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57255906: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน / การโค้ช / การอ่านเชิงวิเคราะห์/การคิดวิเคราะห์ 
  ณัฐกิตติ์ นาทา: การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะ            
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช . อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.       
มีชัย เอ่ียมจินดา, รศ.ดร. นรินทร์ สังข์รักษา และ อ.ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล. 419 หน้า. 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้              

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้ น    
ภาระงานและการโค้ช 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 3) เพื่อทดลองใช้
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์             
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 4) เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 5) เพื่อประเมิน          
และปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์             
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ช้ันปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการโค้ช      
คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 6 คน               
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  แบบประเมินความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมิน
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที               
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  

 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ มย่อย พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้วย 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็น
ของหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  5) กระบวนการฝึกอบรม 6) กิจกรรม
การเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 8) การวัดและประเมินผลหลักสูตร โดยมีกระบวนการอบรมช่ือว่า SBADF ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation) ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming) ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) ขั้นที่ 4 สรุป               
และอภิปราย (Discussion) และข้ันที่ 5 สะท้อนผล (Refection) 
 2. หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้องในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.60) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= 0.43) มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด และหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความเหมาะสมในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.65) และค่า      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47)  มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ทักษะ
การอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิด
มุ่งเน้นปฏิบัติงาน และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ  
 3. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด            
การเรียนรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาพรวม             
ทุกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.48) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72)  แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก                 
และความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาพรวมทุกโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่า มีความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ระดับมากท่ีสุด 
 4. การประเมินหลักสูตรพบว่า เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความสามารถ           
ด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการผู้อบรม มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรม
แสดงความคิดเห็น  
 5. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน                
และการโค้ช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 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 task-
based 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 (x̄), 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 (x̄) 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 (x̄) 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. 
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 วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                   
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน                 
และการโค้ชส าเร็จลุล่วงด้วยดีผู้วิจัยต้องของกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีชัย เอี่ยมจินดา อาจารย์    
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา และอาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีคอยให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา           
บัวสมบูรณ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ อ่วมเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์ท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน า จนการสอบผ่านไปได้ด้วยดี 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร. พินดา วราสุนันท์ ผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ที่แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 กราบขอบพระคุณ คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความเมตตากรุณาให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ ตลอดจนให้การเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต                    
เป็นไปด้วยดี 
 ขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร        
โรงเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนโพรงมะเดื่อ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 4 
(เชาวนปรีชาอุทิศ) ที่ได้กรุณาอนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดลองแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
   ขอบพระคุณ อาจารย์รจนา ค านึงผล คุณครูนิภา แก้วบุญเพิ่ม คุณครูสุภา นุ้ยพิน คุณครูอัญชลี 
สุวรรณวิสัย คุณครูณรงค์ กอบกุลธีรพล คุณครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี คุณครูพรรณนากร ลูกรัก อาจารย์พี่เลี้ยง/     
ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ ประเมินนักศึกษาฯ               
และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนให้ค าปรึกษาที่ดีแก่ผู้วิจัย และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
 ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคน ที่คอยให้ก าลังใจ และคอยให้ค าปรึกษา ช้ีแนะผู้วิ จัยตลอดมา น้ าใจทุกท่าน            
จะจดจ ามิรู้ลืม ขอบใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยเป็นก าลังใจ และแรงผลักดันให้ผู้วิจัยได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่                           
ขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองวิจัย จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
            กราบขอบพระคุณพระพรหมของลูก คือ คุณพ่อพรมนิตย์ และคุณแม่อ าพร นาทา ที่ให้ก าเนิด        
ให้ชีวิต ให้จิตวิญญาณ กอปรกับให้ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญาแก่ผู้วิจัย ขอบพระคุณพี่ชายทุกคน                  
คือ คุณครูสุพิทยา นาทา คุณสนิท นาทา และคุณนันทวัฒน์ นาทา ที่คอยเป็นก าลังใจและให้ค าปรึกษาที่ดีแก่ผู้วิจัย  
เสมอมา  
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 ผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการ
พิจารณาทุนเป็นอย่างสูง             

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ไม่ว่าบูรพาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
เจ้าของต ารา หนังสือ เอกสาร สื่อต่าง ๆ งานวิจัย หลักการ ทั้งแนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ ผู้วิจัยจะส านึกและน้อมน า
ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 



 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้             
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม         
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะให้คนในชาติมีการศึกษา            
ที่ดีนั้น จ าเป็นจะต้องมีการปลูกฝังความรู้ต่าง 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   
ความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 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 ทักษะการอ่านมีความส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการอ่านเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การอ่าน
จึงเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นการอ่านจะช่วยท าให้ผู้เรียน
ค้นหาความรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ฉะนั้นการอ่านจึงเป็นบันได
ไปสู่ความส าเร็จอีกหลายด้าน  ดังเช่น  กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) ที่กล่าวว่า  การอ่าน      
เป็นทักษะการรับสาร เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้ งเพ่ิมพูน
ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้มุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้หรือความคิดเดิมของผู้อ่าน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านท าให้ผู้อ่านมีความรู้เพ่ิมขึ้น เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์สามารถ
น าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการด าเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไป     
ในแนวทางที่ดีงามได้  นอกจากนี้ สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 116) ยังกล่าวว่า การอ่านท าให้โลกทัศน์
ของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น การอ่านท าให้คนมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมและโลก ท าให้เป็นคน
ทันสมัยทันเหตุการณ์  ท าให้ผู้อ่านเป็นคนที่มีใจกว้าง การอ่านสิ่งต่าง ๆ ท าให้ได้รับความรู้ ความคิด 
และทัศนคติของบุคคลอย่างหลากหลาย ท าให้เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังท าให้ผู้อ่านได้ฝึกการคิด               
การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล จะท าให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่คิดและท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
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 การอ่านเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของเรา สิ่งที่เราจะต้องอ่านในชีวิตประจ าวัน               
มีมาก เราจะต้องรู้จักเลือกอ่านจับใจความให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงจะประหยัดเวลา และได้ผลจากการอ่าน 
การอ่านจึงมีความส าคัญทั้งในฐานนะยกระดับความรู้และในขณะเดียวกันก็สร้างความบันเทิง       
และจรรโลงใจให้แก่ผู้อ่านเช่นเดียวกัน การอ่านที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่านแล้วตอบได้ว่า ใครท าอะไร      
ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการอ่าน การอ่านมีหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย ได้แก่ การอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือ
วินิจฉัยสาร การอ่านตีความ การอ่านตีบท การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านเพ่ือความเข้าใจ    
เป็นต้น การอ่านเชิงวิเคราะห์หรือการอ่านวินิจฉัยสาร นับเป็นการอ่านประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญ
ส าหรับผู้อ่าน เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ จากการอ่านได้ 
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์เจตนา น้ าเสียง อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนได้ ทั้งนี้ ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2546: 10)  ได้กล่าวว่า  การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้ผู้อ่านรู้จัก
ใช้ความคิด สติปัญญา และความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผู้อ่าน        
มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญาเพ่ือแสดง
ออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง การถ่ายทอด ความคิดเห็นของตนเองออกมาได้จ าเป็นต้อง
แสวงหาความรู้ต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบและน ามา วิเคราะห์เพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดเห็น
และน าไปพัฒนาความสามารถของตนเองและประสบความส าเร็จในการท างานและชีวิตครอบครัว 
สอดคล้องกับชยพร กระต่ายทอง (2552: 52) ที่กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าเป็นการอ่านเรื่องแล้ว
พิจารณาลักษณะเนื้อหาและพิจารณาความสัมพันธ์และข้อสรุปของเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์                 
มีความส าคัญเพราะช่วยให้พิจารณาเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิด          
ของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  นอกจากนี้ สุนันท์ อัญชลีนุกูล และคณะ (2544: 
98) ยังกล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพ่ือ
พิจารณาส่วนประกอบความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน ใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท าให้ค้นพบข้อเท็จจริง หรือข้อสรุปที่ถูกต้องและเข้าใจความคิด        
ของผู้เขียน  โดยในโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์การติดต่อสื่อสารกันเป็นเรื่องสะดวกรวดเร็ว
และง่ายขึ้นมีการรับข้อมูลข่าวสาร สื่อต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมทางอินเทอร์เน็ต 
ถ้าหากผู้อ่านขาดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไม่สามารถวิเคราะห์สารจากผู้เขียนได้ก็ย่อมจะท าให้  
ไม่สามารถวิ เคราะห์ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ อ่ านได้   นอกจากนี้หากผู้ อ่าน                      
ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีเสียก่อน ก็จะส่งผลให้การอ่านไม่ประสบผลส าเร็จได้ 
 นอกจากทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะมีความส าคัญดังกล่าวแล้ว ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ก็นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นการฝึกให้เป็นคน
รู้จักแยกแยะ คิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ มีเหตุผล ดังเช่นส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (2548: 1)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ 
เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้ การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุและผล    
โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจน  มิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิ เคราะห์
โดยการแยกแยะหาความส าคัญ ความสัมพันธ์และหลักการด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญ  
ทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้ได้ข้อความจริง  สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า (2547: 9) ได้กล่าวว่า  
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การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่อง
ต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่ส าคัญนั้น      
แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้าง และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เป็นก ารระบุ
คุณลักษณะ ระบุประเด็นหรือองค์ประกอบของข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเหมือนหรือ 
ความแตกต่างของข้อมูลด้วย การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นความสามารถ             
ในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่อง ราว    
หรือเหตุการณ์ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้นว่า มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล เพ่ือท าความ
เข้าใจและเห็น ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนดให้ ลักษณะของการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
การวิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ บลูม (Bloom, 1956) 
ทั้งนีก้ารคิดเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคนควรได้รับการประเมิน
และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เขาประสบความส า เร็จและก้าวหน้าในการเรียนรู้         
และอยู่รอดทั้งในวันนี้และในอนาคต   สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 11-12) ที่กล่าวถึง
คุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่า ครูควรมีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สังคม
ใหม่มีสิ่งหลอกลวงมาก ครูต้องวิเคราะห์ออกจึงจะบอกเด็กได้  ขณะเดียวกันต้องคิดอะไรใหม่ ๆ     
ไปด้วย  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ประกาศวาระแห่งชาติ เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้มี
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง             
มีลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556: 
212)                                                                                                               
 แม้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์จะมีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น         
แต่ปัจจุบันยั งพบว่า  นัก เรียนไทยยั งมีคุณภาพในด้ านนี้ ต่ ากว่ า เกณฑ์ที่ ก าหนด โดยผล                 
ของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) 
ประจ าปี 2012  ซึ่งผลจากการทดสอบดังกล่าว พบว่า นักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ในระดับ           
ทีน่่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวมมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ การอ่านของนักเรียนไทย
เมื่อเทียบกับนานาชาติ มีผลการประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน   
นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน (ไม่ถึงระดับ 2) ยังคงมีอยู่ถึงหนึ่งในสาม (33%)  
นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่านตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปมีประมาณสองในสาม (67%) 
นักเรียนไทยที่มีความสามารถในกางอ่านสูวกว่าระดับพ้ืนฐานขึ้นไปมีประมาณหนึ่งในสาม (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      
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 
49.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ที่ระดับ 49.36 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50  (ส านักงานทดสอบ               
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ทางการศึกษา, 2558: 2)  และจากรายงานผลการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ไว้ มาตรฐานที่ 4  นับเป็นมาตรฐานหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อผู้เรียน กล่าวคือ เป็นการมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์               
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  แต่ทั้งนี้ เลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552: เอกสารประกอบบรรยาย)  กล่าวว่า  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2  ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองได้คะแนนดีกว่า
รอบแรกแต่มาตรฐานที่ยังได้คะแนนต่ าคือ ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553: 439) 
ที่กล่าวว่าการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดนั้นเป็นเรื่องที่พึงปรารถนาของทุกฝ่าย และฟังดู
เหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่แท้จริงแล้วการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ยากไม่น้อย หากเป็นเรื่อง
ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแล้ว งานนี้ก็คงมีผู้ท าส าเร็จไปแล้ว   

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวอาจพบว่าสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คุณภาพด้านการศึกษาตกต่ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ไ ม่ผ่านการประเมิน           
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกนั้นมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  โดยครู
ยังขาดการเชื่อมโยงเนื้อหากับทักษะดังกล่าว ยังเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการสอนโดยยึดครูเป็น
ส าคัญ  มุ่งพัฒนาทักษะการจ าและเข้าใจ  หากนักเรียนคนใดที่สามารถจ าเนื้อหามาตอบได้ดีก็ถือว่า
เป็นคนเรียนเก่ง  ซึ่งตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูยังไปไม่ถึงเป้าหมายของหลักสูตร  
และส่งผลให้นักเรียนขาดการวิเคราะห์ วิจารณ์ที่นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อย่างยิ่ง  ดังที่ ธีรศักดิ์ 
อุปไมยอธิชัย (2557: 113-114) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนยังมุ่งเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลาง 
ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนองจากสภาพแวดล้อมในชุมชน และสังคม            
ใช้การเรียนรู้จากสภาพจริงซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในด้านการวัดผล ประเมินผลที่เน้นการวัดความรู้
ความจ ามากกว่าการวัดความรู้ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี 
(2553: 119) ที่กล่าวว่า เนื่องจากการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย
กว่ารวมทั้งครูมีความเคยชินกับการปฏิบัติตามแบบเดิม ประกอบกับไม่ได้การสนับสนุนส่งเสริมให้
ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่อย่างเพียงพอ การสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางจึงยังคงยึดครองอ านาจ          
อยู่อย่างเหนียวแน่นจนปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนท าให้ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้        
จากครูโดยตรง ไม่สามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลย ส่งผลให้ได้รับความรู้
เพียงในขั้นของความจ า และความรู้ความเข้าใจ  ไม่สามารถวิเคราะห์ หรือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ 
ตามที่ตนเองชอบหรือถนัด  ทั้งนี้เพราะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง       
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เพราะครูถือว่าตัวครูเป็นเจ้าของห้องเพียงคนเดียว ผู้เรียนก็เป็นเพียงผู้ฟังที่ดี
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  หรือ task-based learning (Tbl)  คือ  วิธีการเรียน             
การสอนที่มุ่งการปฏิบัติงานเป็นหัวใจส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจึงเป็น
ชุดกิจกรรมปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสารและสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   Nunan (1991)              
ได้กล่าวถึงโครงร่างของ “ห้าลักษณะของการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน”  ดังนี้  1) เน้นการเรียนรู้        
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ที่จะสื่อสารผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในภาษาเป้าหมาย 2) น าสื่อการเรียนการสอนและตารางจริง 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
ภาษาอย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายของการสื่อสารมากกว่าความถูกต้อง การปฏิบัติงานนี้        
จะช่วยให้ผู้เรียนท างานเป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดชิ้นงานในการปฏิบัติงาน ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และสามารถท าให้ผู้เรียนพูดและเขียนได้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ซึ่ง Willis  
(1996: 137) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบเน้นภาระงาน (task-based learning) ว่า 
เป็นการน าความรู้ที่เรียนแล้วมาเพ่ิมพูนด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ท าให้ผู้เรียน เกิดความมั่นใจ 
ในการพูดและการเขียน  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความสนุกสนาน และเกิด   
ความท้าทายในการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ Taylor (1983: 179-191) ได้เสนอแนะให้ใช้กิจกรรม
ปฏิบัติงานปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากว่ากิจกรรมดังกลวจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ภาษาที่เรียนโดยตรงและท าให้ ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่สมจริงซึ่งการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์       
ในการใช้ภาษาที่สมจริงนั้นจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนทั้งมีความสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถใช้ภาษาได้ในกระบวนการ สื่อสาร ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย   และยืน ภู่วรวรรณ 
(2544: 65) ได้กล่าวถึงการสอนแบบเน้นภาระงานว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ ทั้งความรู้ ทักษะ คุณธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับ   
ความจ าเป็นและความต้องการของสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Green (2005) ที่กล่าวว่า
หากต้องการให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพควรจัดบูรณาการกับหลักสูตรที่เน้นภาระงานเพ่ือให้กิจกรรม
ดังกล่าวเชื่อมโยงหรือท าให้การอ่านมีเป้าหมายการใช้ภาษาที่ชัดเจนเพ่ิมขึ้น การจัดกิจกรรม         
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   
ในแต่ละข้ันตอน การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจะเป็นการฝึกฝนทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไป กล่าวคือ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการวิเคราะห์      
สิ่งที่อ่านจากที่ครูเตรียมไว้ให้ เช่น การให้ผู้ เรียนได้อ่านบทกวีนิพนธ์จากนั้นครูให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์
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เจตนา น้ าเสียง  อารมณ์ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา  อารมณ์ 
สังคม และวรรณศิลป์ ตลอดจนสามารถบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน ซึ่งกระบวนการฝึกทักษะการอ่าน
ตรงนี้ ครูนับว่ามีความส าคัญที่จะต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ดี ต้องมีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยอาจจะเตรียมวีดิทัศน์ 
บทความ กวีนิพนธ์ นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณคดี  และวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียน               
ได้วิเคราะห์สื่อที่อ่านอย่างหลากหลาย 
 จากผลการวิจัยของสุกานดา ญาติพร้อม (2550: 54) นนทัพพัท เมืองยศ (2552: 49) 
พนอ สงวนแก้ว (2553) และวิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการน าทฤษฏีเน้นภาระงาน 
มาใช้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านทักษะการพูด การฟัง   
การอ่าน  ผลวิจัยก็สอดคล้องกันว่า การให้นักเรียนได้มีภาระงาน (Task) สามารถพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาได้เป็นอย่างดี  และความสามารถในการใช้ภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานวิจัยบางเรื่องยังมุ่งเน้นการน ากิจกรรมโดยเน้นภาระงานมาใช้พัฒนาทักษะการอ่านไม่ว่าจะเป็น
การอ่านเพ่ือความเข้าใจหรือการอ่านแบบเพ่ิมขยายความ และซึ่งนับว่าแนวคิดดังกล่าวได้ส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ทั้งยังพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไปด้วย  
นอกจากนี้ยังพบว่าการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานยังเป็นการสร้างความมั่นใจในตนเองของผู้เรียน       
ในการใช้ภาษาในการสื่อสารเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการใช้ภาษาที่แท้จริงในชีวิตประจ าวัน และจาก
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้การสอนเน้นภาระงาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก  
ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวท าให้เห็นว่าการสอนเน้นภาระงานนั้นจะสามารถช่วยส่งเสริมความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นการฝึก
ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฏีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์           
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ รวมพลัง รวมความคิดของสมาชิกในกลุ่มอีกด้วย นอกจากนี้การเรียนรู้    
โดยเน้นภาระงานยังท าให้ครูที่สอนการอ่านนั้นลดบทบาทจากที่เป็นผู้บรรยายหน้าห้องเรียน      
อย่างเดียวเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือหรือชี้แนะผู้เรียน
ขณะด าเนินกิจกรรม ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  
กล้าแสดงออก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท้ายสุดจะเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน       
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ได้  แต่หากครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการเอาใจใส่ หรือไม่
เข้าใจกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย่อมส่งผลให้ไม่เกิดทักษะดังกล่าวได้  ดังที่ ธีรศักดิ์ 
อุปไมยอธิชัย (2557: 113-114) กล่าวว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้  
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์         
ขาดความมีจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่กระตือรื อร้นในการพัฒนาศักยภาพ          
ของตนเอง จะเห็นว่าครูย่อม มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน           
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หากครูขาดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ            
ในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว นักเรียนก็จะขาดทักษะดังกล่าวด้วย  ซึ่งเป็นในท านองเดียวกันกับที่ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2558: 25) กล่าวว่า ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการฝึกทักษะการคิดและทักษะ       
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การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตลอดทั้งสามารถวิเคราะห์จ าแนกผู้เรียนเป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ ค าหมาน 
คนไค (2546: 81)  ยังกล่าวว่าครูต้องสามารถฝึกหัดและฝึกฝนให้ศิษย์คิดแยกแยะและเชื่อมโยง             
สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับรู้ให้เข้าใจ สิ่งนั้นหลายแง่หลายมุม  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา (Excellent Educational 
Organization)  มุ่งผลิตครูและบุคลกรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศไทย  มีปณิธาน คือ “ผลิต
บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้      
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรี ยนรู้ของสังคม” 
และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ คือ 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา 3) เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
ไปสู่ประชาคมท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากล 4) เพ่ือให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้าน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพ่ือสังคม  และ 5) เพ่ือจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระดับปริญญาตรี
เปิดสอน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา   
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งผลิตบัณฑิต 
ให้เป็นผู้รอบรู้และลึกซ้ึงในศิลปะวิทยาการ มีทักษะและสามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผู้ที่จะเป็นบุคลากร         
ทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นครูที่มี
ความรู้ ความสามารถทางการสอนภาษาไทย 2) ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ภาษาไทยเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารและค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูง 3) ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความรู้ทางภาษาไทยและสามารถน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือนุรักษ์
และพัฒนาภาษาไทยให้ด ารงบทบาทและความส าคัญต่อสังคมอย่างทัดเทียมกับวิทยาการอ่ืนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง และ 4) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและเป็น
ครูที่มีคุณภาพของสังคม (คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.) 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5  นับว่าเป็น
นักศึกษาที่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องสอบบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย นักศึกษา
เหล่านี้ได้รับการสอนจากคณาจารย์หลายคน  ทั้งด้านภาษาไทยโดยตรงและด้านการจัดการเรียนรู้       
มีการสังเกตการสอนตามโรงเรียน  สอนหน้าชั้นเรียนเป็นไปตามกระบวนการในรายวิชาต่าง ๆ        
ที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหล่านี้ยังได้ฝึกประสบการณ์การสอนตามโรงเรียน
ต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง        
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 

http://www.ss.educ.su.ac.th/
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นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5  ยังได้รับ        
การนิเทศจากอาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลี้ยงมาเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์แผน        
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ส่วนมากจะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน       
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย          
และวรรณคดีและวรรณกรรม  โดยนักศึกษาจะแยกทักษะการสอนดังกล่าวออกจากกันอย่างสิ้นเชิง 
กล่าวคือ เมื่อสอนการเขียนจะสอนเขียนบรรยาย พรรณนา เรียงความ และความเรียง เป็นต้น            
ด้านการสอนหลักและการใช้ภาษาไทย ก็สอนโดยยึดเนื้อหาออกจากบทอ่านต่าง ๆ ได้แก่ ค าประสม  
ประโยค ระดับภาษา เป็นต้น ส าหรับการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ก็จะเป็นการสอนวรรณคดี
และวรรณกรรมในบทเรียน แต่ส่วนมากมักจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนในด้าน จับใจความ
ของเรื่อง ประวัติผู้แต่ง ที่มา ลักษณะค าประพันธ์ และโวหารภาพพจน์  ซึ่งตรงนี้ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับ
อรรถรสหรือคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมเท่าที่ควร  นอกจากนี้ในด้านการเขียนแผนการจัด       
การเรียนรู้ที่มุ่งสอนการอ่าน จะพบว่านักศึกษาส่วนมากจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น      
การสอนอ่านในใจ  ได้แก่ อ่านจับใจความส าคัญ อ่านสรุปความ และอ่านเพ่ือความเข้าใจ เป็นต้น             
ซึ่งเป็นการน าบทอ่านที่อยู่ในบทเรียนมาถามผู้เรียนว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้น        
ให้เกิดการวิเคราะห์ หรือใช้วิจารณญาณมากนัก ขณะที่สอนอ่านออกเสียงร้อยกรองคือให้ผู้เรียนได้ฝึก
อ่านร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ตามระดับชั้นที่ก าหนดจากนั้นก็ให้ท่องบทอาขยาน 
   นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู พบว่า นักศึกษาส่วนมากยังขาดความมั่นใจในการสอนและยังไม่มีการน ารูปแบบการสอน วิธีสอน  
และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่เรียนมาน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่าที่ควร       
อีกท้ังในการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านก็พบว่า นักศึกษาส่วนมากจะให้ผู้เรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่ปรากฏในบทเรียน หรือบทอ่านที่บ้านแล้วน ามาเล่าให้เพ่ือนฟังในห้อง     
ซึ่งอาจจะมีการถามตอบเพ่ือทดสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน บางครั้งก็น านักเรียนอ่าน   
ในห้องเรียนและร่วมกันแปลค าศัพท์ยาก ซึ่งถึงแม้จะเป็นการทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ          
แต่ก็ต้องพัฒนาไปสู่การอ่านเชิงวิเคราะห์ให้ได้เพราะการอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็นเพียงการอ่านขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาควรมุ่งเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์มากกว่าการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  
นอกจากนี้  จากการศึกษาน าร่อง  (Pilot Study)   โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์พี่ เลี้ยง /
ครูพ่ีเลี้ยง และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus  Group  Discussion)  กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน พบว่า การจัดกิจกรรม      
การสอนอ่าน  เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก นักเรียนไม่ค่อยสนใจมากนัก ครูส่วนมากสอนเฉพาะเนื้อหาให้แก่
นักเรียน โดยมุ่งสอนเฉพาะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ขาดการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์  กิจกรรมส่วนมากก็เป็นเพียงการยกค าถามให้นักเรียนได้ตอบ ค าถามส่วนมากก็จะถาม
เกี่ยวกับผู้แต่ง ลักษณะค าประพันธ์ ที่มาของเรื่อง ข้อสรุปที่ได้จากเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้รูปแบบ   
การสอนหรือเทคนิควิธีการสอนก็มุ่งสอนเฉพาะการบรรยายหน้าห้องเรียน หรือบางครั้งอาจน าเทคนิค
วิธีสอนมาใช้ แต่ท าได้ครั้งสองครั้งก็ล้มเลิก ซึ่งนักศึกษามองเพียงว่าท าเท่านี้นักเรียนก็เกิดทักษะ       
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์แล้ว  
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  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้นักศึกษาอาจจะมีความตั้งใจและเห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และพยายามน ารูปแบบ วิธีสอน 
และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ไปใช้ แต่บางครั้งก็ท าให้เกิดความสับสน และไม่มีความมั่นใจในการน า
กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนานักเรียน ซึ่งตรงนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาจต้องการ
พัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์คณาจารย์ 
อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง  และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งพบว่าการอบรมในเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นักศึกษา                  
มีความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้เทคนิค วิธีการ หรือแนวคิ ด          
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ แก่นักศึกษาซึ่งท าให้นักศึกษาได้น าแนวคิดนั้นไปใช้ในการจัด        
การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนต่อไปแม้ว่านักศึกษาจะบอกว่าได้ผ่านการเรียนในรายวิชาหรือได้ฝึก
ประสบการณ์การสอนมาแล้วเกือบ 1 ภาคการศึกษา แต่นักศึกษายังต้องการการอบรมเฉพาะเรื่อง
ดังกล่าว เพราะจะช่วยยกระดับความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าจะเกิดความมั่นใจในการสอนเพ่ิม
มากขึ้นด้วย 
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพด้วยการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้นับว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ไปสู่คือมืออาชีพได้ในอนาคต เพราะการอบรม
เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ตลอดจนเจตคติที่ดี         
ในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน และสถานศึกษา  Joyce and Shower 
(1983) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มีพลังส าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ครู        
ถ้ากระบวนการกิจกรรมการฝึกอบรมนั้น ๆ มีประสิทธิภาพพอและสอดคล้องเหมาะสมกับ
ประสบการณ์ความต้องการและระดับพัฒนาการของครู และมีการติดตามดูแลช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง
จากการฝึกอบรม สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 266) ที่กล่าวว่า  ความเชื่อพ้ืนฐาน         
ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม คือ ในการฝึกอบรมนั้นมีพฤติกรรมและเทคนิคต่าง ๆ 
มากมายที่ครูควรสามารถน าไปใช้ในห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบได้ ความเชื่อต่อมา คือ ครูสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ จากการฝึกอบรม  ดังนั้นการที่จะอบรมนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการและการน าไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม  
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการอบรมจะสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ  
ที่ดีต่อผู้เข้ารับการอบรมได้ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าผลจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา
งานของตนเองได้ แต่หากการอบรมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้มีการติดตาม ชี้แนะ ก็ย่อมส่งผลให้การอบรม
นั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  สอดคล้องกับค ากล่าวของ Maggioli (2000) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิด
การพัฒนาวิชาชีพส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า การพัฒนาวิชาชีพที่ผ่านมาในอดีต      
และด าเนินการอยู่ในปัจจุบันส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนน้อยมาก เพราะเป็นแต่เพียง         
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีระยะเวลาสั้น ๆ โดยบุคลากรและหน่วยงานต้นสังกัดขาดการมีส่วนร่วม 
ความร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน   ในการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้   
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ในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ควรมีการให้ผู้รู้มาให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ ดังที่ Higgins and Leat (2001: 63) ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการที่ใช้ในการท าการพัฒนา
ครูเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีหลากหลาย ได้แก่ การให้ความรู้ การเป็นแบบอย่างในการท างาน 
การสืบเสาะอย่างมีวิจารณญาณ  การเรียนรู้แบบรวมพลัง  และการชี้แนะ  การด าเนินให้ครูเกิด       
การเปลี่ยนแปลง ควรพิจาณาในเรื่องเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว          
จึงเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
แต่จากการพัฒนาครูที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาครูประจ าการนั้นมีหลายลักษณะ เช่น การศึกษาต่อ
เพ่ิมเติม การฝึกอบรมระยะสั้น  การศึกษาดูงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน การทัศนศึกษา เยี่ยมชม
กิจการ การอบรมสัมมนาหรือประชุมปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละลักษณะมีวิธีการที่แตกต่ างกันไปขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและนโยบายของหน่วยงานแต่ละแห่ง (รวีวัตร์ สิริภูบาล, 2543: 33-34) 
 กระบวนการโค้ช (Coaching Approach)  ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
บุคลากรให้น าความรู้จาการฝึกอบรมต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  ดังที่ Mink, Owen 
and Mink (1993: 2) กล่าวว่า การโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่าผู้โค้ช สร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้โค้ชจะช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการท างานในระดับ
ที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคลมีความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเองแสดง
ความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการท างานที่จะตามมา กระบวนติดตามการโค้ชจึงเป็นกระบวนการเสริม
พลังอ านาจ  สอดคล้องกับค ากล่าวของวัชรา เล่าเรียนดี (2556: 259)  ที่กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพ 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูทุกระดับความรู้ ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ บุคลากร          
ทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ผู้ท าหน้าที่นิเทศ     
ซึ่งประกอบด้วย ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชา การสอน การวิจัย และเทคโนโลยี   
ต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่โค้ช (Coach) และผู้ดูแลให้ค าปรึกษา (Mentor) ฯลฯ 
เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา     
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และเฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549: 23)  ได้กล่าวว่าการโค้ช
เป็นการด าเนินการที่เน้นปฏิสัมพันธ์รายบุคคลหรือกลุ่มย่อยที่ผู้ที่มีหน้าที่ชี้แนะได้ช่วยเหลือให้ผู้ได้รับ
การชี้แนะ สามารถวัดกรอบความคิด ทบทวนการท างานที่ผ่านมา และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
งาน/แก้ปัญหาการท างานด้วยตนเอง นอกกจากนี้การโค้ชยังเป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือส าคัญ  
ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ได้รับการโค้ชตระหนักรู้ถึงความเป็นไปของตนเองและจุดที่ตนเองยืนอยู่ในทุก ๆ 
ด้าน อันมีความส าคัญยิ่งต่อการก าหนดเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบศั กยภาพ       
และความสามารถของตนเองที่จะน าไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งอยู่บนทัศนคติที่ดี  ผู้ที่มี
บทบาทอันยิ่งใหญ่นี้  ได้แก่ โค้ช (Coach) อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในการโค้ชบุคลากร เริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้ าใจในการโค้ช เป้าหมาย
วัตถุประสงค์  การเรียนรู้ เ พ่ือให้รู้จักธรรมชาติของผู้ที่จะได้รับการโค้ช วิธีการโค้ช (Coach)         
การวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการโค้ช ตลอดจนสามารถมีเทคนิคอันแยบยลเพ่ือปฏิบัติการโค้ชให้
สมบูรณ์จนจบกระบวนและทรงความมีประสิทธิภาพให้เกิดแก่ผู้ได้รับการโค้ช  ซึ่งการโค้ชนี้นับเป็น
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การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนางานประจ าของตนเอง ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานต่อไป  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่พัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรและคู่ฝึกอบรมให้แก่
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว เพ่ือให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือจะได้น า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาทักษะการการอ่านเชิงวิเคราะห์               
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป  
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดเน้นภาระงาน (Task-based learning) ของ Willis 
(1996) ประกอบด้วย ข้ันตอนการสอนที่เน้นภาระงาน  
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)   
โดยจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวเิคราะห์
ตามประเภทงาน 4 ประเภท ได้แก ่
                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. ทฤษฏีการพัฒนาหลักสตูรของไทเลอร์ (Tyler, 1949)  
เซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวสิ (Saylor, Alexender and 
Lewis, 1981) โอลิวา (Oliva, 1992) 
4. ทฤษฏีการคิดของบลูม Bloom (2010) และมาร์ซาโน 
(Marzano, 2000) 
 

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

 
 
 
 
 
 

     หลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช 
 

1.  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.  ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 

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

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 2.  เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

  3.  เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน    
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 4.  เพ่ือศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน               
ที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน    

 5.  เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 

ค ำถำมของกำรวิจัย 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัด    
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์       
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีองค์ประกอบ       
และเนื้อหาใดบ้าง 
 2. การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้               
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นอย่างไร 
 3. การทดลองใช้หลักสูตรและคู่ มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นอย่างไร 
 4. ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ เรียน
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
 5. การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม  
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์



 13 

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีความสามารถ            
ด้านการจัดการเรียนรู้หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม 
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีความสามารถ           
ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น   
ภาระงานและการโค้ชในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 28 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
   1.2.1 ระยะที่ 1 การจัดอบรม (Training)  
     กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึก
ประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
   1.2.2 ระยะที ่2 การติดตาม การโค้ช (Coaching Approach) 
     1.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการโค้ช ได้แก่  
       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  โดยเป็นนักศึกษาที่อยู่ในการนิเทศ         
ของผู้วิจัย ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
     1.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่  5       
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช ได้แก่  
       นักเรียนที่ก าลั ง เรียนอยู่ ในภาคเรียนที่  2  ภาคเรียนที่  2            
ปีการศึกษา 2559 เข้ากลุ่มทดลองตามชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็น      
กลุ่มตัวอย่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 233 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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 2. ตัวแปรที่ใช้ในกาวิจัย 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีด้วยกัน 2 ตัวแปร คือ 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
   หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการคิดวิเคราะห์               
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
          2.2  ตัวแปรตาม คือ    
   2.2.1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลังการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้     
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
       2.2.2 ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์แล ะคิดวิ เคราะห์                
ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 3. ด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริ มสร้างทักษะ  
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
ประกอบไปด้วยแนวคิดมุ่งเน้นภาระงานของ Willis (1996) โดยน าเนื้อหาสาระการอ่านที่ได้จาก 
บทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม 
 4.  ระยะเวลาในการวิจัย 
  การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะ   
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชซึ่ง
ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  4.1 ระยะที่ 1 การจัดอบรม (Training) 
   จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28 คน  ที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์             
และ  คิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จ านวน 4 วัน วันละ          
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง  ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559  
  4.2 ระยะที่ 2 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach) 
   ผู้วิจัยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร       
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและอาสาเข้าร่วมการโค้ช จ านวน 6 คน  เข้ากลุ่มทดลอง  โดยให้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้การเรียนรู้    
โดยเน้นภาระงาน จ านวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง  ไม่นับรวมทดสอบก่อน
และหลังเรียน ซึ่งทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559) จากนั้น
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ผู้วิจัยใช้กระบวนการโค้ช เพ่ือติดตามและชี้แนะกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนชั่วโมงสอนที่นักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดกิจกรรม  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู              

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกั น
ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

 การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ที่น ามาฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ    
การอ่านเชิงวิเคราะห์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน     
และการโค้ช ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม      
2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 4) การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม  

 หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  หมายถึง  
โปรแกรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้    
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร     
2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย                 
5) กระบวนการฝึกอบรม  6) กิจกรรมการเรียนรู้   7) สื่อและแหล่งเรียนรู้   และ 8) การวัด              
และประเมินผลหลักสูตร 

 การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning) หมายถึง การจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน วิเคราะห์งานหรือบทอ่านที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิด
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์   มีปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมห้อง  
โดยด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงานของ Willis (1996)  ซึ่งได้ประยุกต์ประเภทของงานมาแทรก  
เข้าไปในขั้นตอนของการจัดกิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก  และประเภทงาน        
4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่นักเรียนจะต้องได้รับการปฏิบัติ ทั้ งการดูวีดิทัศน์  ภาพ หนังสือเรียน  เรื่องเล่า           
ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
 2. ขั้นภาระงาน (Task) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน         
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากบทความ 
นิทาน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดี และวรรณกรรม ผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี้   

  2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์      
ตามประเภทงานปฏิบัติ (Task) ดังนี้ 1) การเปรียบเทียบ (Comparing) 2) การแก้ปัญหา (Problem 
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Solving) 3) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences)                    
และ 4) การสร้างสรรค์ (Creative Task)     
  2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน
ร่วมกันเพ่ือน าเสนอผลงานปฏิบัติ  

  2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผลการน า 
เสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน 
 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอนดังนี้ 

  3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาท่ีได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป 

  3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ 

   3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน หมายถึง การด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดแนวคิด Task-based learning  ประกอบไปด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนหลัก  
ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นการน าวีดิทัศน์ รูปภาพ เรื่องเล่ามาใช้ในการน าเข้าสู่
บทเรียน  2) ขั้นภาระงาน (Task)  ได้แก่ การฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์บทอ่าน
ต่าง ๆ เช่น  บทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม หลังจากนั้นให้ท าใบงาน  
แผนภาพความคิด เรียงความ งานเขียนอ่ืน ๆ การน าเสนองาน เป็นต้น และ 3) ขั้นหลังการภาระงาน 
(Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ผลงานทั้งของตนเองและเพ่ือนร่วม
ห้องท้ังนี้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

 การโค้ช (Coaching Approach) หมายถึง กระบวนการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู โดยใช้วิธีติดตามการโค้ช คอยให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้โค้ช ได้แก่ ผู้วิจัย  และผู้รับการโค้ช ได้แก่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 6 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพ่ือนักศึกษาจะได้พัฒนา
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเอง และพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน (Planning)  2) ขั้นติดตาม (Coaching)  
3) ขัน้วิเคราะห์ (Analyzing ) และ 4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying)  

 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หมายถึง  
คะแนนจากการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้   ซึ่งประเมินได้จาก 1) การทดสอบหลัง
การอบรม  โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดปรนัย       
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 2) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นมุ่งเน้นภาระงาน และ 3) การจัด 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 

 ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่เรียน           
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ซึ่งนักเรียนสามารถจ าแนกแยกแยะเนื้อหา และใช้
ความคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราว  เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่ อ่าน                  
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อย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียน น้ าเสียง  จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่อง            
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  โดยวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่าน           
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ เป็นแบบประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
หมายถึง ข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน   
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยน าบทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดีและวรรณกรรม  มาใช้เป็นข้อความ  
และข้อค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์  ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน       
20 ข้อ โดยผ่านการประเมินเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย และค่า
ความเชื่อมั่นแล้ว 

 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
หมายถึง ข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) ด้านการคิดวิเคราะห์       
3) ด้านแนวคิด task-based learning  และ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้   โดยเป็นแบบวัดชนิดปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  โดยผ่านการประเมินเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  การหาค่าอ านาจจ าแนก      
ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อม่ันแล้ว 

 โรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง สถานศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และอนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดลองแผนการจัด     
การเรียนรู้มุ่งเน้นภาระงาน ประกอบด้วย 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โรงเรียนโพรงมะเดื่อ โรงเรียนราชินิบูรณะ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้ารับการอบรม หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชา   
การสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รับการโค้ช  หมายถึง นักศึกษา สาขาวิชา      
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร            
การฝึกอบรม และเป็นนักศึกษาที่อยู่ในการนิเทศของผู้วิจัย  ซึ่งก าลังฝึกประสบการณ์ สอนใน
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

 นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559  จ านวน 233 คน โดยได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้มาจาก               
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 



 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 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 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการโค้ช (Coaching Approach) 
  6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
  6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

ความหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่น าการศึกษาไปสู่จุดมุ่ งหมาย มีนักวิชาการ         
หลายท่านได้กล่าวถึงหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2540: 14) กล่าวว่า  หลักสูตร  หมายถึง  โครงการหรือแผนข้อก าหนด
อันประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวัสดุต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เอกกัตถบุคคลไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง 
 วิชัยวงษ์ใหญ่ (2554: 95) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตร (Curriculum) 
มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “race-course” หมายถึง เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งขันเนื่องมาจาก
เป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประสบ
ความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต และในปัจจุบัน  
 ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ (2557: 120) กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า “หลักสูตร” 
หมายถึง มวลประสบการณ์ที่ทางโรงเรียนจั ดให้แก่ผู้ เรียน เ พ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุ เป้าหมาย                 
ตามความสามารถ  ซึ่งหลักสูตรสามารถอธิบายความหมายได้ 2 อย่าง คือ  1) หลักสูตรความหมาย
อย่างกว้าง และ 2) หลักสูตรความหมายอย่างแคบ 

18 



 19 

     Saylor, Alexander and Lewis (1981: 8) ได้กล่าวถึงหลักสูตรไว้ว่า คือ การจัดเตรียม
มวลประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล ความมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างกว้าง ๆ 
และจุดมุ่งหมายเฉพาะโรงเรียน 
 Taba (1962) กล่าวว่า หลักสูตรคือแผนส าหรับการเรียนรู้ หลักสูตรทุกประเภทต้อง
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่แน่นอน ตามปกติหลักสูตรจะบรรจุข้อความที่เป็นจุดมุ่งหมาย       
และจุดมุ่งหมายเฉพาะ หลักสูตรชี้ ให้เห็นถึงการเลือกและการจัดเนื้อหา ทั้งยังบ่งบอกหรือ          
แสดงแนวทางที่แน่นอนของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเพราะมีจุดมุ่งหมายหรือการจัดเนื้อหา    
เป็นตัวก าหนดหรือไม่ก็ตาม ประการสุดท้ายหลักสูตรจะรวมแผนการประเมินผลเข้าไว้ด้วย 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร คือมวลประสบการณ์สอนที่ทางโรงเรียน
จัดให้แก่ผู้เรียน โดยก าหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตรทุกประเภทต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ
ที่แน่นอน 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะเป็น
โครงร่างต่อการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียน      
ในแต่ละวัยแต่ละระดับการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม่ จากการศึกษาเอกสาร
พบว่ามีผู้ที่กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้โดยสรุป ดังนี้  

 ฆนัท ธาตุทอง (2552: 8) กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู 
 2. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 3. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าเด็กควรได้รับสิ่งใดบ้างที่เป็น
ประโยชน์แก่เด็กโดยตรงและแก่สังคม 
 4. หลักสูตรย่อมก าหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคม    
อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
 5. หลักสูตรย่อมก าหนดวิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุก 
 6. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้  ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ                 
และเจตคติในอันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ 
 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554: 13) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 
 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
 3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 
 4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติแก่ครู 
 5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก    
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%86%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87.aspx?keyword=%e0%b8%86%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%97+%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87&search=author
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 6. หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า ผู้เรียนและสังคม
ควรจะได้รับสิ่งใดบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 
 7. หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิต         
อยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 
 8. หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า วิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
และผาสุกอย่างไร 
 9. หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร 
               10. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้  ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ         
และเจตคติของผู้ เรียนในอันที่จะอยู่ร่วมในสังคม และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน             
และชาติบ้านเมือง 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปความส าคัญของหลักสูตรได้ว่า  หลักสูตรเป็นแนวทาง 
ในการปฏิรูปครู  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองดี         
ของประเทศชาติ  นอกจากนี้หลักสูตรยังเป็นตัวก าหนดแนวความรู้  ความสามารถ ความประพฤติ      
และเจตคติท่ีดีของผู้เรียน 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
 องค์ประกอบของหลักสูตร มีความส าคัญต่อหลักสูตร เพราะหากผู้ใช้หลักสู ตรจัด
องค์ประกอบหลักสูตรไม่ครบ หลักสูตรนั้น ๆ อาจจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมี
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2558: 20-21) กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรว่าประกอบ ไปด้วย 
 1. จุดประสงค์ (Objective) จะเป็นแนวทางของการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนรู้ว่า       
มีจุดประสงค์อะไรในการสอน ต้องสอนเนื้อหาอะไร สอนให้แก่ใคร สอนท าไม และจะมีวิธีการสอน
และการประเมินผลอย่างไร 
 2. เนื้อหาวิชา (Subject Matter) หมายถึง สาระของความรู้และประสบการณ์          
ในการแสวงหาความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เนื้อหาวิชาจะเป็นรายละเอียดของสาระความรู้    
และประสบการณ์ดังกล่าวที่น ามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้ได้มีคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 3. วิธีสอนและการจัดด าเนินการ (Methods and Organization) หมายถึงการแปลง
จุดประสงค์ของหลักสูตรไปสู่การสอน และสอนเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดด้วยการใช้วิธีการ
สอนแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ มีความรู้ สมรรถภาพ ทักษะ เจตคติ 
และคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 4. การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
และประเมินว่าผู้ เรียนมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ เจคติ และคุณสมบัติตามจุดประสงค์            
ของหลักสูตรหรือไม่ โดยใช้จุดประสงค์เป็นแนวทางหรือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
 ธ ารง บัวศรี (2532: 8) กล่าวว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.  เป้าประสงค์ และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) 
หมายถึง สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
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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
หลังจากท่ีได้เรียนวิชานั้นไปแล้ว 
 5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะ และความสามารถ
ที่ต้องการให้มี รวมทั้งประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 
 6. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะ และความสามารถ หลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
 7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัด      
การเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน และหลักสูตร 
 9. วัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional 
Media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม และแถบวีดิทัศน์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอน 
 สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 18-19) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรโดยสรุปได้ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้ที่ผ่านหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญเพราะเป็นตัวก าหนดทิศทาง          
และขอบเขตในการศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหา และกิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรการ 
อย่างหนึ่งในการประเมินผล 
 2. เนื้อหา (Content) 
  เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว กิจกรรมขั้นต่อไปคือ การเลือกเนื้อหา    
ประการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการ
ตั้งแต่การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การเรียงล าดับเนื้อหาสาระ พร้อมการก าหนดเวลาเรียน      
ที่เหมาะสม 
 3. การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
  เป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท า
วัสดุหลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู เอกสารหลักสูตร แผนการสอน แนวการสอน และแบบเรียน ฯลฯ   

  การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดโต๊ะเก้าอ้ี 
ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน จ านวนครู และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

  การด าเนินการสอน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดในขั้นการน าหลักสูตรไปใช้          
เพราะหลักสูตรจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้าน       
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การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการสอน ตลอดทั้งปรัชญาการศึกษา    
ของแต่ละระดับ จึงท าให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) 

