัติภาระงานขณะที่เรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้ฟังบรรยายอย่างเดียว สอดคล้อง
กับ แนวคิดการเรีย นรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งส่ งผลให้ การเรียนรู้ประสบ
ความสาเร็จการเรียนตามแนวคิดนี้ครูจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้ อานวยการความรู้ให้แก่นักเรียนให้
นักเรียนได้ทางานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิ บัติอย่างสม่าเสมอ ให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนรู้ภาษานั้นสามารถ
เชื่อ มโยงชีวิ ตประจ าวั น ได้ ทั้ง นี้ การวั ดและประเมิ นนั กเรีย นต้ องวั ดตามสภาพจริง ที่นั กเรีย นท า
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะการคิดด้วย
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ใบงานที่ 1
เรื่อง task-based learning
คาชี้แจง ให้ผู้อบรมตอบคาถามต่อไปนี้
แนวคิด task-based learning หมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
บอกขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวคิด task-based learning
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
บอกหลักการสอนตามแนวคิด task-based learning
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
บอกประโยชน์แนวคิด task-based learning
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสะท้อนผลการเรียนรู้
เรื่อง แนวคิด task-based learning
คาชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันสะท้อนผลการเรียนรู้ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อดีของแนวคิด
task-based learning

ข้อควรพัฒนาของแนวคิด
task-based learning
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี... นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
พ.ศ. 2559
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี.... นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
พ.ศ. 2559
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หน่วยที่ 4 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ (8 ชั่วโมง)
ขั้นที่

สาระการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

วัตถุประสงค์

บทบาท
วิทยากร

การสอนที่
มีการ
เตรียม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้กับ
การสอนที่
ไม่เตรียม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
ขั้นที่ 2
การ
ระดมพลังสมอง แบ่งกลุ่ม
(Brainstormin ปรึกษาหา
g)
รือ

30 นาที

1. เพื่อเตรียม
ความพร้อมผู้
เข้ารับการ
อบรมก่อนการ
อบรม
2. เพื่อ
เชื่อมโยง
ความรู้สู่
บทเรียน

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน วีดิทัศน์
2. เชื่อมโยง เรียนรู้ และ เปรียบเทียบ
ความรู้สู่
ตอบคาถาม การสอน
บทเรียน

-สังเกตการณ์
ตอบคาถาม
-การมี
ส่วนร่วม

30 นาที

คอยให้
คาแนะนา

1.ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็น
2.ทาใบงาน
ที่ 1

1.ใบงานที่ 1
เรื่องความรู้
เกี่ยวกับการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้

1. ตรวจ
ใบงานที่ 2
2.สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

ขั้นที่ 3
ปฏิบตั ิงาน
(Action)

2 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้รับ
การอบรม
เตรียมวางแผน
และ
ปรึกษาหารือ
กันก่อนดาเนิน
กิจกรรม
1. ผู้เข้าอบร
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ได้
2. ผู้เข้าอบรม
บอก
องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้
ได้
3. ผู้เข้าอบรม
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน ได้
4.ผู้เข้าอบรม
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม

1. บรรยาย
ให้ความรู้
เกี่ยวกับ
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
2. บรรยาย
ให้ความรู้
เกี่ยวกับ
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้โดย
ใช้การ
เรียนรู้โดย
เน้นภาระ
งาน
3. ให้
คาแนะนา
ชี้แนะ

1. การทา
ใบงาน
2.ฝึกปฏิบัติ
แบบมีส่วน
ร่วม
3. แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้
4. การ
นาเสนอ
งาน

2. ใบงานที่ 2
เรื่อง ฝีกเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน

1.ตรวจใบงาน
ที่ 2
2.สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
ทดสอบ
2.ประเมินการ
นาเสนอ
ผลงาน

ขั้นที่ 1
เร้าความสนใจ
(Stimulation)

1.
ความหมา
ยของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
2.ความ
สาคัญของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
3.องค์
ประกอบ
ของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
4.หลักใน
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้

บทบาทผู้
สื่อ/
เข้ารับ แหล่งเรียนรู้
การอบรม

การวัดและ
ประเมิน
ผล
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ขั้นที่

ขั้นที่ 4
สรุปและ
อภิปราย
(Discussion)
ขั้นที่ 5
สะท้อนผล
(Refection)

สาระการ
เรียนรู้

ระยะ
เวลา

วัตถุประสงค์

5.รูปแบบ
ของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
6.แผนการ
จัดการ
เรียนรู้โดย
ใช้การ
เรียนรู้โดย
เน้นภาระ
งาน
องค์ความรู้ 1 ชั่วโมง
เกี่ยวกับ
30 นาที
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
การ
1 ชั่วโมง
สะท้อนผล
การเรียนรู้

แผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน ได้

รวมเวลาการเข้ ารับ
การอบรม

8 ชั่วโมง

รวมเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรมขณะอบรม

5 ชั่วโมง
30 นาที

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสรุป
องค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม
สะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้

บทบาท
วิทยากร

บทบาทผู้
สื่อ/
เข้ารับ แหล่งเรียนรู้
การอบรม

การวัดและ
ประเมิน
ผล

คอยให้
คาแนะนา
ชีแนะ

1.ร่วมกัน
สรุปความรู้
2. นาเสนอ
ผลงานจาก
การสรุป

1.ประเมินการ
นาเสนอ
ผลงาน

1.คอยให้คา
ชี้แนะ
ปรึกษา
2. แลก
เปลี่ยน
เรียนรู้

1. แบ่งกลุ่ม
กันแสดง
บทบาท
สมมติใน
การจัดการ
เรียนรู้
2.ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน

1.สังเกต
พฤติกรรม
การทางาน

บทบาทสมมติ
การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดย
เน้นภาระงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
มโนทัศน์
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาหรับครูหรือผู้สอนที่ใช้ในการออกแบบเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติที่ดีให้เกิดกับผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือวางแผนในการการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง นั้น
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาหรือตามหลักสูตรที่กาหนด
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนนั้น ต้องอาศัยทฤษฏี แนวคิด และหลักการต่าง ๆ โดยแนวคิดเน้นภาระงาน หรือ taskbased learning เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน ฉะนั้นนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในฐานะที่ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
หรือ task-based learning ทั้งนี้เพื่อที่จะนาความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมบอกองค์ประกอบ หลักการ และขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ได้
ผู้เข้าอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้นภาระงาน ได้
ผู้เข้าอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แนวคิด โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน ได้
สาระการเรียนรู้
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
เวลาที่ใช้
8 ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09. 30 น.
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ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)
วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดูวีดิทัศน์เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับการสอนที่ไม่ได้เตรียมการมา
ก่อนกับการสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าจากนั้นสุ่มถามผู้เข้าอบรมดังนี้
1. การสอนที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อนกับการสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. การสอนที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อนกับการสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ไว้
3. ล่วงหน้ามีข้อดีและข้อบกพร่องอย่างไร
4. ถ้าผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน ต้องการที่จะเรียนกับครูแบบไหนเพราะเหตุใด
เวลา 09. 30 - 10.00 น.
ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming)
ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นวิทยากรแจกเอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อร่วมกันศึกษาเอกสารการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย
เวลา 10. 00 - 10. 30 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)
วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดรู้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนา
ผลงานไปติดไว้ผนังชั้นเรียน
เวลา 10.30 - 10 .45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10. 45 - 12. 00 น.
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) (ต่อ)
วิทยากรบรรยายเกี่ย วกับการเขี ยนแผนการจัดการเรียนรู้ โ ดยใช้การเรีย นรู้โ ดยเน้ น
ภาระงาน
โดยบรรยายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นดังนี้
ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 10 นาที
ขั้นภาระงาน (Task) 50 นาที
1. ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์
ตามประเภทงานปฏิบัติ (Task) ดังนี้
1.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)
1.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving)
1.3 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences)
1.4 การสร้างสรรค์ (Creative Task)
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2. ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Dtage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน
ร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ (5 นาที)
ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รายงานผลการนาเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (20 นาที)
ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป(10 นาที)
ขั้น ฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (10 นาที)
3. ขั้นติดตามผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย (10 นาที)
จากนั้นแจกเอกสารให้แก่ผู้เข้าอบรมดังต่อไปนี้
1. ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. บทอ่านประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ร้อยกรอง จานวน 3 เรื่อง
2.2 วรรณคดีที่ปรากฏในบทเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 เรื่อง
2.3 บทความ จานวน 3 เรื่อง
2.4 กวีนิพนธ์ จานวน 3 เรื่อง
2.5 เรื่องสั้น จานวน 3 เรื่อง
3. ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานให้แก่ผู้เข้า
อบรม
ผู้เข้าอบรมจับคู่กัน จากนั้ นส่งตัวแทนออกมารับใบงานที่ 2 เรื่อง ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
วิทยากรแจ้ งให้ผู้ เข้าอบรมทราบว่า ในช่วงบ่ายจะเป็นการนาเสนอผลการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน และให้คัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
เพื่อใช้ในการทดลองสอน
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion)
วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคู่ออกมานาเสนอผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
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ผู้เข้าอบรมคู่อื่นให้จดบันทึกหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ของเพื่อนที่ออกมานาเสนอ จากนั้นร่วมกันสรุปและวิพากษ์วิจารณ์
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละคู่
เวลา 14.30 - 14. 45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 - 16. 45 น.
ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection)
ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน จากนั้นร่วมกันคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ที่กลุ่มคิดว่าดีแ ละเหมาะสมที่สุด เพื่อนามาใช้ในการทาบทบาทสมมติ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกคนที่จะทาหน้าที่เป็นครู และสมาชิกที่
เหลือสวมบทบาทสมมติเป็นผู้เรียน จากนั้นให้ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมกลุ่มละไม่เกิน 30 นาที
วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกันสะท้อนผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการแสดง
บทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน โดยเขียนลงในกระดาษที่แจกให้
จากนั้นนาผลสะท้อนที่ได้ไปติดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน
วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปการอบรม
ผู้ เ ข้ าอบรมท าแบบทดสอบวัด ความรู้ด้ า นการจัด การเรีย นรู้ห ลั งการอบรม จากนั้ น
ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กับวิทยากร
เวลา 16.45 - 17.00 น.
ปิดการอบรมตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช
สื่อและแหล่งเรียนรู้
วีดิทัศน์การสอนที่ไม่เตรียมการมาล่วงหน้า
วีดิทัศน์การสอนที่มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ใบงานที่ 2 เรื่อง ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
กระดาษ A4
บทบาทสมมติ
โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่ง Power point
เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน
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การวัดและประเมินผล
จุดประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้

วิธีการวัด

1. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
การเขียนแผนการจัด
การเรียนรู้
2. ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
2. ผู้เข้าอบรมบอกองค์ประกอบ
1. ตรวจตรวจใบงานที่ 1
หลักการ และขั้นตอนของแผน
เรื่องการเขียนแผน
การจัดการเรียนรูไ้ ด้
การจัดการเรียนรู้
2. สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
3. ผู้เข้าอบรมเขียนแผนการจัด
1. ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง ฝึก
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้น เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ภาระงานได้
โดยใช้การเรียนรูโ้ ดยเน้น
ภาระงาน
2.สังเกตพฤติกรรม
การทางาน
4. ผู้เข้าอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
การทางาน
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ได้
1. ตรวจใบงานที่ 2
2.สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การ
ผ่าน

1.ใบงานที่ 1
2. แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 1
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