  การประเมินผลหลักสูตร คือ การหาค าตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ก าหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมาย หรือไม่มากน้อยเพียงใด และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลักสูตรเป็นงานใหญ่     
และมีขอบเขตกว้างขวาง ผู้ประเมินจ าเป็นต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า 
 ทาบา (Taba, 1962: 10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร 4 ประการ สรุปไดว้่า 
 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 2. เนื้อหา และจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 
 3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4. วิธีการประเมินผล 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรตามที่นักการศึกษาได้ก าหนดไว้       
ตามท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของหลักสูตร มี 4 ประการ คือ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ผลที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2. เนื้อหา  คือ สาระของความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 3. วิธีสอนและการด าเนินการจัดการ เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็นการน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ โดยแปลงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเนื้อหาสาระ ไปสู่การเตรียมความพร้อมก่อน
การสอน เช่น การเตรียมวัสดุหลักสูตร หรือสื่อการสอน และการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย  
 4. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบสัมฤทธิผลของหลักสูตร เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
การเรียนการสอน และหลักสูตรในครั้งต่อไป ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือเป็นงานใหญ่ที่มีขอบเขต
กว้างขวางจะต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นกระบวนการ 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและกว้างขวาง จึงมีผู้ให้ความหมายของค าว่าการพัฒนา
หลักสูตรไว้ดังนี้ 

 กู๊ด (Good, 1973: 157) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ 
การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอนแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไป
จากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525: 10) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการ
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตร และการสอน 
คือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุง
ต าราแบบเรียน  คู่มือครู  และสื่อการเรียนต่าง ๆ การวัด  และการประเมินผลการใช้หลักสูตร        
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การปรับปรุงแก้ไข และการให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
หลักสูตร และการสอน รวมทั้งการบริหาร และบริการหลักสูตร 

 สุเทพ อ่วมเจริญ (2558: 33) กล่าวกว่า การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐาน        
ในการพัฒนาที่ส าคัญ ซึ่งพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นจริงในการพัฒนาหลักสูตรนั้นประกอบด้วย
พ้ืนฐานอย่างน้อย 3 ด้าน คือ พ้ืนฐานด้านปรัชญา พื้นฐานด้านจิตวิทยา และพ้ืนฐานด้านสังคม  

 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรคือการวางโครงการ           
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมาย มี 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรต้องอาศัยความจ าเป็นพ้ืนฐาน 3 ด้าน คือ พ้ืนฐานด้านปรัชญา พ้ืนฐาน
ด้านจิตวิทยา และพ้ืนฐานด้านสังคม 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะท าให้หลักสูตร         
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตอบสนองและความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร            
มีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1949) ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรไว้ ดังนี้  
 1. What is the purpose of the education? โรงเรียนควรมีจุดประสงค์             
ทางการศึกษาอย่างไร 
 2. What educational experiences will attain the purposes?  กิจกรรมการสอน 
เพ่ือประสบการณ์ทางการศึกษาใดที่จะท าให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว 
     3.  How can these experiences be effectively organized? ท าอย่างไรจึงจะจัด
กิจกรรมการสอนเพ่ือประสบการณ์ทางการศึกษาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. How can we determine when the purposes are met? ท าอย่างไรจึงจะระบุ
ได้ว่าบรรลุจุดประสงค์แล้ว 

    รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) ได้ก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้  
7 ขั้นตอน ดังนี้  

 1.  วิเคราะห์ความต้องการ: ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่าง ๆ 
ของสังคม และผู้เรียน  

 2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย: หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้ว          
จะก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน  

     3.  คัดเลือกเนื้อหาสาระ: จุดมุ่งหมายที่ก าหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญ 
ต่อการเรียนรู้  

 4.  จัดเนื้อหาสาระ: เนื้อหาสาระที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง            
และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน   

 5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอด คล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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 6.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้: ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระ
และความต่อเนื่อง  

 7.  ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล: ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร    
เพ่ือตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด ไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร  

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ  Saylor,  Alexander and Lewis (1981: 30)          
ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
 1.  ก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต (Goals, Objectives and Domains) 
การพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นสิ่งแรก เป้าหมาย         
แต่ละประเด็น จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่ง ๆ ของหลักสูตร ได้แก่  
  1.1  พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development)  
  1.2  ความสามารถทางสังคม (Social Competence)  
  1.3 ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continued Learning Skills)  
  1.4 ความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization)  
  เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขตต่าง ๆ จะได้รับการคัดเลือกจากตัวแปรภายนอก 
(External Variables) อย่างรอบคอบ ตัวแปรดังกล่าว ได้แก่ ทักษะและความต้องการทางสังคม 
แนวนโยบายของรัฐ ข้อค้นพบงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
 2.  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) เมื่อก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแล้ว นักพัฒนาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก   
และจดัเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้
เลือกแล้ว ทั้งนี้รูปแบบของหลักสูตรที่เลือกควรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมาย       
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน และลักษณะของสังคม ตลอดจนข้อก าหนด
ต่าง ๆ ของสังคม และปรัชญาทางการศึกษา 
 3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือก
รูปแบบของหลักสูตร (Curriculum Design) แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การน าหลักสูตรไปใช้             
โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดท าแผนการสอน (Instruction Plans) ตามรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอนจะ
เลือกวิธีการสอน วัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
ที่ได้ระบุไว้ 
 4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนจะต้องตัดสินใจเลือกเทคนิคการประเมินผล    
ที่สามารถตรวจสอบความส าเร็จของหลักสูตรได้ จุดเน้นของการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบรรลุตาม
เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลหลักสูตรควรเน้นที่การประเมิน         
ตัวหลักสูตร คุณภาพของการสอน และพฤติกรรมทางการเรียนของผู้เรียน  ผลจากการประเมิน     
ด้วยเทคนิควิธีการประเมินที่เลือกแล้วนี้จะช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยังคงใช้
หลักสูตรนี้ต่อไป ควรปรับปรุงแก้ไข หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว  
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 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva 
 Oliva (1992) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบหลักของกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การน าไปใช้        
และการประเมินผล 
 2. ธรรมเนียมปฏิบัติ คือ มีจุดเริ่มต้น และจุดจบ แต่ไม่จ าเป็นต้องตายตัว 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน 
 4. ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรและการสอน 
 5. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  
 6. รูปแบบเชิงวงจรมากกว่าเชิงเส้นตรง 
 7. เส้นทางการตรวจสอบย้อนกลับ 
 8. ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปในวงจรทุกจุด 
 9. ความคงเส้นคงวาและสมเหตุสมผลภายใน 
               10. มีความเรียบง่ายพอที่จะเข้าใจและด าเนินการได้ 
               11. แสดงส่วนประกอบในรูปของแผนภาพหรือตาราง 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบไปด้วย     
การวิเคราะห์ความต้องการ การก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ การคัดเลือกประสบการณ์
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และวัดและประเมินผล  
 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร  เนื่องจากเป็น    

การน าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  สู่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติเ พ่ือให้เกิดผล               
เป็นรูปธรรม การน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้หลักสูตรบรรลุผลตามเจตนารมณ์            
ของหลักสูตร 
 ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 

 สุมิตร คุณานุกร (2520: 130) และสงัด อุทรานันท์ (2532: 260) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ในทิศทางเดียวกันว่า การน าหลักสูตรไปใช้ คือ กระบวนการหรือขั้นตอน
ของการน าหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีการจัดปัจจัย และสภาพต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

 Sowell (1996: 369) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปปฏิบัติเป็นการเตรียมการที่จะน า
เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในห้องเรียน  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Fullan and Pomfret (1991: 
336) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่ง  ดังนั้นการน าหลักสูตรไปปฏิบัติคือการน าเอา
หลักสูตรไปสอนจริง 

 Beauchamp (1975: 164)  ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า  การน า
หลักสูตรไปใช้ หมายถึง การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยกระบวนการที่ส าคัญที่สุด คือ การแปลง
หลักสูตรไปสู่การสอน การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูได้มีพัฒนาการเรียนการสอน 
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 จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การน าหลักสูตรไปใช้  คือ การด าเนินงาน              
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นสามารถด าเนินไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 องค์ประกอบการน าหลักสูตรไปใช้ 

 การน าหลักสูตรไปใช้ จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผน 
และเตรียมการไว้ทั้งนี้ในการประชุมทบทวนประสบการณ์ต่าง ๆ ของประเทศในเอเชีย                 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ (APEID, 1977: 3-29) ได้สรุปเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการน าหลักสูตรไปใช้ดังนี้ 

 1.  วางแผนและเตรียมการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติโดยให้คนหลายกลุ่มเข้าร่วมแสวงหา 
การสนับสนุนจากประชาชนและจัดเตรียมทรัพยากร (มนุษย์และวัสดุ) ให้พร้อม 

 2.  จัดให้มีหน่วยงานส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว 
 3.  ก าหนดวิถีทาง และกระบวนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนรวม                

เหตุผลต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจูงใจครู และติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรไปปฏิบัติก็ควรจะเป็นวิธีการปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์และมีกระบวนการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพพอที่จะมั่น ใจได้ว่าหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นนั้น จะได้มีโอกาส น าไปปฏิบัติจริง
อย่างแน่นอน สิ่งที่ควรค านึงถึงในการน าหลักสูตรไปใช้คือ กระบวนการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 196-198) ได้เสนอแนวคิดการน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายว่าควรมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 
 2.  ท าโครงการ และวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 3.  ประเมินโครงการศึกษาทดลองหลักสูตร 
 4.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 5.  การอบรมครู ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
 6.  น าหลักสูตรไปปฏิบัติจริง หรือขั้นการด าเนินใช้หลักสูตรเต็มรูป ได้แก่ 
  6.1  ศึกษาหลักสูตร ก าหนดแผนการสอน วางแผนงบประมาณ และบริหารหลักสูตร 
  6.2  พัฒนาวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสารอ่านเสริม สื่อการเรียน 
  6.3  ความพร้อมของคร ูโดยท าในรูปแบบการฝึกอบรม การบริการสนับสนุนวิทยากร 
  6.4  การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  6.5  การประเมินผลผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร 
 7.  การอบรมครูเพ่ิมเติมในส่วนที่จ าเป็นในระหว่างการใช้หลักสูตร 
 8.  การติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรต้องประกอบไปด้วย 
การตรวจสอบโครงการ การท าโครงการ การประเมินโครงการ การประชาสัมพันธ์ การอบรมครู  
ผู้บริหาร การน าหลักสูตรไปใช้จริง และการอบรมครูระหว่างการน าหลักสูตรไปใช้ 
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การประเมินหลักสูตร 
 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรม    
ต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือน ามาประเมินคุณภาพของหลักสูตรนั้น โดยนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 192) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า การประเมิน
หลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่
ประเมินเพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่ พัฒนาขึ้นมานั้น             
ว่าอย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใด หรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ มีส่วนใด         
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542: 30) กล่าวว่าการประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลน าผลมาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเพื่อหาข้อบกพร่องหรือปัญหาและพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร 

 รุจิร์ ภู่สาระ (2546: 143) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้หลายนัยว่า            
การประเมินหลักสูตร หมายถึง 1) การวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้            
ในเชิงปริมาณ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนกับมาตรฐาน 3) การอธิบาย       
และการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 4) การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก        
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร และ 5) การใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ          
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 

      มาเรียม นิลพันธุ์ (2553: 30) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation)
หมายถึง กิจกรรมที่เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร มาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง     
ถึงระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักสูตรเกี่ยวกับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะความสามารถ 
สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริง      
ความผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบต่อหลักสูตร ในอันที่จะน าไปหาแนวทางเพ่ือตัดสินใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การปรับปรุงการด าเนินหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป หรือยกเลิกหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดท า ทดลองใช้และผล       
ของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่า และคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 Oliva (2001) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการของความยินดี การได้รับ
และการให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ทางเลือกในการตัดสินใจ
เบื้องต้นพิจารณาจากผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
หรือการยกเลิกหลักสูตร 
 จากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณาคุณค่า          
และตัดสินคุณภาพของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลการใช้
หลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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 ความส าคัญของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร คือการหาค าตอบว่าหลักสูตรนั้นบรรลุผลตามที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ไว้หรือไม่ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินหลักสูตรดังนี้ 
 มารุต พัฒผล (2556: 14-15)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประเมินหลักสูตร       
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 1. การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร  ช่วยท าให้ทราบว่าเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง 
หรือไม่ มีความชัดเจน  อ่านแล้วเข้าใจตรงกันหรือไม่ ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่ 
ผู้บริหารและผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่จะใช้เพียงใด  แผนการใช้หลักสูตรมีความชัดเจน
เพียงใด ซึ่งการประเมินหลักสูตรก่อนการใช้หลักสูตร เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการใช้หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร ช่วยท าให้ทราบว่าการใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
เพียงใด   เช่น การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ฯลฯ   การประเมินระหว่างใช้หลักสูตรเน้นการประเมินเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนา (Evaluation for Improvement) เป็นส าคัญ 
 3. การประเมินหลังการใช้หลักสูตร  ช่วยท าให้ทราบประสิทธิผลของหลักสูตร คือ 
คุณภาพของผู้ เรียน ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการรู้คิด 
(Cognitive) ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor) และดา้นอารมณ์และเจตคติ (Affective)  
 ดังนั้น การประเมินหลักสูตรมีส่วนช่วยท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีข้อมูล สารสนเทศ 
เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย              
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหาสาระ 
หรือรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร (Personal Development)  
และการโค้ช (Coaching Approach) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ (Personal Development) 
 แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพ มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวไว้หลายท่านด้วยกัน  
ดังนี้ 
 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ   
 การพัฒนาวิชาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพหรือการท างานให้กับบุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และเจตคติในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพไว้ดังนี้ 
  วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 259) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับครูทุกระดับความรู้ ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้ท าหน้าที่นิเทศ  ซึ่งประกอบด้วย                        
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชา การสอน  การวิจัย  และเทคโนโลยีต่าง ๆ  รวมทั้งผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่โค้ช (Coach) และผู้ดูแลให้ค าปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนา
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ในวิชาชีพของบุคลากรต่าง ๆ  ดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 การพัฒนาวิชาชีพ  (Professional Development: PD)  หรือการพัฒนาบุคลากร       
ให้เป็นมืออาชีพ (Professional) เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21                  
ควบคู่กับการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านในยุคศตวรรษที่ 21 นี้  การพัฒนาผลผลิต
หรือผลลัพธ์ให้มีคุณภาพสูง ย่อมต้องอาศัยผู้ปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน ค าว่า การพัฒนาวิชาชีพ  
เดิมเรียกการพัฒนาบุคลากร (Staff  Development) เป็นที่พูดถึงกันแพร่หลาย รวมทั้งแนวคิด 
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง  
 จากแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความส าคัญ
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม 
เป้าหมายทางการศึกษาตลอดจนหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาด้านต่าง 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
ท างานของบุคลากรในหน่วยงาน มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 144) กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพว่า การพัฒนาบุคลากรหรือ
การพัฒนาในวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดให้ส าหรับครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือให้มีความรู้  มีความสามารถ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพั ฒนาครู                   
และบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และส่งผลถึงพัฒนาการด้านคุณภาพของนักเรียน               
ในที่สุด 

 Bredeson (2003: 32-37) กล่าว่า การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การด าเนินการให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการส่งเสริมให้มีการคิดทบทวนการท างาน และสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Brede Son, 2003: 32)  กล่าวว่า การพัฒนา
วิชาชีพนอกจากมีมิติเรื่องการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังมีมิติของการ
พัฒนาเรื่องบุคคล (Personal Development) ที่เน้นเรื่องการด าเนินชีวิต การแก้ไขปัญหาทางด้าน
จิตใจที่สัมพันธ์กับการท างาน การพัฒนาวิชาชีพจึงให้ความส าคัญกับทั้งสองมิตินี้กับอัตราส่วนที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการพัฒนา เช่น การให้ค าปรึกษา (Counseling) เน้นการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ/อารมณ์ ส่วนการฝึกอบรม (Training) เน้นการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
การท างาน 
 Gus key (2000: 16-21) เสนอว่าการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเป็นกระบวนการแล้ว
กิจกรรมที่ ได้ออกแบบไว้ เ พ่ือส่ ง เสริมบุคลากรในด้านความรู้  ทักษะ และเจตคติ  ที่มุ่ ง ไป                     
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ที่การพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป การพัฒนาวิชาชีพเป็นกระบวนการที่ 1) มีเป้าหมาย               
ในการท างาน (Intentional) 2) มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Ongoing) และ 3) การด าเนินงาน
เป็นระบบ (Systemic) ส่วนนิยามของการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานั้น Gordon 
(2004: 23) เสนอว่าเป็นการประสานองค์ประกอบต่าง ๆ  ในการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 
ให้แก่นักการศึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม/องค์กร เพ่ือให้สามารถด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตร   
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาหรือ
กล่าวคือ ในการด าเนินการนั้นมีเรื่องของ 1) การเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่
นักการศึกษา 2) การด าเนินการหลัก (Core Leanest) ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน  
การสอน และ 3) มีเป้าหมายการพัฒนา คือ คุณภาพผู้เรียน 
 Speak and Hirsh, 1988 and Levine, 2002 ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนา
วิชาชีพครูว่า เป็นกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน โดยการจัดของหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาครูและบุคลกรในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและความรู้ 
ความพึงพอใจในงานและอาชีพ ช่ วยส่ง เสริมงานในวิชาชีพของตนเองให้ เจริญก้าวหน้า                 
และมีสมรรถภาพในการท างานที่สูงขึ้นน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
และการเรียนการสอน 

 จากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  การพัฒนาวิชาชีพ (Personal Development) หมายถึง 
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และท้ายสุดส่งผลต่อ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอนอีกด้วย 
 ประเภทของการพัฒนาวิชาชีพ 
 การพัฒนาวิชาชีพเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ  เฉลิมชัย                   
พันธ์เลิศ (2549: 13) ได้กล่าวถึงประเภทของการพัฒนาวิชาชีพไว้ดังนี้ 

 การพัฒนาวิชาชีพจัดได้ 2 รูปแบบ (Vaughn and Coleman, 2004: 25-26)  คือ
รูปแบบแนวดิ่ง (Top-down) เป็นการพัฒนามาจากนโยบายสายบังคับบัญชา และรูปแบบแนว
ระนาบ (Bottom-up) เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคลในหน่วยงาน งานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษาได้เสนอแนะว่า  รูปแบบแนวระนาบ (Bottom-up) 
น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่การท างานได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิชาชีพทั้งสองรูปแบบต่าง ๆ   
มีผลดีและผลเสียแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการน าไปใช้ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา 
จุดเน้นของเนื้อหาที่ต้องการพัฒนา และระดับการส่งเสริมช่วยเหลือการท างาน นอกจากนี้มีข้อค้น
พบว่าทั้ง 2 รูปแบบ ต่างเอ้ือให้ครูได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ถ้ามีการจัดให้มีการสะท้อนผล   
การท างานในรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพนั้นด้วย  

 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพจัดได้ 2 รูปแบบ  คือ  รูปแบบแนวดิ่ง (Top-down)      
เป็นการพัฒนามาจากนโยบายสายบังคับบัญชา และรูปแบบแนวระนาบ (Bottom-up) เป็นการพัฒนา  
ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของบุคคลในหน่วยงาน ทั้งสองรูปแบบมีผลดีและผลเสียแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับระยะเวลา เนื้อหา ระดับการช่วยเหลือ ทั้งนี้ทั้งสองรูปแบบต่างช่วยกันพัฒนาศักยภาพ   
ของครูเป็นอย่างดีถ้าได้รับการสะท้อนผลการท างาน 
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 ลักษณะส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพ   
 การพัฒนาวิชาชีพมีลักษณะส าคัญหลายประการ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ดังนี้ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 260-261) กล่าวถึงลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพไว้ดังนี้ 
 1. เป็นการพัฒนาที่ใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Based on Data) 
 2. ครูหรือผู้ที่จะพัฒนา คือ ศูนย์กลางของการใช้ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ 
 3. การพัฒนาวิชาชีพอาศัยวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพ
(Culture of Learning Together) 
 4. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีผู้บริหารและเพ่ือนสนับสนุนให้ความร่วมมือ 
 5. การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องส่งเสริมทางการเรียนรู้        
ของนักเรียนและครู 
 6. การเรียนรู้ของนักเรียน คือ จุดเน้นแรกที่ส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ 
 7. การพัฒนาวิชาชีพต้องน าข้อมูลจากการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติ 
(Research Based Knowledge) 
 8. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมการปรับปรุงดัดแปลงวิธี
ปฏิบัติให้ดีที่สุดเสมอ 
 9. การพัฒนาวิชาชีพต้องพัฒนาในขณะท างานและต่อเนื่อง มีการอภิปราย มีการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การโค้ชโดยเพ่ือน (Peer Coaching) 
การศึกษาเป็นกลุ่ม (Study Group) การวิจัยให้ปฏิบัติการ (Action Research) และการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ จากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจริง 
 จากลักษณะวิชาชีพข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ลักษณะของวิชาชีพนั้นผู้บริหารจะต้องเป็น
ผู้สนับสนุน ครูมีบทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การพัฒนาวิชาชีพจะประสบผลส าเร็จ
ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือ
ดัดแปลงวิธีปฏิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 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 เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ท าหน้าที่นิเทศหรือโค้ชและผู้สอนเป็นความร่วมมือกัน
คิด ปฏิบัติและทดลองในสิ่งที่ศึกษาเป็นไปได้และมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้สอน เป็นการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยการยอมรับไว้ใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) การเป็นมิตรแท้ในวิชาชีพ                 
การเปิดใจกว้าง ยอมรับการเสนอแนะ การวิพากษ์จากกันและกัน ซึ่ งทั้ งสองฝ่ายจะต้อง                        
มีการฝึกอบรมด้านเทคนิคและทักษะที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร การพูด 
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สนทนา การให้ค าแนะน าแก่กัน องค์ประกอบ หรือวงจรของการปฏิบัติต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง               
มีการฝึกปฏิบัติจริงทุกองค์ประกอบ 
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ Cognitive Coaching หรือการโค้ชทางปัญญา  
เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ สติปัญญาระหว่างผู้โค้ชและผู้สอน ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ
พัฒนางาน การโค้ชในลักษณะนี้ทั้งฝ่ายโค้ชและฝ่ายรับการโค้ชจะต้องมีการอบรมด้านเทคนิค                
และทักษะมาเป็นอย่างดีทั้งการสื่อสาร การพูด และการสนทนา 
 วัตถุประสงค์หลักของ Cognitive Coaching  
 วัตถุประสงค์หลักของ Cognitive Coaching มีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
 1. ส่งเสริมและสร้างความเคยชินในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง           
อย่างต่อเนื่อง (Self Directed Learning) 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานตนเองให้ก้าวหน้า (Self Managing) 
 3. ส่งเสริมการติดตามดูแล และการทบทวนงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ (Self 
Monitoring) 
 4. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในตนเอง และปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่เสมอ (Self  
Modifying) 

 กระบวนการ Cognitive Coaching Process (Cycle) 
 การโค้ชเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น

การพัฒนาที่เป็นไปในลักษณะมิตรแท้ กล่าวคือผู้ โค้ชคอยติดตาม ให้ค าแนะน าผู้รับการโค้ช             
การโค้ชจึงเป็นกระบวนการ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน (Planning) โค้ช ผู้รับการโค้ชและครูร่วมมือกันวางแผนโดยเน้นครู                
เป็นส าคัญ มีหน้าที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมทักษะการคิดและสติปัญญาเพ่ือ 
  1.1 ระบุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ชัดเจน 
(Desired Results/Outcomes) 
  1.2 ก าหนด/ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน (Success 
Indicator) และวางแผนการเก็บข้อมูลและหลักฐานความส าเร็จ (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 ไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกี่ยวกับกระบวนการโค้ช ผลส าเร็จ และแนวทาง      
ในการพัฒนาให้ดีขึ้น (Reflect and Explore Refinement) 
 2. ขั้นติดตามดูแลช่วยเหลือโดยผู้ที่เป็นโค้ช (Coaching or Mentoring) เพ่ือ 
  2.1 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

      2.2 ครูใช้เทคนิควิธี  กลยุทธ์  ที่ เลือกใช้ในการปฏิบัติมีประสิทธิภ าพและเกิด
ประสิทธิผล 
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 3. ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing) โค้ช ผู้รับการโค้ช และครูร่วมมือกัน โดยเน้นครูเป็นส าคัญ 
โค้ชคอยสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้ครูหรือผู้รับการโค้ชได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ไตร่ตรองสะท้อนความคิด และผลการปฏิบัติของตนเอง สรุปความพึงพอใจ      
ที่เกิดขึ้น (Reflecting) 
            3.2 คิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลอ้างอิง เพื่อสนับสนุนผลส าเร็จที่เกิดข้ึน 

    3.3 คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อ้างอิง ระบุความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 

 4. ขั้นประยุกต์ ใช้  (Applying)  การสนับสนุนให้ครู /ผู้ รับการโค้ชน าผลส าเร็จ               
จากการปฏิบัติไปใช้ต่อไป 
  4.1 ผู้ รับการโค้ชหรือครูสร้ างความรู้  และความเข้าใจใหม่จากการปฏิบัติ                
เสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  4.2 ครูไตร่ตรองสะท้อนความคิดเกี่ยวกับกระบวนการโค้ช และการปฏิบั ติ              
การโค้ช (Coaching)  และระบุสิ่งที่รู้และสิ่งที่ได้มาซึ่งความรู้ หรือสิ่งที่ยังไม่รู้ คิดหาวิธีการที่ท าให้
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติของตนเอง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 จากค ากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า  กระบวนการโค้ชมีทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 
1) ขั้นวางแผน (Planning) โค้ช ผู้รับการโค้ชและครูร่วมมือกันวางแผนโดยเน้นครูเป็นส าคัญ โค้ชคอย
สนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมทักษะการคิดและสติปัญญา 2) ขั้นติดตามดูแลช่วยเหลือโดยผู้ที่เป็นโค้ช 
(Coaching or Mentoring) 3) ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing) โค้ช ผู้รับการโค้ช และครูร่วมมือกัน โดย
เน้นครูเป็นส าคัญ โค้ชคอยสนับสนุนช่วยเหลือ  และ 4) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) สนับสนุนให้ครู/
ผู้รับการโค้ชน าผลส าเร็จจากการปฏิบัติไปใช้ต่อไป 
 การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective Professional  
Development) 

 การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรนั้น ๆ ซึ่ง วัชรา เล่าเรียนดี 
(2556: 261) ได้กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่ามีลักษณะที่ส าคัญคือ 
 1. เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่หยุด (Life Long Learning) 
 2. มีการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับกับโอกาสในการคิดไตร่ตรอง  
เป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่ม มีการสืบเสาะความรู้เป็นกลุ่ม มีการโค้ชและช่วยดูแล การปฏิบัติงาน    
ทุกขั้นตอน 
 3. เป็นการพัฒนาที่โรงเรียน (School; Based) และขณะปฏิบัติงาน (Job-embedded)  
 4. เน้นความร่วมมือกัน เปิดโอกาสให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ อย่างเปิดเผย
(Collaboration)  
 5. เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติผลส าเร็จทางการเรียน 
 6. กระตุ้นสนับสนุนการด าเนินงานที่โรงเรียน โดยครูเป็นผู้ริเริ่มเองก่อน (Teacher  
Centered) 
 7. อยู่บนฐานของความรู้จริงด้านการสอน 
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 8. ใช้หลักการ แนวคิด การสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theories)              
กับการสอนและการเรียนรู้  
 9. ให้ความส าคัญกับครูทุกคนว่าเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ใหญ่ (Professional) 
               10. ให้เวลาและมีมีการติดตามช่วยสนับสนุน (Mccall, 1997) 
 จากค ากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร เน้นการเรียนรู้ของนักเรียน 
กระตุ้นให้โรงเรียนสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ต้องริเริ่มเองก่อน นอกจากนี้จะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ให้เวลาและมีการติดตามสนับสนุนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช (Coaching Approach) 
 การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการให้ค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนางานและศักยภาพของผู้รับการโค้ช ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายท่าน      
ได้กล่าวถึงความส าคัญและความหมายของการโค้ชไว้ดังนี้ 
 ความส าคัญของการพัฒนาโค้ช 
 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจ าเป็นจะต้อง             
มีการติดตาม ชี้แนะ เพ่ือช่วยเหลือให้พัฒนางานต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้การโค้ชนับว่ามีความส าคัญ          
อย่างยิ่งที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร  ซึ่ง วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 280) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการพัฒนาโค้ชไว้ว่า โค้ช  มีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากผู้ท าหน้าที่นิเทศ โค้ชมีบทบาท
หน้าที่เพื่อส่งเสริมพัฒนา  ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การโค้ช (Coaching) เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว มีผลการวิจัยสนับสนุนผลส าเร็จ 
ดังนั้น การรับมอบหมายหน้าที่โค้ชจึงมีเงื่อนไขมากที่แตกต่างจากการท าหน้าที่นิเทศ สมรรถนะ   
ความเชี่ยวชาญในการโค้ชเป็นองค์ประกอบส าคัญในการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังจะเห็นการโค้ช  วิธีการโค้ชแบบต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพหลาย ๆ  
ด้านเกิดข้ึนมาก ในปัจจุบัน การโค้ชจึงจัดได้ว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพครู 
 จะเห็นได้ว่าการโค้ชนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เป็นวิธีการที่พัฒนาทั้งความรู้ สติปัญญา 
ทักษะหรือแม้กระทั่งเจตคติต่าง ๆ ของผู้รับการโค้ช ท าให้ผู้รับการโค้ชรู้สึกว่ามีคนคอยให้ค าแนะน า 
ติดตาม และให้ค าปรึกษาตลอดเวลา เป็นกัลยาณมิตรในการท างานเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผลต่อไป 

 ความหมายของการโค้ช (Coaching)  
 การโค้ชนับว่ามีความส าคัญที่ท าให้บุคลากรในหน่วยงานรู้สึกว่าได้รับค าชี้แนะ แนะน า

หรือให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีผู้ให้ความหมายของการโค้ชไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี้ 
 นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 2) กล่าวว่า การโค้ชเป็นการให้ค าปรึกษาหรือ  

สอนงาน หรือการท าหน้าที่โค้ชในการเล่นกีฬาต่าง ๆ หรือการสอนงานให้ลูกน้องของตนเอง ผู้สอนงาน 
(Coach) ซึ่งผู้บริหารทุกระดับสามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกน้อง/ บุคลากรที่อยู่ ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกัน   การสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผล             
การปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของบุคลากร  
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 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 291-292) ได้กล่าวถึงการโค้ชว่า การโค้ช (Coach)  แตกต่าง
จากการนิเทศ (Supervision) โดยสิ้นเชิง แต่การโค้ชเป็นการพัฒนาจากการนิเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส าคัญเดียวกัน คือ การประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ การโค้ช
กับการนิเทศยังแตกต่างกันในด้านตัวบุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศและท าหน้าที่โค้ช ผู้ท าหน้าที่นิเทศ     
อาจหมายถึง ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์  ผู้บริหาร หรือผู้มีความรู้ความช านาญ ส าหรับการโค้ช 
อาจหมายถึง ครูหรือเ พ่ือนครูหรือผู้มีความเชี่ยวชาญ ผู้ รู้ผู้ เชี่ยวชาญที่ เต็มใจท าหน้าที่ โค้ ช            
และการนิเทศมักมีการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเสมอ แต่การโค้ชต้องหลีกเลี่ยง         
การประเมินผลครูให้มากที่สุด บรรยากาศในการโค้ชมีความเป็นเพ่ือนร่วมพัฒนางาน เพ่ือนร่วม
วิชาชีพ และสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยในการใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ ในห้องเรียน ผู้ท าหน้าที่โค้ช
เรียนรู้และพัฒนาควบคู่กับผู้รับการโค้ช การโค้ชเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกันทั้งสองฝ่าย        
และต่อเนื่องที่ต้องร่วมมือกันสังเกตการสอนกันและกัน และทดลองสิ่งใหม่ ๆ การโค้ชต้องถือว่า
โรงเรียน  คือ  ห้องทดลองเพ่ือการเรียนรู้   การโค้ชต้องปราศจาก  การประเมินคุณภาพครู              
หรือการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติโดยผู้บริหาร  

 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่า         
ผู้ชี้แนะ สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ชี้แนะช่วย ให้บุคคลได้บรรลุ
เป้าหมายการท างานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคล  มีความ
เข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเองแสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการท างานที่จะตามมา กระบวนการชี้แนะ
จึงเป็นกระบวนการเสริมพลังอ านาจ (Empowering Process) 
 ลักษณะและรูปแบบการโค้ช (Coaching) 
 Gordon (2004: 53-54)  ได้รวมรวมและสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ และได้ก าหนด
ลักษณะและรูปแบบการโค้ชไว้ดังนี้ 
 1. การโค้ชทางเทคนิค (Technical Coaching) เป็นการโค้ชที่ให้ความช่วยเหลือครู   
โดยให้ครูสามารถถ่ายโยงสิ่งที่เรียนรู้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยการช่วยเหลือ   
อย่างเข้มข้น  
 2. กลุ่มเรียนรู้เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching Study Teams)  โดยกล่าวถึง Joyce 
and Showers ได้พัฒนารูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยให้ครูในโรงเรียนช่วยกันเป็นทีมในการเรียนรู้ 
สมาชิกแต่ละคนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของตน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนครูด้วยกัน 
เป็นรูปแบบที่ไม่ได้จัดให้มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน   
 3. การโค้ชแบบกลุ่ม (Team Coaching) รูปแบบนี้ได้บูรณาการมาจากการโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Coaching Study Teams) เข้ากับการสอนร่วมกัน (Co-teaching)                 
คล้ายกับรูปแบบของ Joyce and Showers โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะน าความรู้จากการฝึกอบรม
มาใช้ในชั้นเรียน เป็นผู้โค้ชการสอน ช่วยครูในการวางแผนการสอน ปฏิบัติการสอนและประเมินสิ่งที่
เรียนรู้ 
 4. การโค้ชแบบปัญญา (Cognitive Coaching) Costa and Ganston (1994)       
เป็นผู้พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นเพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะทางปัญญาไปจนถึงระดับที่สามารถก ากับ วิเคราะห์ 
และประเมินตนเองได้ โดยช่วยเหลือครูในการตัดสินใจวางแผนการสอน การสะท้อนผล  การจัดการ
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เรียนรู้ และการน าไปใช้ มี 3 ขั้นตอน คือ การประชุมวางแผน การสังเกตการสอน และการประชุม
สะท้อนผลการเรียนรู้ 
 5. การโค้ชแบบร่วมมือกันพัฒนา (Responsive Coaching) เป็นการโค้ชที่มีเป้าหมาย
เพ่ือช่วยเหลือครูในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  แต่ไม่มีเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ   
ความสนใจ เป้าหมาย และปัญหาของครูแต่ละคน บางคนเรียกรูปแบบนี้ว่า Collegial Coaching  

 นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 36) ได้กล่าวถึงลักษณะของการโค้ชไว้ดังนี้ 
 1. การโค้ชเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องการการเรียนรู้การฝึกฝน การท าซ้ าและใช้
เวลา เป็นกระบวนการที่บุคคลเสริมพลังอ านาจให้กับตน เพราะบุคคลจะพัฒนาความรู้และทักษะ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมีอัตราต่างกัน การน าไปใช้ (Application) และการสะท้อน (Reflection)        
จึงจ าเป็นต้องมีข้ึนหลังการท างานทุกขั้นตอน 
 2. การโค้ชเป็นการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) เป็นการถ่ายโยงความรู้ทักษะ
และ/หรือคุณค่า และทัศนคติจากผู้ชี้แนะไปสู่ผู้เรียน ผ่านความสัมพันธ์ในการชี้แนะผู้เรียนสามารถ
แสดงให้เห็นงานใหม่ที่ดีกว่าที่ก าลังท าอยู่ หรือท าอะไรที่แตกต่างออกไป หรือแสดงออกในระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น ผู้โค้ชอาจช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมความรู้และทักษะเข้ากับความมุ่งมั่น
พยายามเพ่ือให้งานส าเร็จอย่างเหมาะสม  มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนที่จะท างานให้ส าเร็จ 
 3. การโค้ชเป็นความสัมพันธ์ (Relationship) การโค้ชเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรือผู้โค้ชกับผู้เรียน  การโค้ชที่ประสบความส าเร็จต้องอยู่บนพ้ืนฐานการไว้วางใจ การยอมรับ      
และเคารพให้เกียรติกัน ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่              
เป็นอันดับรองลงไป 
 4. โค้ชเป็นการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ผลของการโค้ชคือการท าให้ผู้เรียน
สามารถแสดงออกถึงความสามารถในระดับที่สูงขึ้น หรือสมบูรณ์มากขึ้น สามารถท า อะไร                         
ที่ต่างออกไป จัดการกับการเรียนรู้ของตนเองในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกว่า Meta Learning 
 จากค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การโค้ชมีหลายรูปแบบ  ได้แก่ การโค้ชทางเทคนิค       
กลุ่มเรียนรู้เพ่ือนช่วยเพื่อน การโค้ชแบบกลุ่ม การโค้ชแบบปัญญา และการโค้ชแบบร่วมมือกันพัฒนา  
โค้ชแบบกระบวนการ แบบความสัมพันธ์  แบบการเสริมพลังอ านาจ  และแบบการเปลี่ยนผ่าน 

 กระบวนการโค้ช 
 การโค้ชเป็นกระบวนการที่ผู้โค้ชจะต้องฝึกกระบวนการดังกล่าวให้แม่นย าเพ่ือที่จะโค้ช  

ให้เกิดประสิทธิภาพ  มีผู้กล่าวถึงกระบวนการโค้ชไว้ดังนี้ 
 Blanchard and Thacker (2004: 268) ได้กล่าวถึงกระบวนการโค้ชไว้ดังนี้ 

 1. การท าความเข้าใจสภาพการท างาน วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการพัฒนางาน และระดับ
ความสามารถของผู้รับการโค้ช 
 2. ผู้ โค้ชกับผู้ รับการโค้ชร่วมกันวางเป้าหมายในการพัฒนาที่ต้องการไปใช้ถึ ง          
การวางแผนและตารางการปฏิบัติงาน 
 3. ด าเนินการโค้ชในสถานที่ท างาน (Work site) ด้วยการให้ค าชี้แนะ การสังเกต        
การท างาน การให้ข้อมูลป้อนกลับในลักษณะของการสอนไปพร้อมการท างาน 
 4. ด าเนินการในข้อ 3 ซ้ า จนกว่าจะบรรลุสภาพที่พึงประสงค์ 
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 Hargrove (2003: 137-217) ได้เสนอกระบวนการโค้ช ดังนี้ 
 1. พัฒนาพันธสัญญาในการโค้ช (Coaching Mission)  และจุดที่ต้องการพัฒนา         
(A Teacher Point of View) 
  1.1 สะท้อนประสบการณ์ชีวิตเพ่ือให้ได้จุดที่ต้องการพัฒนา 
  1.2 สะท้อนว่าจะท าอย่างไรที่ท าให้จุดที่ต้องการพัฒนานั้นบรรลุผลส าเร็จได ้
  1.3 สื่อสารแนวคิดท่ีได้ผ่านแนวคิด เรื่องราว อุปมา (Metaphor) หรือตัวอย่าง 
  1.4 แสวงหาท่าทีในการชี้แนะที่เหมาะสม 
 2. สร้างความสัมพันธ์และวางแผนสัญญาการโค้ช (Coaching Contract) 
 3. วางแผนเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงร่วมกัน 
  3.1 ไม่บอกว่าควรท าอะไร  แต่ให้คิดไปด้วยกัน 
  3.2 ร่วมกันคิดว่าเราจะพัฒนาไปถึงจุดใดและเคารพในสัญญานั้น 
 4. วางเป้าหมายความสามารถ 
 5. ด าเนินการตามแผน เป้าหมายย่อยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
 6. จัดให้มีการทบทวน (Feedback) และการเรียนรู้ที่ได ้
  6.1 ให้ความเอ้ืออาทรกัน แต่เป็นไปตามแผน ไม่ผ่อนผัน 
  6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ไปพร้อมกันในขณะท างาน 
  6.3 ท้าทายให้มีการพัฒนาเร็วขึ้น 
 จากค ากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่ากระบวนการโค้ชมีกระบวนการดังนี้  การท า         
ความเข้าใจสภาพการท างาน  ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชต้องร่วมกันวางเป้าหมายในการพัฒนา วางแผน
ตามเป้าหมาย จัดให้มีการทบทวน และต้องด าเนินการโค้ชในสถานที่ท างาน 
 บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach  
 บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach นั้น นับว่ามีความส าคัญเพราะถ้าผู้เป็นโค้ชไม่รู้จัก
บทบาทตัวเองก็จะท าให้การโค้ชไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของโค้ชไว้ดังนี้ 

 นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 43) กล่าวว่า ผู้เป็น Coach  ควรเป็นนักการอ่าน   
รักการแสวงหาความรู้และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาท าหน้าที่บทบาท นักฝึกอบรม นักพัฒนา/นักเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ค าปรึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไข
ปัญหา นักคาดคะเน นักคิด/นักประดิษฐ์ และนักปฏิบัติ รวมถึงนักบูรณาการ บทบาทดังกล่าว       
จะแสดงออกในบทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียว 
หรือแสดงมากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles)  นอกจากนี้ นรินทร์      
สังข์รักษา และคณะ (2556: 43)  ยังได้กล่าวว่าอีกว่า ไม่ว่าผู้เป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของลักษณะนิสัยที่ดีที่ยอมรับของครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะนิสัยที่ดี 
ได้แก่ การยอมรับความจริง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี การกระตือรือร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุ่น 
มั่นใจในตนเอง กล้ารับผิดชอบและรับชอบและมองไปข้างหน้า ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ได้แก่    
การไม่ไว้วางใจ ขี้ร าคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี   
และไม่รีบร้อน 
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 วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 292)  กล่าวถึงบทบาทของโค้ชว่า  โค้ชจะท างานร่วมกับครู
อ านวยความสะดวก ส่งเสริมผสมผสานความคิด และเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและผลการเรียนรู้        
ของผู้เรียนในหลายบทบาท เช่น 
 1. โค้ชในบทของผู้ให้ข้อมูล ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ข้อมูลในการออกแบบพัฒนา  
การเรียนรู้ของนักเรียน (Data Source) 
 2. โค้ชในฐานะผู้ให้บริการสื่อ แหล่งความรู้ส าหรับการเรียนรู้ (Resource Provider) 
 3. โค้ชในฐานะผู้ให้การดูแล บริหาร แนะน าแก่ผู้มีประสบการณ์น้อย (Mentor) 
 4. โค้ชในบทผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร (Curriculum Specialist) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร 
 5. โค้ชในบทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน (Instruction Specialist)  ช่วยเหลือสนับสนุน
ส าหรับครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยุทธวิธีสอนที่เหมาะสม และการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้อง 
 6. โค้ชในบทผู้อ านวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Learning Facilitator) เช่น ช่วยจัดการ ประสานงาน สนับสนุน และออกแบบการเรียนรู้ 
 7. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for Change) 
 8. เป็นผู้เรียน (Learner) 
 9. เป็นผู้สนับสนุนในชั้นเรียน (Classroom Support) 
 จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ผู้เป็นโค้ชจะต้อง
เป็นนักอ่านที่ได้ หมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา  มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน      
คอยเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับการโค้ช  นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ให้บริการสื่ออุปกรณ์ ให้การดูแล
บริการต่าง ๆ ด้วย 
 สมรรถนะในการโค้ช (Coaching Competencies)  
 สมรรถนะหรือทักษะเป็นความสามารถในการแสดงออกมาในการท างานมีผู้ ให้
ความหมายไว้ดังนี้    

 Blanchard and Thacker (2004: 7-9) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า สมรรถนะ                  
ไว้เป็นองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitudes) หรือเรียกว่า KSAs ที่บุคคล
ใช้ในการท างานจนประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 ความรู้ (Knowledge) เป็นองค์ความรู้ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลที่ได้รับมาและน าเข้าสู่
การเก็บในความจ า  2) ข้อมูลได้เชื่อมเข้าไปกับความรู้เดิมที่มีอยู่ และ 3) ความเข้าใจว่าควรท า
อย่างไร เมื่อไร ข้อมูลจึงจะเกิดประโยชน์ (Strategic) 

 ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถที่แสดงออกมาในการท างานซึ่งได้พัฒนามาจากการ   
ฝึกประสบการณ์ มี 2 ระดับ คือ ทักษะที่เกิดขึ้นมาในระยะแรกซึ่งอยู่ในภาวะก าลังฝึกฝนยังไม่เกิด
ความช านาญและทักษะในระดับสูงขึ้นคือการท าจนเป็นอัตโนมัติได้  

 เจตคติ (Attitudes) เป็นเรื่องของความเชื่อ (Beliefs) และความคิดเห็น (Opinions)      
ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม ในการฝึกอบรมควรให้ความสนใจเจตคติผู้รับการโค้ชโดยจัดให้สัมพันธ์   
กับวัสดุอุปกรณ์ และความสามารถในการท างาน 
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 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะส าคัญในการโค้ชคือ ความสามารถ       
ในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitudes)   
หรือเรียกว่า KSAs ซึ่งเป็นความสามารถที่ต้องพัฒนาให้ครูหรือบุคลากรมีสมรรถนะดังกล่าวให้ได้ 
 การจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 การจัดระบบ Coaching ในองค์กรให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนั้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้ระบบของการ Coaching มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 46) ได้กล่าวถึง
การจัดระบบ Coaching ไว้ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายขององค์กร 
 2. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Trust)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพี่เลี้ยงและครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ก าหนดใน Job Description ของระดับหัวหน้ากลุ่มสาระขึ้นไปในเรื่องการท าหน้าที่
เป็น Coach หรือการเป็นพี่เลี้ยง 
 4. ก าหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ าปีของระดับหัวหน้ากลุ่ม
สาระขึ้นไปโดยมีการวัด KPI (Key Performance Index) 
 5. เชื่อมโยงผลการท า Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบ
จ่ายค่าตอบแทน 
 6. ก าหนดและสร้าง/ฝึก วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning 
Culture) ซึ่งมีทั้ง Learning by Doing เรียนรู้โดยการลงมือท า Learning by Teaching เรียนรู้                      
โดยการถ่ายทอดและ learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of 
Practices: CoPs) ไปพร้อม ๆ  กัน  เพ่ือจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว 
น ามาถ่ายทอดเพ่ือสอนให้เรามีการติดต่อสื่อสารที่ดี รู้จักเรียบเรียงเตรียมค าพูดก่อนหลังจากที่ไม่กล้า
ท าให้กล้าและมั่นใจมากขึ้น ท าให้ได้เพ่ือนได้ใจ ได้ให้ได้เสียสละ ได้ปฏิสัมพันธ์กันเกิดความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรักกันมากขึ้นและน าไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดเป็นวัฒนธรรม
การเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดระบบ Coaching ในองค์กรให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจนนั้นต้องก าหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายขององค์กร สร้างสภาพแวดล้อม               
และบรรยากาศ ขององค์กรให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  ก าหนดใน Job Description ของระดับ
หัวหน้ากลุ่มสาระขึ้นไปในเรื่องการท าหน้าที่เป็น Coach ก าหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายประจ าปี ก าหนดและสร้าง/ฝึก วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ 
(Learning Culture) 
  ประโยชน์ของการโค้ช (Coaching)   

 จากการน าการโค้ช (Coaching) มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษา     
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีความรู้ สติปัญญา ทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน         
ซ่ึง นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2556: 46-48) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการโค้ชไว้ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ที่เกิดข้ึนส่งผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้างาน 
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  1.1 การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนื่องจากผู้รับการสอน/ครูท างานได้  
อย่างถูกต้องส่งมอบงานตามเวลาที่ก าหนด 

  1.2 มีเวลาเพียงพอที่จะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการท างานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเหลือครูได้อย่างแท้จริง 