1. ใบงานที่ 2
ผ่านเกณฑ์
2.แบบสังเกตพฤติ กรรม ร้อยละ 80
การทางาน

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80

1.ใบงานที่ 3
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
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เอกสารการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2552) กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง แผนการหรือ
โครงการที่จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เป็นการ
เตรี ย มการสอนอย่ างมีร ะบบ และเป็ นเครื่องมื อที่ช่ว ยให้ ครู พัฒ นาการจั ดการเรียนการสอนไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณั ฐ วุ ฒิ กิ จ รุ่ ง เรื อ ง และคณะ (2545) กล่ า วว่ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ หมายถึ ง
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกาหนด
และแผนการจัดการเรียนรู้มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยการเรียน และระดับบทเรียน
กรมวิช าการ (2545) กล่ า วถึง ความหมายของแผนการจัด การเรี ยนรู้ ไว้ ว่า หมายถึ ง
แผนการสอนนั่ น เองแต่ เ ป็ น แผนที่ เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาการเรี ย นของตนเองด้ ว ยกิ จ กรรม
หลากหลาย มีครูเป็นผู้แนะนาหรือจัดแนวการเรียนแก่นักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้รู้จักคิด ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูลและสังเคราะห์เป็นความรู้ของตนเอง
ชวลิต ชูกาแพง (2553) กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ว่า เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของครูผู้สอนซึ่งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละครั้ง โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา เวลา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
จากคากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารที่เป็น
ลายลั กษณ์อักษร ซึ่งครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนได้บรรลุ
มาตรฐานตรงตามที่หลักสูตรกาหนด
ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2552 : 189) กล่าว่า ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ แก่นั กเรี ย นนั้ น สิ่งส าคัญที่ผู้ ส อน (อาจารย์แนะแนว) จะต้องพิจารณาก็คือ การเรียนรู้ ....
การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะสามารถทาให้ผู้สอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและทาให้กิจกรรม
ในชั้นเรียนดาเนินไปด้วยดี
ธวัช วันชูชาติ (2542) ได้กล่าวถึงความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1. ช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามเข้ า ใจในจุ ด มุ่ ง หมายของบทเรี ย นที่ จ ะน ามาสอนและช่ ว ยให้
การเรียนการสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
2. ช่วยให้ครูได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ในการสอนของตนเองให้ดีขึ้นเพราะมี
แผนการสอนเป็นต้นแบบสาหรับการปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ ว ครูจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
หรือสื่อการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าการที่ไม่มีแผนการสอนไว้ตรวจสอบ
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3. ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอน สอนได้ทันเวลา และครูอื่นก็สาสามารถสอนแทน
ได้เมื่อถึงคราวจาเป็น
4. นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นตามลาดับขั้นตอน
5. นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน และมีความศรัทธาในตัวครู
นอกจากนี้ วัฒ นาพร ระงับทุกข์ (2542) ได้กล่ าวถึงความส าคัญของแผนการจัดการ
เรียนรู้ไว้ดังนี้
1. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นการนาเทคนิควิธีการสอน
การเรีย นรู้ สื่อเทคโนโลยีและจิ ตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้ครูผู้ส อนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลั กสูตร เทคนิคการเรียนการสอน
การเลือกใช้สื่อ การวัดและประเมินผลตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
3. เป็นคู่มือการสอนสาหรับครูผู้สอนและครูที่สอนแทนนาไปใช้ปฏิบัติการสอนได้อย่าง
มั่นใจ
4. เป็ น หลั ก ฐานแสดงข้อ มูล ด้ านการเรีย นและการการวัด และประเมิน ผลที่จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนต่ อ ไปเป็ น หลั ก ฐานแสดงความเชี่ ย วชาญของครู ผู้ ส อน
ซึ่งสามารถไปเสนอเป็นผลงานทางวิชาการได้
จากความสาคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ได้มีความสาคัญดังนี้
1. ช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนที่ดีเพื่อบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชา
แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางและรายวิชาไว้ล่วงหน้า
2. ทาให้อาจารย์แนะแนว (โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกสอนวิ ชาแนะแนว) มีการเตรียม
ความพร้อมหรือเตรียมความรู้สื่อการสอน / กิจกรรมวิธีการวัดและประเมินผล
3. ใช้เป็นคู่มือสาหรับอาจารย์วิชาการอื่น ๆ ที่มาช่วยสอนวิชาแนะแนวให้ดาเนินการได้
อย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้อง
4. นาไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนวิชาแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นและผล
ที่เกิ ดตามมาคือนั กเรี ย นจะได้รั บ การพั ฒ นาตนเองอาชี พหรือ ส่ ว นตัว -สั ง คมได้ อย่า งฉลาดหรือ มี
คุณภาพการดารงชีวิตที่มีสุขภาพจิตที่ดี
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียน
เอกริ น ทร์ สี่ ม หาศาล และคณะ (2552) ได้ อ ธิ บ ายองค์ ป ระกอบของแผนการจั ด
การเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบดังนี้
1. สาระสาคัญ เป็นการเขียนในลักษณะเป็นความคิดรวบยอด หรือ Concept
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนในลักษณะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งเมื่อผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติทุกพฤติกรรมในแต่ละแผนการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้แล้วจะบรรลุผลตามตั วชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละหน่วย
3. สาระการเรี ย นรู้ เป็ นการเขี ย นเนื้อ หาสาระในลั ก ษณะเป็ น ประเด็ น ส าคั ญสั้ น ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ ระบุวิธีสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิค การสอน
ที่หลากหลาย เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวครบถ้วนแล้วผู้เรียนจะบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้
และเมื่อเรียนจบครบทุกแผนผู้เรียนจะได้ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายชั่วโมงอย่างชัดเจน
5. สื่อ แหล่ งการเรี ย นรู้ในแต่ล ะแผนการจัดการเรียนรู้จะกาหนดสื่ อการเรียนรู้ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน มีใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เอกสาร
เพิ่มเติมสาหรับผู้สอนตามความเหมาะสม และบอกแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
6. การวัดและประเมินผล ทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องการวัดและประเมินผลคือ หลักฐานการเรียนรู้ ร่อ งรอยการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
7. บั น ทึ ก ผลการจั ด การเรี ย นรู้ หั ว ข้ อ นี้ ส าหรั บ ผู้ ส อนได้ บั น ทึ ก ผลการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ ใ นแต่ล ะแผนการจั ดการเรี ย นรู้ เพื่ อ นาไปปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาวิ ธีก ารจั ดการเรีย นรู้ ใ ห้
บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป
หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
หลั ก ในการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ผู้ เ ขี ย นจะต้ อ งมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า ก่ อ น
การเขียน โดยศึกษาเนื้อหาที่จะเขียน แบ่งหน่วยเนื้อหาย่อย แบ่งเวลาที่ใช้วางแผนกิจกรรมและสื่อ
ที่ใช้ แล้วเขียนแผนให้ละเอียดและตามลาดับขั้นตอนของกิจกรรมการสอนทุกหัวข้อมีความสอดคล้อง
เกี่ ย วเนื่ อ งกั น ใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารหาประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556)
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2542) ได้กล่าวถึงหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1. ให้เขียนให้ชัดเจน แจ่มแจ้งในทุกหัวข้อ เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่าน มีรายละเอียด
มากพอสมควร ไม่ย่นย่อและไม่ละเอียดเกินไป
2. ใช้ภ าษาเขีย นที่สื่ อความหมายให้ เข้าใจได้ตรงกัน เป็นประโยคที่ได้ใจความไม่ใช่
ความกว้างไม่ยึดยาวเยิ่นเย้อ
3. เขียนทุกข้อทุกหัวเรื่องให้สอดคล้องกัน
4. สาระสาคัญต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
5. จุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมและการวัดผล
6. สื่อการสอนต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและการวัดผล
7. เขียนให้เป็นลาดับขั้นตอนก่อนหลังในทุกหัวข้อ
8. เขียนหัวข้อให้ถูกต้อง เช่น จุดประสงค์ต้องเขียนให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
9. จัดเนื้อหา กิจกรรม ให้เหมาะสมกับเวลาที่กาหนดให้
10. คัดกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่เสมอ
11. เขียนให้เป็นระเบียบ ง่ายแก่การอ่าน และสะอาดชวนอ่าน
12. เขียนในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสอนตามที่ได้วางแผนไว้
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ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียน
เรียนรู้ที่จะจัดทาหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและทิศทางของการจัดการเรียนรู้
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพื่อกาหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น และกาหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาค (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกาหนดสาระการเรียนรู้
เป็นรายภาคเรียน) สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นการกาหนดเนื้อหาที่ จะต้องเรียนโดยคานึงถึงจุดเน้น
ของหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน จานวนเวลาที่จัดการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ วัยและระดับชั้น ส่วนการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาคเรียน
นั้น เป็ นการระบุ ถึงความรู้ ทักษะ และคุณลั กษณะของผู้ เรียนซึ่งจะเกิดขึ้นหลั งจากการเรียนรู้ใน
แต่ละปี/ภาค
3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี /รายภาคเรียน
เพื่อกาหนดเป็นสาระการเรียนรู้รายปี รายภาค กล่าวคือเป็นเนื้อหาที่จะต้องเรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
4. นาผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาค และสาระการเรียนรู้รายปี /รายภาค
มาพิจารณาเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
5. นาคาอธิบายรายวิชามากาหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าหน่วยการ
เรียนรู้เปรียบเสมือนบทเรียนหนึ่ง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้
การจัดทาหน่วยอาจใช้หลักการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน โดยใช้วิชาใดวิชา
หนึ่งเป็นแกน เช่น สังคมศึกษา แล้วนาลักษณะเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
6. นาหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายหน่วย
7. นาแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยมาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
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ใบงานที่ 1
เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
คาชี้แจง ให้ผู้อบรมตอบคาถามต่อไปนี้
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัว…………………………………………………………………………………………………………………………………………
อย่างการจัดกิจกรรมตามแนว Task - based learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
2. แผนการจั(Pre
ดการเรี
ยนรู้ที่ดีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
- task)
ครู…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง พระอภัยมณีจากนั้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดังต่อไปนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Task
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ครูมอบหมายให้นักเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………...…………………………………
3. หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญควรมีลักษณะอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
คาชี้แจง
ให้ผู้เข้าอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานซึ่งผู้เข้าอบรม
ก าหนดเรื่ อ งที่ จ ะสอนด้ ว ยตนเอง โดยเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ส อนในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานการเรียนรู้
2. ตัวชี้วัด
3. สาระสาคัญ
4. จุดประสงค์สู่ตัวชี้วัด
5. กิจกรรมการเรียนรู้
6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
7. การวัดและประเมินผล
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
รหัสวิชา ท31102
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง
วัน ........................... ที่ ............เดือน...................พ.ศ............. เวลา ................................ น.
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธี การเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
ม.3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.3/9 ตี ค วามและประเมิ น คุ ณ ค่ า และแนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากงานเขี ย นอย่ า งหลากหลาย
เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาชีวิต
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. สาระสาคัญ
พระอภัย มณีเป็ น ยอดแห่ งวรรณคดีประเภทนิทาน เป็นวรรณคดีชิ้นเอกของสุ นทรภู่
ซึ่งมีเนื้ อหา ข้อคิด และคุณค่าทั้งทางด้ านสั งคม อารมณ์ วัฒ นธรรม ตลอดจนมีความไพเราะด้าน
วรรณศิลป์ การอ่านวรรณคดีจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของ
เรื่อง สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยตัวละครได้
2. นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องได้
3. นักเรียนวิเคราะห์เรื่องที่เรียนได้
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4. สาระการเรียนรู้
1. พระอภัยมณี
2. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
5. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถด้านการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักษ์ความเป็นไทย
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. นาเสนอผลงาน
2. ทาแผนผังความคิด
3. เขียนเรียงความ
4. ป้ายนิเทศแสดงผลงาน
5. ผลงานจากใบงาน
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 10 นาที
นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่องย่อของพระอภัยมณี จากนั้นครูสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ดังต่อไปนี้
คาถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
1.1 จากวีดิทัศน์ดังกล่าว เพราะเหตุใดพระอภัยมณีถึงต้องถูกขับไล่ออกจากพระนคร
1.2 การที่พระอภัยมณีไปเรียนเป่าปี่นั้น นักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็น
กษัตริย์ในอนาคตหรือไม่ เพราะเหตุใด
1.3 นักเรียนคิดว่า ท้าวสุทัศน์ขับไล่พระอภัยมณีซึ่งเป็นพระโอรสของตนเองออกจาก
เมืองเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด
2. ขั้นภาระงาน (Task) 50 นาที
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นร่วมกันศึกษาเอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
พระอภัยมณี โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 10 นาที จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 1 เรื่อง นิสัย
ตัวละครในเรื่องอภัยมณี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
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2.1 ขั้น ภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้ ส อนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์
ตามประเภทภาระงาน (Task) ดังนี้
2.1.1 การเปรียบเทียบ (Comparing) (10 นาที)
นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมี จากนั้นเปรียบเทียบนิสัยตัวละคร
สาคัญ ในเรื่องพระอภัยมณี ทั้งลักษณะเด่นและลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา โดยกาหนดตัวละครสาคัญ
ได้แก่ ท้าวสุทัศน์ พระนางปทุมเกสร พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ นางยักษ์ สินสมุทร เงือกเฒ่าผัวเมีย
นางเงือกและพระฤาษี โดยทาเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้
ตัวละคร