  1.3 มีโอกาสชี้แจงจุดเด่นหรือจุดที่ต้องการให้ครูปรับปรุงการท างาน 
  1.4 สามารถแจ้งให้ครูรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  และปัญหาการเปลี่ยนแปลง     

การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  1.5 มีโอกาสรับรู้ความต้องการที่ครูคาดหวัง และปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้น           

ในการท างานของครู 
  1.6 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
  1.7 เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ครูท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

(Performance Goal) ตามแผนงานที่ก าหนด 
  1.8 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 2.  ประโยชน์ที่เกิดข้ึนส่งผลต่อครู 

  2.1 เข้าใจขอบเขต เป้าหมายงานและความต้องการที่ผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวัง 
  2.2 ได้รับรู้ถึงสถานการเปลี่ยนแปลง ปัญหา/อุปสรรคของสถานศึกษา ภารกิจ       
ที่องค์กรจะท าในปัจจุบันและต้องการที่จะท าต่อไปในอนาคต 
  2.3 ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีส่วนร่วมผู้บริหารสถานศึกษาในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสารมารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

  2.5 รู้จักวางแผน ล าดับความส าคัญก่อน- หลังงาน รับรู้เทคนิควิธีการท างานให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด 

  2.6 สร้างขวัญ ก าลังใจ ท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองท างานเพียงผู้เดียว 
  2.7 เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ครูปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ 

  2.8 ส่งเสริมให้ครูมีคุณค่า (Value) ในการท างานมากขึ้น เนื่องจากการสอนงาน          
ที่ถูกต้อง ตามความต้องการของครู ช่วยตอบสนองให้ครูท างานได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 

 3.  ประโยชน์ที่เกิดข้ึนส่งผลต่อสถานศึกษา/องค์กร 
  3.1 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance)  ที่เป็นไป                 
ตามความคาดหวัง หรือมากกว่าความคาดหวังที่ต้องการ 
  3.2 สถานศึกษามีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกยุค                   
โลกาภิวัตน์ เนื่องจากการสอนงานท าให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น 
นโยบาย การท างาน กลยุทธ์ ขั้นตอน วิธีการท างาน และการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 จากค ากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าการโค้ช มีประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหา ร/หัวหน้า                  
ครู และองค์กร ทั้งนี้การโค้ชเป็นการช่วยให้ทุกฝ่ายได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รู้จักปรับปรุง  
และเปลี่ยนแปลงงานที่ท าไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
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ใหม่ ๆ ให้แก่กันและกัน  ส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม  อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายสนใจ      
ในการหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนางานประจ าของตน 
 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning) 
 

 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  (Task-based learning)            
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย มีจุดเด่นและหลักการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ภาษาของตนเอง การท างานเป็นกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้
กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้ ดังนี้ 
 

ความหมายของภาระงาน 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า ภาระงาน (Task) ไว้หลายท่านด้วยกัน พอจะสรุป

ได้ดังนี้ 
 ภาระงาน หรือ (Task) เป็นกิจกรรมหรือการการะท าซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจทาง

ภาษา  ซึ่ง Long (1985: 89) กล่าวว่าคือ สิ่งที่เราท าในชีวิตประจ าวันโดยท าเพ่ือตนเองหรือได้รับ
มอบหมายให้ท าเพ่ือผู้อ่ืน อาจได้หรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ้าน การกรอกแบบฟอร์ม  
ฯลฯ  นอกจากนี้ Richards, Platt and Weber (1986: 289) อธิบายว่าการภาระงาน คือ กิจกรรม 
(Activity) หรือการกระท าซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการท าความเข้าใจทางภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟัง
จากเครื่องบันทึกเสียง การฟังค าบอกค าสั่ง และท าตามค าสั่งนั้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ Prabu 
(1987) ที่กล่าวว่า ภาระงานเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการให้ผู้เรียนไปถึงผลของงานจากข้อมูลที่ก าหนดโดย
ใช้กระบวนการทางความคิด และให้ผู้สอนมีบทบาทที่จะควบคุมก าหนดกระบวนการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
Nunan (1989)  ได้กล่าวถึงภาระงานว่า คืองานซึ่งผู้เรียนร่วมกันท าความเข้าใจ ใช้ภาษาผลิตภาษา
และมีปฏิสัมพันธ์ กันโดยใช้ภาษาเป้าหมายในบริบท ซึ่งให้ความส าคัญกับความหมาย (Mean) 
มากกว่ารูปแบบของภาษา (Form)  อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาระงานจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติทางภาษา  แต่ Willis (1986: 23) ก็ได้กล่าวถึงภาระงานว่า  ไม่เน้นความหมายบริบทหรือ
รูปแบบของภาษา แต่ปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมการใช้ภาษา เพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับการสื่อสารซึ่งให้
ความส าคัญกับผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task) 
หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ไม่เน้นด้านความหมายของบริบทหรือรูปแบบ     
ของภาษาแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกัน 
 

องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้ 

 Candlin (1987) จ าแนกองค์ประกอบได้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. ตัวป้อน (Input) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการท ากิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั่วไปจากสื่อต่าง ๆ                 

เช่น สิ่งพิมพ์ หรืออาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน 
 2.  บทบาท (Roles) คือ การก าหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกัน

อย่างไรขณะท ากิจกรรม 
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 3.  สถานที่  (Setting) คือ การก าหนดห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามหน้าที่       
ทางภาษาที่ระบุไว้ขณะท ากิจกรรม ซึ่งการระบุดังกล่าวนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียน    
เข้ากับสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน 

 4. การด าเนินกิจกรรม (Action) คือการระบุขั้นตอนว่าผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมอย่างไร                   
จึงจะบรรลุผลส าเร็จ 

 5.  ผลลัพธ์ (Outcomes) คือการระบุว่าหลังจากภาระงานนั้นลุล่วงไปแล้วมีผลลัพธ์ใด              
ทางเดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 

 6.  ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ การประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง              
สิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงได้ดีหรือไม่ 

 Nunan (1989: 10-11) ภาระงานประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของภาระงานนั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้เรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายใดในการด าเนินภาระงานนั้น เช่น เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน 
 2. สิ่งน าเข้า (Input) คือ ข้อมูลที่มีลักษณะสมจริงเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้ในการด าเนิน      
ภาระงานนั้นซึ่งอาจเป็นรูปของจดหมาย ข้อความจากหนังสือพิมพ์ รูปถ่าย ภาพวาด ตารางเวลา 
โฆษณาจากสิ่งพิมพ์ และแผนที่ ฯลฯ  
 3. กิจกรรม (Activity) คือ การระบุถึงวิธีการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนที่มีต่อตัวป้อน 
(Input) ในกิจกรรมนั้น ๆ กิจกรรมดังกล่าวควรเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษา                
ในลักษณะที่สมจริงเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมควรอยู่ในลักษณะที่ก าหนดให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยการให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแก้ปัญหาให้กิจกรรมลุล่วงไป 
 4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุว่าขณะด าเนินกิจกรรมนั้น ครูมี
บทบาทอย่างไร เช่น ครูอาจเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ร่วมกิจกรรม (participant) หรื                     
อาจเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) เป็นผู่ให้ค าแนะน า (Counselor) 
 5. บทบาทของผู้เรียน (Learner  Role) คือการระบุว่าขณะด าเนินกิจกรรมนั้นผู้เรียน                 
มีบทบาทอย่างไร เช่น ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมการสนทนา (Conversational Partner) เป็นผู้ฟัง (Listener)    
ฯลฯ   
 6. สถานที่ (Settings)  คือ  การจัดสภาพการณ์ในห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ       
ตามหน้าที่ทางภาษา เช่น ในร้านอาหาร ที่ท าการไปรษณีย์ ฯลฯ  

 Pica et al (1993: 11-17) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี 2 ส่วน               
คือ จุดหมาย และงานหรือกิจกรรม ไว้คือ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุว่าผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มหรือ
ท างานเดี่ยวเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น 
 2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activity) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
  2.1 งานทีร่ะบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Requesters) 
ขณะร่วมท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้น 
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  2.2 งานที่ระบุว่าผู้ เรียนจ าเป็นต้องมี หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( Interaction 
Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจ าเป็นต้องเป็นทั้งผู้ร้องขอและผู้ให้ข้อมูล งานประเภทนี้ท าให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) งานบางชนิดผู้เรียนคนหนึ่งเป็นผู้ร้องขอข้อมูล และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล   
งานชนิดนี้ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างน้อย เพราะเกิดการสื่อสารเพียง    
ทางเดียว (One-way Communication) 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปถึงองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้น 
ภาระงาน ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน 
 2. สิ่งน าเข้าหรือตัวป้อน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ   
 3. งานหรือกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางภาษาได้เสมือนสภาพจริง 
 4. บทบาทของครู ต้องระบุว่าขณะด าเนินกิจกรรมครูจะด าเนินขั้นตอนอย่างไร            
มีบทบาทอย่างไร 

 5. บทบาทของผู้เรียน  ต้องระบุว่าผู้เรียนจะท าอย่างไรขณะด าเนินกิจกรรม 
 6. ผลสะท้อนกลับ  คือ การประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างไร และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงหรือไม่ 

 

ประเภทของภาระงาน 
 ประเภทของภาระงานนั้น มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็น       

หลายประเภทด้วยกัน ดังนี้ 
 Candlin (1987: 15-1 ) แบ่งประเภทของปฏิบัติงาน 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องภาษา (Focus on Language 
Training) โดยเน้นการเรียนภาษาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ ตลอดจนข้อมูลที่น ามาใช้                 
ในการเรียน 
 2. กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนเกิดการแลกข้อมูลซึ่ งกันและกัน   (Focus on 
Information Sharing) ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ 
  2.1 ข้อมูลหรือความคิดท่ีได้จากผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มหลังท ากิจกรรม 
  2.2 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ 
  2.3 ข้อมูลที่ ได้จากการที่ผู้ เรียนแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลของตนมารวมกั น            
ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  2.4 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนค้นพบจากการแก้ปัญหาในส่วนของตน แล้ว 
น าผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป 
 3. กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นให้ผู้เรียนวิจัยและทดลอง (Focus on Research and 
Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเน้นฝึกให้ผู้เรียนตั้งปัญหา                 
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ตั้งสมมุติฐาน ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา วิเคราะห์และประเมินผล 
ตลอดจนการน าเสนอผลงาน 
 4. กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผู้เรียน (Focus on Learner   
Strategy)  โดยเน้นการที่ผู้เรียนรับรู้ปัญหา  การเลือกรูปแบบในการแก้ปัญหา การสรุปอ้างอิง        
การตัดสินปัญหา ตลอดจนวิธีการที่ผู้เรียนน าผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 

 Pica and others (1993: 19-20) กล่าวถึงประเภทของภาระงานว่ามี 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียน    
คนที่ 2 ต่างมสี่วนของข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ท้ัง 2 และผู้เรียนทั้ง 2 คนนี้จะต้องท างานร่วมกันแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน เพ่ือน าข้อมูลทั้งสองนั้นมารวมกันให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เพียง 1 เรื่อง ขณะท า
กิจกรรมนั้น ผู้เรียนทั้ง 2 คนจะเป็นทั้งผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) และผู้ให้ข้อมูล (Supplier)      
ในขณะเดียวกัน ดังนั้น  จึงเรียกการสื่อสารในกิจกรรมนี้ว่า การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way 
Communication) เช่น ให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากกัน และเพ่ือแก้ปัญหาหรือจัดเรียนล าดับเหตุการณ์
ของเรื่องราวต่าง ๆ  
 2. กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gup Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน
คนที่ 1 และคนที่ 2 ต่างมีส่วนของข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลขาดหายไป ดังนั้นผู้เรียน
ต่างต้องท างานร่วมกัน ซึ่งขณะท างานร่วมกันนั้นผู้เรียนคนที่หนึ่งจะเป็นผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) 
ในขณะที่ผู้เรียนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันอีกครั้งเพ่ือแต่ละคน    
จะได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพียง 1 อย่าง การสื่อสารชนิดนี้เรียกว่า การสื่อสารทางเดียว (One -way 
Communication) เช่น การให้ผู้เรียนท าตามค าบอกหรืออาจให้ฟังข้อความแล้ววาดรูป 
 3. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving Task) คือกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างาน
เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาจะมีได้เพียงอย่างเดียว เช่น ให้ผู้เรียนหา
ความแตกต่างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผู้เรียนต้องท างานร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปว่า 
ข้อแตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 
 4. กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-Making Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันตัดสินใจ
เพ่ือหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่มีผู้ก าหนดไว้ให้ เช่น การตัดสินใจคัดเลือก
คนเข้าท างาน หรือตัดสินใจเลือกคนไข้โรคหัวใจว่าคนใดสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผู้เรียน
ต้องพิจารณาเลือกคนไข้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกิจกรรมที่ ให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในหัวข้อที่มักก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมาก (Controversial Topics) เช่น แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ฯลฯ  

 Willis (1996: 149-154)  แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
 1. การลงข้อมูลรายการหรือท าบัญชีรายการ (Listing) ปฏิบัติงานประเภทนี้ ให้
ความส าคัญต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถาม
จากผู้อ่ืน ผลของปฏิบัติงานจะอยู่ในรูปแบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมข้อความให้เสร็จสมบูรณ์หรือ
อาจเป็นแผนผังความคิดก็ได้ (Draft Mind Map) 
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 2. การจัดล าดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ภาระงานประเภทนี้
ประกอบไปด้วย กระบวนการส าคัญ 4 ประการ คือ 
  2.1 การจัดล าดับเรื่อง การกระท า หรือเหตุการณ์ให้อยู่ในล าดับที่สมเหตุสมผล    
หรือเรียงตามล าดับเวลา 
  2.2 การจัดเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะลงไป 
  2.3 การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่าง ๆ ให้อยู่หมวดหมู่หรือหัวข้อที่ก าหนดให้ 
  2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่ก าหนดหมวดหมู่ให้ 
 3. การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่มี
ลักษณะคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านแหล่งที่มา ผู้ เรียนจะต้องค้นหาความเหมือน                   
และความแตกต่างของข้อมูลนั้น กระบวนการเช่นนี้รวมถึงการจับคู่ เ พ่ือหาความ เหมือน                          
และความแตกต่างกันด้วย 
 4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาระงานประเภทนี้มุ่งให้มีการแก้ปัญหาที่ต้องใช้
ความสามารถด้านเหตุผลและสติปัญญา ผู้ เรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาที่ใช้                      
จะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือก
ตลอดจนการประเมิน และการตกลงร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหา ปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบข้อความ  
สั้น ๆ ที่น ามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจท าให้กิจกรรมซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น 
 5. การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) ภาระ
งานประเภทนี้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเองและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ 
 6. การสร้างสรรค์ (Creative  task) ภาระงานประเภทนี้เรียกว่า โครงงาน โดยผู้เรียน
ท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มภาระงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยภาระงาน          
หลายประเภท คือ บัญชีรายการ การเรียงล าดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการแก้ไข
ปัญหา 
 จากค ากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดเน้นภาระงานเป็นแนวคิดที่สามารถพัฒนา               
การอ่านของนักเรียนได้ ซึ่งแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้  1) การลงรายการบัญชี (Listing)                  
2) การจัดล าดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) 3) การเปรียบเทียบ (Comparing)              
4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 5) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing 
Personal Experiences) และ 6) การสร้างสรรค์ (Creative Task) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นภาระงาน เป็นการจัดกิจกรรมที่มีขั้นตอน ตามที่
นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

      Prabhu (1979) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานไว้ 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
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 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นวิธีการที่ครูใช้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่มหรือ
หนึ่งคน เพ่ือแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่งเร้าความสนใจ               
ของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้คิดถึงภาษาที่ต้องน ามาใช้ในการท ากิจกรรม 
 2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งส่วนใหญ่           
จะให้ปฏิบัติเดี่ยว และหลังจากท่ีปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ครูจะต้องให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

 Willis (1996: 40)  กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นภาระงาน         
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)  
 2. ขั้นภาระงาน (Task) 

 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)   
 โดยสารมารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้กับนักเรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่ม

หรือหนึ่งคน โดยมุ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภาระงาน มีการแสดง
หรือสาธิตการท ากิจกรรมก่อน เพ่ือลดความยากของกิจกรรม  เป็นการให้ตัวป้อนแก่ผู้ เรียน               
ในการจัดกิจกรรมตามชั้นตอนนี้ผู้สอนจะต้องเตรียมรูปภาพ เทปเสียง วิดีโอ ค าศัพท์ ส านวน ที่จะใช้
ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนรับรู้  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติงาน  ที่มีลักษณะคล้ายกับงานที่จะต้องปฏิบัติจริง รวมถึงแนะน าให้ผู้เรียนให้รู้จักขั้นตอน       
ในการปฏิบัติงาน 
 2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้ เกิดความส าเร็จบรรลุผล โดยมุ่ง เน้นด้านความหมายในการสื่อสาร                     
ทั้งนี้ผู้ เรียนอาจท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งปฏิบัติงานอาจมีรูปแบบการจัดกิจกรรม                
ที่หลากหลาย เช่น การหาลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป หรือการเล่าเรื่อง 
ฯลฯ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่า Task Cycle ดังนี้ 
         2.1 ขั้นภาระงาน  (Task Stage)  เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภาระงาน   
อย่างอิสระ ผู้สอนมีหน้าที่เพียงสังเกตการณ์ และคอยช่วยเหลือในคราวที่จ าเป็น ทั้งนี้ผู้สอนต้องบอก
ให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงานตามข้ันตอนตามก าหนดระยะเวลา 
      2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้ เรียนวางแผน         
การรายงานผลการปฏิบัติ ผู้เรียนอาจจะเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากภาระงาน ขณะเดียวกันผู้สอน               
จะให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์ ส านวนและอาจมีการซ้อมก่อน                
การรายงานจริง 

     2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รายงานผลการ
ปฏิบัติภาระงานโดยการพูด การเขียน การใช้เทปบันทึกเสียง หรือการใช้วิดีโอ 

 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)  ซึ่งขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
พัฒนาการเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้าง              
ทางไวยากรณ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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      3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะร่วมกันคิด
วิเคราะห์และเรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเพ่ือใช้ในชีวิตจริง ผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice)   หลั งจากที่ ผู้ เรี ยนได้ เรียนรู้ รูปแบบ           
และโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความคล่องแคล่ว     
มากขึ้น โดยอาจจะมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากปฏิบัติงานแรก 

 
  3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up)  ขั้นตอนนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้แสดง          
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน บันทึกสิ่งที่ได้มาพัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทาง              
ให้การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในคราวต่อไป โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้อ่ืน
ชมต่อไป 

 Nunan (2001) กล่าวถึงจุดเน้นถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
ดังนี้ 
 1. กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
 2. ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา เช่น สอนค าศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ใน
เนื้อหาแต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง 
 3. ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกของความจริง 
 4. มุ่งเน้นที่รูปแบบ เช่น ค าศัพท์ และไวยากรณ์ 
 5. ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสารด้วยกิจกรรมปฏิบัติงาน 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน 
(Task) มีขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้ 1) เตรียมภาระงาน (Pre-task) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่นักเรียนจะต้องได้รับการปฏิบัติ ทั้งการดูวีดิทัศน์ ภาพ หนังสือเรียน เรื่องเล่า 
ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 2) ขั้นภาระงาน (Task) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสอ่าน   
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากบทความ นิทาน  เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ วรรณคดีและวรรณกรรม         
ผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี้  2.1) ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอน          
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) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกันเพ่ือน าเสนอผลงานปฏิบัติ       
2.3) ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผลการน าเสนอผลงานต่อ
หน้าชั้นเรียน  และ 3) ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ตรวจสอบความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน 
ดังนี้ 3.1) ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมาตรวจสอบ
วิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป 3.2) ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา 
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(Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 3.3) ขั้นติดตามผล 
(Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานของ Willis (1996) มุ่งการจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  โดยทักษะทาง
ภาษาไทยที่สามารถใช้แนวคิดนี้มาพัฒนาได้ คือ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  และนอกจากนี้ยังพบว่า
แนวคิดนี้ของ Willis สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนได้  
 

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดนเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้ 

 Willis (1996: 52) กล่าวถึงข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้ 
 1. ท าให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจในการที่จะใช้ภาษาท่ีตนเองรู้ในการปฏิบัติภาระงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะท าผิดหรือจะถูกแก้ไขสิ่งที่ท าผิดหน้าชั้นเรียน 
 2. ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียนต้อง
สร้างประโยคเองในขณะนั้นเพ่ือสื่อสาร เช่นการสร้างประโยค และวลีในการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน   
ก็ต้องคอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด 
 3. ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ และแสดง
ปฏิกิริยาต่อค าพูดของเพ่ือน 
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับผลประโยชน์จาการสื่อความหมายกับผู้ เรียนคนอ่ืน                  
โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการเรียนรู้จาการได้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ผู้อื่น 
 5. ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตการณ์สื่อความหมายท าให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย                  
และเรียนรู้การร่วมมือกับเพ่ือน เน้นการพูดสื่อสารเพ่ือความหมาย 
 6. ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ มิแค่เพียงพูดประโยคเดียว
แล้วจบ ผู้เรียนจะได้รู้วิธีการเริ่มและจบบทสนทนา และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างการสนทนา 
 7. ท าให้ผู้ เ รียนได้มี โอกาสทดลองใช้กลวิธี ในการสื่อสารหลาย ๆ แบบ เช่น                            
การตรวจสอบ ความเข้าใจ การถ่ายทอดความจากค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การจัดความคิดของผู้อ่ืน               
และการแนะน าค าศัพท์หรือวลีแก่ผู้อื่น 
 8. ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและสามารถ             
ใช้ภาษาเป้าหมายได้ 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาเสมือนจริง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ิมมากขึ้น        
มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในห้อง นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต การใช้ภาษา 
เรียนรู้ภาษาจากศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยผ่านกระบวนการทดลองใช้จริง 
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หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน มีระบบขั้นตอนอย่างเด่นชัด สามารน าไปใช้
ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาได้ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
โดยเน้นภาระงานไว้ดังนี้ 

 Willis (2000: 11) กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

 1. ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาใกล้เคียงหรือท่ีใช้จริง 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นการใช้ภาษา 
 3. การปฏิบัติภาระงานควรจูงใจผู้เรียนให้ใช้ภาษา 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นภาระงานในบางจุดของปฏิบัติภาระงาน 

 5. ในขั้นภาระงานควรมุ่งเน้นไปที่ภาษา (Focus on Language) มากน้อยตามเวลา        
ที่แตกต่างกัน 

 Ellis (2003: 276) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเน้นปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ให้แน่ใจว่าความยากของภาระงานอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม 
 2. เขียนวัตถุประสงค์ของภาระงานในแต่ละบทเรียนอย่างชัดเจน 
 3. ชี้แจงท าความเข้าใจการท ากิจกรรมภาระงานให้ผู้เรียน 
 4. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับบทบาทส าคัญในบทเรียนภาระงาน 
 5. ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตออกมา 
 6. ให้แน่ใจว่าผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่ความหมายในการท าภาระงาน 
 7. ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการด าเนินงาน และความก้าวหน้าของตนเอง 
 จากค ากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
ต้องประกอบไปด้วย 1) เน้นภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ใกล้เคียงหรือที่ใช้จริง 2) ควรจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา 3) ครูต้องมีแรงจูงใจในการใช้ภาษาของเด็ก 4) ครูต้องสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่ความหมายในการปฏิบัติภาระงาน  และ 5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 

 

การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 การประเมินกิจกรรมโดยเน้นภาระงาน สามารถประเมินได้ดังนี้ 

 Ellis (2003: 296-229) กล่าวถึงการประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานไว้ว่า การประเมิน          
เน้นภาระงานว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. ประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ (Direct Assessment of Task Outcome)  เช่น         
การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด โดยให้ภาระงานของนักศึกษาท าจริงด้วยตนเองในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสืบค้นบทความหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดขึ้น หากนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติภาระงาน                  
ให้นักศึกษาปรึกษากับครูผู้สอนแทนปรึกษากับบรรณารักษ์ห้องสมุด ทั้งนี้มีเกณฑ์ความส าเร็จแบบ
ผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งประเมินได้โดยตรงและไม่ยาก 
 2. วิเคราะห์จากการสนทนา ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติภาระงาน ดังนั้น  การวัดจึงมี
หลากหลาย เช่น ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ว (Fluency) ความถูกต้อง 
(Accuracy) และความซับซ้อน (Complicity) 
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 3. ประเมินจากภายนอก (External Rating) มีส่วนคล้ายคลึงกับการประเมินโดยตรง    
ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการณ์ปฏิบัติภาระงาน และตัดสินใจสิ่งที่ต่างจากการประเมินโดยตรง               
คือ ธรรมชาติของการตัดสินใจสิ่งที่ต่างจาการประเมินโดยตรงคือ ธรรมชาติของการตัดสินใจ                  
ที่สามารถเห็นวัตถุประสงค์แต่การประเมินภายนอกการตัดสินใจไม่อาจเห็นได้ชัด จึงมีการวัด
ความสามารถและการท างานเป็นระดับ ๆ ที่มีการก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังต้องประเมิน
ร่วมกันทั้งความสามารถทางภาษาและเนื้อหาประกอบกัน 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
ต้องประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ เช่น การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด วิเคราะห์          
จากบทสนทนาซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติภาระงาน และประเมินภายนอกเป็นการวัดความสามารถ
และการท างานเป็นระดับ ๆ ที่มีการก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน (Task–based learning) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น                    
ให้นักเรียนได้เกิดการปฏิบัติภาระงานขณะที่เรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้ฟังบรรยายอย่างเดียว สอดคล้อง
กับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จการเรียนตามแนวคิดนี้ครูจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้อ านวยการความรู้ให้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนรู้ภาษานั้นสามารถ
เชื่อมโยงชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนี้การวัดและประเมินนักเรียนต้องวัดตามสภาพจริงที่นักเรียนท า      
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะการคิดด้วย 
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่าน 
 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้สอนอ่านและผู้อ่าน 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จในด้านการอ่าน โดยผู้วิจัย     
จะขอกล่าวประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ดังนี้ 
 ความหมายของการอ่าน 

 การอ่านเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้  ทั้งนี้การอ่านมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับว่า                 
ผู้ให้ความหมายจะพิจารณาความหมายในด้านใด  ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้
ดังนี้ 

 กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) กล่าวว่า การอ่าน คือ การแปลความหมายและการ
ท าความเข้าใจกับความหมายของลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอย่างถ่องแท้ รวมถึงสิ่งเกี่ยวข้อง                     
และมีความหมายที่ปรากฏร่วมกับลายลักษณ์อักษรด้วย   

 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 1) กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่า เป็นการรับรู้หรือ
เข้าใจความหมายจากตัวหนังสือ หรือถ้อยค าที่ผู้เขียนสื่อถึงผู้อ่าน นอกจากนี้อาจหมายรวมถึง
เครื่องหมาย และภาพต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารประสงค์ให้ผู้รับสารได้รับรู้หรือเข้าใจด้วย   

 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 115) กล่าวถึงการอ่านว่า  การรับรู้ความหมายของสาร                     
จากลายลักษณ์อักษร การแปลตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงและความหมายคือการอ่าน ดังนั้นการอ่าน                     
จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้อ่านต้องเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ได้ดู  
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 นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 114) กล่าวว่า การอ่านคือการแปลความหมายของตัวอักษร
เครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องสื่อความหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาออกมาเป็นความคิดความเข้าใจ             
เชิงสื่อสาร แล้วผู้อ่านสามารถน าความคิดความเข้าใจนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป  

 สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 116) กล่าวว่า การอ่านคือ การรับรู้ความหมายจาการข้อเขียนที่
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ แล้วแปลความเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามจุดมุ่งหมายและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

 คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555: 130) กล่าว่า  
การอ่าน คือ  กระบวนการรับสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยรับรู้ความหมายของสารผ่านตัวอักษร  
การรับสารในขั้นต้นนี้คือ การอ่านตัวอักษรออกหรือเรียกว่าการอ่านได้ จากนั้นก็ท าความข้าใจกับ
ความหมายของตัวอักษรนั้น โดยอาศัยประสบการณ์ที่มนุษย์มีอยู่ ถ้าสารที่ก าลังท าความเข้าใจเป็น
ประสบการณ์ใหม่ย่อมยาก ที่จะท าความเข้าใจมากกว่าสารที่เกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์เดิมของตน
หรือสารที่มีความรู้อยู่เดิม การอ่านเข้าใจเรื่อง จับใจความส าคัญของเรื่องได้รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
เรื่องท่ีอ่านได้ จนกระท่ังสามารถประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ การอ่านในขั้นนี้ เรียกว่า การอ่านเป็น     
 จะเห็นไดว้่า มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งพอจะ
สรุปได้ว่าการอ่านคือกระบวนการรับสาร ที่ผู้อ่านต้องแปลความหมายจากตัวอักษร เครื่ องหมายหรือ
สัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

 ความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการศึกษาหาความรู้  เพราะการอ่านนอกจาก 
จะท าให้คนอ่านเกิดสติปัญญาแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่สร้างสรรค์ด้วย มีนักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 

 กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะการรับสารมีความส าคัญ
ดังนี้ 

 1.  เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งเพ่ิมพูนความรู้เดิม 
ที่มีอยู่ให้มุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้หรือความคิดเดิมของผู้ อ่าน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้         
และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านท าให้ผู้อ่านมีความรู้เพ่ิมขึ้น เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์สามารถน า
ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการด าเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีดีงามได้ 
 2.  พัฒนาคุณค่าทางอารมณ์ การอ่านมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสุขหรือความบันเทิงใจ 
ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี  และเมื่อ
คนมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีแล้วย่อมเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมา 
นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการมีอามรณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวที่อ่าน 

   3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การอ่านมีส่วนช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อ
ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จะท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้หรือแนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการเพ่ือน ามา
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง  
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 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน ดังนี้ 
 1. การอ่านช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ท าให้มีความเจริญงอกงาม
ทั้งสติปัญญา อารมณ์ และมีส่วนพัฒนาจิตใจได้อย่างดี 
 2. การอ่านมากช่วยส่งเสริมให้เกิดวิจารณญาณในการรับสาร 
 3. การอ่านช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว  และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ     
ของสังคมโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านสื่อหนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสารเป็นประจ าจะช่วยให้
เป็นผู้รอบรู้ 
 4. การอ่านช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ 
ท าให้ได้รับความเพลิดเพลิน และช่วยให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะการอ่านหนังสือ  คือ
กิจกรรมคลายความเหงาที่ดีวิธีหนึ่ง 
 5. การอ่านช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพราะผู้ที่อ่านมากย่อมมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น     
และรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้เป็นผู้มี เสน่ห์ ที่คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้    

 สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 116) กล่าวว่า การอ่านท าให้ได้รับความรู้ เนื้อหาสาระ ความคิด 
ทัศนคต ิและประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ และที่ส าคัญสามารถทวนสอบความรู้หรือเนื้อหานั้นซ้ าได้ถ้า
ไม่เข้าใจ 
 1. การอ่านท าให้โลกทัศน์ของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น  การอ่านท าให้คนมีความรอบรู้       
ในเรื่องต่าง ๆ ในสังคมและโลก ท าให้เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ 
 2. การอ่านท าให้ผู้อ่านเป็นคนที่มีใจกว้าง การอ่านสิ่งต่าง ๆ ท าให้ได้รับความรู้ ความคิด 
และทัศนคติของบุคคลอย่างหลากหลาย ท าให้เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกอย่างมีเหตุผล 
 3. การอ่านท าให้ผู้ อ่านได้ฝึกการคิด การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล จะท าให้ผู้ อ่าน       
เป็นผู้ที่คิดและท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 4. การอ่านท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิด ทัศนคติและประสบการณ์แปลกใหม่ 
เพ่ิมพูนความรู้ของตัวเองจนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองหรือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้ 
 5. การอ่านท าให้ผู้ อ่านได้รับความเพลิดเพลิน ความบันเทิง และช่วยผ่อนคลาย      
ความตึงเครียดเป็นการหาความเพลิดเพลินที่มีประโยชน์และคุณค่า 
 6. การอ่านสิ่งที่จรรโลงใจท าให้ผู้อ่านเป็นผู้ที่มีระดับจิตใจที่สูงขึ้นเป็นผู้ที่รู้ว่า  อะไรดี 
อะไรไม่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม 
 7. การที่สังคมประกอบด้วยบุคคลที่เป็นนักอ่านจะเป็นสังคมที่ง่ายแก่การพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า 
 8. การอ่านที่ดีจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาความคิด การพูด การเขียน            
และการแสดงออก 

 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 257) กล่าวว่า การอ่านมีความส าคัญ
เพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ส่งเสริมให้ผู้อ่านมีพัฒนาการในความรู้                  
และความคิด มองโลกท่ีกว้างไกล เข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมผ่านสื่อการอ่าน 
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 จากความส าคัญของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านมีความส าคัญในฐานะ      
ที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ  เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านเกิดจินตนาการ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความความเพลิดเพลิน และเกิดการจรรโลงใจเพิ่มมากขึ้น 
 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นกระบวนการรับสารอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญผู้อ่าน  การที่ผู้อ่านจะอ่านได้
ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน ดังนี้ 

 สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 117-118) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
 1. อ่านเพื่อแสวงหาความรู้ เป็นจุดหมายของการอ่านที่บุคคลจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น อ่านต าราเรียน สารคดี และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ  
 2. การอ่านเพ่ือความรอบรู้ เป็นจุดหมายในการอ่านในชีวิตประจ าวันของบุคคล
โดยทั่วไปเพ่ือให้รู้ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร
ต่าง ๆ  
 3. การอ่านเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องการหาค าตอบในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเวลานั้นหรือบางครั้งอาจเรียกกว่าการอ่านเพ่ือหาค าตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
เช่น อ่านประกาศ  และโฆษณา 
 4. การอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นจุดมุ่งหมายในการอ่านเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
ผ่อนคลายความตึงเครียดและหาความสุขให้แก่ชีวิต เช่น อ่านนวนิยาย นิตยสาร ปกิณกคดี และข าขัน 
 5. การอ่านเพ่ือความจรรโลงใจ ในบางครั้งการอ่านจะช่วยบ าบัดความทุกข์ในใจหรือ
คลายทุกข์ใจให้ก าลังใจในการด าเนินชีวิต เช่น อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนา จิตวิทยา กวีนิ พนธ์ หรือ
หนังสือประเภทให้ก าลังใจในการต่อสู้ชีวิต 
 6. การอ่านเพื่อประกอบการประกอบอาชีพ เป็นการอ่านเพ่ือส่งเสริมหรือพัฒนาความรู้
ในวิชาชีพของตน ในปัจจุบันมีสื่อการอ่านส าหรับการพัฒนาเฉพาะสาขาอาชีพต่าง ๆ มาก เช่น 
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาต่าง ๆ หนังสือเกี่ยวกับการสร้างความส าเร็จในวิชาชีพซึ่งสามารถเลือกอ่าน
เพ่ือการพัฒนาตนเองและพัฒนาการท างานได้ 
 7. การอ่านเพื่อการฆ่าเวลา ในบางครั้งเพ่ือขจัดความเบื่อหน่ายในช่วงเวลาที่ต้องรอคอย
ไม่ว่าจะรอคอยในเวลาสั้น ๆ เช่น รอรถ รอการตรวจในโรงพยาบาล หรือรอคอยในเวลานาน ๆ เช่น 
ในระหว่างเดินทางไกล การได้อ่านหนังสือสักเล่มเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เวลานั้นผ่านไปอย่างไม่น่า       
เบื่อหน่ายและเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้นยังท าให้เกิดความเพลิดเพลินหรือเพ่ิมความรู้อีกด้วย 
 8. การอ่านเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ในบางครั้งเราต้องการความรู้จากการอ่านเพ่ือน าไป
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปรับปรุงตนเองเพ่ือประโยชน์                
ในการเข้าสังคมด้วยความมั่นใจ วางตัวถูก  พูดเป็น ซึ่งมีหนังสือมากมายให้เราศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้ 

 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2554: 3-4) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้ 
 1.  อ่านเพ่ือความรู้ เป็นการอ่านที่ส าคัญและจ าเป็นต่อวัยศึกษาเล่าเรียน อาจเป็น    

การอ่าน เพื่อหาความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้ 
 2. อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านที่มุ่งผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดที่อาจ

เกิดข้ึนได้จากสภาวะแวดล้อมของสังคมยุคปัจจุบันที่มากด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน 
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 3.  อ่านเพ่ือฆ่าเวลา เป็นการอ่านที่ไม่ค่อยคาดหวังเรื่องความรู้ หรือเนื้อหาสาระมากนัก 
เพราะมักจะอ่านเพ่ือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านระหว่างรอรถหรือผู้ที่นัดหมาย อ่านระหว่าง
และการเดินทางอันยาวนาน ฯลฯ  

 4. อ่านเพ่ือหาค าตอบ เป็นการอ่านที่ต้องการค าตอบสั้นๆ หรือสาระส าคัญ ๆ เท่านั้น 
เช่น การอ่านพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ การอ่านจากเว็บไซต์ 

 จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน สามารถสรุปได้ว่า การอ่านมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ สนองความต้องการอยากรู้อยากเห็น ท าให้ทราบข้อมูลข่าวสาร           
ต่าง ๆ เกิดความบันเทิงใจและจรรโลงใจ น าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนางานหรืออาชีพของตนให้
ก้าวหน้าเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการอ่านยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับของคนในสังคมด้วย 

 ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนจะแบ่งตามวัตถุประสงค์อย่างไร                  

โดยประเภทของการอ่านมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์ และคณะ (2546: 88) กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้แบ่ง

ลักษณะการอ่านเป็น 5 ชนิด คือ 
 1. การอ่านอย่างคร่าว ๆ เป็นการอ่านเพ่ือส ารวจว่า ควรจะอ่าน หนังสือเล่มนี้         
อย่างละเอียดต่อไปหรือไม่ โดยอ่านเพียงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค าน า หรือการอ่านเนื้อหา   
บางตอนโดยรวดเร็ว 
 2. การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านเพ่ือเก็บแนวคิดที่ต้องการ และอ่าน    
ข้ามตอนที่ไม่ต้องการ 
 3. การอ่านเพ่ือส ารวจเนื้อหา เป็นการอ่านเพ่ือท าเป็นบันทึกย่อ หรือทบทวนเพ่ือสรุป
สาระส าคัญของเรื่องทั้งหมด 
 4. การอ่านเพ่ือศึกษาอย่างลึกซึ้ง เป็นการอ่านละเอียด เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่ อ่าน              
อย่างชัดเจน 
 5. การอ่านเพ่ือวิ เคราะห์วิจารณ์ เป็นการอ่านละเอียดเพ่ือวิเคราะห์ เนื้อหาว่า                  
มีความหมายและมีความส าคัญอย่างไร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน               
เข้าใจกับข้อมูลนั้น ๆ ในขณะที่กวาดสายตาและต้องรู้จักความส าคัญของเรื่องนั้น ๆ การอ่านในใจเป็น
กลไก 
 กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (255 : 96-99)กล่าวถึงประเภทของการอ่านได้ดังนี้ 
 อ่าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การอ่านออกเสียง คือ การท าความเข้าข้อความที่อ่านไปพร้อม ๆ  กับการเปล่งเสียง 
ดังนั้นผู้อ่านจะต้องมีสมาธิในขณะอ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า เพราะมิเช่นนั้นแล้วอาจไม่
สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านได้ รวมทั้งจะต้องใช้น้ าเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน มิใช่เป็นการเปล่ง
เสียงที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ  
 2. การอ่านในใจ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องท าความร่วมกันระหว่างสายตาและสมอง 
ดังนั้นการอ่านในใจจึงเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพได้ การอ่านในใจที่มีประสิทธิภาพ
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นั้นจะพิจารณาได้จากสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ความสามารในการรับรู้ จดจ า เข้าใจ และความเร็วใน
การอ่าน 

 นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 118-123) กล่าวถึงประเภทของการอ่าน ไว้ดังนี้ 
 1. การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยค า และเครื่องหมายต่าง ๆ       

ที่เขียนไว้ออกมาให้ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดค า และเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะเป็น
การสื่อความหมายที่จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน รวมทั้งเป็นการฝึกฝนการออก
เสียงของตนให้ถูกต้องชัดเจนได้อีกด้วย 
 2. การอ่านในใจ คือ การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจ 
และน าความคิดความเข้าใจที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้
ความคิด ความเข้าใจ ความเพลิดเพลิน และอ่ืน ๆ จะได้แก่ตัวผู้อ่านเองเป็นเบื้องต้น และหากผู้อ่าน
น าไปถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืน ก็จะเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกสถานหนึ่งด้วย  

 สุรางศรี วิเศษ (2554: 4) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านว่าสามารถแบ่งตามวิธีการอ่าน
สรุปได้ดังนี้ 

 1. การอ่านแบบคร่าวๆ คือการอ่านเพื่อให้ได้ภาพรวมของเนื้อหา หรือเพ่ือส ารวจเนื้อหา 
อย่างกว้าง ๆ เป็นการอ่านอย่างรวดเร็วโดยข้ามข้อความบางตอนบ้าง แต่ต้องสามารถจับใจ  
ความส าคัญของเนื้อหาตอนนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
 2. การอ่านแบบกวาดสายตา คือการอ่านเพื่อค้นหาเรื่องที่ผู้อ่านต้องการ โดยใช้วิธีกวาด
สายตาอย่างรวดเร็วทีละ 2-3 บรรทัด เพื่อหาสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใจเนื้อหาส่วนอื่น ๆ เลย  
 3. การอ่านอย่างละเอียด เป็นการอ่านขั้นสุดท้าย หลังจากใช้วิธีอ่านแบบคร่าว ๆ หรือ
อ่านแบบกวาดสายตาแล้ว เป็นการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ คือ อ่านแล้วต้องตีความเนื้ อหา        
อย่างละเอียดและระมัดระวัง ในงานบางชนิดต้องอ่านอย่างละเอียดและพินิจถึงความงามทาง
วรรณศิลป์ด้วย  
 จากการแบ่งประเภทของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านสามารถแบ่งตาม 
การออกเสียงเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียงกับการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงเป็นการเปล่งเสียง            
ตามตัวอักษร ถ้อยค า เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ น้ าเสียงจะต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  
การอ่านประเภทนี้อาจเป็นการอ่านที่มุ่งให้ผู้ฟังได้รับความรู้หรือความเพลินเพลินก็ได้ ส่วนการอ่าน    
ในใจหรือการอ่านที่ไม่ใช้เสียง เป็นการแปลความหมายของตัวอักษรเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด     
ความเข้าใจแก่ตัวผู้อ่านเอง 
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์ประเภทของการอ่าน 
ชื่อ – สกุล การอ่านอย่าง

คร่าว ๆ 
การอ่านเพ่ือ
จับใจความ

ส าคัญ 

การอ่านเพ่ือ
ส ารวจเนื้อหา 

การอ่าน
เพ่ือศึกษา
อย่างลึกซึ้ง 

การอ่านเพ่ือ
วิเคราะห์
วิจารณ์ 

การอ่าน
แบบกวาด

สายตา 

การอ่าน
อย่าง

ละเอียด 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่าน
ในใจ 

สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์          
และคณะ  
(2546 : 88)    
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 องค์ประกอบของการอ่าน 
 การอ่านเป็นการรับสารอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

 กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 95) กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ดังนี้ 
 1. ผู้อ่าน คือ ผู้ที่ท าความเข้าใจกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ โดยการรับข้อมูล                   

จะสมบูรณ์ได้นั้นก็ต่อเมื่อผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ถ่องแท้ 
 2.  ตัวอักษร คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เพ่ือสื่อความหมายแทนสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการ

น าเสนอมายังผู้อ่าน ในที่นี้หมายถึงเพียงสัญลักษณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
 3.  ความหมาย คือ สิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้เขียนต้องการจะน าเสนอมายังผู้อ่าน 
 4.  การเลือกความหมาย คือ การท าความเข้าใจกับลายลักษณ์อักษรและข้อมูลต่าง ๆ                        

ที่ปรากฏ 
 5.  การน าไปใช้  คือ การท าความเข้าใจที่ถ่องแท้ของผู้อ่านและสามารถน าสิ่งที่เป็น

ประโยชน์หรือคุณค่าท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 271-272) กล่าวถึงองค์ประกอบของการ

อ่าน ไว้ดังนี้ องค์ประกอบของการอ่านมี 5 ส่วน คือ 
 1. ผู้อ่าน  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนแรกที่ท าให้เกิดการอ่าน เพราะไม่มีผู้อ่าน      

การอ่าน ก็ไม่เกิดขึ้น 
 2.  สาร หรือหนังสือ หรือตัวอักษร  เนื้อหาเรื่องราวและสารจากหนังสือเหล่านั้น        

จะให้ความคิดแก่ผู้อ่าน ถ้าอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่เข้าใจ การอ่านก็ไม่สัมฤทธิผล 
 3.  ความหมาย ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของค า การอ่านจึงจะเกิดข้ึนต่อไปได้ 
 4.  การเลือกความหมาย ความหมายของค าในภาษาไทยนั้น มีจ านวนไม่น้อยที่มีหลาย

ความหมาย ผู้อ่านจะต้องสามารถพิจารณาเลือกให้ถูกต้องว่าผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายให้ค านั้นหมายความ
ว่าอย่างไร ถ้าผู้แต่งและผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกัน ก็สามารถอ่านได้ความที่ถูกต้อง หากเข้าใจไม่
ตรงกัน ก็ท าให้เข้าใจผิดได้เช่นกัน 

 5.  การน าไปใช้ การอ่านจะได้รับผลส าเร็จมากน้อยหรือไม่เพียงใด อยู่ที่ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายเรื่องราวถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้แต่ง สามารถเลือกสิ่งที่ดีถูกต้องเหมาะสม         
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามโอกาสต่าง ๆ ได้ หรือท าประโยชน์ให้ตนเองและสังคมต่อไปได้ด้วย 

 จากที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่าน พอจะสรุปได้ว่า      
การอ่านมีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1) ผู้อ่าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนแรกในการอ่าน  2) ตัวอักษร
หรือสาร เป็นเนื้อหา เรื่องราวที่ให้ผู้อ่านได้อ่าน 3) ความหมาย เป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้ อ่านเกิด
ความเข้าใจในการอ่าน  4) การเลือกความหมาย เป็นสิ่งที่ผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าผู้แต่งมีจุดมุ่งหมาย
ให้ค าหรือประโยคนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร  และ 5) การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผู้อ่านจะ
ประสบความส าเร็จในการอ่านมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าสามรถน าการอ่านไปก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างไร 
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 ประโยชน์ของการอ่าน 

 การอ่านนอกจากจะมีความส าคัญดังกล่าวมาแล้ว ยังมีประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่นักวิชาการ
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2546: 56-5) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่าน สรุปได้
ดังนี้ 
 1. ท าให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ อาจเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้ 
 2. ท าให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ซึ่งจะท าให้รู้ทันข่าวสารบ้านเมืองและสภาพการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความ
วิจารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับความ
เป็นอยู่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ   
 3. ท าให้ค้นหาค าตอบที่ต้องการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบค าถามที่เราข้องใจสงสัย
ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนนานุกรม เพ่ือหาความหมายของค า อ่านหนังสือกฎหมายเพ่ือต้องการรู้    
ข้อปฏิบัติ ฯลฯ  
 4. ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ย่อมท าให้
ผู้อ่านมคีวามสุขความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ์คล้อยตามอารมณ์ของเรื่องนั้น ๆ ผ่อนคลายความตึงเครียด 
ได้ข้อคิด และยังเป็นการยกระดับจิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้นได้อีกด้วย 
 5. ท าให้เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ผู้ที่อ่านหนังสือสม่ าเสมอ ย่อมเกิดความ
ช านาญในการอ่าน สามารถอ่านได้เร็ว เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ง่าย จับใจความได้ถูกต้อง เข้าใจ
ประเด็นส าคัญของเรื่อง และสามารถประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 
 6. ท าให้ชีวิตมีพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ผู้ที่ อ่านมากย่อมรู้เรื่องราวต่าง ๆ มาก          
เกิดความรู้ความคิดที่หลากหลายกว้างไกล สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน      
ให้ชีวิตมีคุณค่าและมีระเบียบแบบแผนที่ดียิ่งขึ้น 
 7. ท าให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้อ่านมากย่อมรอบรู้มาก      
มีข้อมูลต่าง ๆ สั่งสมไว้มาก เมื่อสนทนากับผู้อ่ืนย่อมมีความมั่นใจไม่ขัดเขินเพราะมีภูมิรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้รอบรู้จึงมักได้รับการยอมรับ 
และเป็นที่เชื่อถือจากผู้อื่น  

 นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และคณะ (2554: 63-64) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไว้ดังนี้ 
     1.  การอ่านช่วยให้คนเราทันโลก ทันเหตุการณ์ ไม่ล้าหลัง 
      2. การอ่านช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ การอ่านมาก                
ย่อมท าให้รู้ มากและมีผลท าให้สติปัญญาชาญฉลาด เฉียบแหลม ท าให้ เกิดวิจารณญาณ                                
ในการรับสาร 
 3.  การอ่านช่วยให้คนเรามีทัศนะที่กว้างขึ้น รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพทางหนึ่งด้วย 
    4.  การอ่านท าให้คนเราได้รับความเพลิดเพลิน ท าให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ลืมความเบื่อหน่ายและความเหงาได้ จึงนับว่าการอ่านเป็นการใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ที่สุด 
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 สุรางศรี วิเศษ (2554: 2-3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านว่ามี 3 ประการ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้  
 1. ความรู้   ความรู้ที่ได้จากการอ่านนั้นอาจเป็นความรู้ทั่ วไป ความรู้ เฉพาะด้าน        
หรือข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งอาจเป็นข้อความ แผนภูมิ หรือตารางสถิติก็ได้ 
 2. ความเข้าใจ การที่เราเข้าใจความรู้ความคิดท่ียากได้นั้น ต้องอาศัยพ้ืนฐานความเข้าใจ 
ความรู้และความคิดในระดับที่ง่ายกว่าก่อน แล้วน าความรู้เดิมนั้นมาประยุกต์เข้ากับความรู้ใหม่                   
ที่ได้รับ หลังจากอ่านทบทวนหลายครั้งและใช้วิจารณญาณประกอบการอ่านทุกครั้งก็จะเกิด                  
ความเข้าใจที่กระจ่างและลุ่มลึกได้ 
 3. ความเพลิด เพลิน  แม้ ว่ าผู้ อ่ านหนั งสื อ เ พ่ือความบัน เทิ งอาจจะมุ่ ง เฉพาะ            
ความเพลิดเพลินใจเท่านั้น และในขณะอ่านอาจไม่ใช้วิจารณญาณและไม่ต้องอ่านทบทวนเหมือน     
การอ่านเพื่อความเข้าใจก็จริง แต่การอ่านเพ่ือความบันเทิงนี้มีคุณค่าสูงด้านจิตใจ ช่วยให้เกิดความสุข 
คลายความเครียด ให้ข้อคิด และยกระดับจิตใจผู้อ่านได้ด้วย ส่วนจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับหนังสือท่ีอ่าน ความสามารถในการอ่านและวัตถุประสงค์ของผู้อ่านด้วย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การอ่านมีประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ท าให้เป็นคน
รอบรู้ รู้ทันโลก ทันเหตุการณ์ เกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากรู้ เกิดประสบการณ์ต่าง ๆ 
ตามมา ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน และท าให้ผู้อ่านมี
ทัศนะท่ีกว้างขึ้น   
 การอ่านนับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนรู้ เป็นการะบวนการรับสารที่ผู้อ่านต้องแปล
ความหมายจากตัวอักษร เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจและน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การอ่านมีความส าคัญในฐานะที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้  ความเข้าใจ 
ความเพลินเพลิน สนุกสนาน ตลอดจนจรรโลงใจให้ผู้แก่ผู้อ่าน นอกจากนี้การอ่าน ยังเป็นการช่วยให้
ผู้อ่านมีวิสัยทัศน์เพ่ิมมากขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนางาน      
หรืออาชีพของตนได้ด้วย   
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์  เป็นกระบวนการอ่านที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการแยกแยะ 

รายละเอียด เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งที่ อ่าน                        
ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
 ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้หลายท่านด้วยกันดังนี้ 

 ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ (2548: 77) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์คือการอ่านที่ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียน     
เพ่ือเป็นพื้นฐานน าไปสู่การค้นหาความหมายและสารที่แท้จริงของเรื่องที่อ่าน  

 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 47) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่านวิเคราะห์
ความหมายถึงการอ่านแยกแยะส่วนต่าง ๆ  ของเรื่อง โดยพิจารณาถึงรูปแบบของงานเขียน 
สาระส าคัญ และน้ าเสียงของผู้ เขียน หากเราอ่านวิเคราะห์ความได้ดีแล้ว อาจพัฒนาถึงขั้น
วิพากษ์วิจารณ์ต่อไป โดยอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และปราศจากอคติท้ังปวง  
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 ชยพร กระต่ายทอง (2552: 52) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์   
หมายถึง การอ่านเรื่องแล้วพิจารณาลักษณะเนื้อหาและพิจารณาความสัมพันธ์และข้อสรุปของเรื่อง              
การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคัญเพราะช่วยให้พิจารณาเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง 
เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 123) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า  อ่านอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์ การวิเคราะห์คือการใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วน ๆ การอ่านวิเคราะห์เป็นขั้นแรกของ        
การวิจารณ์หรือตัดสินสิ่งที่อ่าน ซึ่งต้องมีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่อ่านในแง่ของรูปแบบ ภาษา      
และเนื้อหา แล้วจึงจะวิจารณ์หรือประเมินค่าว่าดีหรือเลวอย่างไร เพราะอะไร การอ่านอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์นั้นผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผู้แต่ง รู้จุดประสงค์ ในการแต่ง รู้รูปแบบและโครงสร้าง    
ของหนังสือ รู้ในเรื่องภาษา รู้หลักในการวิจารณ์ และรู้จักหนังสือประกอบการค้นคว้าด้วย ที่ส าคัญ   
ก็คือ ต้องอ่านและฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่เสมอจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว  
 สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 131) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า  การอ่านวิเคราะห์
ความหมายถึง การอ่านเพ่ือพิจารณาแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏหรือมีอยู่ในงานเขียนเรื่อง   
หนึ่ง ๆ ในเรื่อง รูปแบบ เนื้อหา กาลวิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาเพ่ือให้เข้าใจเรื่องได้ถูกต้อง 
 คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มหาวิยาลัยขอนแก่น (2555: 138) กล่าวถึง
การอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่าการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเพ่ือแยกแยะเนื้อหาที่ผู้เขียนสื่อมา
ให้ได้ว่าข้อความส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึกของผู้เขียน 
 นฤมล กิจไพศาลรัตนา (2557: 199-200) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าการอ่านแบบ
วิเคราะห์เป็นการแยกแยะหาองค์ประกอบย่อยและอ่านเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องโดยละเอียด        
ทราบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน ลักษณะและประเภทของสิ่งพิมพ์ที่อ่าน สามารถแยกแยะประเด็นหลัก
หรือแก่นส าคัญของเรื่อง ประเด็นรองและส่วนที่เป็นรายละเอียดได้ และเห็นว่าแต่ละส่วนสัมพันธ์  
หรือสนับสนุนกันอย่างไร ข้อมูลใดเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนและข้อมูลใดเป็นส่วนที่ผู้เขียนน ามา
ประกอบหรือสนับสนุนความคิด เช่น ตัวเลข สถิติต่าง ๆ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง        
และประสบการณ์ของผู้เขียน  

 จากความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สามารถเรียกได้หลายชื่อ คือ อ่านวิเคราะห์ อ่านเชิงวิ เคราะห์ อ่านวิเคราะห์ความ และอ่าน          
เพ่ือวิเคราะห์เป็นการอ่านที่จ าแนกแยกแยะเนื้อหา และใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราว  
เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิด
ของผู้เขียน น้ าเสียง จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่อง และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
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ตารางที่ 2  สังเคราะห์ค าเรียกและพฤติกรรมของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

ชื่อ-สกุล 
ค าเรียก ใช้ความเอียด

พิจารณา
องค์ประกอบ 

แยกแยะ
ส่วน 

ประกอบ 

ค้นหา
ความหมาย 

พิจารณา 
สาระส าคัญ/ 

เนื้อหา 

พิจารณา 
น้ าเสียง 

วิพากษ์  
วิจารณ ์

พิจารณา 
ความสัมพนัธ ์
และขอ้สรุป 

แยกขอ้เท็จจริง
และขอ้คิดเหน็ 

ประเมนิ
ค่า 

รู้จุดประสงค์
ผู้แต่ง 

พิจารณา
รูปแบบ 

พิจารณา
ภาษา 

ธัญญา สังขพันธา
นนท์ และคณะ 
(2548:77) 

การอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ 

            

โสภณ  
สาทรสัมฤทธิ์ผล     
(2551: 47) 

การอ่าน 
วิเคราะห์ความ 

            

ชยพร กระตา่ยทอง 
(2552: 52) 

การอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ 

            

ปรียา หริัญประดิษฐ์               
(2552: 123)  

อ่านอยา่ง 
วิเคราะห ์
วิจารณ์ 

            

สุนีย์ ภูจ่ิฐาพันธุ ์
(2554: 131) 

การอ่าน 
วิเคราะห์ความ 

            

คณะกรรมการวิชา
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร   
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น               
(2555: 138) 

การอ่าน 
เพื่อวิเคราะห์   

            

นฤมล  
กิจไพศาลรัตนา                       
(2557: 199-200) 

การอ่าน 
แบบวิเคราะห ์

            



 

62 

 

 

62 

 ความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่มีความส าคัญส าหรับผู้อ่านเป็นอย่างมาก ช่วยให้

ผู้อ่านได้พินิจพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่อ่านอย่างละเอียดรอบคอบ มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการอ่านไว้ดังนี้ 

 กรมวิชาการ (2546: 10) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า เป็นการอ่าน
ที่ฝึกให้ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็น           
จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิดเป็น มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้
ทักษะทางปัญญา เพ่ือแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง การถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเอง
ออกมาได้ จ าเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ท าให้ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ประเทิน มหาขันธ์ (2538: 173-174) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้
ดังนี้ 

 1. ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านการสื่อสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจึงจ าเป็นต้องใช้
วิจารณญาณให้รอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 2. ความก้าวหน้าทางด้านการโฆษณาขายสินค้ามีมากจนคนส่วนใหญ่หลงเชื่อค าโฆษณา 
การใช้ความคิดอย่างพินิจพิเคราะห์จะช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 3. เนื่องจากลัทธิการปกครองในปัจจุบันมีหลายลัทธิ แต่ละลัทธิก็พยายามโฆษณาชวน
เชื่อโดยใช้หลักจิตวิทยาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ จะช่วยให้การ
ตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อลัทธิใดเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 4. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวิถีทางของประชาธิปไตยนั้น
ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุนี้การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ก็ดี การคิดอย่างพินิจพิเคราะห์     
ก็ดี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมประชาธิปไตย 
 5. ปัจจุบันบรรดาสรรพต าราต่าง ๆ มีมาก การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันมิได้ยึดอยู่กับ
ต าราเพียงเล่มเดียว  หากต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาจากต าราหลาย ๆ เล่ม  ผู้เขียนด้วยเหตุผลนี้
การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์จึงมีความจ าเป็นมากในยุคปัจจุบัน 
 จากความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์
สามารถท าให้ผู้อ่านได้รู้จักการใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่าง ๆ ต่อสิ่งที่ได้อ่าน จากนั้น
สามารถน าความคิดวิเคราะห์มาใช้ในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ได้รับรู้อย่างไร  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อโลกในยุคปัจจุบันก้าวไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การโฆษณา      
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นอย่างละเอียดเพ่ือที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อต่าง ๆ 
ดังนั้นจึงนับว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน 
 กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านที่ต้องมีกระบวนการในการอ่าน ซึ่งนักวิชาการ               
หลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
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 กรมวิชาการ (2546: 21) กล่าวถึงกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
   ขั้นที ่1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต สนทนา 
ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร และข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ 
     ขั้นที ่2 วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ จ าแนกและจับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่า                  
ใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร 
     ขั้นที ่3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเชื่อถือ สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล 
 ขั้นที ่4 ประยุกต์และน าไปใช้ คือ น าผลจากการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติจริง  เลือก         
อย่างเหมาะสมแล้วน าไปใช้  

 วิมล จิโรจพันธุ์ และประชิด สกุณะพัฒน์ (2547: 228-229) กล่าวว่ากระบวนเชิง
วิเคราะห์ อาจแบ่งได้ดังนี้ 
 1. มองดูว่างานประพันธ์นั้น ๆ ใช้รูปแบบใด  รูปแบบอาจเป็นนิทานเรื่องยาว             
ซึ่งเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ อาจเป็นบทละครร า หรือบทละครพูด อาจเป็นนวนิยาย    
หรือเรื่องสั้น อาจเป็นนิราศหรือลิลิต หรืออาจเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ หรือเป็นบทความที่ได้
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแล้วมีผู้น ามาพิมพ์ไว้ ฯลฯ 
 2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
 3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
 4. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการส าเสนอเรื่องนั้น ๆ    

 สุนีย์ ภู่จิฐาพันธุ์ (2554: 132) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านว่ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  พิจารณารูปแบบของงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด เป็นร้อยแก้วประเภท บทความ      

บทละคร เรื่องสั้น นวนิยายหรือบทร้อยกรองชนิดใด 
 1. พิจารณาเนื้อหาโดยแยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไรที่ไหน อย่างไร 
เมื่อไรและแยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วยอะไรบ้าง
และต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อความที่อ่านนั้นอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็นที่ต้องการจะสื่อ 
 2. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนให้กลวิธีในการน าเสนอเรื่องอย่างไรน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด ตั้งแต่รูปแบบของงานเขียน การตั้ งชื่อเรื่อง ว่าแปลกใหม่น่าสนใจเหมาะสมเพียงใด            
การน าเรื่อง การด าเนินเรื่อง จนกระท่ังการปิดเรื่องมีวิธีการอย่างไร 
 3. พิจารณาการใช้ภาษาในงานเขียนเป็นการพิจารณา การใช้ภาษาในการน าเสนอ
เรื่องราวว่าใช้ภาษาได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ทั้งในเรื่องของการใช้ค าการเรียบเรียง
ประโยค การใช้ระดับของภาษาตลอดจนการใช้ส านวนโวหารและท่วงท านองการเขียนว่าสามารถ
สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้มากน้อยเพียงใด  

 คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (2555: 138)       
ได้กล่าวถงึกระบวนการอ่านได้ไว้ดังนี้ หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์มีดังนี ้

 1. การพิจารณาข้อเท็จจริง คือ การพิจารณาเนื้อหาของสารในส่วนที่น าเสนอสิ่งที่เป็น
ความจริงที่มีข้อพิสูจน์ทางวิชาการ หรือมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือเป็นการบอกให้รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การรายงานข่าวโดยน าเสนอว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ใคร ท าอะไร เมื่อไหร่ 
ที่ไหน และอย่างไร ฯลฯ  
 2. การพิจารณาข้อคิดเห็น คือ การพิจารณาเนื้อหาส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ส่วนบุคคลของผู้เขียน ข้อความที่เป็นการสื่อความคิดเห็นของผู้เขียน อาจสังเกตได้จากค าหรือวลี 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
การน าเสนอ ตลอดจนส านวนภาษา 
 2. ส ารวจเนื้อความว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริง และตอนใดเป็นข้อคิดเห็นหรือความรู้สึก
หรือตอนใดแสดงอารมณ์ของผู้เขียน 
 3. พิจารณาเจตนาและแนวคิดของผู้เขียนให้ทราบแน่ชัดว่าผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร      
ในการเสนองานชิ้นนี้หรือมุ่งหวังให้ผู้อ่านตอบสนองอย่างไร มีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจ 
 4. พิจารณาสาระส าคัญท่ีผู้เขียนน าเสนอและพิจารณาว่าสารใดส าคัญที่สุด สารใดส าคัญ
รองลงไป 

 จากกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์      
เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  1) รวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์ซึ่งอาจจะได้มาจาก
การรับข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราว สัมภาษณ์ และสอบถาม ฯลฯ   2) พิจารณาเนื้อหา     
อย่างละเอียดถี่ถ้วน  โดยพิจารณาว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร 3) พิจารณา
แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือเนื้อหา และ 4) สรุปโดยการสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ว่า มีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที่ 3  สังเคราะห์กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กรมวิชาการ  
(2546: 21) 

วิมล  จิโรจพันธุ์ และประชิด 
สกุณะพัฒน์  (2547: 228 -229) 

สุนีย์  ภู่จิฐาพันธ์ุ  
(2554: 132) 

คณะกรรมการวิชาภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (2555: 138 ) 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน ์
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 าแนกและจับใจความส าคัญของ
เรื่องได้ว่าใคร ท าอะไร กับใคร ที่ไหน 
อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร 
ขั้นที่ 3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูล
แล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น 
น่าเชื่อถือ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิง
เหตุเชิงผล 
ขั้นที ่4 ประยุกต์และน าไปใช้ คือ  
น าผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง                          
เลือกอย่างเหมาะสมแล้วน าไปใช้  
 

1. มองดูว่างานประพันธ์นั้น ๆ  ใช้
รูปแบบใด รูปแบบอาจเป็นนิทานเรื่อง
ยาว ซึ่งเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อย
กรองก็ได้ อาจเป็นบทละครร า หรือ
บทละครพูด อาจเป็นนวนิยายหรือ
เรื่องสั้น อาจเป็นนิราศหรือลิลิต หรือ
อาจเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ หรือ
เป็นบทความที่ ได้ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงแล้วมีผู้น ามาพิมพ์ไว้ 
ฯลฯ 
2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วน ๆ ให้
เห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 
เมื่อไร 
3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียด
ลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4.พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธี
อย่างไรในการส าเสนอเรื่องนั้น ๆ    

1. พิจารณาเนื้อหาโดยแยกเนื้อ
เรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใคร
ท าอะไรที่ไหน อย่างไร เมื่อไรและ
แ ย ก พิ จ า ร ณ า แ ต่ ล ะ ส่ ว น ใ ห้
ละเอียดลงไปว่ าประกอบกัน
อย่ า ง ไ ร   หรื อประกอบด้ ว ย
อะไรบ้างและต้องแยกแยะให้ได้
ว่ าข้อความที่อ่ านนั้นอะไรคือ
ข้อเท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็นที่
ต้องการจะสื่อ 
2. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนให้
กลวิธีในการน าเสนอเรื่องอย่างไร
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด ตั้งแต่
รูปแบบของงานเขียน การตั้งช่ือ
เ รื่ อ ง  ว่ า แปลกใหม่ น่ า สน ใจ
เหมาะสมเพียงใด การน าเรื่อง 
การด าเนินเรื่องจนกระทั่งการปิด
เรื่องมีวิธีการอย่างไร 

การพิจารณาข้อเท็จจริง คือ 
การพิจารณาเนื้อหาของสาร
ในส่วนท่ีน าเสนอสิ่งที่เป็น 
ความจริ งที่มีข้อพิสูจน์ทาง
วิชาการ หรือมีแหล่งอ้างอิงที่
เชื่อถือได้ หรือเป็นการบอกให้
รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เช่น การรายงาน
ข่ า ว โ ด ย น า เ ส น อ ว่ า เ กิ ด
เหตุการณ์อะไรขึ้น 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 
และแนวคิดของเรื่อง กลวิธี
การน าเสนอ ตลอดจนส านวน
ภาษา 
2. ส ารวจเนื้อความว่าตอนใด
เป็นข้อเท็จจริง และตอนใด
เป็นข้อคิดเห็นหรือความรู้สึก
หรือตอนใดแสดงอารมณ์ของ
ผู้เขียน 
3 .  พิ จ า ร ณ า เ จต น าแ ล ะ
แนวคิดของผู้เขียนให้ทราบ
แน่ ชั ด ว่ า ผู้ เ ขี ยนมี เ จตนา
อย่างไรในการเสนองานช้ินนี้
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  ภู่จิฐาพันธ์ุ  
(2554: 132) 

คณะกรรมการวิชาภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (2555: 138 ) 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน ์
และอัมพร ทองใบ  

(2556: 207) 
 

  3. พิจารณาการใช้ภาษาในงาน
เขียนเป็นการพิจารณา การใช้
ภาษาในการน าเสนอเรื่องราวว่า
ใ ช้ ภ า ษ า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เ จ น 
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ทั้งใน
เรื่องของการใช้ค าการเรียบเรียง
ประโยค การใช้ระดับของภาษา
ตลอดจนการใช้ส านวนโวหารและ
ท่วงท านองการเขียนว่าสามารถ
สื่ อ ส า ร ไ ด้ ชั ด เ จ น ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้มาก
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 าหรือวลี เช่น “น่าจะ” 
“ควรจะ” “คงจะ” “มี
ความเห็นว่า” ฯลฯ  
3. การพิจารณาความรู้สึก คือ 
การพิจารณาเนื้อหาในส่วนที่
แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้ เขียนที่สื่อมายังผู้อ่าน 
เช่น รู้สึกสลดใจ รู้สึกสะเทือน
ใ จ  รู้ สึ ก ต ร ะ ห นั ก ต ก ใ จ                   
หรือรู้สึกซาบซึ้ง ฯลฯ  

2. พิจารณาสาระส าคัญที่
ผู้เขียนน าเสนอและพิจารณา
ว่าสารใดส าคัญที่สุด สารใด
ส าคัญรองลงไป 
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 แนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิ งวิ เคราะห์ เป็นการอ่านที่มุ่ ง เน้นพิจารณาเรื่ องราวอย่ างละเ อียด              
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้ได้จากการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์จะต้องมีแนวพัฒนาในการอ่าน                             
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

 กรมวิชาการ (2546: 62-63) กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เริ่มจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของค าและวลี การใช้ค าในประโยค วิเคราะห์ส านวนภาษา จุดประสงค์  
ของผู้แต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นัยหรือเบื้อหลังการสร้างหนังสือหรือเอกสารนั้น ทั้งนี้ต้องใช้วิธีอ่าน
แบบที่สี่ประกอบด้วย คือ อ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะออกไปว่าส่วนต่าง ๆ นั้น  
มีความหมายและความส าคัญอย่างไรบ้าง แต่ละส่วนสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ  อย่างไร  

 Adler and Van Doren (1972: 60-187, อ้างถึงใน ชยพร กระต่ายทอง, 2552: 57)
แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์มี 3 ระดับ ได้แก่ 

 1. การพิจารณาลักษณะเนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาประเภทและเนื้อหา          
ของเรื่องที่อ่าน ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องและแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการ
น าเสนอ 
 2. การตีความเนื้อหา   เป็นความสามารถในการพิจารณารายละเอียดที่ อ่าน             
โดยการวิเคราะห์ ค าส าคัญ ประโยคสามัญ ย่อหน้าที่มีการโต้แย้ง และระบุแนวคิดของผู้เขียน 
 3. การวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาคุณค่าโดยแสดง                 
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคนอ่ืน ๆ (2545: 50-51) กล่าวว่า การอ่านอย่างวิเคราะห์เป็น
การฝึกให้นักเรียนรู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ในการเขียน ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ เข้าใจจุดประสงค์และทัศนะของผู้เขียน รวมทั้งวินิจฉัยได้ว่าเรื่อง
นั้นควรอ่านหรือไม่ควรอ่านอย่างไร การฝึกทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์ท าให้นักเรียนอ่านหนังสือ
เป็นและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักในการอ่านอย่างวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. แยกแยะส่วนที่เป็นสาระส าคัญและส่วนขยายความ การเขียนหนังสือนั้นผู้เขียน      
จะเขียนใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และส่วนขยายความ ซึ่งอาจจะเป็นการอธิบาย        
และยกตัวอย่างประกอบ การอ่านอย่างวิเคราะห์นั้น ผู้อ่านจะต้องค้นหาส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่
ผู้เขียนต้องการน าเสนอ เพ่ือจะได้เข้าใจจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของผู้เขียน 
 2. แยกแยกส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น ในงานเขียนต่าง ๆ นอกจากผู้เขียน
จะน าเสนอข้อมูลส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้ว บางครั้งผู้เขียนอาจสอดแทรกข้อคิดเห็นเพ่ือแสดงมุมมอง              
และทัศนะส่วนตัวอันจะท าให้งานเขียนน่าสนใจและน่าอ่านยิ่งขึ้น แม่ในข้อคิดเห็นนั้น ๆ อาจแฝงไว้
ด้วยค่านิยมส่วนตัว ความเชื่อหรืออคติต่าง ๆ ของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านจะต้องพิจารณาว่าความคิดเห็น   
ของผู้เขียนตั้งอยู่บนเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ ควรเห็นด้วยกับผู้เขียนหรือไม่ การอ่านประเภทนี้จึงต้อง
อาศัยประสบการณ์การอ่านอย่างมาก 
 จากแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ พิจารณาค า วลี  ประโยค เนื้อหา ส านวน โวหาร แนวคิด     
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ของเรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตีความจากเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ใจความส าคัญ ประเด็นการโต้แย้ง 
และแนวคิดของผู้เขียน จากนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้น ๆ   
 ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้ผู้อ่านได้ใช้
ความคิด สติปัญญา ความรู้มาไตร่ตรองกับสิ่งที่อ่านก่อนที่จะตัดสินใจ  มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
 วัชรี บูรณสิงห์ และนิรมล ศตวุฒิ (2542: 88) กล่าวว่า การวิเคราะห์ช่วยท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจ และตีความเรื่องที่อ่านได้เป็นระบบและชัดเจนขึ้น เนื่องจากการวิเคราะห์มีประโยชน์            
2 ประการหลัก ๆ คือ 
 1. ช่วยให้ผู้อ่านเช้าใจข้อเสนอของผู้เขียนดีขั้น เนื่องจากในการอ่านครั้งแรก ผู้อ่าน
อาจจะยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้แยกแยะเป็นแผนผัง (Diagram) ออกมาและตีความแล้ว ผู้อ่านจะเข้าใจดี
ทั้งการใช้ภาษา โครงสร้างและเนื้อหา 
 2. ท าให้ผู้อ่านสามารถตัดสินและประเมินข้อเสนอ สามารถระบุข้ออ้างอิงหลักฐาน   
และการให้เหตุผลของผู้เขียนได้ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถระบุว่า ข้ออ้างอิง หลักฐาน  และเหตุผล         
มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้ เขียนอย่างไร การวิเคราะห์และท าแผนผังเป็นขั้นตอน            
ที่จะทดสอบหลักฐานและการให้เหตุผลของข้อเสนอของผู้เขียน ช่วยให้ผู้อ่านมองในความคิดรอง      
ที่จะสนับสนุนความคิดหลัก ท าให้มองเห็นว่า หลักฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในการที่จะสนับสนุน
ความคิดเห็นและแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงข้อความที่ไม่สัมพันธ์กับข้อเสนอหรือความคิดเห็นหลักที่ผู้เขียน
เสนอ ผู้อ่านไม่ควรเสียเวลากับหลักฐานที่ไม่ส าคัญ เมื่อเริ่มอ่านผู้อ่านควรมุ่งไปที่ใจความที่เป็นหลัก
หรือเป็นศูนย์กลางของเรื่องก่อน 
 รัตนา ศาลิกร (2536: 121) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. เพ่ือหาความรู้ การอ่านมากเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ แต่ผู้อ่านก็ต้องอ่านอย่างถี่ถ้วน
ไตร่ตรอง และพิจารณาเนื้อหาเพ่ือเลือกความรู้ที่เหมาะสม น าไปใช้ในโอกาสที่ถูกต้อง 
 2. เพ่ือแก้ปัญหา การอ่านเป็นการสร้างสรรค์สติปัญญาและความคิด โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วินิจสาร เป็นการฝึกการใช้วิจารณญาณเพ่ือสามารถตัดสินและแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การอ่านสามารถปรับปรุงความคิดเห็นของผู้อ่านเพราะสิ่งที่ได้
จากการอ่านมิใช่เพียงเนื้อหาสาระ แต่ผู้อ่านต้องสามารถวิเคราะห์ว่า ผู้เขียนส่งสารอะไร คือ ตีความ
คิดเห็นและความรู้สึก ความคิดที่พัฒนาจะส่งผลมาถึงบุคลิกภาพที่ดี 

  4. เพ่ือความสนุกสนาน การอ่านสารคดี บันเทิงคดีหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ผู้ อ่านย่อมได้รับ               
ความสนุกสนานเมื่อได้แยกแยะและพิจารณาทั้งเนื้อหาและรสของงานเขียนนั้น ๆ  
 5. เพ่ือการเป็นนักวิจารณ์ การมีคุณสมบัติของนักวิจารณ์ได้นั้น ต้องสามารถตีความ
เนื้อหาสาระ วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนประเมินค่างานเขียนได้ 
 จากประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจข้อเขียนต่าง ๆ ของผู้เขียน ตลอดจนสามารถประเมินค่าของงานเขียนประเภท   
ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ยังสามารถน าความรู้ที่ได้                  
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จากการอ่านมาพัฒนาความรู้  ใช้แก้ปัญหา และพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนสามารถสร้าง                     
ความเพลิดเพลินให้แก่ตนเองได้ด้วย 
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดและการคิดวิเคราะห์ 
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิด 
 การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสมอง  เป็นตัวสั่งการให้อวัยวะต่าง ๆ  ท างาน     
ตาม  สิ่งที่คิด และเป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม เป็นตัวบอกว่ามนุษย์
แตกต่างสัตว์ทั่ว ๆ  ไป ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงการคิดไว้ดังนี้ 
 ความหมายของการคิด 
 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย   
ของการคิดไว้ดังนี้ 

 สุวิทย์ มูลค า (2547:3) การคิด หมายถึง การค้นหาความหมาย ผู้ที่คิดคือผู้ที่ก าลังค้นหา
ความหมายของอะไรบางอย่าง นั่นคือก าลังใช้สติปัญญาของตนท าความเข้าใจกับการน าความรู้ใหม่    
ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือหาค าตอบว่าคืออะไร หรือกล่าวอีกแบบหนึ่ง
ว่าเป็นการเอาข้อมูลเก่าท่ีระลึกได้เพ่ือสร้างเป็นความคิดอ่านเหตุผลหรือข้อตัดสิน 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 7) กล่าวถึงความหมายของการคิดไว้ว่า เป็นพฤติกรรมภายใน
สมองที่อยู่ในลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เป็นกระบวนการแห่งการคิดโดยเริ่ม
จากสภาพหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด วิตกกังวล อารมณ์ตึงเครียด        
ไม่สบายใจ จึงต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้คลายความรู้สึกไม่สบาย หรือเพ่ือแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ  ให้ส าเร็จลุล่วงไปและเกิดความสุขสบายใจได้  

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 18) การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองที่มี
การค้นหาหลักการหรือข้อความจริงแล้ววิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป ซึ่งการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งเร้า 
หรือข้อความจริงที่ได้รับ รวมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดจะช่วยพัฒนา
ระดับความคิดให้สูงขึ้น  

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 3-4) การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองที่เป็นไป 
ตามธรรมชาติของมนุษย์ อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้มากระทบ 
ส่งผลให้เกิดความคิดในการสามารถแก้ไขปัญหา หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้  
 ฆนัท ธาตุทอง (2554: 22) การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัดกระท ากับข้อมูล
หรือสิ่งเร้าที่มากระตุ้น การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคล เป็นกระบวนการเชื่อมโยง
ระหว่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างความหมายความเข้าใจในสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์ 
การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ การคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
ความหมาย ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ มนุษย์ทุกคนคิดอยู่ทุกขณะ การบอกให้บุคคลหยุดคิด
จึงเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกับการให้คิด  

 จากความหมายของการคิดดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการท างาน
ของสมองที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่    
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เข้ามากระทบและเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลเพ่ือท าความเข้าใจกับการน าความรู้ใหม่   
ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือหาค าตอบว่าคืออะไร ผลของการปรับเปลี่ยน
การคิดจะช่วยพัฒนาระดับความคิดให้สูงขึ้น  
 ความส าคัญของการคิด 
 การคิดเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคล                          
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการคิดไว้ดังนี้ 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2546: 10-13) กล่าวว่าการคิดมีความส าคัญ พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1. การคิดเป็นธรรมชาติของความคิดของมนุษย์ที่ส าคัญที่สุด เพราะมีผลและรากฐาน
ของการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลในการด าเนินงานของตนและสังคม ถ้าทุกคน 
คิดดี คิดถูกต้อง คิดเหมาะสม การด าเนินชีวิตของแต่ละคนและความเป็นไปของสังคมก็จะด าเนินไป
อย่างมีคุณค่า  
 2. การคิดกับภาษา ในเรื่องนี้แม้ดูเผิน ๆ อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่ในการคิดนั้นจะต้อง
ใช้ภาษาสื่อออกมาให้ผู้อ่ืนรู้ว่าต้องการอะไร หากไม่มีภาษาการคิดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ไม่ว่าจะ เป็น
ความคิดชนิดใดก็ตามต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในอันที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปของแนวความคิดขึ้นมา 
 3. การคิดกับพฤติกรรม การคิดนั้นย่อมก่อให้เกิดการกระท า และเปลี่ยนการกระท า  
ของมนุษย์ที่มีแต่ความต้องการ ความอยาก ความใคร่ ที่เกินความพอดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กลายเป็น   
การกระท าที่เฉลียวฉลาด ดังนั้น ผู้ที่มีความคิดจะท าอะไรย่อมมีการไตร่ตรอง มีการพิจารณาให้
ละเอียดรอบคอบถึงผลดีผลเสียก่อนลงมือกระท า 
 4. การคิดก าหนดความเป็นตัวเรา การคิดเป็นตัวก าหนดสิ่ งที่ เรารู้  (Knowing)         
และความรู้ที่ได้จากการคิดนั้นจะเป็นตัวก าหนดความเป็นตัวเรา (Being) เราคิดอย่างไร เรารู้อะไร   
เราจะเป็นเช่นนั้น และความเป็นตัวจ าเป็นตัวก าหนดวิถีของเรา (Living) ซึ่งจะท าให้เราแสดงออก 
(Manifesting)  
 5. การคิดเป็นพ้ืนฐานของสติปัญญาและความรู้ความเข้าใจ คนเราจะเริ่มคิดและหา
ค าตอบให้ได้ดียิ่งขึ้นหากได้ใช้เวลาในการคิดทบทวน และคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนที่จะ
ตัดสินใจจึงมีค ากล่าวมาแต่โบราณว่า จงคิดก่อนพูด และคิดก่อนท า  
 6. การคิดเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจ จากการศึกษาของนักจิตวิทยาหลายท่านพบว่า        
ในแต่ละวันมีความคิดมากกว่า 10,000 ความคิดที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ จึงมีเรื่องต่าง ๆ เข้ามา
กระทบสมองจ านวนมาก  ดังนั้น การตัดสินใจต้องใช้ความคิดเพ่ือหาหนทางที่ดีที่สุดมาใช้               
ในการแก้ปัญหา 
 7. การคิดน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญต่าง ๆ ของโลก  ด้วยลักษณะธรรมชาติ        
ของมนุษย์ที่มีความต้องการต่าง ๆ ทั้งด้านพ้ืนฐานอันได้แก่ ปัจจัยสี่ และความต้องการที่สูงขึ้น
นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิต ความส าเร็จ ความสะดวกสบาย ทั้งทางกาย
และใจ 

 8. การคิดสร้างความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้      
มีสภาพความรุนแรงในด้านการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นทั้งในระดับระหว่างบุคคล ระหว่างสังคมและระหว่าง
ประเทศ 
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 ฆนัท ธาตุทอง (2554: 23) กล่าวถึงความส าคัญของการการคิดไว้ พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 การคิดถือ เป็นปัจจั ยภายในที่ ส าคัญและมี อิทธิพลอย่ างมากต่อการกระท า              

และการแสดงออกท้ังหลายของบุคคล การคิดมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคน ดังนี้ 
 1. คิดเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545                 
ได้กล่าวถึงทักษะการคิดไว้ในมาตรา 24 (2) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกทักษะ
กระบวนการคิด และ (3) ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
 2. รู้จักคิด  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
ได้ก าหนดการประเมินทักษะการคิดไว้ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  
 3. มีความคิด  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ก าหนดจุดหมาย    
ที่เก่ียวกับทักษะการคิดไว้ด้วย กล่าวคือ จุดหมายข้อที่ 2 กล่าวว่า  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
รักการอ่าน และข้อที่ 4 มีทักษะและกระบวนการสอน โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ทักษะการคิด 
 4. การคิดอย่างเป็นระบบ  ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี  
ได้เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2547  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิจารณากับกระทรวงศึกษาธิการว่า การคิดอย่างเป็นระบบ (System  
Thinking) สมควรจะจัดการเรียนการสอนข้างต้นในชั้นปีใด อย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กและเยาวชนมากที่สุด 
 5. ฐานสร้างองค์ความรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551          
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในข้อ 2 ไว้ว่ามีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตและได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ว่า  ความสามารถในการคิด 
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 6. สร้างทักษะทางปัญญาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการคิดไว้ในด้านทักษะทางปัญญา             
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฏีและกระบวนการต่าง ๆ  ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
 จะเห็นได้ว่าการคิดมีความส าคัญต่าง ๆ  กล่าวคือเป็นมุ่งหวังให้ทุกคนเกิดทักษะการคิด
ต่าง ๆ  เป็นพ้ืนฐานของสติปัญญา เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม การกระท าของบุคคล  ถ้าหากคิดดีก็จะ
แสดงพฤติกรรมออกมาทางบวก แต่ถ้าคิดไม่ดีก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบ นอกจากนี้การคิด
ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ในชีวิต สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการเรียน หน้าที่การงานและการประกอบอาชีพได้ 
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 ลักษณะของการคิด 
 ลักษณะความคิดตามที่นักวิชาการกล่าวไว้ มีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 1. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 7)  กล่าวถึงลักษณะการคิดระดับ 
พ้ืนฐานที่ จ า เป็นส าหรับผู้ เ รี ยนทุกระดับ โด ยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในระดับการศึกษาปฐมวัย                 
และประถมศึกษา ได้แก่ 
  1.1 การคิดคล่อง  คือ ให้กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว 
  1.2 การคิดหลากหลาย คือ คิดให้ได้ความคิดในหลาย ๆ ลักษณะ/ประเภท/ชนิด/
รูปแบบ ฯลฯ 
  1.3 การคิดละเ อียดลออ คือ คิดเ พ่ือให้ ได้ข้อมูลอันที่จะส่ งผลให้ความคิด               
มีความรอบคอบมากขึ้น 
  1.4 การคิดให้ชัดเจน คือ ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยายความได้
ด้วยค าพูดของตนเอง 

  ลักษณะการคิดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้คิดทั้งหลาย ซึ่งจะต้อง
น าไปใช้ในการคิดลักษณะอ่ืน 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 การประมวลข้อมูลในระดับกว้างและระดับลึกเพ่ือท านายสิ่งที่จะ
เกิดในอนาคต 
  2.4 การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัยหรืออุปนัย 
 3. ลักษณะการคิดระดับสูง ได้แก่  การคิดที่ต้องมีกระบวนการ /ขั้นตอนที่มาก          
และซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกว่า กระบวนการคิด  และกระบวนการคิดที่มีความส าคัญและจ าเป็นก็คือ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งหากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็จะได้
ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว ซึ่งสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้  เช่น น าไปใช้      
ในการแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่จะท า  หรือไม่ท าอะไร  การริเริ่ม  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ            
หรือการปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่าง ๆ   

 ฆนัท ธาตุทอง.(2554: 27-28) กล่าวถึงลักษณะของการคิดไว้ว่า เป็นการใช้ค าในลักษณะ
ของค าวิเศษณ์ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระท าโดยตรง แต่สามารถแปลความไปถึง
พฤติกรรมหรือการกระท าประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการรวมกัน  แบ่งได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะของการคิดข้ันพื้นฐานลักษณะของการคิดข้ันพื้นฐาน หมายถึง การแสดงออก
ถึงวิธีการสื่อความหมาย ด้วยการพูด การเขียน การค้นหาค าตอบ การพิจารณารายละเอียด          
และจัดล าดับความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  1.1 คิดคล่อง หมายถึง ปริมาณการพูดหรือเขียนโต้ตอบประเด็นที่ก าหนดให้ภายใน
เวลาจ ากัด 



 

 

73 

  1.2 คิดหลากหลาย หมายถึง การค้นหาค าตอบภายใต้ข้อจ ากัดได้มากกว่าด้วยวิธีการใด     
วิธีการหนึ่ง 
  1.3 คิดละเอียดลออ  หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาส่วนปลีกย่อยได้      
มากที่สุด 
  1.4 คิดชัดเจน หมายถึง การจัดล าดับความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบที่แสดงถึง     
ความเข้าใจ 
 2. ลักษณะการคิดขั้นสูง 
  ลักษณะของการคิดขั้นสูง หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการพิจารณา 
สิ่งใด ๆ อย่างรอบคอบ ด้วยเหตุและผล มีการวางแผนและเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ และเชื่อมโยงได้                
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
  2.1 คิดกว้าง  หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาองค์ประกอบทั้งจุดเด่น      
และจุดด้อยได้อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่คิดอย่างครอบคลุม 
  2.2 คิดลึกซึ้ง หมายถึง ความสามารถในการจัดล าดับความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน             
ของโครงสร้าง การสร้างระบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้อย่างมีความหมายและมีคุณค่า เพ่ือให้เกิด                     
ความเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแทจ้ริง 
  2.3 คิดไกล หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเพื่ออนาคต 
  2.4 คิดถูกทาง หมายถึง การค านึงถึงเป้าหมายและประโยชน์ในทางที่ดีต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน และส่วนรวมในระยะยาวเป็นส าคัญ  คิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก
ข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกันระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ลักษณะการคิดมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การคิด
ระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ คิดคล่อง คิดหลากหลาย และคิดละเอียดลออฯลฯ  2) การคิดระดับกลาง  ได้แก่  
คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล และคิดอย่างมีเหตุผล และ 3) การคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดที่ต้องมี
กระบวนการ มีวิจารณญาณ และตัดสินใจก่อนน าไปใช้ 
 ประเภทของการคิด 

 กันยา สุวรรณแสง (2542: 36-38) ได้แบ่งประเภทของการคิดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. การคิดประเภทสัมพันธ์ 
  การคิดประเภทสัมพันธ์ (Association Thinking) เป็นการคิดท่ีไม่มีจุดมุ่งหมายอันใด            
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ วัตถุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  
การคิดลักษณะ นี้ไม่มีขั้นตอนในการคิด ไม่ต้องการผลของการคิด ได้แก่ การคิดเกี่ยวกับเรื่อง        
ของตนเอง (Autistic Thinking) เป็นการคิดเกี่ยวกับตนเอง คิดคนเดียว ฯลฯ การฝัน ทั้งฝันกลางวัน 
(Day Dreaming) หรือการสร้างวิมานในอากาศ และการฝันกลางคืน (Night Dreaming) การฝัน
กลางวัน หมายถึงการฝันในขณะที่บุคคลตื่นอยู่ ส าหรับบุคคลที่มีความฝันกลางวันบ่อยครั้งอาจน าไปสู่
การมีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ เพราะการฝันกลางวันมักเป็นการฝันเพ่ือหลีกเลี่ยงจากความจริง        
ที่บุคคลก าลังเผชิญอยู่หรือก าลังจะต้องเผชิญ 
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 2. การคิดประเภทมีจุดมุ่งหมาย   
  การคิดประเภทมีจุดมุ่งหมาย (Directed Thinking) เป็นการคิดที่มุ่งค้นหาค าตอบ

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
ระดับง่ายหรือการคิดพ้ืนฐาน เช่น การคิดรับรู้ คิดจินตนาการ และการคิดระดับสูง ซึ่งเป็นการคิดที่
ซับซ้อนที่น าเอาความคิดหลาย ๆ กระบวนการคิดมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมาย  
 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) 
 จากค ากล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การคิดแบ่งประเภทต่าง ๆ ได้หลายประเภทขึ้นอยู่
กับว่าจะใช้แบ่งตามวิธีใด ซึ่งการคิดแบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้ การคิดโดยแยกประเภท การคิด         
โดยตัดประเด็น การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบอุปนัย และการคิดแบบนิรนัย 
 กระบวนการคิด 

 การคิดจัดว่าเป็นกระบวนการทางสมอง  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวน 
การคิด ไว้ดังนี้ 

 ฆนัท ธาตุทอง (2554: 33-34) กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทางสมอง ในการจัด
กระท ากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าทีร่ับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
คือ  
 1. กระบวนการคิดท่ีใช้ในการรับและส่งข้อมูล/สิ่งเร้ากระบวนการนี้มักเป็นกระบวนการ            
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นทักษะการคิดพ้ืนฐานที่มีทั้งทักษะการรับข้อมูล
เข้าและการส่งข้อมูลออก เช่น ทักษะการรับรู้ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะ                 
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การแสดงออก ทักษะการพูด ทักษะการบรรยาย ทักษะการอธิบาย ทักษะการขยายความ ทักษะ  
การท าความกระจ่าง ฯลฯ  
 2. กระบวนการคิดที่เป็นทักษะการจัดกระท ากับข้อมูล  เป็นออกเป็น 5 กลุ่ม พอสรุปได้
ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็นแกนส าคัญ (Core Thinking Skill) 
หมายถึง ทักษะที่เป็นหลักใช้เป็นฐานในการคิดท่ัว ๆ ไป มีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก 
  2.2 กลุ่ มที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกับทั ก ษะการคิ ด ระดั บสู ง  หมายถึ ง  ทั กษะการคิ ด                      
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
  2.3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการคิด หมายถึง ทักษะการคิดที่มีลักษณะความเป็น
นามธรรม จ าเป็นต้องอาศัยการตีความ การจ ากัดขอบเขตและการนิยามให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น 

   2.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคิดเป็นกระบวนการ หรือเป็นขั้นตอนการคิดที่เป็นล าดับ
ต่อเนื่องที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบขั้นตอน  เพ่ือให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใด ๆ                      
ได้ดี ซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า กระบวนการคิด 
  2.5 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเองเป็นกระบวนการ
ที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้  
 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 53) กระบวนการคิดเป็นการคิดที่มีความสลับซับซ้อนสูง          
ซึ่งจะต้องมีพ้ืนฐานด้านทักษะความคิดหลาย ๆ  ด้าน เข้ามาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงต้องมี
ขั้นตอนและมีความแยบยล จึงจะท าให้พบแนวทางการแก้ปัญหาหรือพบค าตอบหรือข้อสรุป        
ของความคิดในแต่ละครั้งจึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการคิดเป็นเรื่องของการใช้ทักษะความคิดระดับสูง  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กระบวนการคิด เป็นกระบวนการที่ใช้ในการรับ                       
และส่งข้อมูลส่งเร้า ซึ่งต้องมีความซับซ้อนสูง มีทักษะความคิดหลาย ๆ ด้านเข้ามาผสมผสานกัน              
จึงจ าเป็นต้องมีข้ันตอนต่าง ๆ  และอาศัยทักษะการคิดระดับสูง 
 

แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูง มีความซับซ้อนต้องใช้ทักษะความคิดที่หลากหลาย
ประกอบจึงจะสามารถน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้การพัฒนาไปสู่การคิดขั้นสูงได้นั้นจะต้องมี
ความคิดพ้ืนฐานและระดับกลางเสียก่อน ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้ 

 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดขั้นสูง  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย               
ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

 ทิศนา แขมมณี (2544: 6) กล่าวถึง ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การแยกข้อมูล  
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้เกณฑ์จัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เข้าใจและเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ   

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 :25) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า                 
เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ           
การจ าแนกแยกแยะ และการท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้นและองค์ประกอบอ่ืน ๆ        
ที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ไม่ขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
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เหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ ท าให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจแก้ปัญหา ประเมิน 
และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง  

 เพ็ญศรี จันทร์ดวง (2549: 90) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นวิธีการคิดแยกแยะ
องค์ประกอบหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เรื่อราวหรือเหตุการณ์ การคิดในระดับนั้นต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทางทฤษฏีมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จึงสามารถอธิบายได้ว่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  เหล่านั้นอยู่ในสภาพใด และอาจบอกได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด  

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 67) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศึกษาค้นคว้าว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบ
อะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างไร เพียงไร 

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 54-55) ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด       
และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นวัตถุ เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือค้นหาความจริง ความส าคัญ แก่นแท้ องค์ประกอบ
หรือหลักการของเรื่องนั้น ๆ  สามารถอธิบายตีความสิ่งที่เห็น ทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่าง ๆ  
หรือปรากฏได้อย่างชัดเจน รวมทั้งหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกัน
อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพ่ือน าไปสู่    
การสรุป การประยุกต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

 ฆนัท ธาตุทอง (2554: 40)  กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า  การคิดวิเคราะห์ (Analytical  
Thinking)  หมายถึง  ความสามารถในการจ าแนก  แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง     
ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ 

 Marzano, Robert (2001: 38) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือการขยายความคิดอย่างมี
เหตุผล เป็นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของข้อมูลบนพ้ืนฐานความรู้     
ความเข้าใจในเนื้อหาเดิมที่สะสมอยู่ในความจ าระยะสั้นในรูปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา
เพ่ือสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูลได้  

 จากความหมายที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น พอจะสรุปความหมายของการคิด
วิเคราะห์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด จ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นวัตถุ เรื่องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ได้ 
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ 
ช่ือ/พฤติกรรม แยกข้อมูล

ออกเป็นส่วนๆ 
เห็นความสัมพันธ์

ของข้อมูล 
ความสามารถ 
ในการสืบคัน 

ตีความ จ าแนก 
แยกแยะ 

ท าความเข้าใจ
องค์ประกอบ 

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล 

แยกแยะ 
องค์ประกอบ 

ทิศนา แขมมณี  
(2544: 6)   

        

เกรียงศักดิ์               
เจริญวงศ์ศักดิ์.
(2546: 25) 

        

เพ็ญศรี  จันทรด์วง               
(2549: 90) 

        

Bloom  
(2010) 

        

ลักขณา  สริวัฒน์  
(2549: 67) 

        

ประพันธ์ศิริ                  
สุเสารัจ  
(2553: 54-55) 

        

ฆนัท  ธาตุทอง.
(2554: 40)   

        

Marzano, Robert         
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 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูง มีองค์ประกอบตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 26-30) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า                      
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่
สิ่งที่เร้าต้องการจะวิเคราะห์ เพ่ือแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็ นการสร้าง                
ความเข้าใจต่อสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ   
ย่อมแตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผล 
 2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ หมายถึง เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้น ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง
และจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดล าดับ
ความสัมพันธ์อย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ 
 3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ร่วมด้วย เพราะจะน าไปสู่การสืบค้นหาความจริง และเกิดความชัดเจน                  
ในประเด็นที่จะวิเคราะห์เขตของค าถามว่าจะต้องยึดหลัก 4W 1H  คือใคร (Who) ท าอะไร (What)               
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) และเพราะเหตุใด (How)  
 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึงความสามารถในการใช้
เหตุผลจ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร  

 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548: 52)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ว่า ประกอบด้วย 4 ประการ ดังนี้ 
 1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพ่ือแปลความสิ่งนั้น
ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม 
 2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
 3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถามที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ 
จะยึดหลัก 5W 1H ประกอบด้วย What (อะไร) When (ที่ไหน) Why (ท าไม)  Who (ใคร)                
และ How (อย่างไร) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค้นหาค าตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างที่น าไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการข้ันตอนของการท าให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง               
ถ้าท าเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  
 จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
ความสามารถในการตีความ ท าความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์                
ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม และความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
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 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่นอกจากจะมีกระบวนการและองค์ประกอบของการคิดแล้ว
จะมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ตามท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 สุวิทย์ มูลค า (2547: 23-24) จ าแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส าคัญ      
ของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ  เช่น  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช  สัตว์  ข่าว  ข้อความ          
หรือเหตุการณ์ ฯลฯ  
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญ
ต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง 
 3. การวิ เ ค ราะห์หลั กกา ร เป็ นคว ามสามารถในการหาหลั กความสั ม พันธ์                
ส่วนส าคัญในเรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการ                
ของเรื่องการระบุจุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่าน                  
และรูปแบบของภาษาที่ใช้ ฯลฯ    

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ จ าเป็นจะต้องมีพ้ืนฐานหลาย
ประการ พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะการคิดที่เป็นหัวใจของการคิด คือ เป้าหมายของการคิด ไม่ว่าจะคิดเกี่ยวกับ
เรื่องใด ๆ ก็ตาม การตั้งเป้าหมายของการคิดให้ถูกทางเป็นสิ่งส าคัญมาก เนื่องจากการคิดนั้น                 
หากเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ถึงแม้จะมีความคิดที่มีคุณภาพดีเพียงไรอาจจะมีการคิด                 
ให้เกิดความเสียหายและมีผลก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนร่วมได้ 
 2. ลักษณะการคิดระดับพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทุกระดับ ได้แก่ การคิด            
4 ลักษณะ  ประกอบด้วย  1) การคิดคล่อง  2) การคิดหลากหลาย  3) การคิดละเอียดลออ                
และ 4) การคิดให้ชัดเจน 
 3. ลักษณะการคิดระดับกลาง 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การคิดกว้าง 2) การคิดลึกซึ้ง                            
3)การคิดไกล และ 4) การคิดอย่างมีเหตุผล ลักษณะการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดที่ต้องมี
กระบวนการ มีขั้นตอนที่มากและซับซ้อนขึ้นที่เรียกว่า กระบวนการคิด และกระบวนการคิด                 
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นมาก คือ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 จากค ากล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ มีลักษณะดังนี้ 
 1. การวิ เคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนส าคัญ            
ขององค์ประกอบ 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ส่วนส าคัญ  
ของสิ่งต่าง ๆ 
 3. การวิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนส าคัญ  
ของเรื่องนั้น ๆ ว่าจะมีความสัมพันธ์กับหลักการใด 
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 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 กระบวนการคิดเปรียบเสมือนขั้นตอนส าคัญในการที่จะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ 
นักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 13-14) กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะห์
ไว้ดังนี้ ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 
 1. ก าหนดสิ่งส าเร็จรูปสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์หรือเรื่องราวเป็นตัวต้นเรื่อง เช่น ต้นไม้  
สัตว์ พลเมืองดี ภาวะโลกร้อน อาหารส าเร็จรูป นิทาน และข่าว 

 2. ค าถามหรือปัญญาเพ่ือค้นหาความจริง เช่น 
  2.1 ต้นไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร 
  2.2 สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านมได้แก่อะไรบ้าง 
  2.3 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีลักษณะอย่างไร 
  2.4 ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
  2.5 อาหารส าเร็จรูปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
  2.6 นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดท่ีดีอะไรบ้าง 
  2.7 จงเรียงล าดับประชากรในภาคต่าง ๆ ของประเทศจากมากไปน้อย 
  2.8 สาเหตุส าคัญที่ท าให้ถังแก๊สระเบิดคืออะไร 
  2.8 ข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญในวันนี้มีอะไรบ้าง 
 3. พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย เช่น ต้นไม้           
มีความส าคัญต่อมนุษย์ คือ เป็นร่มเงาบังแสงแดด ต้นไม้บางชนิดเป็นยารักษาโรค ผลไม้น ามาเป็น
อาหาร ล าต้นของไม้ยืนต้นน ามาสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยท าเครื่องเรือน เครื่องใช้ 

 สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหานั้น ๆ  กล่าวคือ เมื่อจ าแนกแยกแยะตอบค าถามแล้วจะ
ได้ความคิดว่าต้นไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เพ่ือได้ข้อสรุปและน าไปเป็นแนวทางทางการ
ตัดสินใจประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ต่อไป  

 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 55) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์ว่าจะวิเคราะห์อะไร ก าหนดขอบเขตและนิยามของสิ่งที่จะ
คิดให้ชัดเจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะ                    
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพ่ือจัดอันดับ 
เพ่ือหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ และเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 3. พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฏี  หลักการ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้     
หลักใดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจะใช้หลักความรู้นั้น ควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร เช่น                    
จะจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จะใช้เกณฑ์อะไรจ าแนก 
เช่น เกณฑ์สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต หรือเกณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชารติหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ได้เป็นระบบระเบียบชัดเจน 
 จากนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่จะวิเคราะห์ก่อน 2) ก าหนดค าถามหรือปัญญาเพ่ือค้นหาความจริง 
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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) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ 4 ล าดับขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensor Motor Period) เป็นขั้นพัฒนาการแรกเกิด 
-2 ปี  ความคิดของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการกระท าเด็กยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง       
และยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ขั้นที่ 2  ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 
2-7 ปี  ความคิดขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ไม่สามารถใช้เหตุผลได้อย่างลึกซึ้ง สามารถเรียนรู้และใช้
สัญลักษณ์ได้ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete  Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ข้ึนกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพ
ในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้
มากขึ้น 
 ขั้นที่ 4  ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Normal Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 11-15 ปี  เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 บรูนเนอร์ (Bruner, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548: 66)  ได้กล่าวถึงพัฒนาการ                     
ทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive stage) คือขั้นของการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจาก
การกระท า 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้เกิดจากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นตอนที่เด็กสร้างมโนภาพ
ในใจได้ และสามารถเรียนรู้ภาพแทนของจริงได้ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ลักษณะและนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ 
 สรุปได้ว่า พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์เป็นไปตามระดับขั้นโดยก าหนด     
ในแต่ละขั้นตามช่วงอายุ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการกระท าโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
 บลูม (Bloom, 1961, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 11-13) ได้จ าแนก
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 ความจ า (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  ความรู้แนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trend and 
Sequence) 
   1.2.3  ความรู้เรื่องการจัดจ าพวกและประเภท (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) ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท และกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ                    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับความคิด
รวบยอด ข้อเท็จจริง ล าดับของเหตุการณ์ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ 
 2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติ     
อันเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้ 
 3. ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่กระบวนการ     
ที่ซับซ้อนขึ้น 
 กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่  และเก็บเป็น
คลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้จากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น 
 ระดับท่ี 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นความส าคัญ 
 ระดับท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกความเหมือนและความต่างอย่างมีหลักการ   
การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ข้อผิดพลาดได้    
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพ้ืนฐาน      
ของข้อมูล 
 ระดับท่ี 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีค าตอบ
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณาหลักฐานสู่การ
สรุปสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานนั้นบนพ้ืนฐาน          
ของความรู้ 
 ระดับท่ี 5  ขั้นบูรณาการความรู้  เป็นการจัดระบบความคิดเพ่ือบรรลุเป้าหมาย        
การเรียนรู้ที่ก าหนด การก ากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู้ 
 ระดับท่ี 6  ขั้นจัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวการณ์เรียนรู้      
และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี  

 จากทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ต้อง
อาศัยทฤษฏีสติปัญญาของเพียเจท์  ซึ่งมุ่งเน้นล าดับขั้นของการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยซึ่งมี 4 ขั้นตอน                
บรูเนอร์ ก็ได้ให้ความส าคัญของขั้นทางปัญญาของมนุษย์ซึ่งมี 3 ขั้นด้วยกัน  ส่วน บลูม จะเป็น      
การเน้นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจคติ   
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้   
 

งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 ธันยพร บุษปฤกษ์ (2554) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ             
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2) ทดลองใช้
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 3) ประเมินผลหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 3.2) ประเมินความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างการใช้หลักสูตร       
3.3) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 3.4) ศึกษาความคิดเห็นหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
หลังการใช้หลักสูตร  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรได้รับ    
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้มีความสามารถทางด้านอารมณ์ ความสามารถทางด้าน
สังคม ร่วมกับความสามารถทางด้านปัญญาพร้อมกันไป โดยจัดเป็นหลักสูตรเสริมเพ่ิมเติมในส่วน   
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับการฝึกในสถานการณ์จริง หรือเสมือนสถานการณ์จริง 
ด้วยการฝึกเป็นกลุ ่มร่วมกับเ พื่อน เ พื่อให้เกิดความสามารถ 3 ส่วน ซึ ่งมีองค์ประกอบ
ดัง นี ้ค ือ  1 . 1 )  ความสามารถในการเข้าใจตนเอง  1.2) ความสามารถในการเข้าใจผู้ อ่ืน                
1.3) ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับสังคม โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  2) องค์ประกอบหลักสูตร 
ประกอบด้วย สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย        
ของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อประกอบการเรียนรู้  การวัด    
และประเมินผลการเรียนรู้  3) ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลัง
การทดลองใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  4) ความสามารถ          
ในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับสูง  5) ความคิดเห็นที่มีต่อการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  6) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับสูงที่สุด  
และ 7) ประสิทธิภาพของหลักสูตรระหว่างและหลังการทดลองใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากับ 
84.40 ประสิทธิภาพ E2 เท่ากับ 85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 สมหวัง มหาวัง (2554) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับ
โรงเรียนที่เป็นหน่วยศึกษา 4) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม  และ 5) การนิเทศติดตาม
และประเมินผลงานครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม   
ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเหมาะสม ประกอบด้วย 
สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แนวการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรม  2) ครูมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้เกี่ยวกับ        
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูมีเจตคติ ได้แก่ ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ รักการท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วมและการเห็นคุณค่าของตนเอง และครูมีทักษะ 
ได้แก่ สามารถท าหน่วยการเรียนรู้ และรายวิชาเพ่ิมเติมได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ     
การเสริมสร้างสมรรถนะครู ได้แก่ วิสัยทัศน์และเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา นโยบายสถานศึกษา 
ระยะเวลาในการเสริมสร้างสมรรถนะภาระหน้าที่ที่เพ่ิมมากขึ้นของครู การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
การมีส่วนร่วม  ในการปฏิบัติการและการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการ  3) ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ และมีการประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านเจตคติและด้านทักษะปฏิบัติ หลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  และครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประเมินความเหมาะสมการใช้หลักสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และ 4) นักเรียนที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพ่ิมเติมที่ผ่านการประเมิน             
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพ่ิมเติม อยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด 
 พีระพรรณ ทองศูนย์ (2556) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสานใต้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การวิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นจากการสัมภาษณ์บุคคลและการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
พบว่า หลักสูตรประกอบด้วยวิสัยทัศน์  หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะผู้ เรียน คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ค าอธิบาย
รายวิชา เพ่ือให้ครูน าไปออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  2) หลักสูตรฝึกอบรมมีจ านวน 5 หน่วย   
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการฝึกอบรมที่ 1 เรื่องการวางแผนพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Planning: P) หน่วยการฝึกอบรม
ที่ 2 การเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรอิงมาตรฐาน
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กับหลักสูตรสถานศึกษา (Standard-based Curriculum: S) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น าแนวคิดการ
จัดการความรู้ (CSKTL) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Management 
System: M) หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายหลักสูตรการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อีสานใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Network: N)  3) การทดลองใช้หลักสูตร พบว่าครูมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
และ 4) การประเมินหลักสูตรและการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า หลักสูตรประกอบด้วยวิสัยทัศน์  
หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  
โครงสร้างเวลาเรียน  การวัดและประเมินผล ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้ครูน าไปออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
 สุมน ไวยบุญญา (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู    
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ส่งเสริมทักษะ การสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัยมีค่าความเหมาะสมของหลักสูตรมีความเหมาะสม         
ตามเกณฑ์มากที่สุ ด และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้จริ งโดยผู้ เชี่ ยว ชาญ                   
และ  2) ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู      
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 2.1) นักศึกษาครูมีด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ก่อนและหลังด้วยการวิเคราะห์สถิติ The Mann-Whitney U Test ได้ค่า = 2.33 ซึ่งมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2.2) นักศึกษาครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้     
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก  2.3) นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  2.4) ทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัยหลังจาก
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนักศึกษาครูมีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารดีขึ้น สามารถ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  และสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ในระดับดีมาก  2.5) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครูภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 จากผลงานวิจัยข้างต้นพบว่างานวิจัยส่วนมากจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตร
ฝึกอบรมครูประจ าการและหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วัตถุประสงค์
ส่วนมากจะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตร   
การทดลองใช้  และการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการ
น าหลักสูตรไปใช้ โดยเปรียบเทียบความสามารถของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังจากการใช้หลักสูตร
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อบรมสูงกว่าก่อนอบรม และสอบถามความพึงพอใจผู้เรียนที่เรียนกับครูหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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ที่ผ่านการอบรม พบว่ามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด  ซึ่งจะเห็นว่าการที่ครู
ประจ าการหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีความรู้ความเข้าใจหรือมีความสามารถด้าน
ต่าง ๆ นั้น จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการอบรมในเรื่องที่จะสอน ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตร
ฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอนต่อไป 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning) 
 สุกานดา ญาติพร้อม (2550) ได้วิจัยเรื่องการบูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของ
นักเรียนระดับความก้าวหน้า พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่บูรณาการมุ่งปฏิบัติงานกับกลวิธีเสริมต่อการ
เรียนรู้พบว่าผู้เรียนมีระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นหลังการทดลองซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่าผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนโดยการใช้
กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษที่บูรณาการกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานกลับกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้พบว่า
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ือขึ้นหลังกากรทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 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) ขั้นความรู้ควรจ า (Noteworthy 
Knowledge: N) และ 1.4) ขั้นผลผลิต (Outcome: O) มีประสิทธิภาพ 73.67/74.92 อยู่ในระดับดี 
และคะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดผลเท่ากับ 3.17 หมายถึงระดับใหญ่มาก  2) ความพึงพอใจต่อการ
อ่านแบบเพ่ิมขยายอยู่ในระดับมาก 3) คะแนนหลังเรียนและสอบซ้ าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายถึงนักเรียนมีความคงทนในการเรียน และ 4) ผลความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อรูปแบบ Pano Model เป็นทางบวก 
 วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงาน
โดยใช้กลวิธีอภิปัญญาส าหรับผู้ใหญ่ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาส าหรับผู้ ใหญ่ 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน คะแนนความ
สามรถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้รูปแบบฯ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กลวิธีอภิ
ปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบฯ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์  
การด าเนินงาน กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า META  MODEL          
มีการด าเนินงาน 4 ขั้น คือ ขั้นจัดการก่อนปฏิบัติงาน (M) ขั้นสนับสนุนขณะปฏิบัติงาน (E) ขั้นฝึกฝน     
หลังปฏิบัติงาน (T) และขั้นประเมินผลลัพธ์ (A) ซึ่งรูปแบบได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน   
ว่าอยู่ในระดับดีมากและแผนการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  2)  คะแนน          
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ความเข้าใจการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และมีผลให้เรียนรู้ความข้าใจการอ่านในระดับตีความและสรุปความดีขึ้น 3) 
ความสามารถในการใช้กลวิธีอภิปัญญาหลังเรียนด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีผลให้มีการใช้กลวิธีการถามค าถามและการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ้น        
และ 4) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับพอใจมาก และมีผลให้ผู้เรียนได้
ใช้ศักยภาพของตนร่วมมือกันท าภาระงานท าให้สนุกสนานกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
 ทัศนีย์ ธราพร (2556) ได้วิจัยเรื่องหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้               
1) เพ่ือส ารวจความต้องการจ าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2) เพ่ือพัฒนา         
และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานการโรงแรมก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมและขนาดอิทธิพลความต่างของผลคะแนน และ 4) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า 1) มีความต้องการหลักสูตรฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมในด้านเนื้อสาระ การใช้ภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมินผลที่ เหมาะสมกับการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง  2) ประสิทธิภาพของเอกสารและ            
สื่อประกอบการสอนของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมมีค่าเท่ากับ 83.13/78.48  
ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75   3) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ              
เพ่ือการโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังผ่านการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีค่าอิทธิพลต่างของคะแนนเท่ากับ 5.22  และ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นระดับดีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 จากผลงานวิจัยดังกล่าวพบว่า แนวคิด Task-based learning เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน  ผู้วิจัยเกี่ยวกับ Task-based learning ส่วนมากจะเป็นการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนซึ่งเป็นไปในลักษณะโมเดล วัตถุประสงค์ส่วนมากก็จะมุ่งพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนที่เน้นภาระงาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบ
การสอนดังกล่าวซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนมากแนวคิดนี้เหมาะกับการเรียนรู้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ        
และภาษาไทย ส าหรับภาษาอังกฤษส่วนมากจะใช้แนวคิดนี้มาพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร ได้แก่ อ่าน 
ฟัง พูด และเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอนค าศัพท์โดยใช้แนวคิดนี้ด้วย และผลวิจัยก็เป็นไปในท านอง
เดียวกันว่า ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน และมีความมั่นใจในการแสดงออกเพ่ิม
มากขึน้ 
 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการโค้ช (Coaching Approach) 
 ธัญพร ชื่นกลิ่น (2553) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ชเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ               
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปผลการวิจัยว่า 
รูปแบบการโค้ชที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมิน
ความต้องการจ าเป็น 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช 3) การทดลองใช้รูปแบบ          
และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช  ซึ่งผลของ
การออกแบบและพัฒนา ได้ร่างรูปแบบการโค้ชพีพีซีอี (PPCE Coaching Model)  ซึ่งประกอบด้วย
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องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไข การน ารูปแบบไปใช้มีกระบวนการด าเนินการ 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 ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการโค้ชพีพีซีอี ผลการประเมินมีดังนี้
สมรรถนะการโค้ชก่อนและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และความสามารถในการโค้ช
ก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมิน
ความสามารถในการโค้ชระหว่างการทดลอง พบว่า คะแนนความสามารถในการโค้ชมีการพัฒนาจาก
ผลการประเมินครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสูงไปสู่ระดับสูงมาก ในการประเมินครั้งที่ 2 การประเมิน
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล ผลการประเมินมีดังนี้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลัง
การทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การประเมินความสามารถ        
และแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
ของนักศึกษาพญาบาล ระหว่างการทดลอง พบว่า  คะแนนความสามารถในการจัดการเรียนรู้              
มีการพัฒนาจากผลการประเมินครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสูงไปสู่ระดับสูงมากในการประเมินครั้งที่ 2             
และคะแนนแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวม มีการพัฒนาระดับความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้  จากระดับดีในครั้งที่ 1 ไปสู่ระดับดีมาก ในครั้งที่ 2 การประเมินทักษะการคิด              
อย่างมีวิจารณญาณ  ของนักศึกษาพยาบาล  

 การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง การประเมินความพึงพอใจ    
ของอาจารย์พยาบาล และผู้บริหารที่มีต่อรูปแบบการโค้ช เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้    
ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า 
อาจารย์พยาบาลและผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโค้ชฯ ในด้านต่าง ๆ  โดยอาจารย์
พยาบาลและผู้บริหารมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการโค้ชพีพีซีอี อยู่ในระดับมากที่สุด           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ทั้งนี้ จากการสนทนากลุ่มพบว่า กระบวนการโค้ชพีพีซีอีเป็นกระบวนการ      
ที่มีประโยชน์มากเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันของแต่ละระยะ ปฏิบัติได้จริง     
ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนางานและองค์ความรู้ รูปแบบการโค้ชพีพีซีอีช่วยให้อาจารย์       
มีความมั่นใจในการเรียนรู้มากขึ้น รู้สึกมีก าลังใจ มีพลังที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์การประเมิน
ความคิดเห็นเห็นของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ใช้รูปแบบ   
การโค้ชเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลที่ส่งเสริมทักษะการคิด              
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อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม นักศึกษาคิดว่าการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99  

 นอกจากนี้จากการบันทึกความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประมวลสรุปได้ดังนี้ 1) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด                           
อย่างมีวิจารณญาณ 3) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่ วยให้สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ไปใช้                           
ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 4) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และ 5) เป็นการจัด 
การเรียนรู้ที่จูงใจ รวมทั้งการบันทึกถึงข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่แต่ละกิจกรรมต้องอาศัยเวลาส าหรับการฝึกกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ การแปลความ/การตีความข้อมูล การอธิบาย/การท านาย และการลงข้อสรุป 
ต้องมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีมาก่อนเข้ากับความรู้ที่ก าลังเรียนรู้จากรายวิชาหลักการและเทคนิค
การพยาบาลเอง และจากรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต้องอาศัยการท าความเข้าใจ คิดทบทวน ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้                     
ในกรณีศึกษา 
 จิตณรงค์ เอ่ียมส าอาง (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครู
พณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการโค้ช           
ทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห์ของครูพณิชกรรม 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการวิจัยด้วย
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix  
Method Research) ด าเนินการทดลองโดยประยุกต์ใช้แบบการทดลอง แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว       
มีการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)  ผสมผสานกับการ
วิจัยแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการทดลองต่อเนื่อง (Equivalent  Time-Samples  
Design) กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกครูพณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชด าเนิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน และนักเรียนพณิชยกรรม จ านวน 235  
คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือครูรูปแบบการโค้ช แผนการโค้ช ปฏิทินการโค้ช แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสอบถามและประเด็น      
การสนทนากลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน (The 
Wilcoxon Signed Ranks Test) การทดสอบค่าที (Dependent t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการโค้ช 2) การพัฒนารูปแบบการโค้ช 3) การวิจัยทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ช 
และ 4) การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการโค้ช  ได้รูปแบบการโค้ชเอพีซีซีเอ็มพีอาร์อี (APCCMPRE 
Model) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ หลักการ  วัตถุประสงค์  และปัจจัยสนับสนุน      
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มีกระบวนการด าเนินการโค้ช 8 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและก าหนด
ประเด็นการพัฒนา (Analyzing  Needs  and Deciding Focus: A)  ระยะที่ 2 การเตรียมการด้าน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติการโค้ช (Preparing  Knowledge and Skills for Coaching: P) ระยะ
ที่ 3 การร่วมมือกันวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Collaborative  Planning and 
Setting Objective: O) ระยะที่ 4 การปฏิบัติการโค้ช (Coaching: C) ระยะที่ 5 การทบทวนระหว่าง
กระบวนการและอภิปรายไตร่ตรองสะท้อนคิด (Mid Cycle Reviewing and Reflective  
Discussion: M)  ระยะที่ 6 การด าเนินการปฏิบัติการโค้ชต่อ (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 มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล คือ สมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หลัง
การใช้รูปแบบการโค้ชฯ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  การโค้ชฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และครูพณิชยกรรมมีความเห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการจัด  
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งนักเรียนพณิชยกรรมมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 นรินทร์ สังข์รักษา, เฉลียว บุรีภักดี และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556) ได้ศึกษาผล            
การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring                  
ผลปรากฏว่าในภาพรวมส าหรับคณะกรรมาการบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ ผู้เข้ารับการอบรมโดยภาพรวม    
มีคะแนนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ พบว่า
ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ตามล าดับ และ 2) ภาพรวมของโครงการที่ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการเน้น
กระบวนการคิด ผลที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จไปในทิศทางที่ดี ทั้งองค์ความรู้ วิทยาการ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวิจัย การเป็นพ่ีเลี้ยงในการ Coaching มีความแตกต่างกัน
จากงานเดิมของศึกษานิเทศก์ที่มีมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมาช่วยเหลือ
ในการติดตามเป็นพ่ีเลี้ยง ส่วนการปฏิบัติที่เป็นเลิศมีจุดเด่น 1) มีทีมที่เข้มแข็งทางวิชาการ 2)             
การประชุมเตรียมความพร้อมของทีม และ สพม. เขต 10  3) การสร้างนวัตกรรมในการจัดความรู้
เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย 4) การได้ใจครูที่ครูมีความตั้งใจ  และ 5) การวางแผน
การด าเนินการเป็นทีม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหาร การพูดคุย  และการเรียนรู้
ร่วมกัน นั่นคือ การท างานเป็นทีม ความทุ่มเทของวิทยาการ ความพร้อมของครูและผู้บริหาร รวมถึง
ศึกษานิเทศก ์

    ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นการโค้ช
และการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ผลการวิจัยพบว่า   
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 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู มีชื่อว่า “3P-CA Model” มี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ การเผชิญสถานการณ์จากศึกษาตัวอย่าง 
และการฝึกปฏิบัติร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพด้วยการโค้ชและการดูแบให้ค าปรึกษาแนะน า          
อย่างต่อเนื่องจากผู้ เชี่ยวชาญน าไปสู่การส่งเสริมสมรรถนะครู ประถมศึกษา 2) วัตถุประสงค์          
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูในด้านความรู้ความสามารถ              
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) เงื่อนไขส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านผู้สอน  มีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่าง ๆ      
ทุกขั้นตอน มีความรู้ในด้านวิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญ ในรายวิชาที่
สอนเป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้และ เป็นตัวอย่างที่ดีในการจั ดการเรียนรู้และ
คุณลักษณะเฉพาะการเป็นครูประถมศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ชและการดูแล
ให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านอาจารย์พ่ีเลี้ยงมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัด      
การเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษา มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการโค้ช 
และการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า และด้านผู้เรียน มีความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนและกระบวนการต่าง ๆ ทุกข้ันตอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ช  และการดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน า โดยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการโค้ชและการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า              
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.96/83.37   
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 2.1)หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะครูประถมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักศึกษา                
มีพัฒนาการด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก                      
2.3) คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก               
และ 2.4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
 3.  ผลการขยายผลรูปแบบ พบว่า หลังเรียนตามรูปแบบนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
สมรรถนะครูประถมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 มีพัฒนาด้าน
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะเฉพาะของครูประถมศึกษาสูงขึ้นจากระดับปานกลาง
เป็นระดับมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการโค้ช (Coaching Approach) พบว่า งานวิจัยจะแบ่งเป็น       
2 แบบ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการโค้ช และการน ารูปแบบการโค้ชใดการโค้ชหนึ่งมาใช้พัฒนา
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคล ซึ่งการโค้ชที่น ามาใช้มากที่สุดคือการโค้ชแบบปัญญา        
และการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน วัตถุประสงค์ของการวิจัยส่วนมากจะเป็นการพัฒนารูปแบบการโค้ช
และเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการใช้รูปแบบการโค้ช ซี่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักศึกษา 
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ในสถาบันศึกษาและครู ผลการวิจัยจะพบว่า  การโค้ชทุกรูปแบบสามารถพัฒนาความสามารถ      
หรือสมรรถนะส าคัญของบุคคลได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะที่จะน ามาใช้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์   
วิชาชีพครู 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 ชยพร กระต่ายทอง (2552) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทยแบบ       
อิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการวิเคราะห์               
และการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1)พัฒนารายวิชา
เพ่ิมเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
การวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2) ประเมินคุณภาพ
ของรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับที่พัฒนาขึ้น  
ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 1) รายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทยแบบอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบ
ย้อนกลับ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิ เคราะห์ของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทยที่ใช้มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย           
ในการพัฒนาความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน เน้นการประเมิน
กระบวนการเรียนรู้และผลงานตามสภาพจริงที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใช้เกณฑ์     
การประเมินแบบรูบริค  และจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ 
ตามแนวคิดของ Wiggins และ Mc Tighe 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) ระบุเป้าหมายที่ต้องการ 1.2) ระบุ
หลักฐานการประเมินที่ยอมรับได้ และ 1.3) วางแผนการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้
จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวิเคราะห์  เวลา 14 ชั่วโมง และหน่วย      
การเรียนรู้ที่  2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลา 18 ชั่วโมง จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ           
การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์  
ตามแนวคิดของ Adler และ Van Doren  และ 2) การประเมินคุณภาพรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า คุณภาพรายวิชาเ พ่ิมเติมภาษาไทยในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก            
และการประเมินคุณภาพรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทย โดยน าไปทดลองใช้ พบว่า นักเรียนทุกคนมีระดับ
ความสามารถการวิเคราะห์และการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาไทยสูงกว่า    
ก่อนเรียน 2.1) นักเรียนมีระดับความสามารถการวิเคราะห์ก่อนเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุง 
จ านวน 12 คน และระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน 8 คน และนักเรียนมีระดับความสามารถ          
การวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้น โดยนักเรียนมีระดับความสามารถการวิเคราะห์อยู่ในระดับคุณภาพ      
ดีมาก 5 คน และระดับคุณภาพดี จ านวน 15  คน  2.2) นักเรียนมีระดับความสามารถการอ่าน      
เชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรับปรุง จ านวน 12 คน  และระดับคุณภาพพอใช้     
8 คน และนักเรียนมีระดับความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้น โดยนักเรียนมีระดับ
ความสามารถ การวิเคราะห์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 10 คน และระดับคุณภาพดี จ านวน 10 คน 

  ณัฐกิตติ์ นาทา (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ  2) พัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก าหนดเกณฑ์ผ่าน        
ที่ 70/70   ผลวิจัยปรากฏว่า 1) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
เท่ากับ .96  และ 2) ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละและมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.02/73.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 
70/70 และจากการตรวจผลงานนักเรียนด้วย (Scoring Rubric) วิเคราะห์ผลพบว่านักเรียนสามารถ
สรุปใจความส าคัญเป็นแผนภาพความคิด วิเคราะห์ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
แต่ก็พบว่านักเรียนใช้ภาษาพูดในงานเขียน เขียนสะกดค าไม่ค่อยถูกต้องและลายมืออ่านยาก 

 อนา หวันสนิ (2555) ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับ                
การจัดการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย                 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน                  
เชิงวิเคราะห์ภาษาไทย ก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัด                     
การเรียนรู้แบบ KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจ                       
ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบ KWL-PLUS  ผลวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด    
การเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS  อยู่ในระดับมาก 

  มลธิรา ภุมลี (2557) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
เจตคติต่อการเรียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
รโูดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังความคิด  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการตั้งค าถามและแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ        
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถามและแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้เทคนิค การตั้งค าถามและแผนผังความคิด ผลปรากฏว่า     
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้เทคนิค     
ตั้งค าถาม และแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
83.79/81.07 และ 83.76/81.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้เทคนิค ตั้งค าถาม และแผนผังความคิด     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนี ประสิทธิผล เท่ากับ 0.6044 และ 0.6286 หมายความว่า 
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.44 และ 62.86 และ 3) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตั้งค าถามกับกลุ่มที่ได้รับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด มีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย           
ไม่แตกต่างกัน 

 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์พบว่าส่วนมากจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร  หน่วยการเรียนรู้ และเทคนิคการสอน ได้แก่ เทคนิค KWL-Plus, เทคนิคตั้ง
ค าถาม และแผนผังความคิด ทั้งนี้เป็นการน าหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และเทคนิคดังกล่าวมาใช้     
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งผลวิจัยเป็นไปในท านองเดียวกันว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดามเทคนิควิธีการดังกล่าว 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
 ชูสิทธิ์ ทินบุตร (2556) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจ าลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้                
บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ออกแบบ        
และพัฒนาแบบจ าลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน  วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา               
2) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้แบบจ าลอง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นแบบแบบจ าลอง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาขึ้นตามหลักการ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  
โดยผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์       
มาก าหนดองค์ประกอบซึ่งมี 8 องค์ประกอบดังนี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 สถานการณ์ปัญหา (Problem-
base) 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) การตรวจสอบคุณภาพแบบจ าลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
โดยการพิจารณาความตรงภายในของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนการตรวจสอบ
ความตรงภายนอกจากการทดลองใช้ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบจ าลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้   
บนเครือข่ายฯ มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน  และ 3) ผลการใช้
แบบจ าลองสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่พัฒนาขึ้นพบว่านักเรียน    
ที่เรียนด้วยแบบจ าลองสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความสามารถ      
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 นั่นคือแบบจ าลอง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนา  ความสามารถการคิดวิเคราะห์      
ของนักเรียนได ้

 สุทธินี เพชรทองค า (2556) ได้วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอน ตามแนว     
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบ
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัสติวิสต์ร่วมกับ     
การเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบทั่วไป 3) ศึกษา
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนว          
คอนสตรักติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 4) เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์      
หลังเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรักติวิสต์ร่วมกับ     
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
เท่ากับร้อยละ 75.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ร้อยละ 70 และ 4) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากผลงานวิจัยข้างต้นพบว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนนั้น ส่วนมากใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ทั้งนี้เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบชิ้นงาน      
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน       
และหลังเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแบบจ าลอง มีการหาประสิทธิภาพของแบบจ าลองที่สร้างขึ้น 
ส่วนมากแนวคิดดังกล่าวจะเหมาะกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้ งระดับประถมศึกษา              
และมัธยมศึกษา 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 Bowman and other (1995) ได้วิจัยเรื่องผลของการใช้การโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับ

ครูก่อนประจ าการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจผล
การปฏิบัติการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่เกี่ยวกับการสาธิตการสอน 2) การสร้างความเข้าใจในด้าน
การสอนยิ่งขึ้น ส ารวจสิ่งที่ผู้ท าหน้าที่โค้ชให้การช่วยเหลือภายหลังการประชุม และ 3) ส ารวจ    
ความพึงพอใจในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การวิจัยในครั้งนี้
ใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนหลัง  มีกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้             
มีนักเรียนฝึกหัดครู จ านวน 32 คน และครูที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 24 คน ซึ่งนักเรียนจะสุ่มเป็น
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองจะได้รับการอบรม การช่วยเหลือโดยการโค้ช         
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ได้รับการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถในการสอนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
และจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีความส าคัญในการสร้างประสบการณ์
ให้กับนักเรียนฝึกหัดครูในการเน้นการสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ ตลอดจนร่วมมือกันในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนยังส่งเสริมให้ครูมีเจตคติที่ดีก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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 Britton and Kenneth (2009) ได้วิจัยเรื่องการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู การทดสอบแนวคิดโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือทดสอบผลของการ
โค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูก่อน
ประจ าการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4 คน ที่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเทคนิคของการโค้ชแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จับคู่สังเกตการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนซึ่งกันและกัน จดบันทึกข้อมูล และร่วมประชุมปรึกษาหารือ ผลการศึกษาพบว่า การโค้ชแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                     
การจัดการเรียนการสอน 

 Bhargava and Pathy (2011) ได้วิจัยเรื่องความรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูเกี่ยวกับสมรรถนะการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นในการสอน           
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยศึกษาสมรรถที่อยู่ในระดับสูงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ศึกษาสมรรถนะที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชอบน้อยที่สุด และแสดง           
บางสมรรถนะที่ส าคัญของครูฝึกสอนที่อยู่ในระดับต่ า ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะส่วนบุคคล 5 อันดับ
แรก ได้แก่ ความมั่นใจ ความฉลาด ความเป็นมิตร ความสุภาพ  ความอดทน ตามด้วยความซื่อสัตย์ 
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ความกระตือรือร้น และการมองโลกในแง่บวกต่อผู้เรียนที่อ่ อนด้อย        
ส่วนสมรรถนะในอันดับท้าย ๆ ได้แก่  ความเรียบร้อยและแต่งตัวภูมิฐาน อารมณ์ขัน ไม่พยาบาท   
และสนับสนุนเรื่องการรวมชาติในด้านวิชาชีพ สมรรถนะที่ถูกเลือกสูงสุด ได้แก่  นักศึกษา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ เ พ่ิมค่านิยมที่ดีลงไปในความรู้ของเนื้อหาวิชา ทักษะการสื่อสาร            
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจในจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก         
และสมรรถนะในอันดับท้าย ๆ ได้แก่  ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน            
ความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดา และความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี ขณะที่สมรรถนะอย่างเช่น การมี
ความรู้ที่ทันสมัย การใช้ทักษะการสอนได้อย่างเหมาะสม และความเชี่ยวชาญจากการฝึกฝนได้รับ             
การจัดอยู่ในระดับกลาง 
 จากงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการโค้ช  พบว่า การโค้ชสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถให้แก่ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโค้ชแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อนนับเป็นการโค้ชที่มุ่งให้ค าปรึกษาติดตามชี้แนะผู้รับการโค้ช นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับ
การโค้ชได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือกับโค้ช ส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ชปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการสอนไปในทางท่ีดี 
 สรุปผลการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 จากการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้ข้อสรุป
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยการเรียนรู้โดยเน้น     
ภาระงานและการโค้ชว่า การจะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตร
ให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรควรมีองค์ประกอบครบถ้วน          
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป  และควรพัฒนา  
ด้าน การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ เพราะการอ่าน          



 

 

98 

เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา
ผู้เรียนในประเทศไทยได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวน้อย อีกทั้งครูผู้สอนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม   
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนไม่มากเท่าที่ควร นอกจากนี้การศึกษาวรรณกรรม   
ยังพบว่าแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานเป็นแนวคิดที่มีคว ามส าคัญส าหรับการน าไปใช้           
ในห้องเรียน เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน        
เปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็น และได้ฝึกการอ่านและการคิดควบคู่กันไป ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการใช้ภาษาไปด้วย การโค้ชนับว่าเป็นส่วนส าคัญในการที่ผู้โค้ชจะคอยให้ค าปรึกษา ติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้รับการโค้ช เพราะว่าหากอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้       
จัดกิจกรรมตามท่ีได้รับความรู้ไปก็ย่อมไร้ประโยชน์ แต่ถ้าได้รับการโค้ชหรือติดตามก็จะท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลือหากผู้รับ     
การโค้ชเกิดข้อสงสัยหรือข้อกังขาต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ      
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีการพัฒนาทักษะดังกล่าวเพียงใด แต่ยังพบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการโค้ช ทั้งนี้จะได้เป็น         
ครูมืออาชีพต่อไป 



 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน             
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 2)                     
เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  3) เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 4) เพ่ือศึกษาความสามารถด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้การเรียนรู้ โดยเน้นภาระงาน                   
และการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกระบวนการ  
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัย สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคล            
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาสังเคราะห์เพ่ือไปสู่ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development: D1) เป็นขั้นตอนที่ได้จากการน าผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2)  เป็นการทดลองใช้หลักสูตร 
ขั้นนี้เป็นการน าหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง  และขั้นตอนที่  4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2) เป็นขั้นตอน                
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มืออบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง              
การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) มาเป็นแบบแผนในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยเก็บข้อมูลเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การจัดอบรม (Training) กลุ่มตัวอย่างคือ  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความรู้      
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และระยะที่ 2      
การติดตามการโค้ช (Coaching Approach)  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 6 คน       
ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผู้วิจัยนิเทศอยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนกับนักศึกษา      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือศึกษาความสามารถด้านทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่าน   
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย
ทั้งในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความสามารถ       
ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร้างด้านทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แสดงกรอบด าเนินการวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 2   กรอบด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอน วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินวิจัย
วิจัย 

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

ขั้นตอนที่ 2  
ออกแบบ               
และพัฒนา 
(Design and 
Development: 
D1)     

 

       
ขั้นตอนที่   3             
ทดลองใช้หลักสูตร 
(Implementation 
: R2)   

ขั้นตอนที่   4                    
ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
(Evaluation: D2)   

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง                  
2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
3. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. วิเคราะห์สภาพความตอ้งการโดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ คณาจารย์สาขาภาษาไทย อาจารย์พี่
เล้ียง/ครูพี่เล้ียง  
4.สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 

1. ร่างหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศกึษาวิชาชพีคร ู
2. ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบหลักสูตรเพื่อหา
ค่าความสอดคล้องและความเหมาะสม 
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
6. วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
7. ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กับครูทีไ่ม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้วิจัยได้น าหลกัสูตรและคู่มือฝึกอบรมไปใช้ในการอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ปฐมนิเทศและชี้แจงการใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ 
2. ทดสอบก่อนการอบรม 
3. อบรมนักศึกษาวิชาชพีครู จ านวน 28 คน 
4. ทดสอบความสามารถหลังการอบรม 
 
 
1. ติดตามการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอยา่งหลังจากอบรม จ านวน 6 คน โดยใช้โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชตามระยะเวลาทีก่ าหนด  
2.ประเมินความสามารถการเขียนแผนฯ และความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน 
3. ทดสอบความสามารถด้านทักษะทักษะการอา่นเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะหข์องนักเรียน 
 
 

สรุปผล 

สภาพและข้อมูลพื้นฐานใน 
พัฒนาหลักสูตรและคู่มือ 
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาวิชาชีพครูและ 
ด้านทักษะทักษะการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และคิด 
วิเคราะห์ของนักเรียน โดย 
ใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระ 
งานและการโค้ช 

1. ได้ร่างหลักสูตรฝึกและคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างด้านทักษะการอา่น
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 
2. ไดเ้ครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผลศึกษาน าร่อง 

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

น าเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษา                          
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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 ส าหรับรายละเอียดด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ด าเนินดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มีการ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฏี ผลการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
น ามาสังเคราะห์ 

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) เป็นขั้นตอนที่
ได้จากการน าผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

   ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2) เป็นการทดลองใช้หลักสูตร 
ขั้นนี้เป็นการน าหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองกับ    
กลุ่มตัวอย่าง  

   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มืออบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 
ขั้นตอนที่ 1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำร (Need Analysis: R1) 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด
ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือก าหนดลักษณะของหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
  วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  โดยการ
สัมภาษณ์คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน    
5 คน อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 10 คน สนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28 คน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 
ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้และทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์     
และคิดวิเคราะห์ (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
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 2. ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560- 
2564) 
 3. ศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของครุสภา   
 4. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
 5.  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 6.  ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน  หรือ task-based learning           
จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 7.  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการโค้ชหรือ coaching approach จากเอกสาร ต ารา 
หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 8. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  การอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์ 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก ่
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
 2. แบบสัมภาษณ์คณาจารย์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
 3. แบบสัมภาษณ์อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง ในโรงเรียนที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
 4. ประเด็นการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่  5 สาขาวิชา    
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์สิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของครุสภา   
  1.2 ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย            
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  1.3 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.4  ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
               1.5  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้                
การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์ 

      1.6  ศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร  
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  1.7 ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมสภาพและสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
       1.8 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์           

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นน าไปปรับปรุงแก้ไข 
  1.9 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน     
1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญ       
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและการวิจัย 
จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน เพ่ือตรวจสอบ             
ความถูกต้องและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และประเด็นค าถาม  โดยใช้แบบประเมิน           
ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากนั้นน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย  
(x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (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 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 ทั้งนี้แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้
ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.73) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06) แสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสาร       
มีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมาก สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  1.5 น าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร 
 2.  แบบสัมภาษณ์คณาจารย์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้    
ของนักศึกษาวิชาชีพครู และเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ    
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 



 105 

  2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร     
การฝึกอบรมที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   

  2.3  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์ 
  2.4 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ 
  2.5 สร้างแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
  2.6 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว                 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
และประเด็นค าถาม  โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)     
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195) 
    ระดับ 5 หมายถึง  มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง  มีความสอดคล้องในระดับมาก 
    ระดบั 3 หมายถึง  มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง  มีความสอดคล้องในระดับน้อย 
    ระดับ 1 หมายถึง  มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด 
   ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง               
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 
(x̄ = 4.33) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.20) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง 
และเหมาะสม ในระดับมาก สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  2.6  น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ ไขตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้ เชี่ยวชาญแล้วไปสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.  แบบสัมภาษณ์อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง โรงเรียนที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ชผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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  3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  3.2 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร     
การฝึกอบรมที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   