ลักษณะนิสัยที่เด่น

ลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา

หมายเหตุ

ท้าวสุทัศน์
พระนางปทุมเกสร
พระอภัยมณี
ศรีสุวรรณ
นางยักษ์
สินสมุทร
เงือกเฒ่าผัวเมีย
นางเงือก
พระฤาษี

2.1.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving) (10 นาที)
ครูให้นักเรียนร่วมกันกาหนดปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่วยกันหา
วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเขียนลงใบงานที่ 2 ตัวอย่างปัญหาดังนี้
พระอภัยมณีถูกขับไล่ออกจากพระนคร
สินสมุทรทิ้งนางยักษ์ซึ่งเป็นแม่ของตนเอง
นางยักษ์จับตัวพระอภัยมณีมาเป็นสามี
2.1.3 การร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ส่ ว นตั ว (Sharing
Personal
Experiences) (10 นาที)
เมื่อนักเรียนได้ร่วมกันชี้ให้เห็นปัญหาและช่วยกันหาแนวทาแก้ไขปัญหา
แล้ว ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม จากนั้นช่วยกันจดประเด็น
ปัญหาหลัก ปัญหารอง ปัญหาที่แก้ไขได้ และปัญหาไหนที่แก้ไขไม่ได้โดยทาเป็นแผนภาพความคิด
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2.1.4 การสร้างสรรค์ (Creative task) (10 นาที)
ครูกาหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “รักที่จาใจไฉนจะมีความสุข”
โดยกาหนดส่งก่อนที่จะเรียนในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้
นักเรียนเตรียมตัวออกมานาเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเองทา โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย
การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้
ชั่วโมงที่ 2
2.2 ขั้น วางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้ เรียนได้มีโ อกาส
วางแผนร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ (10 นาที)
ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบจากนั้นให้นักเรียน
เข้าประจากลุ่มของตนเอง(กลุ่มเดิม)
ครูให้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนว่าจะให้สมาชิกคนใดออกมา
นาเสนอผลงานที่ร่วมกันเขียน และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการนาเสนอ
กลุ่มอื่น
2.3 ขั้น รายงาน (Report Stage) มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ร ายงานผล
การนาเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (50 นาที)
นักเรียนแต่กลุ่มออกมานาเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองได้ร่วมกันทา ได้แก่ 1) การ
เปรียบเทียบนิสัยตัวละคร 2) สรุปการแก้ปัญหา และ3) แผนภาพความคิดสรุปปัญหาหลัก ปัญหา
รอง โดยอาจจะเสนอในรู ป ของการบรรยาย การใช้โ ปรแกรมนาเสนอผลงาน หรือทางช่องทาง
โซเซียลมีเดียต่าง ๆ จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก
ชั่วโมงที่ 3
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป (10 นาที)
ครู แ จกเรี ย งความที่นั ก เรีย นส่ งมาให้ แก่ นั ก เรี ย น จากนั้ นครู ใ ห้ นั ก เรีย นอ่ า น
เรียงความของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (30 นาที)
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับ
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น จากงานเขียนของตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพื่อน ๆ ช่ วยกันตรวจแก้ไข แล้วให้เพื่อนนา
เรียงความที่แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน
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3.3 ขั้ น ติ ด ตามผล (Follow-up) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามและสะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย (20 นาที)
ครูให้นักเรียนนาผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพื่อน ๆ แล้วมาส่งครู
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรียนนาไป
แก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนามาส่งครูอีกครั้งหนึ่ง
ครูให้นักเรียนนาผลงานฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขสมบูร ณ์แล้วมาจัดทาป้าย
นิเทศหน้าห้อง
9. สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระอภัยมณี
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะนิสัยตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
3. วีดิทัศน์เรื่องย่อพระอภัยมณี
4. เรียงความ
5. กระดาษชาร์ต
6. หนังสือเรียนชุดภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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10. การวัดผลประเมินผล
ประเด็นการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

วิธีประเมิน

1. การนาเสนอผลงาน
2. ใบงาน
3. การเขียนเรียงความ
4. สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้

1. แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
2. เกณฑ์การตรวจผลงาน
3. แบบประเมินการตรวจ
เรียงความ
4. แบบสังเกต

1. ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
2. ตรวจใบงาน
3. ตรวจเรียงความ
4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า
ผ่านการประเมิน

11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความสามารถและทักษะ (Process)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................................
(...............................................................)
ผู้สอน
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ใบงานที่ 1 (ใบงานในแผนการจัดการเรียนรู้)
เรื่อง ลักษณะนิสัยตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละคร
ดังต่อไปนี้

ตัวละคร
ท้าวสุทัศน์
พระนางปทุมเกสร
พระอภัยมณี
ศรีสุวรรณ
นางยักษ์
สินสมุทร
เงือกเฒ่าผัวเมีย
นางเงือก
พระฤาษี

ลักษณะนิสัยที่เด่น

ลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา

หมายเหตุ
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ใบงานที่ 2 (ใบงานในแผนการจัดการเรียนรู้)
เรื่อง รวบรวมปัญหา พัฒนาแก้ไข
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนปัญหาของเรื่อง จากนั้นช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
ปัญหาของเรื่อง

แนวทางแก้ไข

ภาคผนวก ฌ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์
รหัสวิชา ท32101
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วัน ……………………..…….. ที่ ……….. พ.ศ.....................

เรื่อง อ่านเชิงวิเคราะห์บทความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา ……………………………. น.