  3.3  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์        
และคิดวิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์ 
  3.3 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ 
  3.4 สร้างแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
  3.5 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว                 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
และประเด็นค าถาม  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 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 
(x̄ = 4.47) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06) แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง      
ในระดับมาก สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  3.6  น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ ไขตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้วไปสัมภาษณ์อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง 
 4.  ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มีขั้นตอนดังนี้  

  4.1 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับประเด็นการสนทนากลุ่ม 
  4.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

การฝึกอบรมที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
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  4.3 ก าหนดโครงสร้างและประเด็นสนทนากลุ่ม 
  4.4 สร้างประเด็นการสนทนากลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการ                   
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
  4.5 น าประเด็นการสนทนากลุ่มที่ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้ว เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง                   
ของวัตถุประสงค์และประเด็นค าถาม  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 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)
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.13) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03)           
แสดงว่าประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีความสอดคล้องในระดับมาก 
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  4.6 น าประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ที่ปรับปรุงแก้ไขจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)                    
กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ 
 1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ          
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และประเมิน
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ผลจากการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นในการวิเคราะห์เอกสาร           
และการสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยตังแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายความคาดหวัง 
สภาพปัญหา และวิเคราะห์เอกสารแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและความต้องการจากคณาจารย์  
อาจารย์พ่ีเลี้ยงและครูพี่เลี้ยง และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู         
เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้          
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
 ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis) ผู้วิจัยได้สรุป
ขั้นด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าและหาประสิทธิภาพเครื่องมือได้      
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 



 
109 

 

 

  

 

ตารางที่ 5  สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis: R1) 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 

เพ่ือก าหนดลักษณะ 
หลักสูตรฝึกอบรมการ 
จัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
และเพ่ือเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิด 
วิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดย 
เน้นภาระงานและ 
การโค้ช 

1. ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร 
ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

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

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูล              
ด้วยการวิเคราะห์                  
เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) 

สภาพและข้อมูลพ้ืนฐานใน 

การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ 

ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
และเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช 
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ตารางที่ 5  สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis: R1)  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 

เพ่ือก าหนดลักษณะ 
หลักสูตรฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
และเพ่ือเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียนโดยใช้การ 
เรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
และการโค้ช 

1. สัมภาษณ์คณาจารย์ 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 
2. สัมภาษณ์อาจารย์ 
พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง         
ของนักศึกษาศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. สนทนากลุ่ม
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. คณาจารย์สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 
2. อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ี
เลี้ยง 
3. นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชั้นปีที่ 5 

2. แบบสัมภาษณ์
คณาจารย์สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย 
3. แบบสัมภาษณ์
อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครู
พ่ีเลี้ยง 
4. ประเด็นการสน
นทนากลุ่มของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

สภาพและข้อมูลพ้ืนฐานใน 

การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ 

ฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 และเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด 
วิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ 
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
และการโค้ช 
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ขั้นตอนที่ 2  กำรออกแบบและพัฒนำ (Design and Development: D1) 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้  

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์                        
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ฉบับร่าง โดยได้ด าเนิน                  
การดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดกรอบร่างแนวคิดและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์           
ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 วิธีด าเนินการ 

 พัฒนาร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีองค์ประกอบดังนี้ 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร 2) หลักการ
ของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 5) กระบวนการฝึกอบรม  
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้  ละ 8) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
 1. น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ชไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน า
ค าแนะน าดังกล่าวมาแก้ไข ปรับปรุง จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพ 
จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุง 
 2. น าร่างหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ไปทดลองใช้ (Try out) กับครูภาษาไทย ที่ไม่มีต าแหน่งวิทยฐานะ โดยเป็น
ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศูนย์เครือข่ายที่ 20 และศูนย์เครือข่ายที่ 21 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จ านวน 5 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง      
โดยเป็นการสมัครใจเข้ารับการอบรม  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
  หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน    
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย 
  2.1 หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานส าหรับนักเรียน  
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  2.3 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
  2.4 แบบประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรม 
  2.5 แบบประเมินความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
  2.6 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
  2.7 แบบวัดความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์    
ของนักเรียน (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
 1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 

     หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ชผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  

  1.1ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
  1.3 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม 

         1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช 

  1.5 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์  
  1.6 ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 
  1.7 น าหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น  
ภาระงานและการโค้ชฉบับร่าง ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง                
และความเหมาะสม จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุง 
  1.8 น าหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ฉบับร่าง ที่ได้แก้ไขเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching  
จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1  คน  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน 
ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
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 
   ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้อง      
ตามเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1986: 195) 
    ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสม 
ในระดับมากท่ีสุด 
    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  ขึน้ไป และค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน          
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องได้ค่าเฉลี่ย           
(x̄ = 4.60) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) และประเมินความเหมาะสมได้ค่าเฉลี่ย          
(x̄ = 4.65) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47) แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้อง
และความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ได้จริง 
                1.9 น าหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไปใช้ในการน าร่อง 
(Pilot Study) กับครูภาษาไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  2.1 หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน            
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้มีวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้  
   2.1.1 ศึกษาแนวคิด  หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างหน่วยการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม 
   2.1.2 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  

   2.1.3 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน
และการโค้ช 
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      2.1.4 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิ เคราะห์             
และคิดวิเคราะห์ 
   2.1.5 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
   2.1.6 ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ การจั ดกิจกรรมการฝึกอบรม             
ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการอบรมจ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 
1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 8 
2 การคิดวิเคราะห์ 8 
3 แนวคิด task-based learning  8 
4 การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  8 

รวม 32 
 

   2.1.7 น าหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้      
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 
   2.1.8 น าหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์    
และประเด็นค าถามด้วยแบบประเมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)         
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ (Best, 1986: 195) 
      ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากท่ีสุด 
      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 
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     พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได ้ทั้งนี้หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ  
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.38) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26) แสดงว่า
หน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมมีความสอดคล้องในระดับมาก  สามารถน าไปใช้ได้จริง   

     นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
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ตารางที่ 7  สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
ล าดับที่ สิ่งที่ควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

1 ควรเปลี่ยนชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกันหรือใช้ภาษา 
ที่ดึงดูดผู้อ่าน อาจจะเป็นการใช้ชื่อหน่วยในลักษณะค าคล้องจองกัน 
ก็ได้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 

2 ควรเพิ่มคุณสมบัตวิิทยากรอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือที่จะได้ 
ทราบว่ามีข้อจ ากัดหรือไม่อย่างไร 
 

ได้ระบุคุณสมบัติวิทยากรอบรมและผู้เข้าอบรมเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 

3 ควรระบุเกณฑ์การวัดและประเมินให้ละเอียดกว่านี้ ได้เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้ 1)  สิ่งที่ต้องการวัด
และประเมิน 2) วิธีการวัดและประเมิน 3) เครื่องมือวัดและประเมิน   
และ 4) เกณฑ์การวัดและประเมิน 

4 กิจกรรมที่น ามาฝึกอบรมต้องเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติหรือ 
อาจเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ดีมาก 

ได้แทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติทุกหน่วยการเรียนรู้ 
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   2.1.9 น าหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมไปใช้ทดลองกับกับครู
ภาษาไทย ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ไม่มีต าแหน่งวิทยฐานะ โดยเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3 ศูนย์เครือข่ายที่ 20  และศูนย์เครือข่ายที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จ านวน 5 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  โดยเป็นการสมัครใจเข้ารับ        
การอบรม  

   2.1.10  น าหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมไปใช้ทดลองไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  
   การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังนี้ 

   2.2.1 ศึกษาแนวคิด  หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเน้นภาระงาน 

   2.2.3 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิ เคราะห์       
และ คิดวิเคราะห์ 
   2.2.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อแผนการจัด      
การเรียนรู้ 1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 2) สาระการเรียนรู้ 3) จุดประสงค์ 4) สาระส าคัญ        
5) สาระการเรียนรู้ 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) ชิ้นงาน/ภาระงาน 8) กระบวนการกิจกรรม  
การเรียนรู้  9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 10) การวัดและประเมินผล  ซึ่งมีรายละเอียดแผนดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 

แผนที่ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 
1 อ่านเชิงวิเคราะห์บทความ 3 
2 อ่านเชิงวิเคราะห์เรื่องสั้น 3 
3 อ่านเชิงวิเคราะห์กวีนิพนธ ์ 3 
4 อ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคด ี 3 

รวม 12 
 
   2.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
   2.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานที่แก้ไข 
ปรับปรุงแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1  คน  
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยใช้   
แบบประเมิน  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (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 
     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 ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้     
โดยเน้นภาระงาน เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์    
ของนักเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.52) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.33)  
แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
    2.2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไปทดลองใช้ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบเหมาะสมของการน าไปใช้ 
 

ตารางที่  9  สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
 ภาระงาน 
                 

ล าดับที่ สิ่งที่ควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 
1 บทอ่านควรเป็นเรื่องเกีย่วกับวัยของ

ผู้เรยีน 
ได้เปลี่ยนบทความเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัยของผู้เรียนแล้ว 
โดยคัดเลือกบทความช่ือว่า ปัญหาวัยรุ่น ซึ่งเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่น ซึ่งบทความที่เลือกมาครั้ง
แรกเป็นบทความเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  

2 เวลาในการท ากิจกรรม 
อาจไม่เพียงพอ 

ได้ลดกิจกรรมบางอย่างลงเพื่อให้สัมพันธ์กับเวลา เช่น 
กิจกรรมให้ผู้เรียนเขียนเรียงความภายในคาบเรียน ซึ่ง
ผู้เช่ียวชาญให้แก้ไขโดยการมอบเป็นภาระงานไปท าต่อที่
บ้าน จากนั้นให้น ามาเสนอในคาบต่อไป 
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ตารางที่  9  สรุปข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
 ภาระงาน  (ต่อ) 
                 

ล าดับที ่ สิ่งที่ควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 
3 บางแผนฯ มีจดุประสงค์มากข้อไป 

อาจจัดกิจกรรมไม่ครบจุดประสงคใ์น
ช่ัวโมงนั้น ๆ  

ได้ระบุจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม และตดั
จุดประสงค์บางข้อที่ไม่เกีย่วข้องออก 

 
   2.2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไปใช้กับกลุ่ม 
ตัวอย่างต่อไป 
  2.3 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

        การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้          
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 
   2.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย การออกแบบแผนการเขียนแผนการจัด           
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   2.3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
   2.3.3 สร้างแบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้   
   2.3.4 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสม 
   2.3.5 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้       
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning            
และ coaching  จ านวน 1  คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญ       
ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด    
และประเมินผล จ านวน 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) 
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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 
     พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.71) และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 0.31)  แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัด        
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด สามารถ
น าไปใช้ได้จริง   
   2.3.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึนก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

  2.4 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

   การสร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย เกี่ยวกับประเมินความสามารถในการจัด              
การเรียนรู้ของของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   2.4.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้          
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   2.4.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   2.4.4 น าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา                            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง               
และความเหมาะสม 
   2.4.5 น าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา                            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ      
ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching 
จ านวน  1  คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 
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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 
     พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบประเมินความสามารถในการจัด        
การเรียนรู้ของของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.41   
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06)  แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสอดคล้องในระดับมาก สามารถน าไปใช้ได้จริง   
   2.4.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข           
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ให้ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  มีความถูกต้องสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.5 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

   การสร้างและพัฒนาแบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้       
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ก่อนและหลังการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน     
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  ผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
   2.5.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้          
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   2.5.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิด
วิเคราะห์ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
   2.5.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเรียนรู้ 
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   2.5.4 สร้างแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ แต่ต้องการใช้จริง 40 ข้อ จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา   
เพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม รายละเอียดโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แสดงตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่10 แสดงโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย ระดับความสามารถ (จ านวนข้อ) รวม
(ข้อ) ความจ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห ์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ 

1 ทักษะการอ่าน...                    
สะพานสูค่วามส าเรจ็ 

2 3 2 5 - - 12 

2 ทักษะการคิด..          
พิชิตเป้าหมาย 

3 4 1 3 1 - 12 

3 task-based learning: 
แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน 

4 3 2 2 1 1 13 

4 แผนการจดัการเรียนรู้        
ที่ด.ี..น าทฤษฏีสู่การ
ปฏิบัต ิ

4 4 1 3 1 - 13 

รวม 13 14 6 13 3 1 50 
 

   2.5.5 น าแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  task-based learning และ coaching จ านวน    
1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 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 มีความสอดคล้องในระดับ 
มากที่สุด 
 



 

 

123 

      ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถงึ 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 ทั้งนี้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ        
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินได้ค่าเฉลี่ย      
(x̄ = 4.53) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.35)  แสดงว่าแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด 
สามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 11 สรุปข้อเสนอแนะแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ล าดับที่ สิ่งที่ควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 
1 ตัวเลือกบางข้ออาจตอบได้หลายค าตอบ ได้ปรับปรุงตัวเลือกเรยีบร้อยแล้ว 
2 บางข้อใช้ภาษาไม่ชัดเจน ผู้อ่านอาจ

ตีความหมายได้หลายความหมาย 
ได้ปรับปรุงภาษาท่ีใช้ในการถามแล้ว 

3 บางข้อค าเฉลยเด่นชัดมาก ควรปรบัปรุง ได้ปรับค าเฉลยให้ใกล้เคียงกับตัวลวง 
4 บางข้อไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้เปลี่ยนข้อค าถามใหส้อดคล้องกับ

วัตถุประสงค์แล้ว 
 
   2.5.6 น าแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ไปหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด โดยน าไปทดสอบ
กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วในปีการศึกษา 2558 จ านวน 28 คน และใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.50-0.89 ค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.21-0.64 และน ามาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา             
โดย Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่อม่ันแบบทดสอบทัง้ฉบับ .93 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ) 
   2.5.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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  2.6 แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์และคิดวิเคราะห์         
ของนักเรียนก่อนและหลังการการเรียน 

   การสร้างและพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์    
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
   2.6.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
จัดการเรียนรู้ 
   2.6.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิด
วิเคราะห์ 
   2.6.3 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับการออกข้อสอบ 
   2.6.4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.6.5 สร้ า งแบบวั ดความสามารถด้ านทั กษะการ อ่ าน เชิ ง วิ เ ค ราะห์             
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบ      
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ จากนั้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
รายละเอียดโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์             
และคิดวิเคราะห์ แสดงตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 12 แสดงโครงสร้างการวิเคราะห์แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
             และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 

ความสามารถ                
ด้านทักษะการ

อ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ 

(จ านวนข้อ) 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ รวม 
(ข้อ) การอ่านเชิง

วิเคราะหบ์ทความ 
 

การอ่านเชิง
วิเคราะห์              
เรื่องสั้น 

 

การอ่านเชิง
วิเคราะห์                 
กวีนิพนธ ์

 

การอ่านเชิง
วิเคราะห์
วรรณคด ี

 
 

รวม 8 7 8 7 30 
 

   2.6.6 น าแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ  
การสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน task-based learning และ coaching จ านวน 1 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 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 (x̄ = 4.56) และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.35)  แสดงว่าแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่13 สรุปข้อเสนอแนะแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ 
 ของนักเรียน 
 

ล าดับที่ สิ่งที่ควรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 
1 ข้อความที่ยกมาในแบบทดสอบบางข้อสั้นเกินไป

อาจง่ายส าหรับนักเรยีน 
ได้ปรับเปลีย่นข้อความให้มีความยาวเพิ่มมากขึ้น 

2 ค าถามบางค าถามยังก ากวมอาจไม่ตอบสนอง
การอ่านเชิงวิเคราะห ์

ได้แก้ไขให้ค าที่ก ากวมแล้ว 

3 มีการพิมพ์ผดิบางท่ี แก้ไขค าที่พิมพ์ผิดให้ถูกต้องแล้ว 
 

   2.6.7 น าแบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนไปหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด  โดยน าไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน และใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่าย  0.50-0.83 
และค่าอ านาจจ าแนก 0.06-0.72  และน ามาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา            
โดย Cronbach (1970) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.88 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ) 

   2.6.8 ปรับปรุงแก้ไขแบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นน าไปทดลองใช้
กลับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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  2.7 แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
   การประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมในการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ด าเนิน             

การ ดังต่อไปนี้ 
   2.7.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย การออกแบบการประเมินโครงร่างหลักสูตร 
   2.7.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบการประเมินโครงร่างหลักสูตร 
   2.7.3 สร้างแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร 
   2.7.4 น าประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์         
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
   2.7.5 น าประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  task-
based learning และ coaching  จ านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  
ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน   
การวัดและประเมินผล จ านวน 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 

     พิจารณาค่าความสอดคล้อง ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่า    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรม     
โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.56) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.35) แสดงว่า
ประเมินโครงร่างของหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด สามารถน าไปใช้ได้จริง  
   2.7.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้การออกแบบการประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมถูกต้อง
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ก่อนที่จะน าไปใช้ 
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1) 
  

วตัถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
1. เพื่อร่างและหาคุณภาพ 
หลักสูตรฝึกอบรมการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช   

ร่างและหาคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียน  โดย
ใช้การเรียนรูโ้ดยเน้นภาระ
งานและการโค้ช   

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน task-based learning 
และ coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

แบบประเมิน           
โครงร่างหลักสตูรฯ 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

โคร่งร่างหลักสตูรฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรูโ้ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช   

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

ด าเนินการออกแบบและ 
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้การ 
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน task-based learning 
และ coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   

แบบประเมิน           
หน่วยการเรียนรู้
ฝึกอบรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

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

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช   

นักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้ 
โดยเน้นภาระงานและ 
การโค้ช  จ านวน 4 หน่วย 
การเรียนรู้ 

4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

  ภาระงานและการโค้ช 
จ านวน 4 หน่วย 
การเรียนรู้ 

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

น าหน่วยการเรียนรู้การจัด 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศกึษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้ 
โดยเน้นภาระงานและ 
การโค้ช  จ านวน 1 หน่วย 
การเรียนรู้ไปทดลองใช้กับ 
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) 
 

ครูภาษาไทย ที่ไมม่ีต าแหน่ง
วิทยฐานะ  โดยเป็นครผูู้สอน
ภาษาไทยในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ศูนย์
เครือข่ายที่ 20 และศูนย์
เครือข่ายที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
จ านวน 5 คน โดยเป็นการ
สมัครใจเข้ารับการอบรม 

หน่วยการเรียนรู้การจัด 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
และเพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิด 
วิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช 
จ านวน 1 หน่วย 
การเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะ 
การอ่าน...สะพานสู่ 
ความส าเร็จ 

1. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

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

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
4. เพื่อสร้างแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน  เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน 
 

ด าเนินการออกแบบและ 
พัฒนาแผนการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดย 
เน้นภาระงาน  เพื่อ 
เสริมสร้างทักษะการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. task-based learning และ 
coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

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

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน  เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน 
 

5. เพื่อน าแผนการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ 
การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน  เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนไปทดลองใช้ 
 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน  เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียนไปทดลองใช้กับ 
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนราชินีบูรณะ      
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 
2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

แผนการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิด task-based 
learning เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน 

การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน  เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนท่ีผ่านการ 
ทดลองใช้แล้ว 
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1)  (ต่อ) 
  

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
6. เพือ่สร้างและพัฒนา 
แบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

ออกแบบและพัฒนาแบบวัด 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน  task-based 
learning และ coaching 
จ านวน 1  คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

แบบวัดความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ครู เป็นแบบวัดชนิด 
ปรนัย 4 ตัวเลือก  
จ านวน 50 ข้อ 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ที่ผ่านการหาคุณภาพ 
เครื่องมือแล้ว 

7. เพื่อน าแบบวัดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองใช้ 
 

น าแบบวัดความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ไปใช้ทดลองกับนักศึกษา 
 สาขาวิชาการสอน 
ภาษาไทยท่ีส าเร็จการศึกษา
เมื่อปีการศึกษา 2558 

นักศึกษาสาขาวิชาการสอน 
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พึ่ง 
ส าเรจ็การการศึกษา เมื่อ 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
28 คน  

แบบวัดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
เป็นแบบวัดชนิดปรนัย  
4 ตัวเลือก จ านวน  
50 ข้อ  ไปทดลองใช้ 

1. ค่าความยากง่าย (r) 
2. ค่าอ านาจจ าแนก (p) 
3. ค่าความเช่ือมันของแบบ
วัดความรู้ความเข้าใจ 

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

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
8. เพือ่สร้างและพัฒนา 
แบบวัดความสามารถด้าน 
ทักษะทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน  

ออกแบบและพัฒนาแบบวัด 
ความสามารถด้านทักษะ 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน task-based learning 
และ coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

แบบวัดความสามารถ 
ด้านทักษะทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน เป็นแบบวัด 
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30ข้อ 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แบบวัดความสามารถด้าน 
ทักษะทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนท่ีผ่านการหา 
คุณภาพเครื่องมือแล้ว 

9. เพื่อน าแบบวัด 
ความสามารถด้านทักษะ 
ทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนไปทดลองใช้  

น าวัดความสามารถด้าน 
ทักษะทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนไปทดลองใช้กับ 
นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนราชินีบูรณะ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรยีนที่ 1        
ปีการศึกษา 2559 จ านวน   
35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

แบบวัดความสามารถ 
ด้านทักษะทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน 

1. ค่าความยากง่าย (r) 
2. ค่าอ านาจจ าแนก (p) 
3. ค่าความเชื่อมันของแบบ
วัดความสามารถ 

แบบวัดความสามารถด้าน 
ทักษะทักษะการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนท่ีผ่านการ 
ทดลองใช้แล้ว 
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1)  (ต่อ) 
  

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
10. เพื่อสร้างและพัฒนา 
แบบประเมินโครงร่างของ 
หลักสูตรฝึกอบรม  

ด าเนินการสร้างและพัฒนา 
แบบประเมินโครงร่างของ 
หลักสูตรฝึกอบรม 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน task-based learning 
และ coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

แบบประเมินโครงร่าง 
ของหลักสูตรฝึกอบรม 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แบบประเมินโครงร่างของ 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่าน 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
แล้ว 

11. เพื่อสร้างและพัฒนา 
แบบประเมิน 
ความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู  

ด าเนินการสร้างและพัฒนา 
แบบประเมินความสามารถ 
ในการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน task-based learning 
และ coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   

แบบประเมิน 
ความสามารถใน 
การเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ครู 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แบบประเมิน 
ความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ท่ีผ่านการหา 
คุณภาพเครื่องมือแล้ว 
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ตารางที่ 14 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D1)  (ต่อ) 
  

วัตถปุระสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
  4. ด้านทักษะการอ่านเชิง

วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน  1 คน   

   

12. เพื่อสร้างและพัฒนา 
แบบประเมิน 
ความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู  

ด าเนินการสร้างและพัฒนา 
แบบประเมินความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจคณุภาพ
หลักสตูร ดังนี ้
1. ด้านหลักสตูรและการสอน 
1 คน   
2. ด้าน task-based learning 
และ coaching จ านวน 1 คน  
3. ด้านสถิติและการวจิัย 
จ านวน 1 คน   
4. ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 1 คน  
5. การวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน   

แบบประเมิน 
ความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

แบบประเมิน 
ความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ท่ีผ่านการหา 
คุณภาพเครื่องมือแล้ว 
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ขั้นตอนที่ 3  กำรทดลองใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรมฯ (Implementation: R2) 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One 
Group Pretest-Posttest Design) มาเป็นแบบแผนในการวิจัย  โดยได้ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การอบรม (Training)   
 จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28  คน  ที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โดยใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัด       
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จ านวน 4 วัน วันละ    
8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง ซึ่งอบรมในวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 ณ ห้องทดลองปฏิบัติการ 
(Micro Teaching) ห้อง 1401 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์สอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน 

 แบบแผนการทดลอง 
  การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ มตั วอย่ า ง เ ดี ย ว                                    
มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม (The One Group  Pretest-Posttest Design) (มาเรียม   
นิลพันธุ์, 2555: 144)  ดังนี้ 

  แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีดังนี้ 

 
        O1   X  O2 
 
   O1  หมายถึง การทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

   X หมายถึง การอบรมโดยใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้   
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เ พ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์                  
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   

   O2 หมายถึง การทดสอบหลังการฝึกอบรม 
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 วิธีด าเนินการทดลอง 
  เมื่อได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์            
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
 1. แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษา          
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

       การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย การออกแบบแผนการเขียนแผนการจัด            
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  1.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้               
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
  1.3 สร้างแบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้   
  1.4 น าแบบประเมินความสามารถการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เ พ่ือตรวจสอบความถูกต้อง              
และความเหมาะสม 
  1.5 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  task-based learning และ coaching จ านวน  
1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 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 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
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้         
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยผู้ เชี่ยวชาญได้ประเมินได้ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.71)                          
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D. = 0.31)  แสดงว่าแบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สามารถ
น าไปใช้ได้จริง   
  1.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข        
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึนก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 2. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
  การสร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา           

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย เกี่ยวกับประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้          
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  2.4 น าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา                            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง               
และความเหมาะสม 
  2.5 น าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของของนักศึกษา                            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  task-based learning และ coaching  จ านวน 
1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 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 
   ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับคะแนนความสอดคล้องตาม
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  จึงเป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้     
ของของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ค่าเฉลี่ย (x̄ =  4.41)        
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.06)  แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครูมีความสอดคล้องและเห มาะสมในระดับมาก                        
สามารถน าไปใช้ได้จริง   
  2.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไข           
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ให้ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา         
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีความถูกต้องสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้นก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโค้ช    
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในข้ันนี้ 1 ระยะ ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 การอบรม (Training)   
    ขอเอกสารจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
    ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ  ได้แก่ 
หลักการและเหตุผล เป้าหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
การวัดและประเมินผลและประโยชน์ 
    ทดสอบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนใช้
หลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ 
    ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการอบรม จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  
    นักศึกษาออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน                     
    ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน       
    ทดสอบความสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังการ
ฝึกอบรม โดยใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนอบรม แต่สลับข้อ สลับตัวเลือก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในขั้นนี้เป็นขั้นทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะ ห์             
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
สถิติ t-test และประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน โดยการหาค่าค่าเฉลี่ย (x̄ ) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาหลังจากฝึกอบรมหลักสูตร  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนด าเนินการในระยะที่ 3 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 15  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ (Implementation) ระยะที่ 1 
 

วัตถปุระสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
1. เพื่อน าหลักสูตร 
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช  
ใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง 

น าหลักสูตรฝึกอบรมการ 
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้ 
โดยเน้นภาระงานและ 
การโค้ช ไปใช้กลับ 
กลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ก าลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 28  คน 

1. หลักสูตรฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาวิชาชีพครู  
เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช 
2. หน่วยการเรียนรู้ 
การฝึกอบรม 
3. แบบวัดความสามารถ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

1. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
2. t-test independent 
 
 
 

1. ผลการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group 
Discussion)  
2. ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
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   ระยะที่ 2 การติดตามการโค้ช (Coaching Approach) 
   ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 6 คน เข้ากลุ่มทดลอง  โดยให้เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) เพ่ือติดตามกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งใช้เวลาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน
แผนการจัดการเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 ชั่วโมง  ไม่นับรวมการทดสอบก่อน        
และหลังการเรียน   

 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือศึกษาทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่  5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่  1             
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 6  คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรการจัด         
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์    
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  ซึ่งเป็นนักศึกษา        
ที่อยู่ในการนิเทศของผู้วิจัย โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559                 
เข้ากลุ่มทดลองตามชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่า งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน 6 ห้อง รวมนักเรียนจ านวน 233 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

 แบบแผนการทดลอง 
  การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ มตั วอย่ า ง เ ดี ย ว                                   
มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (The One Group  Pretest-Posttest  Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555: 144) ดังนี้ 

  แบบแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีดังนี ้

 
    O1   X  O2 
 
   O1  หมายถึง การทดสอบก่อนการเรียน 

    X หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  
   O2 หมายถึง การทดสอบหลังการเรียน 
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 วิธีด าเนินการทดลอง 
 เมื่ออบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรม    

การอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 6 คน ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้     
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองดังนี้ 
 1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 โรงเรียน เพ่ือติดต่อประสานไปยังอาจารย์ พ่ีเลี้ยง /ครูพ่ีเลี้ยง           
เพ่ือขอทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้ 
  1.1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 

  1.2 โรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
  1.3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

  1.4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 
  1.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.6 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 2. ประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น    
ภาระงานให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน และอาจารย์     
พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดสอบนักเรียนก่อนเรียน โดยใช้แบบวัด
ความสามารถด้านทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เป็นแบบวัดชนิดปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ            
 4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด    
การเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ไม่นับรวมท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 5. ผู้วิจัยใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Approach) คอยติดตาม ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยโค้ชนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4 ครั้ง/
คน ตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. ผู้วิจัยและครูพ่ีเลี้ยงประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา          
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างที่ก าลังด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โดยประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ครั้ง ตามจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน            
4 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 7. ผู้วิจัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์ พ่ี เลี้ยง/ครู พ่ี เลี้ยง           
ร่วมสนทนากลุ่มหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้           
เพ่ือสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุง แก้ไข การจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 
 8. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทดสอบนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบวัด
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบ
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วัดชนิดปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบวัดความสามารถด้านทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียน แต่สลับข้อ สลับตัวเลือก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในขั้นนี้เป็นประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้      
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ 
นักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบที (t-test dependent) และประเมินความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู               
และอาจารย์/ครูพ่ีเลี้ยงหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว วิเคราะห์ข้อมูล                
โดยการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. สะท้อนผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น    
ภาระงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ทั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดการด าเนินการขั้นตอนที่ 3 ในระยะ 2 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 16 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรมฯ (Implementation: R2) ระยะที่ 2  
 

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
1. เพื่อวัดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาวิชาชีพครู  

น าแบบวัดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาวิชาชีพครู  
ไปทดสอบนักศึกษาท่ีผ่าน 
การอบรมตามหลักสูตร 
ฝึกอบรม 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ก าลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 28 คน 

1. แบบวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. t-test dependent 1.ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

2. เพื่อประเมิน 
ความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน 

ประเมินความสามารถใน 
การเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ 
โดยเน้นภาระงาน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ก าลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 28  คน 

แบบประเมิน 
ความสามารถในการเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน  

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
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 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้
ประเมิน ดังนี้  
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือหาประสิทธิผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 วิธีด าเนินการทดลอง 

 ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน  
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช              
มาใช้ในการพิจารณาและปรับปรุง โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้ 
 1. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังจากการอบรม   
 2. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับการโค้ช 
(Coaching Approach)   
 3. ผลการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงที่มีต่อการจัดการเรียนรู้    
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 4. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้    
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 ทั้งนีท้ั้งนี้ได้แสดงรายละเอียดการด าเนินการขั้นตอนที่ 4 ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 17 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน  โดยใช้ 
การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช 

สะท้อนผลหลักสูตร 
หลักสูตรฝึกอบรมการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน  โดยใช้ 
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
และการโค้ช 

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ช้ันปีที 5 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2. อาจารย์พี่เลีย้ง/ครูพีเ่ลี้ยง
ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. นักเรียนท่ีไดร้ับการเรียน
โดยใช้การเรียนรูโ้ดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช 

แบบสะท้อนผล วิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน  โดยใช้ 
การเรียนรู้โดยเน้น 
ภาระงานและการโค้ช 
ฉบับสมบูรณ์ 

2. เพื่อประเมิน 
ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ประเมินความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ก าลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 6 คนท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 คือ 
การติดตามและการโค้ช 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

1. ค่าเฉลี่ย (x̄ )   
และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  
2. การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

1. ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ตารางที่ 17 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2)  (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้รับ 
3. เพื่อทดสอบ 
ความสามารถด้านทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน 

ทดสอบความสามารถด้าน 
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรยีนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 
6 โรงเรียนตามโรงเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่ฝึกประสบการณ์         

แบบทดสอบความสามารถ
ด้านทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 

t-test dependent 1.ความสามารถด้านทักษะ
กา รอ่ า น เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะห์          
แ ล ะ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์           
ของนักเรียน 

 
 
 

 
 



 

 

  
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู          
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้ โดยเน้นภาระงานและการโค้ช            
2)  เ พ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึ กอบรมการจัดการเรียนรู้ ของนั กศึกษา                
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  3) เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม         
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  4) เพ่ือศึกษา
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
        งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกระบวนการ  
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน ามาสังเคราะห์เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: 
D1) เป็นขั้นตอนที่ได้จากการน าผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอน  
ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2) เป็นการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นนี้เป็นการน า
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง   
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2)  เป็นขั้นตอนการประเมิน           
และปรับปรุงหลักสูตรและคู่มืออบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ โดยใช้      
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ขั้นที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Need Analysis: R1) 
 ในขั้นที่ 1 นี้ผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษาข้อมูลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการ 

(Need Analysis) ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช โดยผู้วิจัยได้รายงานผลการวิจัยดังนี้ 
 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการสร้างการพัฒนาหลักสูตรการจัด    
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  
 1. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี หลักการพัฒนาวิชาชีพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการพัฒนาวิชาชีพ พบว่าการพัฒนาวิชาชีพมีความจ าเป็น          
อย่างยิ่งส าหรับบุคคลต่าง ๆ ทางการศึกษา ประกอบไปด้วยผู้อ านวยการ ศึกษานิเทศก์ และครู               
การพัฒนาวิชาชีพเป็นเรื่องที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 การที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
การวิจัย  ก็จะท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง  การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การโค้ช 
(Coach) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) โดยลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพจะต้องเป็นการพัฒนาที่ใช้
ข้อมูลเป็นฐาน ครูคือผู้ที่จะพัฒนาและต้องอาศัยวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ     
และศักยภาพ นอกจากนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
และท่ีส าคัญคือจะต้องเป็นการพัฒนาวิชาชีพ  เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

 2.  ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี  หลักการการอ่านเชิงวิเคราะห์  จากการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฏี หลักการการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการได้เรียกการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้
หลายชื่อด้วยกัน ได้แก่ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านวินิจฉัยสาร การอ่านเพ่ือวิเคราะห์ และการอ่าน
อย่างวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนโดยเป็นการอ่านที่จ าแนกแยกแยะเนื้อหา      
และใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราว  เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน          
อย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียน น้ า เสียง จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่อง     
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล โดยมีขั้นตอนดังนี้  

  ขั้นที ่1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต  
สนทนา ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร ข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ   

  ขั้นที ่2  วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ จ าแนกและจับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่าใคร 
ท าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร 

  ขั้นที ่3  สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเชื่อถือ  
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล  

  ขั้นที ่4  ประยุกต์และน าไปใช้ คือ น าผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงเลือก     
อย่างเหมาะสมแล้วน าไปใช้ การอ่านเชิงวิเคราะห์ครูจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มาประกอบการฝึกทักษะให้แก่ผู้อ่าน ไมว่าจะเป็นหนังสือ ต ารา เอกสาร เรื่องสั้น 
บทความ นวนิยาย กวีนิพนธ์ วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นต้น 
  3. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี  หลักการการคิดวิเคราะห์จากการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฏี  หลักการการคิดวิเคราะห์  จากข้อมูลพบว่าการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดขั้นสูงที่มีความส าคัญ
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ต่อทุกคน เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่มีกระบวนการ  ช่วยแยกแยะประเด็นหรือเรื่องราว  
ต่าง ๆ ให้ละเอียดเพ่ิมมากขึ้น องค์ประกอบที่ส าคัญในการที่ผู้เรียนจะเกิดการคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย  
  3.1 ความสามารถในการตีความ โดยผู้วิเคราะห์จะต้องท าความเข้าใจ และ ให้เหตุผล
แก่สิ่งที่เร้าต้องการจะวิเคราะห์ เพ่ือแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจต่อสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจย่อม
แตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสามารถในการเชื่อมโยง
เหตุผล  
   3.2 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะวิเคราะห์ กล่าวคือ ผู้วิเคราะห์จะคิดวิเคราะห์ได้ดี
นั้นต้องมีความรู้ ความเข้ า ใจ พ้ืนฐานของเรื่ องนั้น  เพราะความรู้ จะช่วยก าหนดขอบเขต                  
ของการวิเคราะห์แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง      
มีก่ีหมวดหมู่ จัดล าดับความสัมพันธ์อย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ  
  3.3 ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ร่วมด้วย เพราะจะน าไปสู่การสืบค้นหาความจริง และเกิดความชัดเจน           
ในประเด็นที่จะวิเคราะห์ของเขตของค าถามจะต้องยึดหลัก 4W 1H  คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What)    
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (How)   
  3.4 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึงความสามารถในการใช้
เหตุผลจ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งการคิดวิเคราะห์มี 3 ระดับ ได้แก่  การวิเคราะห์หน่วยย่อย (Analysis of 
Element) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationship) และการวิเคราะห์หลักการจัด
ระเบียบ (Analysis of Organization Principles) 
 4. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี  หลักการการ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ task-
based learning  จากข้อมูลพบว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ โดย
ผ่านกระบวนการฝึกการคิด การท างานกลุ่ม  ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางต่าง ๆ ทางภาษาได้ ไม่
ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด ซึ่งทักษะทั้งหมดนี้ได้ผ่านการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้
ลงมือปฏิบัติจริง ตามประเภทของภาระงาน 6 ประเภท ได้แก่  
  4.1 การลงข้อมูลรายการหรือท าบัญชีรายการ (Listing) ภาระงานประเภทนี้ให้
ความส าคัญต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถาม
จากผู้อ่ืน ผลของการปฏิบัติภาระงานจะอยู่ในรูปแบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมข้อความให้เสร็จ
สมบูรณ์หรือาจเป็นแผนผังความคิดก็ได้ (Draft Mind Map) 
  4.2 การจัดล าดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ภาระงานประเภท
นี้ประกอบไปด้วย กระบวนการส าคัญ 4 ประการ คือ 
   4.2.1 การจัดล าดับเรื่อง การกระท า หรือเหตุการณ์ให้อยู่ในล าดับที่สมเหตุ   
สมผล หรือเรียงตามล าดับเวลา 
   4.2.2 การจัดเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะ ลงไป 
   4.2.3 การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่าง ๆ  ให้อยู่หมวดหมู่หรือ หัวข้อที่ก าหนดให้ 
   4.2.4 การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่ก าหนดหมวดหมู่ให้ 
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  4.3 การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูล  
ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านแหล่งที่มา ผู้เรียนจะต้องค้นหาความเหมือน                   
และความแตกต่างของข้อมูลนั้น กระบวนการเช่นนี้รวมถึงการจับคู่ เ พ่ือหาความเหมือน                          
และความแตกต่างกันด้วย 
  4.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving)  ภาระงานประเภทนี้มุ่งให้มีการแก้ปัญหา   
ที่ต้องใช้ความสามารถด้านเหตุผลและสติปัญญา ผู้เรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาที่ใช้จะ
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็นปัญหา
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือกตลอดจน
การประเมิน และการตกลงร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหา ภาระงานอยู่ในรูปแบบข้อความสั้น ๆ          
ที่น ามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจท าให้กิจกรรมซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  4.5 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) 
ภาระงานประเภทนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเองและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของตนเองกับผู้อ่ืน การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ 
  4.6 การสร้างสรรค์ (Creative Task) ภาระงานประเภทนี้เรียกว่า โครงงาน         
โดยผู้เรียนท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มปฏิบัติปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วย
ปฏิบัติงานหลายประเภท คือ บัญชีรายการ การเรียงล าดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบ        
และการแก้ไขปัญหา 
  ส าหรับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
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) ได้แก่ 3.1) ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) 3.2) ขั้นฝึกหัด           
การใช้ภาษา (Practice) 3.3) ขั้นติดตามผล (Follow-up)  
 5. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี หลักการการการโค้ชหรือ (Coaching Approach)               
จากข้อมูลพบว่า  การโค้ชเป็นกระบวนการของบุคคลที่เรียกว่าผู้ติดตาม เป็นการสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้โค้ชช่วยให้บุคคลได้บรรลุเป้าหมายการท างานในระดับ      
ที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้บุคคล มีความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเองแสดง
ความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการท างานที่จะตามมา กระบวนการโค้ชจึงเป็นกระบวนการเสริมพลัง
อ านาจ (Empowering Process)  โดยโค้ช มีบทบาทหน้าที่แตกต่างจากผู้ท าหน้าที่นิเทศ           
โค้ชมีบทบาทหน้าที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการติดตามให้
ค าปรึกษาที่เป็นกัลยาณมิตรกับผู้รับการโค้ช  การโค้ช (Coaching) เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
วิชาชีพมากยิ่งขึ้น มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วเพราะท าให้ผู้รับการโค้ชมองว่าเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา
และช่วยเหลือ มิใช่ผู้มาคอยสั่งการหรือจ้องจับผิด  ดังนั้นการรับมอบหมายหน้าที่โค้ชจึงมีเงื่อนไข
มากมายที่แตกต่างจากการท าหน้าที่นิเทศ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในการโค้ชเป็นองค์ประกอบ
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ส าคัญในการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังจะเห็นว่ามีรูปแบบการโค้ช  
วิธีการโค้ชแบบต่าง ๆ  ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพหลาย ๆ ด้านเกิดขึ้นมาก  ในปัจจุบัน  
การโค้ชจึงจัดไดว้่าเป็นวิชาชีพหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพครู 

 6. ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู             
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนมากมีองค์ประกอบครบถ้วน มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ /แหล่งเรียนรู้ การวัด     
และประเมินผล ตลอดจนบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างไรตามยังพบว่าในด้านของการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้พบว่า กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และจุดประสงค์
ส่วนมากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดขั้นความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ ยังไม่ถึ งขั้นของการวิเคราะห์
มากนัก นอกจากนี้การจัดกิจกรรมนั้นพบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนมากยังจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนจดจ าเนื้อเรื่อง หลักการ และเนื้อหามากกว่าที่จะให้นักเรียนได้วิเคราะห์  
ส าหรับในด้านของการก าหนดชิ้นงานหรือภาระงานให้แก่ผู้เรียน ส่วนมากจะเป็นเพียงใบงานหรือ
กิจกรรมถามตอบ ซึ่งงานบางชิ้นยังไม่ตอบสนองตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร   
  ผลการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 18 ดังต่อไปนี้ 
 
 



 
152 

 

 

  

 

ตารางที่ 18  แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 
 

รายการประเมิน สภาพการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 
แผนการจดัการเรียนรู ้ พบว่าองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ นักศึกษาส่วนมากจะเขียนแผนการจัดการเรยีนรูไ้ด้ครบองค์ประกอบ มีการเขยีน

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ การวัดและประเมินผล   
 

เนื้อหา ด้านเนื้อหานั้น นักศึกษาส่วนมากจะก าหนดเนื้อหาตามหน่วยการเรยีนรู้ที่ทางโรงเรยีนแตล่ะโรงเรียนได้ก าหนด เนื้อหาส่วนมาก 
จะแบ่งกันอย่างชัดเจน เช่น สอนในด้านทักษะการใช้ภาษา  หลักและการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ก็จะสอนไปตาม
เฉพาะเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ยังขาดการบูรณาการน าเนื้อหามาหลอมหลวม 

 

เทคนิค วิธีสอน                  
และกิจกรรมการเรยีนรู ้

นักศึกษามักจะมีวิธสีอนไมห่ลากหลาย ส่วนมากครูจะมีบทบาทเหมอืนเดิม โดยเน้นการสอนแบบบรรยาย ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ 
จากนั้นให้ท าใบงาน  ซึ่งตรงนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้การสอน  นอกจากน้ียังพบว่าในการเขียนแผนฯของ
นักศึกษา นักศึกษาจะจัดกิจกรรมซ้ าแผนฯ เดิม แตเ่ปลี่ยนเพียงเนื้อหา  

 

สื่อและนวตักรรมการเรียนรู ้ สื่อและนวตักรรมการเรียนรู้ที่นักศกึษาน าไปใช้พบว่า ส่วนมากจะเปน็ใบความรู้ เอกสาร  โปรแกรมน าเสนอภาพนิ่ง เกม บัตรค า  
ภาพประกอบและวีดิทัศน์ ทั้งนี้ยังไม่หลากหลายเท่าท่ีควร โดยพบว่าใบงานมีมากท่ีสุด เกือบแทบทุกช่ัวโมง ซึ่งใบงานดังกล่าวจะเป็น 
ทั้งการให้ท าเป็นกลุ่มและให้ท ารายบุคคล แต่การออกแบบใบงานไมส่่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีน ยังเป็นการท าใบงานท่ีมุ่งเน้น
ความรู้ความจ า 

 

การจัดการชั้นเรียน ด้านการจดัการช้ันเรียนพบว่า นักศึกษาส่วนมากสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้ดี มีทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนรู้  แต่บาง
คนอาจจะจัดการชั้นเรยีนไมเ่ก่ง กล่าวคือ ยังไมส่ร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ ยังมุ่งเน้นการเรยีนรู้ในลักษณะครูเป็นส าคญั 

 

การสื่อสาร ด้านการสื่อสารกับผู้เรียน พบว่านกัศึกษาส่วนมากมีความสามารถดา้นนี้ อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถสอบถามหรือซักถามได้
อย่างชัดเจน  
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ตารางที่ 18  แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน สภาพการจัดกิจกรรม หมายเหตุ 
การวัดและประเมินผล ด้านการวัดและประเมินผล  พบว่านักศึกษาจะยังไม่มีความถนดัในด้านนี้ นักศึกษาวัดและประเมินโดยใช้แบบทดสอบ หรืออย่างมาก 

ก็ใบงาน ซึ่งไม่ได้มีการให้ความส าคัญในด้านการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง อีกท้ังบางคนวัดและประเมินผลไม่ตรงกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แตไ่มม่ีการวัดอย่างชัดเจน ท าให้การจัดการเรียนรูไ้ม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร 

 

ความเป็นคร ู ด้านของความเป็นครูพบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีจติวิญญาณของความเป็นครูสูง ทุกคนทุ่มเทในการสอนด้วยใจ           
มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ และวิจัยในช้ันเรยีน ตลอดจนโครงการและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางสาขาวิชาและทาง
สถาบันที่ฝึกประสบการณ์ แต่ทั้งนี้นักศึกษาบางคนยังไม่แสดงถึงความเป็นมือครูอาชีพหรือครูที่พร้อมจะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
อาจเป็นเพราะว่าการฝึกประสบการณเ์ป็นเพียงการฝึกให้นักศึกษาเริ่มต้นที่จะเป็นครูทีด่ี  นักศึกษาจึงยังลองผิดลองถูก ปรับปรุง 
พัฒนา ซึ่งอาจยังไม่สามารถเป็นครูมืออาชีพได้ในขณะนี ้
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 7. ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนที่มาฝึกประสบการณ์นั้น มีความจ าเป็น   
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดอบรม แม้ว่านักศึกษาดังกล่าวจะผ่านการฝึกประสบการณ์มาแล้วแต่ว่ายังต้องการ
พัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ เพราะทั้งสองทักษะ
ดั งกล่ าวมีความจ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ จะต้องจัดกิจกรรมให้กับนัก เรียน เพราะไม่ว่ าจะเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. )             
หรือแม้กระทั่งส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต่างก็ส่งเสริมและก าหนดให้นักเรียน 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะให้น าเนื้อหาที่มาจากสื่อหลาย ๆ แหล่งมาใช้ใน  
การพัฒนาผู้เรียน เช่น แบบฝึกเสริมทักษะ บทความ วรรณกรรมและวรรณคดี และนิทาน เพราะจะ  
ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ได้วิเคราะห์สื่ออย่างหลากหลาย อันจะส่งผลให้เกิดทักษะการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ต่อไป สอดคล้องกับการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ว่านักศึกษาส่วนมาก
กล่าวว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักสูตรฝึกอบรมอย่างเข้มเพ่ื อพัฒนาความสามารถ        
การจัดการเรียนรู้ เนื่องจากนักศึกษาอาจจะได้แนวคิด ทฤษฏีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาตนเอง      
โดยควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้เวลาอบรมประมาณ 3-4 วัน ประเด็นที่สนใจในการฝึกอบรม
คือ การน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิ งวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียน ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์มองว่าวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนที่ตัวเองสอนมานั้น    
อาจไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และแม้จะผ่าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา แต่พบว่าส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน ดังนั้นนักศึกษาจึงสนใจที่จะเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมหากมีการจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คณาจารย์และอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงในประเด็นหลัก 
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2) ด้านลักษณะของหลักสูตร 
และ 3) ด้านเนื้อหาในหลักสูตร ซึ่งผลการสัมภาษณ์ปรากฏดังนี้ 
  7.1 ด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