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.2/5 วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความ
ที่อ่าน
ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดที่ได้จากการอ่านเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
2. จุดประสงค์สู่ตัวชี้วัด
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากเรื่องได้
2. นักเรียนบอกเจตนา น้าเสียง อารมณ์ของผู้แต่งได้
3. นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการเรื่องได้
4. นักเรียนบอกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
5. นักเรียนวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเองได้
3. สาระสาคัญ
บทความเป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นเสนอข้อเท็จจริง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน บทความมีหลาย
ประเภทด้ว ยกัน ทั้งบทความวิชาการและบทความทั่ว ไป ซึ่งผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็ น ใน
บทความที่เขียนได้ ทั้งนี้การนาบทความมาใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้สอนจะต้องคัดเลือก
บทความที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่ าน เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้อ่าน อีกทั้งให้ผู้อ่านได้อ่าน
และวิเคราะห์บทความนั้นๆ ในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย
4. สาระการเรียนรู้
1. บทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น
2. การอ่านเชิงวิเคราะห์
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5. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถด้านการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักษ์ความเป็นไทย
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. นาเสนอผลงาน
2. แผนภาพความคิดสรุปปัญหาวัยรุ่น
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น
4. การเขียนเรื่อง “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ”
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 5 นาที
นักเรียนดูวีดิทัศน์ เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ประมาณ 5 นาที จากนั้นครูสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านดังต่อไปนี้
คาถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
1.1 จากวีดิทัศน์ เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงใช้ความรุนแรงกับแม่และเพื่อน
1.2 นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของตัวละครที่ชื่อดาวเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
1.3 นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่วัยรุ่นมีปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไร เพราะเหตุใด
2. ขั้นภาระงาน (Task) 45 นาที
2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์
ตามประเภทภาระงาน (Task)
2.1.1 นั ก เรี ย นจั บ คู่ กั น โดยร่ ว มกั น ศึ ก ษาบทความเรื่ อ ง ปั ญ หาของวั ย รุ่ น
โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 15 นาที จากนั้นตอบคาถามดังนี้
2.1.1.1 ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายใดในการแต่ง
2.1.1.2 นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ข้ อ ความใดเป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ ความใด
เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง
2.1.1.3 ผู้แต่งบทความมีน้าเสียง และอารมณ์อย่างไร
2.1.1.4 นักเรียนคิดว่าบทความนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้าง
2.1.2 ครูให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมตามประเภทของงาน ดังนี้
2.1.2.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)
นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น โดยทาลง
ในกระดาษบรุ๊ฟ จากนั้นให้นาผลงานไปติดไว้ที่ผนังห้อง

385
2.1.2.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving)
2.1.3 ครูให้นักเรียนตอบปัญหาเรื่องที่อ่านจากบทความดังต่อไปนี้
2.1.3.1 เพราะเหตุใดวัยรุ่นถึงมีปัญหา
2.1.3.2 นักเรียนคิดว่าปัญหาของวัยสามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
2.1.3.3 นักเรียนคิดว่าถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวควรทาอย่างไรบ้าง
2.1.4 การร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ส่ วนตั ว (Sharing
Personal
Experiences)
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับ
ปัญหาวัยรุ่นที่ได้อ่านจากบทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปประเด็นต่างๆ จากนั้น
ให้ช่วยกันสรุปเป็นแผนภาพความคิด แล้วนาไปติดไว้ที่ผนังห้องเรียน
2.1.5 การสร้างสรรค์ (Creative Task)
ครูกาหนดให้นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ ”
โดยกาหนดส่งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้นักเรียนเตรียม
ตัวออกมานาเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเองทา โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย การใช้โปรแกรม
นาเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้
ชั่วโมงที่ 2
ครูทบทวนความรู้ในคาบที่แล้ว จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนได้
ดาเนินกิจกรรมตามลาดับขั้นดังนี้ (5 นาที)
2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาส
วางแผนร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ (10 นาที)
2.2.1 ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้ นักเรียนทราบ จากนั้นให้
นักเรียนเข้าประจากลุ่มของตนเอง (กลุ่มเดิม)
2.2.2 ครู ใ ห้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น วางแผนว่ า จะให้ ส มาชิ ก คนใดออกมา
นาเสนอผลงานที่ร่วมกันเขียน และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการนาเสนอ
กลุ่มอื่น
2.3 ขั้นรายงาน (Report
stage) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รายงานผล
การนาเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (35 นาที)
2.3.1 นั ก เรี ย นแต่ ก ลุ่ ม ออกมาน าเสนอผลงานที่ ก ลุ่ ม ตนเองได้ ร่ ว มกั น ท า
โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงาน หรื อทางช่องทางโซเซียล
มีเดียต่าง ๆ โดยให้นาเสนองานใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น และแผนภาพความคิดสรุป
ปัญหาวัยรุ่น จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก
2.3.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และร่วมกับนักเรียนสรุปความรู้
ที่ได้จากการเรียนในคาบนี้
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ชั่วโมงที่ 3
นักเรียนและครูทบทวนความรู้ในคาบที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนดาเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป (10 นาที)
ครูแจกงานเขียน เรื่อง “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ” ให้แก่นักเรียน จากนั้นครู
ให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (15 นาที)
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพื่อนๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข แล้วให้เพื่อนนาเรียงความที่
แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน
3.3 ขั้ น ติ ด ตามผล (Follow-up) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามและสะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย (25 นาที)
3.3.1 ครูให้นักเรียนนาผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพื่อน ๆ แล้ว
มาส่งครู
3.3.2 ครูสุ่มนักเรียนให้มานาเสนอผลงานเขียนของตนเอง จากนั้นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นผลงานดังกล่าว
3.3.3 ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรียน
นาไปแก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนามาส่งครูอีกครั้งหนึ่งในคาบต่อไป
3.3.4 นักเรียนนาผลงานฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วมาจัดทาป้าย
นิเทศต่อไป
9. สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. บทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น
3. วีดิทัศน์เรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
4. งานเขียนเรื่อง “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ”
5. กระดาษบรุ๊ฟ
6. แผนภาพความคิดสรุปปัญหาวัยรุ่น
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10. การวัดผลประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. การนาเสนอผลงาน

เครื่องมือประเมิน

วิธีประเมิน

1. แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
2. เกณฑ์การตรวจผลงาน

1. ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
2. ตรวจใบงาน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง
เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น
3. งานเขียนเรื่อง “วัยรุ่น 3. แบบประเมินการตรวจ
สร้างไทย สร้างชาติ”
งานเขียน
4. แผนภาพความคิด
4.แบบสังเกต
สรุปปัญหาวัยรุ่น
5. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า
ผ่านการประเมิน

3. ตรวจงานเขียน
4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้

11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความสามารถและทักษะ (Process)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................................
(...............................................................)
ผู้สอน
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ใบงานที่ 1
เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น
คาชี้แจง นักเรียนอ่านบทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น จากนั้นทาใบงานดังต่อไปนี้
ปัญหาของวัยรุ่นที่
ปรากฏในบทความ

ปัญหาที่เหมือนหรือ
แตกต่างจากปัจจุบัน

ปัจจัยที่ทาให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว

แนวทางแก้ไขปัญหา
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บทความเรื่อง ปัญหาของวัยรุ่น
เชษฐ์ ชั้นสกุลดี และเสียง เชษฐศิริพงศ์

ปัญหาของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรง เรื่องเพศ ยาเสพติด กลายเป็นปัญหา
ใหม่ของสังคมที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนเริ่มหนักใจ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลูกกาลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพราะเป็น
เรื่องที่นับวันยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น แม้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจากหลาย ๆ ส่วนแล้วก็ตาม แต่ยิ่ง
แก้เท่าไรปัญหาก็มิได้ลดน้อยลง
ผู้อานวยการสถาบันราชานุกูล ได้สะท้อนมุมมองปัญหาของวัย รุ่นปัจจุบันว่า ส่วนใหญ่
ปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันจะมีมุมมองของปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การใช้ความรุนแรง
ยาเสพติด แต่ในทางสายการแพทย์มองว่ามีเหตุปัจจัยที่ส่ งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา
ในส่วนแรกเป็นเพราะว่าสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากเดิ ม ครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอด
และมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงในส่วนของการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษามีแรงกดดันหลาย ๆ อย่างทา
ให้เด็กทนรับสภาพไม่ไหวก็ขาดความสนใจในเรื่องของการเรียน ในส่วนของสังคม เช่น พวกการค้าทุก
ชนิดที่พร้อมจะดึงดูดหรือความสนใจในเรื่องของการเรี ยน ในส่วนของสังคม เช่น พวกการค้าทุกชนิด
ที่พร้อมจะดึงดูดหรือกระตุ้นให้มีการโน้มเอียงไปในทางที่ผิด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นนี้เป็นเรื่อง
ปกติ แต่เป็นตัวสะท้อนปัญหาสังคมให้รู้ว่าสังคมเริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้ อ านวยการสถาบั น ราชานุกู ล ให้ ค าแนะน าที่ เ ป็น เครื่ องมื อ ซึ่ง จะช่ ว ยยั บยั้ ง ปัญ หา
ของวัยรุ่นว่า ครอบครัวควรแนะนาให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต ค้นหาความต้องการของตัวเองให้เจอ
และช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เขาไปถึงจุดที่เขาต้องการ ให้เขาได้เรียนรู้ เราเรียกตรงนี้ว่า กิจกรรม
ทัก ษะชี วิ ต ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ขาได้ ค้น หาความต้ องการ สิ่ ง ที่ เขาอยากจะทาหรือ อยากจะเป็น และมี
เป้าหมายในชีวิต เพราะเด็กที่มีปัญหาเกิดจากเด็กที่ไม่รู้ว่าจะทาอะไร อยากทาอะไร และไม่รู้ว่าจะ
ทาไปเพื่ออะไร ก็ใช้ชีวิตอย่างหมดความหมาย
ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร หรือโต๋ ศิลปินนักร้องที่นับว่าเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่สามารถค้นหา
ตัวตนและความต้องการของตัวเองได้พบ และดาเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่ตนกาหนดอย่างมีความสุข
ได้ ร่ ว มสะท้ อ นมุ ม มองต่ อ วั ย รุ่ น รุ่ น เดี ย วกั น ว่ า ปั ญ หาของวั ย รุ่ น ส่ ว นมาก ผมว่ า มาจากพื้ น ฐาน
ของทางครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นขาดการดูแลจากพ่อแม่ การให้คาชี้แนะ หรือคอยแนะนาในสิ่งที่ดี ๆ
จึงไม่แปลกที่บางคนจะตัดสินใจทาอะไรในทางที่ผิดเพราะเลือกตามเพื่อน ไม่รู้ว่าทาไปแล้วจะเกิด
อะไรขึ้นบ้าง และขาดเป้าหมายในชีวิตที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากทาอะไร ก็เลยทาให้ชีวิตอยู่ไป
วั น ๆ อยู่ อ ย่ า งไร้ ค วามหมาย ซึ่ ง ถ้ า พ่ อ แม่ ค อยดู แ ล และคอยช่ ว ยแนะน า ช่ ว ยให้ เ ขาค้ น หาสิ่ ง
ที่ต้องการทาได้อย่างชัดเจน ชีวิตก็จะดูมีคุณค่ามากขึ้น
ดังนั้นการช่วยเหลือควรเป็นเรื่องที่ทุกส่วนจะต้องช่วยกัน ไมว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน
และสังคมในส่วนของที่บ้าน พ่อแม่ควรมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้น ช่วยให้เด็กสามารถค้นพบความ
ต้ อ งการของตั ว เอง รู้ แ ละมี เ ป้ า หมายในชี วิ ต โรงเรี ย นควรจั ด ระบบการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ ง
กับความสามารถและความถนัดของเด็ก จะทาให้เด็กรู้แนวทางและเลือกศึกษาต่อในสาขาที่ตรงกับ
ความถนั ด และความสามารถของตนเอง ในส่ ว นของสั งคมควรเปิ ด พื้ น ที่ ข องเด็ ก ให้ มี พื้ น ที่ เ ป็ น
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ประโยชน์สาหรับเด็กให้มากขึ้น เช่น สถานที่ออกกาลังกาย กิจกรรมดี ๆ สถานที่ที่เด็กจะไปท่องเที่ยว
ได้
เมื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เขาก็จะมีโอกาสได้ค้นหาความต้องการของตัวเองให้เจอ
ให้มีมากกว่าพื้นที่ที่ดึงดูดใจเด็ ก เช่น แหล่งช้อปปิ้ง เล่นเกม เสพยา อย่างน้ อยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่วย
เด็กได้ ช่วยให้เด็กมีโอกาสรอดพ้นและมีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีขึ้น
อย่ างไรก็ตามทุกปั ญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นปัจจุบัน คงจะลดน้อยลงหากผู้ ใหญ่ทุกคน
เรียนรู้ที่จะเข้าใจในตัววัยรุ่นและพร้อมที่จะยืนเคี ยงข้าง ให้โอกาสกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น วัยรุ่น
ก็จะมิใช่วัยร้ายในสายตาของผู้ใหญ่อีกต่อไป
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์
เรื่อง อ่านเชิงวิเคราะห์กวีนิพนธ์
รหัสวิชา ท32101
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง
วัน ……………………..…….. ที่ …………….. พ.ศ............................ เวลา …………………………. น.
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.2/7 อ่านหนั งสื อ บทความ หรื อคาประพันธ์ อย่ า งหลากหลาย และประเมิ น คุณ ค่ า
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
สาระที่ 5 รรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.2/2. วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ว รรณคดี ว รรณกรรม และวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ที่ อ่ า น
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. จุดประสงค์สู่ตัวชี้วัด
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากเรื่องได้
2. นักเรียนบอกเจตนา น้าเสียง อารมณ์ของผู้แต่งได้
3. นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการเรื่องได้
4. นักเรียนวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเองได้
3. สาระสาคัญ
หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ชุด ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์ ขาวงาม เป็นผลงานที่ตีพิมพ์
รวมเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ประกอบด้วยบทกวีนิพนธ์ทั้งสิ้น 47 บท อันเป็นงานซึ่งสร้างสรรค์ขึ้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2538 ซึ่งเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ นับเป็นหนึ่งในชุดกวีนิพนธ์ดังกล่าว ที่ถ่ายทอด
เรื่องราวความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ตอลดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ทั้งนี้เรื่อง
ไหมแท้ ที่ แ ม่ ท อประกอบด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทั้ ง ทางด้ า นเนื้ อ หา สั ง คม อารมณ์ และความงามทางด้ า น
วรรณศิลป์ การให้นักเรียนได้วิเคราะห์เรื่องนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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4. สาระการเรียนรู้
1. บทกวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ
2. การวิเคราะห์คุณค่ากวีนิพนธ์
5. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถด้านการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักษ์ความเป็นไทย
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. นาเสนอผลงาน
2. งานเขียน
3. ใบงานที่ 1 ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น
4. ใบงานที่ 2 ปัญหานี้มีทางแก้
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 5 นาที
นักเรี ย นดูวีดิทัศน์ เพลง ไหมแท้ที่แม่ทอ จากนั้นครูสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ดังต่อไปนี้
คาถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
1.1 จากวีดิทัศน์เพลงไหมแท้ที่แม่ทอ เพราะเหตุใดลูกจึงไปทางานไกลบ้าน
1.2 นักเรียนคิดว่าแม่มีความรู้สึกต่อลูกอย่างไร
1.3 นักเรียนคิดว่าผ้าที่แม่ทอนั้นมีความสาคัญอย่างไร
2. ขั้นภาระงาน (Task) 45 นาที
2.1 ขั้น ภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้ส อนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์
ตามประเภทภาระงาน (Task)
2.1.1 นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 5-6 คน จากนั้ น ร่ ว มกั น ศึ ก ษาความรู้ จ าก
กวีนิพนธ์ ม้าก้านกล้วย เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 20 นาที จากนั้นครูให้
นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ
2.1.2 ครูให้นักเรียนดาเนินกิจกรรมตามประเภทของงาน ดังนี้
2.1.2.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)
ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ โดยให้นักเรียน
เปรียบเทียบประเด็นดังต่อไปนี้
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นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า สภาพสั ง คมในอดี ต และปั จ จุ บั น แตกต่ า งกั น
อย่างไร
การทอผ้าในอดีตและปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
2.1.2.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving)
ครูให้นักเรียนร่วมกันกาหนดปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันกาหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหานั้น ๆ โดยทาใบงานที่ 2 เรื่อง ปัญหา
ของเรื่อง จากนั้นร่วมกันทาลงในกระดาษบรุ๊ฟ ตัวอย่างปัญหาดังนี้
เพราะเหตุใดการทอผ้าไหมด้วยมือจึงลดน้อยลง
การพลัดพรากระหว่างแม่กับลูกเพื่อมาทางานในเมือง
ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่มีต่อแม่
2.1.2.3 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal
Experiences)
เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ ร่ ว มกั น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ปั ญ หาและช่ ว ยกั น หา
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ภายในกลุ่ ม
เลขานุการกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1.2.4 การสร้างสรรค์ (Creative Task)
ครูกาหนดให้นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “ไหม: สื่อสายใยแห่ง
ความรัก” โดยกาหนดส่งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้
นักเรียนเตรียมตัวออกมานาเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเอง ทา โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย
การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้
ชั่วโมงที่ 2
2.2 ขั้น วางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้ เรียนได้มีโ อกาส
วางแผนร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ (5 นาที)
2.2.1 ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบ จากนั้น
ให้นักเรียนเข้าประจากลุ่มของตนเอง (กลุ่มเดิม)
2.2.2 ครู ใ ห้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น วางแผนว่ า จะให้ ส มาชิ ก คนใดออกมา
นาเสนอผลงานที่ร่วมกันเขียน และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการนาเสนอ
กลุ่มอื่น
2.3 ขั้น รายงาน (Report Stage) มี วัต ถุประสงค์เ พื่อ ให้ ผู้ เรี ยนได้ รายงานผล
การนาเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (40 นาที)
2.3.1 นั ก เรี ย นแต่ ก ลุ่ ม ออกมาน าเสนอผลงานที่ ก ลุ่ ม ตนเองได้ ร่ ว มกั น ท า
โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียล
มีเดียต่าง ๆ โดยให้นาเสนองานใบงานที่ 1 เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ และใบงานที่ 2 ปัญหาของเรื่อง
จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก
2.3.2 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาของเรื่อง
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ชั่วโมงที่ 3
นักเรียนและครูทบทวนความรู้ในคาบที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนดาเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นหลังภาระงาน (Language focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้
กลับมาตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป (10 นาที)
1.2 ครูแจกงานเขียน เรื่อง “ไหม : สื่อสายใยแห่งความรัก” ให้แก่นักเรียน จากนั้น
ครูให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์
2. ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (20 นาที)
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพื่อนๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข แล้วให้เพื่อนนาเรียงความที่
แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน
3. ขั้ น ติ ด ตามผล (Follow
-up) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามและสะท้ อ นผล
การปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย (20นาที)
3.1 ครูให้นักเรียนนาผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพื่อนๆ แล้ว มาส่งครู
จากนั้นครูและนักเรียนนาเสนอผลงานงานเขียนดังกล่าว
3.2 ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรี ยนนาไป
แก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนามาส่งครูอีกครั้งหนึ่ง
3.3 ครูให้นักเรียนนาผลงานฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วมาจัดทาป้าย
ป้ายนิเทศต่อไป
9. สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. กวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ที่ไม่ทอ
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ
3. วีดิทัศน์ไหมแท้ที่แม่ทอ
4. งานเขียนเรื่อง “ไหม: สื่อสายใยแห่งความรัก”
5. กระดาษบรุ๊ฟ
6. ใบงานที่ 2 ปัญหาของเรื่อง
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10. การวัดผลประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. การนาเสนอผลงาน
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง
ไหมแท้ที่แม่ทอ
3. งานเขียนเรื่อง
“ไหม: สื่อสายใยแห่ง
ความรัก”
4. ใบงานที่ 2 ปัญหา
ของเรื่อง
5. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