   ด้านความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าคณาจารย์ผู้สอน
ภาษาไทย และอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงต้องการให้มีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา   
ก่อนที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะให้มีหลักสูตรเฉพาะทางที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจะน ามาแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 

     มีความจ า เป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีการสร้ างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการน าไปใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

     (อาจารย์ผูส้อนภาษาไทยคนท่ี 1, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559) 
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     ถ้าการอบรมท าให้นักศึกษาพัฒนาก็ควรมีหลักสูตรฝึกอบรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
การอบรมที่มุ่งเน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน  นักศึกษาจะได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ                     
ของการฝึกอบรม 

     (อาจารย์ผูส้อนภาษาไทยคนท่ี 2, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559) 
 

     ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ  อาจารย์จะต้องมีหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พวกเขา แม้ว่านักศึกษาเหล่านั้นจะผ่านการสอนมา
อย่างดี หรือได้รับการฝึกสอนมาแล้ว แต่แน่นอนว่าทักษะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้อาจยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ถ้าได้อาจารย์มาให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะเป็นการดีมากค่ะ 

 (ครูพี่เลี้ยงคนที่ 7, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559) 
  

     หลักสูตรฝึกอบรมการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นับว่ามีความส าคัญอย่างมากครับ เพราะนักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนักศึกษาจะได้น าแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน
ส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วย 

      (ครูพี่เลี้ยงคนที่ 3, สัมภาษณ,์ 19 สิงหาคม 2559) 
  

  7.2 ด้านลักษณะของหลักสูตร 
   ในด้านลักษณะของหลักสูตร พบว่า คณาจารย์ผู้สอนภาษาไทยและอาจารย์      
พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง ต้องการให้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
โรงเรียน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังบรรยาย      
ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

     ต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรม และผู้เข้าอบรม
สามารถน าไปใช้ในงานของตนเองได้ 

     (อาจารย์ผูส้อนภาษาไทยคนท่ี 2, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559) 
 

     หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม           
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรง นอกจากนี้ควรเป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติ จากน้ันน ามาใช้กับผู้เรียนได้ 

 (ครูพี่เลี้ยงคนที่ 2, สัมภาษณ,์ 19 สิงหาคม 2559) 
  
     หลักสูตรฝึกอบรมจะต้องเป็นหลักสูตรที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาท าให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  นักศึกษาจะต้องน าความรู้ดังกล่าวมา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้อาจารย์จะต้องให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ขณะที่พวกเขามาฝึกประสบการณ์            
ที่โรงเรียน 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 5, สัมภาษณ,์ 19 สิงหาคม 2559) 
  

     หลักสูตรฝึกอบรมที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่าวิทยากรที่อบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดพฤติกรรมอย่างไร ถ้าอบรมการให้ความรู้แล้วจบก็นับว่าได้เฉพาะผู้เข้ารับการอบรม           
แต่ถ้าอบรมแล้วมีการนิเทศ การโค้ช ติดตามสิ่งที่อบรมไป ก็จะท าให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 4,สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2559) 
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  7.3 ด้านเนื้อหาในหลักสูตร 
   ด้านเนื้อหาสาระในหลักสูตรนั้น จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนภาษาไทย
และอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง เสนอให้หลักสูตรมีเนื้อหาที่ที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับ        
การอบรม เป็นการอบรมที่มุ่งเน้นการน ารูปแบบวิธีสอน แนวคิด วิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการอบรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเชิงวิงเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้
คณาจารย์ผู้สอนภาษาไทยและอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง มองว่าเนื้อหาดังกล่าวจะท าให้ผู้เข้ารับ     
การอบรมได้รับประโยชน์และน ามาพัฒนาผู้เรียนได้ ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

     ต้องจัดหน่วยการอบรมเป็นอย่างดี อาจมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้น าแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้
ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย เช่น การอ่าน และการเขียน ฯลฯ 

     (อาจารย์ผูส้อนภาษาไทยคนท่ี 5, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2559) 
 

     เนื้อหาที่จะน าไปใช้ในการฝึกอบรมนั้นควรเป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และการเขียนแผนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้รับเนื้อหาได้
อย่างครบถ้วน 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 2, สัมภาษณ,์ 19 สิงหาคม 2559) 
  

     ควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่จะฝึกอบรม เช่น การจัดการเรียนรู้ 
เทคนิค วิธีสอน การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการสอน  การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้อาจน า
แนวคิดที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้วย 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 3, สัมภาษณ,์ 19 สิงหาคม 2559) 
 

  รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง สามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 19 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 19  สรุปผลการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเก่ียวกับสภาพและความต้องการในการพัฒนา 
 หลักสูตรฝึกอบรม 
 

ประเด็น ค าตอบ/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น หมายเหตุ 
1. ด้านความต้องการในการ
พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 
 

จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่าส่วนใหญ่มีต้องการให้มีการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู เพราะจะได้เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าความรู้ไปพัฒนาทักษะการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

 

2. ด้านลักษณะของหลักสตูร จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่าหลักสูตรควรมีความหลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการ           
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีทั้งการบรรยายและปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ 
โต้แย้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากน้ีต้องเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ด้วย 

 

3. ด้านเนื้อหาในหลักสูตร 
 

จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงพบว่า  เนื้อหาของหลักสูตรนั้นจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 
 กล่าวคือ ต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภาระงานและที่ส าคัญคือการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
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 8. ประเด็นการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา            
การสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  จากการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  โดยมีนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งสิ้น จ านวน 28 คน ในการสนทนากลุ่ม  ซึ่งผู้วิจัยได้ได้เป็นผู้ด าเนินการ
เปิดประเด็นการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด task-
based learning  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็นแนวคิดที่ส่วนมากจะพัฒนาทักษะ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งในทางภาษาไทยนั้นยังไม่ได้มีใคร
น ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  นอกจากนี้ยังพบว่าการโค้ช (Coaching  Approach) 
นักศึกษาส่วนมากได้รู้จักแต่ไม่ได้รับการโค้ชหรือฝึกปฏิบัติการโค้ชและมองว่าการโค้ชจะช่วย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแน่นอน ส่วนประเด็นความต้องการในการฝึกอบรมนั้นพบว่า
นักศึกษาส่วนมากเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้       
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

   ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 จ านวน 28 คน เกี่ยวกับประเด็นความต้องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ดังผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามตารางท่ี 20 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 20  แสดงรายละเอียดผลการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  
  

ประเด็น ค าตอบ/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น หมายเหตุ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคดิ 
task-based  learning     

พบว่านักศึกษาส่วนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Task-based learning และกระบวนการโค้ช (Coaching 
Approach) และกล่าวว่าได้รู้จักเฉพาะรูปแบบการสอน เทคนิคการสอนอย่างอื่นที่น ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีในส่วนของการจัดการเรียนรู้พบว่านักศึกษาส่วนมากเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่มาก อาจจะเคยเรียนวิชา 
เกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มา แต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งท่ีตนเองจัดกิจกรรมการเรียนถูกต้องหรือไม่ และระบุว่าถ้าจะให้ 
กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ก็พอรู้จัก ได้แก่ ประเด็นท่ีปรากฏอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ตัวช้ีวัด สาระ 
การเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบันทึกหลังแผน 

 

ความส าคัญของแนวคิด 
task-based learning     

นักศึกษามีความคิดเห็นในท านองเดียวกันว่า การที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินั้นจะช่วยพัฒนา 
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างแน่นอน เพราะถ้าผู้เรียนเรียนเพื่อจ าหรือเพื่อเข้าใจ 
ฟังบรรยายจากครูอย่างเดียวก็ไม่ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะดังกล่าว เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เป็นทักษะ 
ที่ต้องฝึกฝนและค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงเป็นการฝึกผู้เรียนเป็นอย่างดี 
และเชื่อได้ว่าจะเกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์อย่างแน่นอน 

 

ความส าคัญของการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  

นักศึกษาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์มีความส าคัญอย่างมากในยุคปัจ จุบัน                 
เพราะว่าจากการสังเกตการท างานหรือการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนท่ีไม่มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์จะไม่สามารถตอบปัญหาหรือท ากิจกรรมอื่นได้ดี  นอกจากนี้ถ้าเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
หากผู้เรียนไม่มีทักษะดังกล่าวก็จะท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริง อะไรเป็นเพียง 
ข้อคิดเห็น ดังนั้นนักศึกษาจึงมองว่าเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์มีความส าคัญอย่างมากทั้งต่อผู้เรียน                
และต่อนักศึกษาด้วย 
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ตารางที่ 20  แสดงรายละเอียดผลการสนทนากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  (ต่อ) 
  

ประเด็น ค าตอบ/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น หมายเหตุ 
ความส าคญัของการโค้ช (Coaching) นักศึกษาให้ความส าคญัเกี่ยวกับประเด็นนีม้าก โดยระบุว่าการอบรมของครูในปัจจุบันน้ีส่วนมากเป็นการอบรมไปแล้ว          

ก็ไม่ด าเนินการต่อเนื่อง โดยคนท่ีมาอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็ไมไ่ด้น าความรูห้รือวิธีการต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็น
รูปธรรมมากนัก อีกท้ังยังระบุว่าการไมม่ีการติดตามจึงท าให้ครไูม่เหน็คุณค่าในการอบรม จึงสมควรทีจ่ะต้องมีการติดตามไป
ในลักษณะโค้ชหรือพ่ีเลีย้ง คอยให้ความช่วยเหลือ แนะน า ดูขั้นตอน วิธีการตลอดจนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้สอดคล้อง
กับหัวข้อการอบรม และอาจดูพัฒนาสักระยะหนึ่ง ประมาณ 4 -5 ครั้ง 

 

ความส าคัญของการอบรม 
 

นักศึกษาตอบเป็นเสียงเดยีวกันว่า การอบรมในเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์และคดิวิเคราะห์จะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถ
ในด้านการจัดการเรียนรูเ้พิ่มมากข้ึนอย่างแน่นอน แม้ว่านักศึกษาจะบอกว่าได้ผา่นการเรียนในรายวิชาหรือไดฝ้ึกประสบการณ์
การสอนมาแล้วเกือบ 1ภาคการศกึษา แต่นักศึกษายังบอกว่าการอบรมเฉพาะเรื่องดังกล่าว จะช่วยยกระดับความสามารถใน
ด้านการจดัการเรียนรู้ของตนเองเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังบอกว่าจะเกิดความมั่นใจในการสอนเพิ่มมากข้ึนด้วย 

 

รูปแบบของการอบรม 
 

รูปแบบการอบรมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการอบรมที่เป็นการฟังการบรรยายและการปฏิบัติควบคู่กันไป โดยให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้หลังการอบรม ส่วนด้านของจ านวนวัน พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดอบรมเต็มวัน โดยใช้เวลาตั้งแต่ 08.30-16.30 น. และเป็นการจัดอบรมโดยใช้เวลา 
ประมาณ 2-3 วัน และบางคนบอกว่าอาจจะใช้เวลา 3-4 วันก็ได้หากเรื่องนั้นมุ่งในด้านให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติด้วย 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นักศึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าการอบรมมีประโยชน์และเชื่อมั่นว่ากระบวนการอบรมจะท าให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิด Task-based learning   
จะท าให้นักศึกษาน าไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  อีกทั้งจะช่วยเหลือและช่วยชี้แนะ  
หรือแนะน าให้นักศึกษาได้เป็นครูมืออาชีพต่อไป 
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ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Design and Development: D1) 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่าง 

  จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  
ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการทั้งทางด้านแอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์คณาจารย์ อาจารย์พ่ีเลี้ยง /
ครูพ่ีเลี้ยง ตลอดจนสัมมนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้พิจารณาและตรวจคุณภาพหลักสูตร โดยผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฉบับร่าง ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร 
  1.2 หลักการของหลักสูตร 
  1.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  1.4 สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
  1.5 กระบวนการฝึกอบรม 
  1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  1.8 วัดและประเมินผลหลักสูตร 
  รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรแต่ละองค์ประกอบ  แสดงให้เห็น
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร 
  พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัด  การศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะให้คนในชาติมีการศึกษา
ที่ดีนั้น จ าเป็นจะต้องมีการปลูกฝังความรู้ต่าง 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
ร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 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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   การอ่านเชิงวิ เคราะห์มีความส าคัญเพราะช่วยให้ พิจารณาเรื่ องที่ อ่าน         
อย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
นอกจากนี้ สุนันท์ อัญชลีนุกูล และคณะ (2544: 98) ยังกล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์
ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับทุกคน เพราะเป็นการอ่าน    
อย่างละเอียด  เพ่ือพิจารณาส่วนประกอบความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน และใช้เหตุผล   
ในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ท าให้ค้นพบข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป        
ที่ถูกต้องและเข้าใจความคิดของผู้เขียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง   
ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีผู้ได้เกิดทักษะดังกล่าว นอกจากทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้ว  
การคิดวิเคราะห์ก็นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังเช่นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548: 1) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ 
แยกออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้  การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ  
ใคร่ครวญในเหตุและผล  โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรอง เพ่ือความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจน           
มิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิเคราะห์โดยการแยกแยะหาความส าคัญ  ความสัมพันธ์และหลักการ     
ด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้ได้ข้อความจริง 

   แม้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จะมีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น    
แต่ปัจจุบันยังพบว่า นักเรียนไทยยังมีคุณภาพในด้านนี้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จากผลของการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ประจ าปี 
2012 พบว่า นักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวมมีคะแนนต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ การอ่านของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ มีผลการประเมินพบว่า 
1) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน 
(ไม่ถึงระดับ 2) ยังคงมีอยู่ถึงหนึ่งในสาม (33%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่านตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปมีประมาณสองในสาม (67%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่านสูวกว่า
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปมีประมาณหนึ่งในสาม (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)   นอกจากนี้ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Education Test: O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6  รายวิชาภาษาไทยพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย         
ที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.36 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2558: 2)  

   การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน หรือ task-based learning  เป็นการเรียนรู้      
โดยเน้นภาระงานเป็นสื่อกลาง ผู้เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนการภาระงาน  โดยแต่ละขั้นตอนการจัด
กิจกรรมจะช่วยจูงใจ ท้าทายผู้เรียนให้ภาระงานจนบรรลุเป็นชิ้นงานขณะปฏิบัติงานผู้เรียนได้ใช้ภาษา
อย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายมากกว่าความถูกต้อง การภาระงานนี้จะช่วยให้ผู้เรียนท างาน    
เป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดชิ้นงานในการภาระงาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และสามารถท าให้
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ผู้เรียนพูดและเขียนได้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ใช้ฝึก
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการที่เน้นภาระงาน โดยครูจะจัดกิจกรรม
หรือมอบหมายงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ มีการโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่าง  
การปฏิบัติภาระงาน ซึ่ง Willis (1996: 137) and Frost (2005: online) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์    
ของการเรียนแบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) ว่าเป็นการน าความรู้ที่เรียนแล้วมาเพ่ิมพูน
ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ท าให้ผู้เรียน เกิดความมั่นใจในการพูดและการเขียน มีปฏิสัมพันธ์     
กับผู้อ่ืน ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความสนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติจริง 

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 นับว่าเป็นนักศึกษา
ที่เตรียมฝึกประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู  ในอนาคตหากนักศึกษาเหล่านี้ยังขาดทักษะหรือ
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการจัดการเรียนรู้            
เพ่ือเสริมสร้างทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จะท าให้เกิดปัญหาหรือส่งผลไป
ยังนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูกลุ่มนี้  และจากการสังเกตการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความม่ันใจในการสอนและมีการน าเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อยก็อาจท าให้ผู้ เรียนไม่กระตือรือร้นในการเรียนไม่สนใจ        
หรือเบื่อการเรียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเฉพาะการบรรยาย จนท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้การนิเทศ    
จากอาจารย์นิเทศก์ยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
เท่าที่ควรหรือการนิเทศยังเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่กล้าที่จะสอบถามหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์หรือ  
ครูพ่ีเลี้ยงได้ 

    กระบวนการโค้ช (Coaching Approach)  เป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้โค้ชคอยชี้แนะ และให้ค าปรึกษาผู้รับการโค้ชอย่างใกล้ชิด ท าให้ผู้ได้รับการโค้ช
ตระหนักรู้ถึงความเป็นไปของตนเองและจุดที่ตนเองยืนอยู่ในทุก ๆ ด้าน อันมีความส าคัญยิ่งต่อการ
ก าหนดเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเองที่จะน าไปสู่
เป้าหมายนั้นด้วย ความมุ่งม่ันและตั้งอยู่บนทัศนคติท่ีดีผู้ที่มีบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้ 

    จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ได้มีการใช้แนวคิดเน้นภาระงาน หรือ task-based learning (Tbl) 
และการโค้ช (Coaching Approach) มาเป็นกระบวนการช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
  1.2 หลักการของหลักสูตร 
   หลักสู ตรการจัดการ เรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู             
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น     
ภาระงานและการโค้ช มีหลักการดังต่อไปนี้ 
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   1.2.1 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีครู 
   1.2.2 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้    
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
   1.2.3 เป็นหลักสูตรที่น าแนวคิด task-based learning มาใช้ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
   1.2.4 เป็นหลักสูตรที่มีการติดตาม  ด้วยกระบวนการโค้ชหรือ (Coaching 
Approach) เพ่ือเป็นการติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

   หลักสู ตรการจัดการ เรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู             
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น    
ภาระงานและการโค้ช มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้สูงขึ้น 
   1.3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน         
ให้สูงขึ้น 
   1.3.3 เ พ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออกแบบแผนการจัด        
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ได้อย่างถูกต้อง 
   1.3.4 เพ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าแนวคิด task-based 
learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   1.3.5 เ พ่ือติดตาม  ให้ค าปรึ กษาด้ านการจัดการ เรี ยนรู้ ของนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
  1.4 สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
   หลักสู ตรการจัดการ เรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพครู             
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น     
ภาระงานและการโค้ช ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จประกอบด้วย
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
     1.4.1.1  ความหมายของการอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์  
     1.4.1.2  ประเภทของการอ่าน 
     1.4.1.3  ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
     1.4.1.4  ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์   

   1.4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย ประกอบด้วย
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
     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  
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
     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 ...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
     1.4.4.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.4.4.2 ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     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) 
     เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะมีการอบรม ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้เข้ารับการอบรมโดยอาจให้เล่นเกม  หรือดู
วีดิทัศน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

   1.5.2 ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain Storming) 
     เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมพลังสมอง ระดม
ความคิดและปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันและมอบหมาย
ภาระงานภายในกลุ่ม  

   1.5.3 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) 
     เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกิจกรรมอาจจะให้ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ ท าใบงาน น าเสนอผลงาน
เกี่ยวกับประเด็นที่วิทยากรมอบหมายให้ 
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   1.5.4 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion) 
     เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปบทเรียน    
ที่ได้รับการอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจสรุปในรูปแบบการบันทึกลงในกระดาษชาร์ต        
สมุดบันทึก หรือแผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้ 
   1.5.5 ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection) 
     เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกัน
สะท้อนผลการอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งผลที่ ได้จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สอนและผู้ เรียนเกิดทักษะ 
กระบวนการ และเจคติที่ดีต่อไป  
  1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.6.1 ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
   1.6.2 เตรียมความพร้อม 
   1.6.3 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
   1.6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   1.6.5 แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม 
   1.6.6 ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลงาน 
   1.6.7 ท าแบบทดสอบหลังอบรม 
   1.6.8 ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนหลังจากออกแบบการเรียนการสอน 
   1.6.9 สะท้อนผลการอบรม 
  1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
   1.7.1 หลักสูตรฝึกอบรม 
   1.7.2 โปรแกรมน าเสนอภาพนิ่ง 
   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 เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้สูงข้ึน 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน 
3. น าเสนอผลงาน 
4. ทดสอบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การเรยีนรู ้

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
4. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. แบบวัดความรู้ความเข้าเกี่ยวกบั
การจัดการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 
40 ข้อ เป็นแบบปรนัย 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ให้สูงข้ึน 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน 
3. น าเสนอผลงาน 
4. ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห ์

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
4. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. แบบวัดความสามารถดา้นทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน จ านวน  
20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

3. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
น าแนวคิดเน้นภาระงาน 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. น าเสนอผลงาน 
 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
4. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

4. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงาน ได้
อย่างถูกต้อง 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. ประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัด 
การเรยีนรู ้
4. น าเสนอผลงาน 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
3. แบบประเมินความสามารถใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
4. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

5. เพื่อติดตาม การโค้ช
นักศึกษาฝึประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
การจัดการเรยีนรู ้
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด 
การเรยีนรู ้
 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

 

 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ฉบับร่าง 
  ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 

5 คน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ จ านวน 1 คน  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล 
จ านวน 1 คน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแนวคิด task-based learning และ coaching จ านวน 1 คน 
และด้านสถิติและการวิจัย จ านวน 1 คน ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตร โดยปรากฏผลดังนี้            
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  2.1 ผลการประเมินคุณภาพด้านความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช มีความ
สอดคล้องในภาพรวมมากท่ีสุด สามารถน าไปใช้ในการอบรมได้จริง   ดังตารางที่ 22  ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่22 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม 
 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ล าดับที่ 

1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหลักสตูร     
   1.1 ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสังคม 4.40 0.55 มาก 1 
   1.2 มีความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาหลักสตูร 4.20 0.45 มาก 2 
   1.3 มีความจ าเป็นทีต้องพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผูเ้รยีน 4.40 0.55 

 
มาก 

 
1 

รวม 4.33 0.51 มาก - 
2. หลักการของหลักสูตร     
   2.1 สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน 4.60 0.55 มากที่สุด 2 
   2.2 มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม 4.60 0.55 มากที่สุด 2 
   2.3 ผู้อบรมสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง 4.80 0.45 มากที่สุด 1 

รวม 4.67 0.51 มากที่สุด - 
3. เป้าหมายของหลักสูตร     
   3.1 ตรงตามมาตรฐาน 4.80 0.45 มากที่สุด 1 
   3.2 มีความชัดเจน 4.20 0.84 มาก 3 
   3.3 จัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.67 0.43 มากที่สุด  
4.จุดประสงค์ของหลักสตูร     
   4.1 มีความชัดเจน 3.80 0.45 มาก 3 
   4.2 ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระ 4.80 0.45 มากที่สุด 2 
   4.3 จุดประสงค์น าไปสู่ตัวช้ีวัดและมาตรฐาน 4.60 0.55 มากที่สุด 1 

รวม 4.40 0.48 มาก - 
5. เนื้อหาสาระ     
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
   5.2 เนื้อหาสาระครบถ้วน 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
   5.3 จัดเรียงล าดับเนื้อหาได้ถูกตอ้งชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด - 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม  (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ล าดับที่ 

6. กิจกรรมการฝึกอบรม     
   6.1 ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 4.20 0.84 มาก 3 
   6.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคดิ
วิเคราะห ์ 4.40 0.55 

 
มาก 

 
2 

6.3 น ากิจกรรมในศตวรรษที่ 21                         
มาบูรณาการ 4.80 0.45 

มากที่สุด 1 

รวม 4.47 0.61 มาก - 
7. สื่อประกอบการอบรม     
   7.1 มีสื่อท่ีหลากหลาย 4.35 0.82 มาก 3 
   7.2 ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างคุม้ค่า 4.60 0.55 มากที่สุด 2 
   7.3 สื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีความสนใจ กระตือรือร้น
ในการเรียน 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

 
1 

รวม 4.40 0.55 มาก - 
8. การวัดและประเมิลผล     
   8.1 วัดได้ตรงตามจุดประสงค ์ 4.60 0.51 มากที่สุด 2 
   8.2  ประเมินตามสภาพจริง 4.60 0.55 มากที่สุด 2 
   8.3 วัดและประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด - 
รวมทุกด้าน 4.60 0.43 มากที่สุด - 

 
         จากตารางที่ 22 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้องในภาพรวม          
ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.60) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามีความสอดคล้องระดับ
มากที่สุด  และถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ด้านที่ 5         
ด้านเนื้อหาสาระได้ค่าเฉลี่ย (x̄ =5.00) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00) ซึ่งมีความ
สอดคล้องระดับมากที่สุด  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 2  ด้านหลักการของหลักสูตร           
ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.67) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.51)  และด้านที่ 3 ด้านเป้าหมาย
ของหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.67) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.43) แสดงว่า                 
มีความสอดคล้องระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านที่ 8 ด้านวัดและประเมินผล ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 
4.60) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.55)  แสดงว่ามีความสอดคล้องระดับมากที่สุด           
ส่วนด้านที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตร              
ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.33) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.51) แสดงว่ามีความสอดคล้องระดับ
มาก 
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  2.2 ผลการประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมพบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช                         
มีความเหมาะสมในภาพรวมมากท่ีสุด สามารถน าไปใช้ในการอบรมได้ ดังตารางที่ 23 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 23  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ฉบับร่าง 
 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ล าดับที่ 

1. ที่มาของการพัฒนาหลักสูตร     
   1.1 ความจ าเป็นในการพัฒนา 4.20 0.84 มาก 3 
   1.2 หลักการและเหตุผล 4.60 0.55 มากที่สุด 2 
   1.3 ตรงกับสภาพความต้องการและความจ าเป็น 4.80 0.45 มากที่สุด 1 
   1.4 รูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา 3.80 0.84 มาก 4 

รวม 4.35 0.67 มาก - 
2. หลักการของหลักสูตร     
   2.1 หลักสูตรมีความเป็นไปได้ 4.60 0.55 มากที่สุด 3 
   2.2 น าไปใช้ได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
   2.3 มีแนวคิด ทฤษฏีรองรับ 4.80 0.45 มากที่สุด 2 

รวม 4.80 0.33 มากที่สุด - 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
   3.1 มีความชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 2 
   3.2  มีความเป็นไปได้ 4.60 0.55 มากที่สุด 3 
   3.3 เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

รวม 4.80 0.33 มากที่สุด - 
4. เนื้อหาสาระของหลักสูตร     
   4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.80 0.45 มากที่สุด 2 
   4.2 เนื้อหามีความชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 2 
   4.3 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
   4.4 เรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 2 

รวม 4.85 0.34 มากที่สุด - 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
   5. 1 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.40 0.55 มาก 3 
   5.2 กระบวนการอบรมมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 1 
   5.3 สถานท่ีและระยะเวลามีความเหมาะสม 4.75 0.50 มากที่สุด 2 
   5.4 กิจกรรมน่าสนใจ 4.40 0.55 มาก 3 

รวม 4.59 0.51 มากที่สุด - 
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม  (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
สอดคล้อง 

ล าดับที่ 

6. สื่อและอุปกรณ์     
   6.1 มีสื่อหลากหลาย น่าสนใจ 4.60 0.55 มากที่สุด 1 
   6.2 มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการอบรม 4.60 0.55 มากที่สุด 1 
   6.3 การใช้สื่อและอุปกรณ์คุ้มค่า 4.60 0.55 มากที่สุด 1 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด - 
7. การวัดและประเมินผล     
   7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 4.40 0.55 

 
มาก 

 
3 

   7.2 มีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 4.60 0.55 

 
มากที่สุด 

 
2 

   7.3 วัดและประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง 4.80 0.45 มากที่สุด 1 
รวม 4.60 0.51 มากที่สุด - 

รวมทุกด้าน 4.65 0.47 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 23 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความเหมาะสมในภาพรวม          
ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.65)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47) แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับ
มากที่สุด และถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านที่ 4           
ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.85) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.34)                     
แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านที่  2              
ด้านหลักการของหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.80) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.33)  
ด้านที่ 3 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.80) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. 
= 0.33)  แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด   ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 
1 ด้านที่มาของการพัฒนาหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.35) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.67)  แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมาก        
   นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 
(ฉบับร่าง) ดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 ควรเพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
   2.2.2 กิจกรรมที่น ามาฝึกอบรมต้องเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติหรืออาจ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ดีมาก 
   2.2.3 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ต้องเขียน      
ให้ละเอียดทุกขั้นตอนอาจเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้ได้ 
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   2.2.4 ควรเปลี่ยนชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับหรือใช้ภาษา         
ที่ดึงดูดผู้อ่านอาจจะเป็นการใช้ชื่อหน่วยในลักษณะค าคล้องจองกันก็ได้ 
   2.2.5 ควรเพิ่มคุณสมบัติวิทยากรอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือที่จะได้ทราบ
ว่ามีข้อจ ากัดหรือไม่อย่างไร 
  2.3 ผลการน าร่องใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Pilot Study) 
   ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้น าร่องกับครูผู้ภาษาไทยเป็นหลักสูตร 
ที่มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง ซึ่งผู้วิจัยได้น าหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ไปใช้ในการน า
ร่องกับครูภาษาไทยที่ไม่มีต าแหน่งวิทยาฐานะ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ที่พ่ึงบรรจุเข้ารับราชการได้ไม่ถึง 6 
เดือน โดยเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ศูนย์เครือข่ายที่ 20 และศูนย์เครือข่ายที่ 21 จ านวน 5 คน  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการสมัครใจเข้ารับการอบรม ซึ่งได้จัดอบรมน าร่อง จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ 
คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน....สะพานสู่ความส าเร็จ โดยจัดอบรมในวันเสาร์ ที่ 10 
กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามหมอโนนทัน จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นการน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้น าร่องเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการน าหลักสูตรไปใช้จริงว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 
กิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมกับกิจกรรมหรือไม่  โดยผล
การศึกษาน าร่องนี้จะน าไปใช้ในการทดลองภาคสนามจริง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการอบรม       
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับ         
การอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการอบรม ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้ เข้ารับ         
การอบรมโดยอาจให้เล่นเกม หรือดูวีดิทัศน์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม 
อภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่ งกันและกัน  ขั้นที่  2 ระดมพลังสมอง 
(Brainstorming)เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมพลังสมอง ระดมความคิด
และปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันและมอบหมายภาระงาน
ภายในกลุ่ม ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกิจกรรมอาจจะให้ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ท าใบงาน  
น าเสนอผลงานเกี่ยวกับประเด็นที่วิทยากรมอบหมายให้ ขั้นที่ 4 อภิปราย (Discussion) เป็นขั้นตอน
ที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้รับการอบรมในแต่ละหน่วย          
การเรียนรู้ อาจสรุปในรูปแบบการบันทึกลงในกระดาษชาร์ต  สมุดบันทึก หรือแผนภาพความคิด 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้ และขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection) เป็นขั้นตอนที่มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสะท้อนผลการอบรมในแต่ละหน่วย        
การเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งผลที่ได้จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และเจคติที่ดีต่อไป  
  2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่น าร่องใช้หลักสูตร 
   ผลการศึกษาพบว่ าหลักสู ตรมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม                 
มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้จริง โดยผู้วิจัยได้ให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสะท้อนผลการอบรม 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) กระบวนการฝึกอบรม       
2) ความรู้ความสามารถของวิทยากร 3) การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และ 4) 
ประโยชน์ในการน าไปใช้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมก่อนที่จะน า
หลักสูตรไปใช้จริง โดยได้รับข้อเสนอจากครูผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 
   2.4.1 กระบวนการฝึกอบรม 
     ผลจากการแสดงความคิดเห็นของครูภาษาไทยด้านกระบวนการอบรม
พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าการอบรมที่จัดขึ้นนั้นมีกระบวนการจัดอบรมอย่างชัดเจน 
เป็นไปตามล าดับ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้จากการอบรม ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

     กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ท าให้ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน และมีพลังในการที่จะ
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสอนผู้เรียนต่อไป 

    (ครูภาษาไทยคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559) 
 

   2.4.2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 
     ผลจากการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยด้านความรู้
ความสามารถของวิทยากร พบว่าวิทยากรมีความรู้ความสามารถ  อบรมได้อย่างกระจ่างชัด  มีเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย อบรมอย่างสนุกสนาน  ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

     การอบรมครั้งนี้ถือว่ามีความส าคัญมากค่ะ แม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง 1 วัน แต่พบว่าไม่
ว่าจะเป็นด้านทักษะกระบวนการอบรม ความรู้ความสามารถของวิทยากร ตลอดจนเทคนิคการอบรมหรือเนื้อหาการ
อบรมเป็นไปอย่างลงตัว และอบรมสนุกกว่าท่ีอื่นๆ ค่ะ 

(ครูภาษาไทยคนท่ี 2, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559) 
 

   2.4.3 การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
     ผลจากการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยด้านการพัฒนา         
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่มองว่าการอบรมครั้งนี้สามารถช่วยพัฒนาการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

     ดิฉันพึ่งสอบบรรจุรับราชการได้ แม้จะมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์มาบ้าง
แล้ว แต่ดิฉันไม่ค่อยมีเทคนิค วิธีการ หรือวิธีสอนท่ีจะน าไปสู่ทักษะดังกล่าว พอได้เข้ารับการอบรมจากอาจารย์จะท า
ให้รู้ว่า การอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์นั้นมีความส าคัญอย่างมากที่ครูภาษาไทยจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ตรง
นั้นให้ได้ ซึ่งดิฉันเองจะพยายามน าความรู้ที่ได้ไปสู่ผู้เรียนต่อไปค่ะ 

(ครูภาษาไทยคนท่ี 3, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559) 
 
     การอบรมในวันนี้นับว่าเป็นการอบรมที่มีประโยชน์อย่างมาก คือ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการอ่าน ซึ่งจริง ๆ แล้ว เราเป็นครูภาษาไทยแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าการอ่านแต่ละประเภทสอนอย่ างไร 
วันน้ีอาจารย์ให้ความรู้ดีมาก เข้าใจการสอนอ่านแบบวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรู้แนวทางว่าการอ่านวิเคราะห์
นั้น มีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไร ซึ่งท าให้มีความมั่นใจในการสอนเพิ่มมากข้ึนครับ 

    (ครูภาษาไทยคนท่ี 4, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559) 
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   2.4.4 ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
     ผลจากการแสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยด้านการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้            
ของตนอง และน าเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง         
การพัฒนาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ดังผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

     หลักสูตรอบรมหน่วยที่ 1 ที่อาจารย์บรรยายวันนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญมาก
เลยค่ะ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี แม้ว่าเราจะยังไม่มีประสบการณ์สอน
มากนัก แต่เราก็เรียนรู้จากอาจารย์เป็นอย่างดีค่ะ  เสียดายเวลาที่อาจารย์อบรมมีเพียง 1 วัน เท่านั้นจริง ๆ อยากให้
อาจารย์อบรม 3-4 วัน เพราะจะได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ 

(ครูภาษาไทยคนท่ี 5, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559) 
 

     การอบรมวันนี้ท าให้ผมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งกระบวนการสอน           
และการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ครับ    

(ครูภาษาไทยคนท่ี 4, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2559) 
 

  จาการศึกษาน าร่องหลักสูตรฝึกอบรมท าให้ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด ข้อเสนอแนะ          
หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น โดยมีการปรับปรุง        
ทั้งแผนการจัดกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์  เอกสารการเรียนรู้  และเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มี
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสามารถน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่น าร่องใช้หลักสูตร 
ตามตารางท่ี 24 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 24  สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่น าร่องใช้หลักสูตร 
 

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
กระบวนการฝึกอบรม 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมพบว่า กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอนอย่างขัดเจน ผู้เข้ารับ 
การอบรมได้รับความรู้ทั้งเชิงทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ผู้เข้าอบรมได้มีการเตรียมตัวก่อนการอบรม มีการวางแผน ปรึกษาหารือกัน 
ภายในกลุ่มอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และมีการสรุปผลการอบรมด้วย นอกจากน้ียังเป็นโอกาสให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมสะท้อนผลการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรม ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่ดีมีประโยชน์ 

 

ความรู้ความสามารถของวิทยากร 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมพบว่า วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ บรรยายได้อย่างถูกต้องแม่นย า เป็นผู้เช่ียวชาญ 
ทางด้านการสอนอ่าน  จัดกิจกรรมอบรมอย่างสนุกสนาน ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เบ่ืออีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน 
มากมาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กในห้องเรียนได้ 

 

การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และคิดวิเคราะห์ 
 

จากการสมัภาษณ์ผูเ้ข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้าน 
การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์  ได้ฝึกกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ขณะฝึกอบรม อีกท้ังยังสามารถออกแบบช้ินงานหรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้เพิ่มมากขึ้น 

 

ประโยชน์ในการน าไปใช้ 
 

จากการสมัภาษณ์ผูเ้ข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รบัประโยชน์อย่างมากจากการอบรมครั้งนี้ โดยทุกคนกลา่วเป็น
เสียงเดียวกันว่า การอบรมมีประโยชน์อย่างมาก เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนานักเรียน ไม่เฉพาะครู 
ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์เท่าน้ัน แต่หากครูจะตอ้งออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองการอ่านเชิงวิเคราะห์นี้ได้
เป็นอย่างดี การอบรมครั้งนี้จึงช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
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ผลการน าหลักสูตรไปใช้ (Implementation : R2) 
  การน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านการศึกษาน าร่องและผู้ เชี่ยวชาญไปใช้กลับ      
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28 คน ซึ่งก าลังจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           
ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เนื้อหาซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์  การคิดและการคิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนรู้           
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม คือ 
ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559  จ านวน 4 วัน  วันละ 8 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง  ผลปรากฏดังนี้ 
  1.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ที่ท าแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ก่อน    
และหลังการฝึกอบรม 

   ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวก่อนและหลังฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน    
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  พบว่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 25 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 25  แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  
 

คะแนนความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้ 

จ านวน คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df p 

ก่อนเรียน 28 40 21.64 2.86 -18.87 27 .00 
หลังเรียน 28 40 32.79 2.11 

 

*นัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตารางที่ 25 แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา        
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 พบว่า หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ .05 ทั้งนี้ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ =  21.64)  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.86)  
เมื่อรับการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     
ชั้นปีที่ 5 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเฉลี่ย (x̄ = 32.79)  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 2.11) 
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  1.2 ผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

   ผลการศึ กษาพบว่ านั กศึ กษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชีพครู   ชั้ นปี ที่  5                  
มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 26 

 

ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5   
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถ 
ในการเขียน
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

ล าดับ
ที ่

1 หน่วยการเรียนรูม้ีความสมบรูณ์ เหมาะสม                            
และมรีายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 4.42 0.51 มาก 

 
5 

2 แผนการจดัการเรียนรู้สอดคล้องหน่วย 
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้ 4.42 0.90 มาก 

 
5 

3 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วน 4.50 0.90 มากที่สุด 

 
4 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนถูกต้อง 4.33 0.89 มาก 6 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน
ครอบคลมุเนื้อหาสาระ 4.50 0.52 มากที่สุด 

 
4 

6 จุดประสงค์การเรยีนรู้พัฒนานักเรยีนดา้นความรู้
ทักษะกระบวนการ และเจตคต ิ 4.50 0.80 มากที่สุด 

 
4 

7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรยีงล าดับพฤติกรรม                       
จากง่ายไปยาก 4.58 0.67 มากที่สุด 

 
3 

8 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา 4.50 0.80 มากที่สุด 4 
9 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์                      

และเนื้อหาสาระ 4.33 0.89 มาก 
 
6 

10 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความหลากหลายและ
สามารถปฏิบัตไิด้จริง 4.83 0.58 มากที่สุด 

 
1 

11 กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมทีส่่งเสริม
กระบวนการคดิของนักเรียน 4.50 0.80 มากที่สุด 

 
4 

12 กิจกรรมเน้นให้นักเรยีนเรยีนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 4.75 0.45 มากที่สุด 

 
2 
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ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถใน

การเขียน
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

ล าดับ
ที ่

13 สื่อและแหล่งเรยีนรู้มคีวามหลากหลาย 4.50 0.80 มากที่สุด 4 

14 สื่อและแหล่งเรยีนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ 4.75 0.62 มากที่สุด 

 
2 

15 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้ 3.83 0.72 มาก 

 
7 

รวม 4.48 0.72 มาก  
 

 จากตารางที่ 26  แสดงผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 พบว่าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.48) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินในระดับมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 
4.83) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือมีผลการประเมินเท่ากัน  2 ข้อ คือ ข้อ 12 กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.75) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45) และข้อ 14     
สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.75) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
(S.D. = 0.62) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ 
ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยากมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58) และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.67) ตามล าดับ  แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัด      
การเรียนรู้ระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีผลการประเมินในระดับน้อยที่สุด คือ 15 มีการวัด                   
และประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 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 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ค่าเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับ
ความสามารถใน

การจัดการ
เรียนรู ้

ล าดับที ่

1. ด้านเนื้อหาสาระ     
1.1 น าเสนอสาระการเรียนรู้ครบถูกข้ันตอน 4.50 0.52 มากที่สุด 2 
1.2 น าเสนอสาระการเรียนรู้ถูกต้องและ

ชัดเจน 4.08 0.90 
 

มาก 
 
3 

1.3 น าเสนอสาระการเรียนรูด้้วยวิธีการที่
หลากหลาย 4.50 0.52 

 
มากที่สุด 

 
2 

1.4 น าการเสนอสาระการเรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสูตร 5.00 0.00 

 
มากที่สุด 

 
1 

รวม 4.52 0.29 มากที่สุด  
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้     
2.1 ระบุตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
2.2 จัดกิจกรรมการสอนตรงตามตัวช้ีวัด 4.67 0.49 มากที่สุด 4 
2.3 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 3.92 0.67 มาก 5 
2.4 น าแนวคิด Task-based learning มาใช้

ในการจัดกิจกรรม 4.92 0.29 
 

มากที่สุด 
 
2 

2.5 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 4.92 0.29 มากที่สุด 2 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และ

คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 4.83 0.39 
 

มากที่สุด 
 
3 

รวม 4.71 0.13 มากที่สุด  
3. ด้านสื่อและนวตักรรมการเรียนรู้     
3.1 เลือกใช้สื่อและนวตักรรมที่เหมาะสม 4.42 0.51 มาก 3 
3.2 ใช้สื่อการเรียนรู้ถูกโอกาสและเกิด

ประโยชน์ คุ้มค่า 4.67 0.49 
 

มากที่สุด 
 
2 

3.3 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย 4.58 0.51 มากที่สุด 1 
รวม 4.56 0.43 มากที่สุด  

4.ด้านการวัดและประเมินผล     
4.1 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับ

จุดประสงค ์ 4.00 0.00 
 

มาก 
 
3 

4.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงานตนเอง 4.92 0.29 มากที่สุด 1 
4.3 มีการประเมินตามสภาพจริง 4.67 0.49 มากที่สุด 2 

รวม 4.53 0.17 มากที่สุด  
รวม 4.58 0.26 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 พบว่าความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26)  แสดงว่ามีความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้ระดับมากที่สุด  ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินในระดับมากที่สุดคือ 
ด้าน 2  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 
0.13) แสดงว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้าน 3 ด้านสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.56) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามี
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มี ผลการประเมินในระดับน้อยที่สุด         
คือ  ด้าน 1 ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.52)   และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.29) 
แสดงว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด 
  1.3 ผลการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากการท าแบบวัดความสามารถก่อนและหลังเรียนโดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช จากการการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้จาการท าแบบวัดความสามารถก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช แสดงผลการวัดความสามารถด้ านการอ่าน         
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดังนี้ 
   1.3.1 ผลการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากการท าแบบวัดความสามารถก่อนและหลังเรียนโดยใช้         
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
   1.3.2 ผลการวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน หลังจากการเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
แสดงผลคะแนนดังตารางที่ 28  
 

ตารางที ่28 แสดงความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน               
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  

คะแนน
ความสามารถด้าน
ทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิด

วิเคราะห์ 

จ านวน คะแนน 
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
(x̄ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t df p 

ก่อนเรียน 233 20 7.55 2.33 -31.79 232 .000 
หลังเรียน 233 20 13.91 2.40 

 

*นัยส าคัญทางสถิติที ่.05 
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 จากตารางที่ 28 พบว่าความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ = 7.55) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.33) เมื่อได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  พบว่าความสามารถด้านทักษะ         
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย               
(x̄ = 13.91) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.40)   
 
ผลการประเมินผล (Evaluation: D2) 

  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2)  เป็นขั้นตอนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ  
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช   
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผล ดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผลการศึกษาพบว่าด้าน
กระบวนการจัดอบรมนักศึกษามองว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ระยะเวลามีความเหมาะสม 
สถานที่อาจแคบไปบ้างอาจไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ด้านความรู้ความเข้าใจปรากฏว่า
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  การอ่านเชิงวิเคราะห์         
และการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น ด้านการน าประโยชน์ไปใช้ให้กับผู้เรียนพบว่านักศึกษาได้น าความรู้
จากการอบรมไปพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน นอกจากนี้ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ในอนาคตพบว่า นักศึกษาทุกคนมองว่าการอบรมมีประโยชน์พัฒนาความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการแสดง                
ความคิดเห็นดังนี้ 
   1.1. ด้านกระบวนการจัดอบรม 
     1.1.1. ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับกระบวนการจัดอบรม ด้านความสอดคล้องกับจุดประสงค์ พบว่า นักศึกษาส่วนมากมองว่า
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ตอบสนองความต้องการของผู้เช้ารับการอบรม ดังค าสัมภาษณ์
ดังนี้ 
 

       การอบรมครั้งนี้อาจารย์อบรมได้อย่างสนุก ตอบวัตถุประสงค์ของการ
อบรมท าให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย ซักถามปัญหา ตลอดจนมีการวิพากษ์วิจารณ์งานที่ท า ซึ่งท าให้
ได้รับประโยชน์อย่างมาก 

 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
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       กระบวนการอบรมตอบจุดประสงค์ของการอบรม คือ ท าให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะน าไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

     1.1.2 ระยะเวลา อาหาร และสถานที่ 
       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการอบรมด้านระยะเวลา อาหารและสถานที่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มองว่า
ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม อาหารมีรสชาติอร่อย สถานที่มีความเหมาะสม แต่ก็มีบาง
ที่มองว่าห้องอบรมคับแคบไป ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

     กระบวนการจัดอบรมที่ได้รับนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก อาจารย์มีการ
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้  เอกสารประกอบการอบรม อาหาร ระยะ เวลา  ตลอดจนเทคนิค             
ของการอบรมต่าง ๆ ท าให้ผู้เข้าอบรมสนุกไม่เบื่อ   

        (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

       อาจารย์มีการเตรียมความพร้อมในการอบรมในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
การจัดกิจกรรม เทคนิคการอบรม  ระยะเวลาที่ไม่นานหรือน้อยเกินไป อาหารกลางวัน และอาหารว่างอร่อย 
พิถีพิถันในการท า ท าให้ผู้เข้าอบรมอิ่มทุกคน 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