เครื่องมือประเมิน

วิธีประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

1. แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
2. เกณฑ์การตรวจผลงาน

1. ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
2. ตรวจใบงาน

ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าผ่าน
การประเมิน

3. แบบประเมินการตรวจ
งานเขียน

3. ตรวจงานเขียน

4. แบบสังเกต

4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้

11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความสามารถและทักษะ (Process)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................................
(...............................................................)
ผู้สอน
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามประเด็นดังต่อไปนี้
1. นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า เนื้ อ หาในเรื่ อ ง ไหมแท้ ที่ แ ม่ ท อ อยู่ ใ นภาคไหนของประเทศไทย
เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากกวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ ผู้แต่งมีเจตนาอย่างไร
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
3. จากกวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ ผู้แต่งมีน้าเสียง อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
4. กวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ ให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ปัญหาจากเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนปัญหาจากเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ จากนั้นร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข ดังต่อไปนี้

ปัญหาของเรื่อง

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข
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บทกวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ ปี 2538
เรื่อง ม้าก้านกล้วย ตอน ไหมแท้ที่แม่ทอ โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม
แม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก
อีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์มั่น
สื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหม
ตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา
ผ้าขาวม้าผืนใหม่แม่ให้ลูก
ใยไหมโยงใจแม่เนรมิต
ลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้
ผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ
มือน้อยน้อยของแม่ดูแค่นี้
แต่มือเดียวกันนี้แหละสู้ทน
แหละมือนี้ที่บันดาลงานชีวิต
ยังถักทอ ทรมาน์ยังท้าทาย
พร้อมทั้งสอนลูกสาวเจ้าศรีเรือน
เพื่อสืบทอดแรงงานกาลเวลา
และสอนเจ้าลูกชายให้ทระนง
ด้วยละเอียดอ่อนในเยื่อใยรัก
สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่
แม่ก็ทอ ลูกก็ทอ ต่อเส้นใย

เรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อใฝ่ฝัน
ทั้งทอมันละเมียดละไมใช้เวลา
ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า
มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต
รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร
ไหมอุทิศ แม่ก็ทอ ต่อตานาน
เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญ
ถ้าประสานสอดสร้างอย่างแยบยล
เคยเฆี่ยนตีลูกบ้างในบางหน
ประคองลูกให้พ้นภยันตราย
มิเคยคิดค่าแรงแข่งซื้อขาย
ยังมั่นหมายผ้าไหมผืนใหม่มา
อยู่เป็นเพื่อนแม่ทอปรารถนา
ก่อนมือแม่จะอ่อนล้าต้องลาพัก
รักแม่ก็ขอจงทางานหนัก
พลีชีวิตเพื่อถักและทอไท
ลูกที่แท้ก็คงทอสืบต่อได้
ผ้าชีวิตผืนใหม่ จะต้องงาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์
เรื่อง อ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี
รหัสวิชา ท32101
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 3 ชั่วโมง
วัน ……………………..…….. ที่ …………….. พ.ศ............................ เวลา …………………………. น.
1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ม.2/3 เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
ม.2/4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็ น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.2/2 วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ ว รรณคดี ว รรณกรรม และวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ที่ อ่ า น
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. จุดประสงค์สู่ตัวชี้วัด
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหา ตัวละครจากเรื่องได้
2. นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของตัวละครได้
3. นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการเรื่องได้
4. นักเรียนวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเองได้
3. สาระสาคัญ
รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุ ฬาโลกมหาราช นั บเป็ นวรรณคดีชิ้นเอกของไทยชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหา ข้อคิด และคุณค่า
ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ วัฒนธรรม ตลอดจนมี ความไพเราะด้านวรรณศิลป์ การอ่านวรรณคดี
จึงจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องสรุป เนื้อหา วิเคราะห์ วิถีไทย และคุณค่าของเรื่อง ตอลดจนนาข้อคิด
จากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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4. สาระการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ
1. รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
2. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
5. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถด้านการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. ใฝ่เรียนรู้
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. นาเสนอผลงาน
2. งานเขียน
3. ใบงานที่ 1 ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น
4. ใบงานที่ 2 ปัญหานี้มีทางแก้
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 5 นาที
นักเรียนดูวีดิทัศน์โขนรามเกียรติ์ จากนั้นครูสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านดังต่อไปนี้
คาถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
1.1 นักเรียนรู้จักเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก หรือไม่
1.2 เพราะเหตุใดนนทกจึงต้องการนิ้วเพชร
1.2 การกระทาของนนทกที่ใช้นิ้วเพชรทาร้ายเทวดาถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
2. ขั้นภาระงาน (Task) 45 นาที
2.1 ขั้น ภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้ส อนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์
ตามประเภทภาระงาน (Task)
2.1.1 นั กเรี ย นแบ่ง กลุ่ ม กลุ่ มละ 5-6 คน จากนั้ นร่ว มกัน ศึกษาความรู้ จาก
หนังสือเรียนวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 30 นาที จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียนดังนี้
2.1.1.1 ผู้แต่งมุ่งเสนออะไรในเรื่อง
2.1.1.2 การที่พระอิศวรให้พรนนทกแบบนั้น เหมาะสมหรือไม่
2.1.1.3 วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ ปราบนนทก ให้ข้อคิด
อะไรบ้าง
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2.1.1.4 นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ท าใบงานที่ 1 เรื่อ ง ครั้ง หนึ่ง ฉั นเคยเป็ น
โดยทาใส่กระดาษบรู๊ฟ จากนั้นให้นาไปติดไว้ที่ผนังห้องเรียน
2.1.2 ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป บทเรี ย นเรื่ อ ง รามเกี ย รติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ตามประเภท
ภาระงาน (Task) ดังต่อไปนี้
1. การเปรียบเทียบ (Comparing) (15 นาที)
1.1 ให้นักเรียนเปรียบเทียบนิสัยตัวละครสาคัญในเรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่ พระอิศวร
นนทก พระนารายณ์ เทวดาและนางอัปสร โดยทาเป็นตารางเปรียบเทียบลงในกระดาษบรุ๊ฟ ดังนี้
ตัวละคร

ลักษณะนิสัยที่เด่น

ลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา

หมายเหตุ

พระอิศวร
นนทก
พระนารายณ์
เทวดา นางอัปสร

1.2 ครูให้แต่ละกลุ่มนาผลงานที่เขียนไปติดไว้ฝาผนังห้องเรียน
2. การแก้ปัญหา (Problem solving) (15 นาที)
2.1 ครูให้นักเรีย นร่ว มกันกาหนดปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยให้ส มาชิกในกลุ่ ม
ช่วยกันกาหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหานั้นๆ จากนั้นร่วมกันทาแผนภาพความคิดสรุปปัญหา
ลงในกระดาษบรุ๊ฟ ตัวอย่างปัญหาดังนี้
2.1.1 นนทกถูกกลั่นแกล้ง
2.1.2 นนทกใช้นิ้วเพชรทาร้ายเทวดา
2.1.3 พระนารายณ์ลงมาปราบนนทก
3. การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences)
(15 นาที)
เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ ร่ ว มกั น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ปั ญ หาและช่ ว ยกั น หาแนวทาแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว
ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ภายในกลุ่ ม จากนั้ น ให้ ท าใบงานที่ 2
เรื่อง ปัญหานี้มีทางแก้
4. การสร้างสรรค์ (Creative Task) (5 นาที)
ครูกาหนดให้นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “ถ้าได้นิ้วเพชรมาจะนามาใช้ให้เกิดคุณค่า
ที่สุด” โดยกาหนดส่งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้นักเรียน
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เตรี ย มตั ว ออกมาน าเสนอผลงานที่ ก ลุ่ ม ตั ว เอง ท า โดยอาจจะเสนอในรู ป ของการบรรยาย
การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้
ชั่วโมงที่ 3
นักเรียนและครูทบทวนความรู้ในคาบที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนดาเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน
ร่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานปฏิบัติ (5 นาที)
1.1 ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบ จากนั้นให้นักเรียน
เข้าประจากลุ่มของตนเอง (กลุ่มเดิม)
1.2 ครู ให้ เรี ย นแต่ล ะกลุ่ ม ร่ว มกัน วางแผนว่ าจะให้ ส มาชิกคนใดออกมานาเสนอ
ผลงานที่ร่วมกันเขียน และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการนาเสนอกลุ่มอื่น
2. ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รายงานผลการนาเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (20 นาที)
นักเรียนแต่กลุ่มออกมานาเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองได้ร่วมกันทา โดยอาจจะเสนอใน
รูปของการบรรยาย การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ โดยให้
นาเสนองานดังนี้
2.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง ถ้าฉันเป็น
2.2 ตารางเปรียบเทียบนิสัยตัวละคร
2.3 แผนภาพคิดเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องรามเกียรติ์
จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก
3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มนาเสนอไป (10 นาที)
ครู แ จกงานเขี ย น เรื่ อ ง “ถ้ า ได้ นิ้ ว เพชรมาจะน ามาใช้ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ที่ สุ ด ”
ให้แก่นักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์
3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (10 นาที)
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพื่อนๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข แล้วให้เพื่ อนนาเรียงความที่
แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow -up) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขขั้นสุดท้าย (5 นาที)
3.3.1 ครูให้นักเรียนนาผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพื่อนๆ แล้ว
มาส่งครู จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน
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3.3.2 ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรียน
นาไปแก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนามาส่งครูอีกครั้งหนึ่ง
9. สือ่ /แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ครั้งหนึ่งที่ฉันเป็น
3. วีดิทัศน์โขน รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
4. งานเขียนเรื่อง “ถ้าได้นิ้วเพชรมาจะนามาใช้ให้เกิดคุณค่าที่สุด”
5. กระดาษบรุ๊ฟ
6. ใบงานที่ 2 ปัญหานี้มีทางแก้
10. การวัดผลประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. การนาเสนอผลงาน
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง
ครั้งหนึ่งที่ฉันเป็น
3. การเขียนเรียงความ
4. ใบงานที่ 2 ปัญหานี้
มีทางแก้
5. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

เครื่องมือประเมิน

วิธีประเมิน

1. แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
2. เกณฑ์การตรวจผลงาน

1. ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
2. ตรวจใบงาน

3. แบบประเมินการตรวจ
งานเขียน
4. แบบสังเกต

3 .ตรวจงานเขียน

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า
ผ่านการประเมิน

4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้

11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
ด้านความรู้ ( Knowledge)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านความสามารถและทักษะ (Process)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..............................................................
(...............................................................)
ผู้สอน
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น
คาชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเองกับตัวละครที่กาหนดให้
ตัวละคร
นนทก
พระนารายณ์
พระอิศวร
เทวดา นางอัปสร

พฤติกรรมที่เหมือนตัวละคร

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ของตนเอง
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ใบงานที่ 2
เรื่อง ปัญหานี้มีทางแก้
คาชี้แจง

นักเรียนร่วมกันจดประเด็นปัญหาหลัก ปัญหารอง และปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
ลงในตาราง
ปัญหาหลัก

ปัญหารอง

แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ฌ
ภาพประกอบวิทยานิพนธ์
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การจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์

ภาพที่ 2 การอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
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โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช (ต่อ)
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ภาพที่ 2 การอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช (ต่อ)
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาพที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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การประชุมผู้รับการโค้ชก่อนจัดกิจกรรม
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช

ภาพที่ 4 การประชุมผู้รับการโค้ชก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
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การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช

ภาพที่ 5 การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
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การติดตามการโค้ช (Coaching Approach)

ภาพที่ 6 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach)
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ภาพที่ 6 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach) (ต่อ)
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การสะท้อนผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง

ภาพที่ 7 การสะท้อนผลจากอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง
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ผลงานนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช

ภาพที่ 8 ผลงานนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช
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ภาพที่ 8 ผลงานนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช (ต่อ)
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ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2559

นายณัฐกิตติ์ นาทา
38/231 หมู่ 2 ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สอบได้ทนุ รัฐบาล ตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หลักสูตร 5 ปี
(ครูพันธุ์ใหม่รุ่นแรกของประเทศไทย)
สาเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1 ของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย)
สาเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรและการสอน)
กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ประจาปี 2560

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552–2558

ข้าราชการครู (ทุนรัฐบาล) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
พ.ศ. 2559-2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