       ห้องอบรมคับแคบเกินไป บางทีกิจกรรมอาจต้องใช้พื้นที่กว้าง ถ้ามีพื้นที่
กว้างกว่านี้ก็คงท าให้บรรยากาศของการอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย
ในขณะจัดกิจกรรมที่แยกกลุ่มเท่านั้น ถ้านั่งฟังบรรยายก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว 

 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

   1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
     1.2.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่าหลังจากการจัดอบรมแล้ว นักศึกษาฯ           
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ดังค าสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

       หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์           
ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชเป็นหลักสูตรที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างแท้จริง นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น 

 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5      สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมีประโยชน์ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้ลงมือปฏิบัติและได้ 
ท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีเข้าใจการเขียนแผนการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
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     1.2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-
based learning)  
       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based learning) พบว่าก่อน
การอบรมนักศึกษาทุกคนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based  
learning) แต่พอหลังจากการจัดอบรมเสร็จสิ้นท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task-based  
learning) ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

       การมาอบรมครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์ ท าให้เข้าใจแนวคิด task-based 
learning ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ อีกทั้งได้รู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  อาจารย์อบรมได้อย่างสนุก มีเทคนิคต่าง ๆ ในการอบรม ท าให้ไม่เบื่อ 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

       การอบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ โดยเน้นภาระงานและการโค้ชนับว่า            
มีความส าคัญเพราะนอกจากจะได้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว ยังเป็นการน าแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่ผู้เรียนด้วย 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

     1.2.3 ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิวเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูส่วนใหญ่มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ แต่ไม่มีความลุ่มลึกในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ทั้งนี้การอบรมจึงท าให้
เกิดความกระจ่างเก่ียวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

 

       การอบรมระยะเวลา 4 วันน้ีท าให้ได้อะไรหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Tbl ตลอดจนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยัง
เปลี่ยน  เจตคติที่ดีในการรักที่จะเป็นครู  

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน 
นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก แต่ทั้งนี้ท่ีผ่านมาไม่ได้มีการส่งเสริมมากนัก หลังจากท่ีอบรมไปแล้วพบว่า ได้รับความรู้
ต่าง ๆ มากมาย มีแนวการสอนที่ท าให้ทราบว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์นั้นสามารถพัฒนาได้จากการ
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

   1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
     1.3.1 ด้านน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ (Task-based  
learning) ไปใช้ 
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       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ด้านการน าแนวคิด task- 
based learning มาใช้ พบว่าหลังจากการจัดอบรมแล้ว นักศึกษาเข้าใจและมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นใน     
การน าแนวคิด task-based learning  ไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์      
ของผู้เรียน ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

       แนวคิด Tbl นับว่าเป็นแนวคิดใหม่ ที่ผู้เข้าอบรมได้รู้จัก แม้บางกิจกรรม                         
อาจจะมีความซับซ้อนแต่ผู้เข้าอบรมก็สามารถช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาและแนวทางการจัดกิจกรรมได้ส าเร็จ       
เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วย ซึ่งนับว่ามีประโยชน์เพราะคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ คนที่ไม่ได้ท าก็จะได้ท าเพิ่ม      
มากขึ้น 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

       การที่อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มย่อยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Tbl 
นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะผู้เข้าอบรมต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการวิพากษ์วิจารณ์การเขียน
แผน ท าให้แผนมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

     1.3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ 

       จากการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่านักศึกษา
ส่วนมากเข้าใจการจัดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ยังได้น า
ความรู้ด้านการจัด     การเรียนรู้ไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ดังค า
สัมภาษณ์ดังนี้ 
 

       การอบรมครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์แก่ผู้เข้าอบรม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น 
รู้กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

       ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการที่จะน าความรู้ไปใช้ สามารถคิด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ และคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการได้มีส่วนร่วม              
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ 

(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช้ันปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, 24 ตุลาคม 2559) 
 

  2. ผลการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงที่ช่วยสังเกตการณ์       
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  

   ผลการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงพบว่าส่วนใหญ่มองว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานมีความส าคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์     
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนโดยวิธีลงมือปฏิบัติจริง ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองหลังจาก
อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ดังผลการแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 
   2.1 การแสดงความคิดเห็นด้านการน าแนวคิด  task-based learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
     จากการให้อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงแสดงความคิดเห็นด้านการน าแนวคิด  
task-based learning มาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์  พบว่า      
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางที่ดีกล่าวคือ มองว่าแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้จริง 
ดังผลการแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
  

   การสอนตามแนวคิด task-based learning เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน           
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่พบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้แรก ๆ นักศึกษายังไม่ค่อย
มีความมั่นใจในการสอนมากนัก ส่วนมากพะวงกับข้ันตอนมากเกินไป 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 1, สัมภาษณ,์ 8 พฤศจิกายน 2559) 
 

   นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงแนวคิด TBL กับการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ได้
ดี แต่ก็มีบ้างท่ียังกังวลเกี่ยวกับการสอนว่าจะทันเวลาหรือไม่ ทั้งนี้ก็พบว่านักเรียนสนุก ได้ลงมือท า ก็ปรับแค่การจัด
กลุ่มผู้เรียนให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 2, สัมภาษณ,์ 9 พฤศจิกายน 2559) 
 

   การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์นั้น จ าเป็นอย่างยิงท่ีจะต้องมี
ค าถามที่พัฒนาทักษะดังกล่าวระหว่างด าเนินกิจกรรมด้วย เพราะค าถามนั้นเราอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่าง        
ที่ผู้เรียนคิด ท าให้ครูจะต้องพยายามเตรียมค าถามนั้นมาด้วย เพราะไม่อย่างน้ันผู้เรียนจะคิดไม่เป็นเหมือนเดิม 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 4, สัมภาษณ,์ 9 พฤศจิกายน 2559) 
 

   2.2 การแสดงความคิดเห็นการติดตามการโค้ช (Coaching Approach) 
     ผลการแสดงความคิดเห็นพบว่า อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงต่างมองเห็น
เป็นไปในทางเดียวกันว่า กระบวนการโค้ชนั้นมีประโยชน์ ผู้โค้ชกับผู้รับการโค้ชเป็นกัลยาณมิตร ผู้โค้ช
คอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับการโค้ชอย่างใกล้ชิด ดังผลแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
 

     การโค้ชเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะไม่ใช่การมาต าหนิหรือว่ากล่าวกัน แต่เป็นการให้
ค าปรึกษา หารือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรับค าปรึกษาจากทุก ๆ คน เพราะการ
ที่มีใครให้ค าปรึกษาสักคนนับว่าเป็นสิ่งดีที่เราจะต้องน ามาพัฒนา  นักศึกษาเองก็ต้องเป็นเช่นนั้น บางครั้งเราอาจจะ
เชื่อในความรู้เรา แต่เรารู้หรือไม่ว่าบางครั้งประสบการณ์ก็มีค่ามากกว่าความรู้ ดังนั้นจึงอยากให้นักศึกษาเปิดใจกว้าง
และน าความรู้ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนวันนี้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 (ครูพี่เลี้ยงคนที่ 6, สัมภาษณ,์ 8 พฤศจิกายน 2559) 
 

     อยากให้มีการโค้ชแทนการนิเทศเพราะว่าการนิเทศแม้จะมีประโยชน์มากในการ 
ช่วยแนะน านักศึกษา แต่การนิเทศยังติดตรงที่ว่านักศึกษากับอาจารย์นิเทศนั้นอยู่คนละระดับ ไม่กล้าที่จะซักถาม
มากมาย แต่การโค้ชเปรียบเสมือนมีคนรู้ใจมาช่วยให้ค าปรึกษา ติดตามการสอนอย่างใกล้ชิด 

(ครูพี่เลี้ยงคนที่ 5, สัมภาษณ,์ 8 พฤศจิกายน 2559) 
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  3. ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  
   ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานพบว่า นักเรียนส่วนมากมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานนั้นท าให้นักเรียน
ได้ฝึกกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนในชั้นเรียน ซึ่งทุกคนมองว่าต้องการให้ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานในทุกวิชา     
ดังผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนดังต่อไปนี้ 
   3.1 การแสดงความคิดเห็นด้านกิจกรรม 

     ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับการท ากิจกรรม ได้ท างาน
เป็นกลุ่ม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังยังระบุว่าเป็นการเรียนที่มุ่งการคิด
มากกว่าการจ า ดังผลการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
      

     ผมเรียนแบบนี้สนุกมากครับ คุณครูสอนให้รู้จักลงมือท างาน ผม ได้ท างาน          
เป็นกลุ่ม มีการพูดคุยกันครับ ท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อ 

     (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559) 
 

     หนูคิดว่าการเรียนแบบ Tbl เป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะจะได้ลงมือท างานใหม่ ๆ ก็ไม่รู้
ว่ามันคืออะไร ครูเองก็บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนอาจไม่รู้เรื่อง แต่พอสัปดาห์ที่สอง ครูก็เริ่มเก่งมากขั้น หนูก็เริ่ม
เข้าใจมากข้ึนค่ะ 

(นักเรียนโรงเรียนที่ 3, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2559) 
 

     การเรียนแต่ก่อนเป็นการเรียนแบบครูให้ใบงานและสั่งการบ้านให้น ามาส่ง แต่เรียน
แบบ Tbl ครูบอกว่าจะต้องช่วยกันท าให้เสร็จภายในช่ัวโมง ถ้ามีการบ้านจะเป็นการบ้านที่ท าให้คิดวิเคราะห์ ไม่มี
การถามแบบจ าเหมือนแต่ก่อน ครูสอนสนุกครับ แต่กิจกรรมค่อนข้างใช้เวลานานครับ 

(นักเรียนโรงเรียนที่ 4, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559) 
 

   3.2 การแสดงความคิดเห็นด้านผู้สอน 
     ผลการแสดงความคิดเห็นด้านผู้สอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มองว่า     
ครั้งแรกในการจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานครูยังประหม่าและกังวลกับการจัดกิจกรรม แต่ต่อมาเริ่มมี
ความช านาญมากขึ้น จัดกิจกรรมได้สนุก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ มีสื่อและอุปกรณ์
การเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียน อีกทั้งครูยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ ดังผลการแสดงความคิดของนักเรียนดังต่อไปนี้ 
 

     คุณครูสอนสนุกมากขึ้น มีสื่อวัสดุต่าง ๆ มากมายกว่าเมื่อก่อน แต่คุณครูค่อนข้าง                 
จะกังวลเวลาสอนครับ 

(นักเรียนโรงเรียนที่ 2, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2559) 
  

     ครูสอนได้สนุกดีครับ  แต่ผมเองก็งง ๆ กับสิ่งท่ีคุณครูให้ท า เพราะไม่เคยเรียนแบบนี้
ครับ ครูบอกว่าจะช่วยพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ ผมก็มองว่ามันสามารถพัฒนาการคิดของผมได้เพิ่มมากขั้นครับ 

(นักเรียนโรงเรียนที่ 6, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559) 
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    ครูเปิดโอกาสให้ท างานอย่างอิสระ สามารถซักถามครูได้  ครูสอนสนุกกว่าเดิมมากครับ               
ไม่ต้องฟังครูพูดอย่างเดียว แต่ได้ลงมือท างานด้วยครับ 

(นักเรียนโรงเรียนที่ 6, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559) 
 

   3.3 การแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ผลการแสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ พบว่า 
นักเรียนได้ฝึกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิ เคราะห์มากขึ้น ครูได้น าบทอ่านต่าง ๆ มาให้
นักเรียนฝึกการอ่าน นอกจากนั้นยังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานที่ได้จากการอ่าน โดยฝึกการวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์จากสื่อที่ครูมอบหมาย ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซักถาม และปฏิบัติงาน
มากกว่าการฟังบรรยาย ดังผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนดังนี้ 
 

     ผมว่าผมได้ฝึกการอ่านเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านวิเคราะห์เรื่องราว เนื้อเรื่อง
ต่าง ๆ ที่คุณครูน ามาสอน ซึ่งเทอมท่ีแล้วส่วนมากครูอีกคนหนึ่งใช้การสอนแบบพูดอย่างเดียว เข้าห้องมาก็สอน โดย
ไม่มีการให้นักเรียนลงมือท างานมากเหมือนการสอนแบบน้ีครับ 

    (นักเรียนโรงเรียนที่ 4, สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 2559) 
 

     หนูคิดว่าการเรียนแบบ TBL เป็นการท าให้หนูได้คิดวิเคราะห์ได้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่า
คะแนนสอบหนูอาจจะไม่มาก แต่การสอนของครูท าให้หนูได้ลงมือท าและมีความสุข ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ไม่ต้อง
ฟังบรรยายจากคุณครูมากเหมือนแต่ก่อนค่ะ 

(นักเรียนโรงเรียนที่ 5, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559) 
 

     ผมว่าการสอนแบบนี้ท าให้ผมได้ฝึกอ่านและฝึกคิดมากขึ้นนะครับ เพราะก่อนจะ
ท างานครูจะให้อ่าน อ่านเสร็จให้ช่วยกันคิด และลงมือท า ผมจึงเช่ือว่าถ้าท าแบบน้ีประจ าจะให้ผมอ่านและคิดได้เพิ่ม
มากขึ้นแน่นอนครับ 

 (นักเรียนโรงเรียนท่ี 6, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2559) 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู          
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่าน     
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้ โดยเน้นภาระงานและการโค้ช             
2)  เ พ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษา                 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  3) เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม        
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  4) เพ่ือศึกษา
ความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน  โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
        งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกระบวนการ  
4 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis: R1) เป็นขั้นตอนที่ได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน ามาสังเคราะห์เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: 
D1) เป็นขั้นตอนท่ีได้จากการน าผลในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  ขั้นตอน
ที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร (Implementation: R2)  เป็นการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นนี้เป็นการน า
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง   
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (Evaluation: D2)  เป็นขั้นตอนการประเมิน             
และปรับปรุงหลักสูตรและคู่มืออบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และเพ่ือเสริมสร้างทักษะทักษะทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ โดยใช้            
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการการพัฒนาหลักสูตรการจัด     
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์       
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
  ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตร     
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ทั้งการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนภาษาไทย อาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง และการสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พบว่า มีความต้องการที่จะให้มี     
การฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาต้องมี
องค์ประกอบครบถ้วน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม แสดงความคิดเห็น โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี และต้องน าแนวคิ ดการเรียนรู้ 
โดยเน้นภาระงานมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม         
ที่มองว่าการฝึกอบรมมีความส าคัญและมีความต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้          
ของตนเอง 
 2. ผลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
  ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้  
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ประกอบไปด้วย 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร        
2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4) สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ 4หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: 
แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ  
และ 5)  กระบวนการฝึกอบรม ซึ่ งมีกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม 5 ขั้นตอนหรือ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า SBADF ดังนี้ ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation)                 
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการอบรม              
ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้เข้ารับการอบรมโดยอาจให้เล่นเกม  หรือดูวีดิทัศน์ในเรื่อง               
ที่เก่ียวข้องกับ   สิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain Storming) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมรวมพลังสมอง ระดมความคิดและปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม 
แบ่งกลุ่ม  แบ่งหน้าที่กันและมอบหมายภาระงานภายในกลุ่ม  ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action)                
เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย              
โดยกิจกรรมอาจจะให้ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ ท าใบงาน  น าเสนอผลงานเกี่ยวกับประเด็นที่วิทยากร
มอบหมายให้ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ารับ             
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การอบรมร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้รับการอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจสรุปในรูปแบบ            
การบันทึกลงในกระดาษชาร์ต สมุดบันทึก หรือแผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ข้อสรุปที่ได้ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection) เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม           
และวิทยากรร่วมกันสะท้อนผลการอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผลที่ได้จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สอน            
และผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และเจคติท่ีดีต่อไป 6)  กิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
และ 8) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
  นอกจากนี้ผลการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
และคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้ างทักษะ   
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช                      
โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความสอดคล้องในภาพรวม           
ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.60)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามีความสอดคล้อง
ระดับมากที่สุด  และหลักสูตรฝึกอบรมฉบับร่างมีความเหมาะสมในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.65)           
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.47)  แสดงว่ามีความเหมาะสมระดับมากที่สุด        
 3.  ผลการทดลองใช้การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
  3.1 ผลทดสอบความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้
ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ = 21.64) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.86) เมื่อรับ          
การฝึกอบรม  การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการอ่าน   เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน          
และการโค้ช พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี
ที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย เฉลี่ย (x̄ = 32.79) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 2.11) 
  3.2  ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่าความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์และคิดวิเคราะห์           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้              
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ = 7.55) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.33) เมื่อได้รับ             
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  พบว่าความสามารถด้าน
ทักษะการอ่าน   เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 
(x̄ = 13.91) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.40)   

  3.3 ผลการประเมิน ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่า
ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58) และมีค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.26)  แสดงว่ามีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด         
ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด คือ ด้าน 2 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.71) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.13)  แสดงว่า       
มีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน 3 ด้านสื่อและนวัตกรรม        
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.56) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.43) แสดงว่ามีความสามารถ
การจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด  ส่วนด้านที่มีผลการประเมินในระดับน้อยที่สุด คือ ด้าน 1          
ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.52) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.29) แสดงว่า           
มีความสามารถการจัดการเรียนรู้ระดับ มากทีสุ่ด 
  3.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.48) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีผลการประเมินในระดับมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ย (x̄ 
=4.83) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.58) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผน        
การจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด รองลงมาคือมีผลการประเมินเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 12 กิจกรรมเน้น
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.75) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45)     
และ   ข้อ 14 สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.75) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.62) แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือ ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยากมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.58) 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.67) ตามล าดับ  แสดงว่ามีความสามารถในการเขียนแผน    
การจัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีผลการประเมินในระดับน้อยที่ สุด คือ 15 มีการวัด    
และประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.83)  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.72) แสดว่ามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก 
 4.  ผลการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น    
ภาระงานและการโค้ช 

  ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ผู้สอนภาษาไทย อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน          
และการโค้ช พบว่าส่วนใหญ่มองว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานมีความส าคัญในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนโดยวิธีลงมือปฏิบัติจริง 
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึงกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงผลงานของตนเองหลังจากอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว สอดคล้องกับการสนทนา
กลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่กล่าวเป็นทางเดียวกันว่า กระบวนการจัดอบรม        
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ระยะเวลามีความเหมาะสม นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน และการอ่านเชิงวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้ น 
นอกจากนี้นักศึกษายังได้น าความรู้จากการอบรมไปพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน ตลอดจนได้น าประโยชน์จากการอบรมไปพัฒนาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในอนาคต และจากการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานซึ่งนักเรียนกล่าวเป็นทางเดียวกันว่าการจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานนั้นท าให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนในชั้นเรียน ซึ่งทุกคนมองว่าต้องการให้ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นภาระงานในทุกวิชาตลอดจน
ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์    
วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดย ใช้การเรียนรู้ 
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  โดยจากการได้เก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ต ารา เอกสาร 
งานวิจัย การสัมภาษณ์คณาจารย์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาจารย์ พ่ีเลี้ยง /ครู พ่ี เลี้ยง                   
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เกี่ยวกับความต้องการ ทั้งนี้จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือสัมภาษณ์
บุคคลทุกคนเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่ามีความต้องการอย่างยิ่งที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ที่จะท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ให้แก่
นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ Joyce and Shower (1993) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มี
พลังส าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ครู ถ้ากระบวนการกิจกรรมการฝึกอบรมนั้น ๆ             
มีประสิทธิภาพพอและสอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ความต้องการและระดับพัฒนาการของครู 
และมีการติดตามดูแลช่วยเหลือที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ในการฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรนั้น ผู้รับการฝึกอบรมควรมีบทบาทในการเลือกกิจกรรมการฝึกอบรมด้วย     
ที่ส าคัญการฝึกอบรมใด ๆ ควรเป็นการพัฒนาปรับปรุงทักษะการคิด วิธีคิดให้กับครูด้วย (Joyce and 
Shower: 1987)  ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม สภาพ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยได้มี      
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และหลักสูตร       
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรมมากที่สุด ซึ่งผลก็เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรม
ตลอดระยะเวลาที่จัดการอบรม 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรีย น  
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่า มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ หลักการ     
ของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  โครงสร้างหลักสูตร  
กระบวนการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้  และการวัดและประเมินผลหลักสูตร 
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ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้ค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นอย่างดี เพราะว่าองค์ประกอบของหลักสูตร
เปรียบเสมือนส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ ตลอดจนเจคติที่ดี
ในการอบรม หากขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมไปก็จะท าให้การอบรมครั้งนี้
ประสบผลส าเร็จได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลักสูตรที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวจะต้องก าหนด
ไว้ให้ตอบสนองผู้ เข้ารับการอบรมและจุดประสงค์ของการอบรม ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมการจัด       
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์      
และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช ผู้วิจัยได้ออกแบบ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรก่อนน าไปใช้จริงซึ่งสอดคล้องกับสงัด 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)  ซึ่งได้กล่าวไปในท านอง
เดียวกันว่าการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนั้นต้องประกอบไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้          
1) วิเคราะห์ความต้องการ โดยมีการส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่าง ๆ     
ของสังคม และผู้เรียน 2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยหลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียนแล้วจะก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน 3) คัดเลือกเนื้อหาสาระ โดยจุดมุ่งหมาย         
ที่ก าหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถ        
ของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญต่อการเรียนรู้ 4) จัดเนื้อหาสาระ: เนื้อหาสาระ
ที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ 
และความสนใจของผู้เรียน 5) คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร              
6) จัดประสบการณ์การเรียนรู้: ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและความ
ต่อเนื่อง  และ 7) ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล: ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร   
เพ่ือตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด ไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของพีระพรรณ ทองศูนย์ (2556)  
สมหวัง มหาวัง (2554)  สุมน  ไวยบุญญา (2557) ที่ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลวิจัย
ปรากฏว่าหลักสูตรประกอบด้วยวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  โครงสร้างเวลาเรียน  การวัดและประเมินผล         
และค าอธิบายรายวิชา  
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการทดลองใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในการ
อบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ 
คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครู
พ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว  
อีกท้ังระหว่างการให้การอบรบนั้น ผู้วิจัยจะพยายามให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด กล่าวคือ 
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เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้  
ลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟังการบรรยาย เพราะพบว่าการฟังการบรรยายอย่างเดียวอาจไม่เกิด
ประสิทธิภาพในการอบรม ฉะนั้นทุกหน่วยการจัดกิจกรรมการอบรมจึงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับ Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30) ที่กล่าวว่า การทดลองใช้หลักสูตร 
(Curriculum Implementation) หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบของหลักสูตร (Curriculum 
Design) แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการน าหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดท าแผน     
การสอน (Instruction Plans) ตามรูปแบบต่าง ๆ ครูผู้สอนจะเลือกวิธีการสอน วัสดุ สื่อการเรียน    
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้ Sowell 
(1996: 369) ยังกล่าวว่า การน าหลักสูตรไปปฏิบัติเป็นการเตรียมการที่จะน าเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้     
ในห้องเรียน  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Fullan and Pomfret (1991: 336) ที่กล่าวว่า 
หลักสูตรเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่ง ดังนั้น การน าหลักสูตรไปปฏิบัติคือการน าเอาหลักสูตรไปสอนจริง 
 ส าหรับเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมการอบรมนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดหน่วยการเรียนรู้
ออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ   
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based  learning: 
แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน  และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ
โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมยังพบว่าสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เข้าอบรม กล่าวคือ หน่วยการเรียนรู้นั้นครอบคลุมเนื้อหาที่จะน ามาอบรม ท าให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ โดยผลของการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 1. ผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ก่อนอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย (x̄ =  21.64)  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =  2.86)  เมื่อรับการฝึกอบรม
การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5         
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดย
เน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 32.79)  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 2.11) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรม         
การฝึกอบรมที่ชัดเจน กล่าวคือ ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ตามล าดับยากง่ายของการฝึกอบร ม 
เรียงล าดับช่วงเวลาอย่างชัดเจน  อีกทั้งยังผ่านการทดลอง (Try Out) ก่อนที่จะน าหน่วยการเรียนรู้นั้น
มาใช้จริง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และออกแบบการจัดกิจกรรม        
การฝึกอบรม ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น และร่วมกัน
วิพากษ์วิจารณ์งานที่ท า ตลอดจนก าหนดสื่อและอุปกรณ์ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง          
เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมก าหนดทิศทางของการประเมินตนเองอีกด้วย สอดคล้องกับ Taylor 
(2003, อ้างถึงใน อภิกา ปรัชญพฤทธิ์, 2555 :  264 )  ที่กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม 
(Part icipatory  Curriculum Development: PCD) เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ถือเป็น



 195 

การปฏิรูป        การพัฒนาหลักสูตรแบบเดิมอย่างถอนรากถอนโคนโดยการพยายามสนับสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 
 2. ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกโรงเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05              
ทั้งนี้ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (x̄ =  7.55)  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.33)  เมื่อได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่าความสามารถด้านทักษะการอ่าน      
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 13.91) 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.40) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรม     
ที่เน้น การลงมือปฏิบัติและฝึกให้เกิดกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทความ เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และวรรณคดีและวรรณกรรม  นอกจากนี้
ก่อนที่จะน าเข้าสู่บทเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลองก็ได้ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ เช่น วีดิทัศน์ รูปภาพ  เรื่องเล่า ซึ่งทั้งหมดนี้      
ล้วนแต่เป็นกระบวนการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ควบคู่กันไปสอดคล้องกับ  
กรมวิชาการ (2546: 10) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า  เป็นการอ่านที่ฝึกให้
ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้
ผู้อ่านรู้จักคิดเป็น มีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
ปัญญา เพ่ือแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง การถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองออกมาได้ 
จ าเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาความสามารถ ท านอง
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) ซ่ึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) พัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยการฝึกให้ผู้เรียนสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับบางสิ่ง
บางอย่างโดยการตีความ (Interpretation) การแยกแยะ (Classification) และการท าความเข้าใจ 
(Understanding) กับองค์ประกอบของสิ่งนั้น ๆ ที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล (Causal Relationship) ที่ไม่ขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นด้วยเหตุผลที่หนักแน่น 
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553: 142) ที่กล่าวว่า กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาซึ่งอาศัยสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิดการใช้ลักษณะการคิด
แบบต่าง ๆ  รวมทั้งกระบวนการคิดท่ีหลากหลายจะช่วยให้การคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของ
ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากข้ึน 

   นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นก็ใช้แนวคิด task-based learning ซึ่งเป็นแนวคิดที่ฝึกให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ผ่าน    
ใบงานหรือผ่านภาระงานที่ได้รับการออกแบบจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อีกทั้งผ่าน    
การทดลองใช้มาแล้วเป็นอย่างดี การเรียนในลักษณะการให้ภาระงานผู้เรียนนั้น นับว่าเป็นการเรียน  
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้มีอิสระในการท าชิ้นงานของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กับ
เพ่ือนในห้อง ท าให้ได้รับการฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก
ทักษะทางด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ Willis (1996) and Nunan 
(2001) ที่กล่าวเป็นท านองเดียวกันว่าการจัดกิจกรรมที่เน้นภาระงานว่าท าให้ผู้เรี ยนเกิดความมั่นใจ  
ในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่า      
จะท าผิดหรือ จะถูกแก้ไขสิ่งที่ท าผิดหน้าชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์
แบบทันทีทันใดในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ          
และแสดงปฏิกิริยาต่อค าพูดของเพ่ือนท า ท าให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย และเรียนรู้การร่วมมือ   
กับเพ่ือน กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา 
ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกของความจริง ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสารด้วยกิจกรรม
ปฏิบัติงาน ซึ่งการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานนั้น ครูผู้สอนได้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการเรียนรู้คอยชี้แนะ
คอยให้ค าแนะน าผู้เรียนตลอดเวลา สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2553: 98) ที่กล่าว่า ครูจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิด ครูจะต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวก        
ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่ผู้เรียน เกื้อหนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ในด้านการประเมินผลการเรียนรู้นั้นจ าเป็นต้องมีการประเมินทั้งทางด้านผลงาน (Product)        
และกระบวนการ (Process)  ซึ่งสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยครูและเพ่ือน การสังเกต และการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน ฯลฯ 
 3. ผลการประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพรวมทุกโรงเรียน 
มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.60)และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.12) แสดงว่ามีความสามารถการจัด   
การเรียนรู้ระดับมากท่ีสุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ได้น า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและวัยของผู้เรียน และการที่ได้รับ           
การพัฒนาด้านทักษะกระบวนการจากการฝึกอบรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ
และพัฒนาศักยภาพตัวเองได้  นอกจากนี้ได้รับกระบวนการโค้ช (Coaching Approach) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้คอยให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่นักศึกษาที่ได้รับการโค้ช ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงาน การจัด
กิจกรรม  เวลาในการจัดกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ที่ท า ตลอดจนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
นอกจากนี้เมื่อการจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัย อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครู     
พ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะร่วมกันสะท้อนผลจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
ว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อควรพัฒนาอย่างไร ทั้ งนี้แผนการจัดต่อไปจะได้มีความราบรื่นหรือ                  
มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วงแรก ๆ ของการจัดกิจกรรมจะพบว่านักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ยังประหม่าและกังวลเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ task 
–based learning เพราะอาจมีหลายขั้นตอน  แต่เมื่อได้รับการโค้ชจากผู้วิจัยแล้ว จะเห็นว่า               
ในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปนั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังกล่าวจะมีความมั่นใจและ
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รู้สึกว่ามีที่ปรึกษาคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ ๆ จึงส่งผลให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2558: 317) ที่กล่าวว่า ครูที่ได้รับการโค้ชต้องการที่จะรู้และเชื่อใจ 
มั่นใจว่า โค้ชมีความรู้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติจริง ดังนั้น  โค้ชต้องแสดงแบบหรือสาธิตความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) ของตนเองให้ปรากฏ ให้ครูได้เห็นการฝึกอบรมโค้ชที่ท าหน้าที่พัฒนาสมรรถภาพการสอน
ด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ การเร่งรีบในทุกเรื่องในเวลา
เดียวกัน ย่อมเสียงต่อความล้มเหลว แต่การจะด าเนินการทีละเรื่องย่อมท าให้เสียเวลา ดังนั้นเมื่อได้
เลือกผู้ที่จะท าหน้าที่โค้ชเฉพาะด้านแล้ว ก็คาดว่าเขาจะมีความสามารถด้านนั้น ๆ สูง และโค้ชเป็น  
ซึ่งการพัฒนาเทคนิคและทักษะในขณะปฏิบัติงาน (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 มีสติปัญญาทางอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ รู้จักตนเองเป็นอย่างดี จัดการควบคุมตนเองได้        
มีทักษะทางสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (Goleman, 1995)  นอกจากนี้ยังสอดคล้อกับงานวิจัย
ของ Bowman and other (1995) ธัญยพร ชื่นกลิ่น (2553: 249) และดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ 
(2557: 319-320) ที่ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการน ารูปแบบการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพครูและ
นักศึกษาซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูได้ 
 4. ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาพรวม              
ทุกโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.46) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.78) แสดงว่ามีความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการอบรม
ขึ้นมา โดยได้ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ซึ่งหน่วย          
การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการก าหนดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2546 : 1-2) ได้กล่าวว่า
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยวางแผนการจัด              
การเรียนรู้ แผนการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ แผนการวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์           
จากค าอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งยึดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังและสาระการเรียนรู้               
ที่ก าหนดอันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และปานรวี ยงยุทธวิชัย (2546: 56-57) กล่าว
ท านองเดียวกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีกิจกรรมและเทคนิค การสอนที่เหมาะสม นักเรียน         
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท าส าเร็จด้วยตนเอง จากที่กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้     
ที่ดี ต้องมีรายละเอียดชัดเจน ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์           
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบ      
ด้วยตนเอง เน้นทักษะกระบวนการ และส่งเสริมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น 
รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์หรือไม่  
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และการอบรมครั้งนี้ยังได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในการเขียนแผน นอกจากนี้ยังให้
ผู้เข้ารับการนักศึกษาได้ทดลองแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตัวเองเขียนขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทสมมุติ
โดยจ าลองให้เพ่ือนเป็นนักเรียนและทดลองเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งตรงนี้เองอาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ทบทวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้         
ของตนเอง ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 5.  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน     
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  จาการสะท้อนผลเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งสะท้อนผล           
จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง  และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช พบว่า หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน     
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ชมีความสอดคล้องเหมาะสม มีการก าหนดจุดประสงค์  
ที่เด่นชัด เนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด และจัดกิจกรรมการอบรมตอบสนองผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้สอดคล้อง
กับการประเมินหลักสูตรของ Oliva (2001) ที่กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการ      
ของความยินดีการได้รับและการให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ    
โดยพิจารณาจากการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนหลักสูตรหรือ       
การยกเลิกหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม มีการอบรมทั้งทฤษฏี         
และปฏิบัติ กิจกรรมตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  สอดคล้องกับวัชรา  เล่าเรียนดี 
(2558: 267) ที่กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพแบบฝึกอบรม (Training Model) ต้องเป็นการให้           
ผู้ เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม (โดยมีการประเมินความต้องการจ าเป็น         
เลือกเพ่ือหาวิธีทีเหมาะสม และก าหนดเป้าหมาย จัดตารางการอบรมและติดตามดูแลการด าเนิน
โครงการ) ท านองเดียวกันกับ Marsh, 1997; Willis, 2003 and Tyler, 1949, อ้างถึงใน อภิกา 
ปรัชญพฤทธิ์, 2555: 201) ที่กล่าวว่าหลักสูตรควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตินิสิ่งที่ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประการที่สอง ประสบการณ์ที่เลือกควรสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน
หรือเป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนสนใจและตอบสนองเป้าหมายของผู้ เรียน ดังนั้น  ผู้สอนควรเข้าใจ        
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ประการที่สาม ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ ประการที่สี่กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้เรียนสามารถจะท าได้ ดังนั้น 
ผู้สอนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนความรู้ความสามารถของผู้เรียน ประการสุดท้ายประสบการณ์   
การเรียนรู้เดียวกันอาจช่วยให้บรรลุผลลัพธ์หลายอย่างและอาจท าให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งผู้สอนไม่ได้
คาดหวังไว้ล่วงหน้าก็ได้ นอกจากนี้ท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเข้ารับการอบรมนั้นน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สอดคล้องกับผู้เข้ารับ    
การอบรมที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมว่า หลักสูตรมีหลักการ จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 



 199 

กิจกรรมหลากหลาย มุ่งพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัตินอกจากฟังบรรยาย       
จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูประจ าการได้ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับนรินทร์ สังข์รักษา, เฉลียว บุรีภักดี และสุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ (2556) ที่ได้วิจัย
เกี่ยวกับผลการประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 
Mentoring ซึ่งผลปรากฏว่าในภาพรวมส าหรับคณะกรรมาการบริหารโครงการโดยภาพรวมมีคะแนน
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ ผู้เข้ารับการ
อบรมโดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก       
โดยเรียงตามล าดับ พบว่า  ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองล งมาคือด้านบริบท              
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล าดับ และ 2) ภาพรวมของโครงการที่ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ต้องการเน้นกระบวนการคิด ผลที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จไปในทิศทางที่ดี 
ทั้งองค์ความรู้  วิทยาการ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  รวมถึงการวิจัย การเป็นพ่ีเลี้ยง              
ในการ Coaching มีความแตกต่างกันจากงานเดิมของศึกษานิเทศก์ที่มีมหาวิทยาลัยศิลปากร       
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาช่วยเหลือในการติดตามเป็นพ่ีเลี้ยง ส่วนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ       
มีจุดเด่น 1) มีทีมที่เข้มแข็งทางวิชาการ 2) การประชุมเตรียมความพร้อมของทีม และ สพม. เขต 10  
3) การสร้างนวัตกรรมในการจัดความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจัย 4) การได้ใจครู    
ที่ครูมีความตั้ งใจ และ 5) การวางแผนการด าเนินการเป็นทีม การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น                
ในกระบวนการบริหาร การพูดคุย และการเรียนรู้ร่วมกัน นั่นคือ การท างานเป็นทีม ความทุ่มเท    
ของวิทยาการ ความพร้อมของครูและผู้บริหาร รวมถึงศึกษานิเทศก์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ    
การอบรมน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อจะมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใด ๆ ผู้พัฒนา
หลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
อย่างรอบด้าน ไมว่าจะเป็นการสอบถาม สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มย่อย หรือการวิเคราะห์เอกสาร        
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะส่งผลให้    
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ความเข้าใจจากการอบรมไปใช้ต่อไป 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้  
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช เป็นหลักสูตรที่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีองค์ประกอบของหลักสูตร
ถูกต้องครบถ้วน มีกระบวนการที่เป็นระบบ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครูได้  ดังนั้น เมื่อน าหลักสูตรไปใช้จะต้องศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตร    
และกระบวนการของหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยจะต้องมีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสารให้ครบถ้วน 
ทั้งนี้เนื่องจากหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจท าให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรนั้นไม่ประสบความส าเร็จ
เทา่ที่ควร 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่น าไปทดลองใช้นั้นสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เพ่ิมขึ้นได้ แต่ทั้งนี้พบว่ากิจกรรมการอบรม
บางกิจกรรมนั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สามารถท าเสร็จตามก าหนดระยะเวลาได้      
อีกทั้งภาระงานบางชิ้น เช่น การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
นักศึกษายังไม่คุ้นเคยอาจใช้เวลานานมากกว่าปกติ ดังนั้นต้องมีการวางแผนการจัดอบรมในหน่วย
ดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งสื่อประกอบ ระยะเวลา และตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เน้นภาระงาน    
และการโค้ชสามารถพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้        
แต่ทั้งนี้ ยังพบว่ากิจกรรมเน้นภาระงานยังมีขั้นตอนที่หลากหลาย ซึ่งผู้น าไปใช้อาจเกิดความสับสน
หรือกังวลเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนมากเกินไป ดั้งนั้นก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการศึกษา
ขั้นตอน ภาระงาน และมีการเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพ่ือกิจกรรม
จะได้ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. หลักสูตรฝึกอบรม สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือน าหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้
ในการฝึกอบรมครูประจ าการทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 2.  แนวคิด task-based learning สามารถพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนได้ ทั้งนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน สามารถสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ได้ 
ดังนั้นควรน าแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านทางภาษาไทยกับทักษะอ่ืน ๆ ควบคู่กันไป  
ได้แก่ ทักษะการเขียน ฟัง ดู และพูด   

 3. ควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิด task-based learning  ร่วมกับรูปแบบการจัด        
การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน project- based learning ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาชิ้นงาน 
สู่โครงงานต่อไป 

 4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช ทั้งนี้จะได้น าความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไป 
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3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
       ประจ าภาควิชาพ้ืนฐาน คณะศึกษาศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
       ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   
       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน  
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
     ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

       และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       (ศ.ด.) การวัดและประเมินผลการศึกษา  
       คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
……………………………… 

 

1. รายนามคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  เรืองศรี ข้าราชการบ านาญ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  รองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข  ข้าราชการบ านาญ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บษุบา บัวสมบูรณ์   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 4.  อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 5.  อาจารย์ ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง                        อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

2.  รายนามอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.  อาจารย์รจนา  ค านึงผล      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.  คุณครูนิภา  แก้วบุญเพ่ิม     โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
 3.  คุณครูอัญชลี  สุวรรณวิสัย     โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
 4.  คุณครูณรงค์  กอบกุลธีรพล     โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
 5.  คุณครูเพ็ญจิตต์  สุวรรณศรี    โรงเรียนราชินีบูรณะ 
 6.  คุณครูพรรณนากร  ลูกรัก    โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
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รายนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไท  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมสนทนากลุ่มย่อย 
 
 

 ที ่ รหัส ชื่อ – นามสกุล 
1 06550001 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา 
2 06550002 นางสาวจรรยา บุญสันต ์
3 06550003 นางสาวชนกานต์ บัวนาค 
4 06550004 นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐ 
5 06550005 นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล 
6 06550006 นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบลูย ์
7 06550007 นางสาวณัฐพร แก้วเรือง 
8 06550008 นางสาวธมนวรรณ นนทปัญญา 
9 06550009 นางสาวนีรนุช แห้วเพ็ชร 
10 06550010 นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกร 
11 06550011 นางสาวพณิดา สิงห์สาครเดชา 
12 06550012 นายภาณุวัฒน์ ไทรชมภ ู
13 06550013 นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ 
14 06550014 นายยุทธนา ปัญญา 
15 06550015 นางสาวรตมิา พ่วงพี 
16 06550016 นางสาวรวิภา ประสระบาล 
17 06550017 นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม 
18 06550018 นางสาววลัยวรรณ ทองสัมฤทธ์ิ 
19 06550019 นางสาววิรัญญา ส าพันธมติร 
20 06550020 นางสาววีรยา เที่ยงธรรม 
21 06550021 นายศุภณัฐ สุนทร 
22 06550022 นางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน ์
23 06550023 นายสุนทร พรหมเพศ 
24 06550024 นางสาวสุภาวดี ระวังงาน 
25 06550026 นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา 
26 06550027 นางสาวอรวรรณ แพงวงศ์ 
27 06550028 นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลมิพลอย 
28 06550029 นางสาวอุษารัตน์ ดวงศร ี

รายนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) (ต่อ) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมและรับการติดตามการโค้ช 
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รายนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช้ันปีที่ 5 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. 
ณ  ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค  อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่ รหัส ชื่อ – นามสกุล 
1 06550001 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา 
2 06550002 นางสาวจรรยา บุญสันต ์
3 06550003 นางสาวชนกานต์ บัวนาค 
4 06550004 นางสาวชริณญา แต้มเรืองอิฐ 
5 06550005 นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล 
6 06550006 นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบลูย ์
7 06550007 นางสาวณัฐพร แก้วเรือง 
8 06550008 นางสาวธมนวรรณ นนทปัญญา 
9 06550009 นางสาวนีรนุช แห้วเพ็ชร 
10 06550010 นางสาวปริญฑิกา ดารุนิกร 
11 06550011 นางสาวพณิดา สิงห์สาครเดชา 
12 06550012 นายภาณุวัฒน์ ไทรชมภ ู
13 06550013 นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ 
14 06550014 นายยุทธนา ปัญญา 
15 06550015 นางสาวรตมิา พ่วงพี 
16 06550016 นางสาวรวิภา ประสระบาล 
17 06550017 นางสาวรัชนี เที่ยงลิ้ม 
18 06550018 นางสาววลัยวรรณ ทองสัมฤทธ์ิ 
19 06550019 นางสาววิรัญญา ส าพันธมติร 
20 06550020 นางสาววีรยา เที่ยงธรรม 
21 06550021 นายศุภณัฐ สุนทร 
22 06550022 นางสาวสุชาดา สกุลลีรุ่งโรจน ์
23 06550023 นายสุนทร พรหมเพศ 
24 06550024 นางสาวสุภาวดี ระวังงาน 
25 06550026 นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา 
26 06550027 นางสาวอรวรรณ แพงวงศ์ 
27 06550028 นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลมิพลอย 
28 06550029 นางสาวอุษารัตน์ ดวงศร ี
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รายนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช้ันปีที่ 5  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 

 
ที ่ รหัส ชื่อ – นามสกุล โรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1 06550001 นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา โรงเรียนโพรงมะเดื่อ 
2 06550002 นางสาวจรรยา บุญสันต ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
3 06550006 นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบลูย ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4 06550011 นางสาวพณิดา สิงห์สาครเดชา โรงเรียนวดัห้วยจระเข้วิทยาคม 
5 06550024 นางสาวสุภาวดี ระวังงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
6 06550026 นางสาวสุวิภา เข็มมณฑา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ตารางที่ 29  แสดงคุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ข้อค าถามครอบคลมุวัตถุประสงค์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.48 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 30 แสดงคุณภาพแบบสัมภาษณ์คณาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.20 0.45 มาก 
2. ข้อค าถามครอบคลมุวัตถุประสงค์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน 4.20 0.84 มาก 

รวม 4.33 0.61 มาก 
 
ตารางที่ 31  แสดงคุณภาพแบบสัมภาษณ์อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
                วิชาชีพครู 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.20 0.45 มาก 
2. ข้อค าถามครอบคลมุวัตถุประสงค์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.52 มาก 
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ตารางที่ 32  แสดงคุณภาพแบบสนทนากลุ่มย่อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 3.80 0.84 มาก 
2. ข้อค าถามครอบคลมุวัตถุประสงค์ 4.20 0.84 มาก 
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน 4.40 0.89 มาก 

รวม 4.13 0.86 มาก 
 
ตารางที่ 33  แสดงคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. มีองค์ประกอบของการประเมิน                     
แผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน 4.60 0.55 

 
มากที่สุด 

2. ครอบคลุมวัตถุประสงค ์ 4.20 0.84 มาก 
3. ข้อความมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.20 0.84 มาก 
4. เนื้อหาในการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.40 0.89 มาก 
5. ประเมินพฤติกรรมการเขียนแผนได้เหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
6. เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
7. การประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ครอบคลุมนิยาม
ศัพท์เฉพาะด้านความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ 4.40 0.89 

 
มาก 

รวม 4.46 0.71 มาก 
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ตารางที่ 34  แสดงคุณภาพแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. ประเมินความสามารถในการจดัการเรียนรู้
ครอบคลมุวัตถุประสงค ์ 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

2. แบบประเมินมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.80 0.84 มาก 
3. ข้อความมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.40 0.89 มาก 
4. เนื้อหาในการประเมินครอบคลมุพฤติกรรมการ
ประเมิน 4.40 0.89 

มาก 

5. ประเมินพฤติกรรมการจดัการเรียนรูไ้ด้เหมาะสม 4.40 0.89 มาก 
6. เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 
7. การประเมินความสามารถในการจัดการเรยีนรู้
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

รวม 4.40 0.75 มาก 
 
ตารางที่ 35 แสดงผลการประเมินคุณภาพความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม  
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหลักสตูร    
   1.1 ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสังคม 4.40 0.55 มาก 
   1.2 มีความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาหลักสตูร 4.20 0.45 มาก 
   1.3 มีความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผูเ้รยีน 4.40 0.55 

มาก 

รวม 4.33 0.51 มาก 
2. หลักการของหลักสูตร    
   2.1 สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน 4.60 0.55 มากที่สุด 
   2.2 มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม 4.60 0.55 มากที่สุด 
   2.3 ผู้อบรมสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.51 มากที่สุด 
3. เป้าหมายของหลักสูตร    
   3.1 ตรงตามมาตรฐาน 4.80 0.45 มากที่สุด 
   3.2  มีความชัดเจน 4.20 0.84 มาก 
   3.3 จัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.43 มากที่สุด 
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ตารางที่ 35  แสดงผลการประเมินคุณภาพความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม  (ต่อ) 

 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
4. จุดประสงค์ของหลักสตูร    
    4.1 มีความชัดเจน 3.80 0.45 มาก 
    4.2 ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระ 4.80 0.45 มากที่สุด 
    4.3 จุดประสงค์น าไปสู่ตัวช้ีวัดและมาตรฐาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.48 มาก 
5. เนื้อหาสาระ    
    5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.2 เนื้อหาสาระครบถ้วน 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.3 จัดเรียงล าดับเนื้อหาได้ถูกต้องชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการฝึกอบรม    
    6.1 ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 4.20 0.84 มาก 
    6.2 กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิด
วิเคราะห ์ 4.40 0.55 

มาก 

6.3 น ากิจกรรมในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการ 4.80 0.45 มากที่สุด 
รวม 4.47 0.61 มาก 

7. สื่อประกอบอารอบรม    
    7.1 มีสื่อท่ีหลากหลาย 4.35 0.82 มาก 
    7.2 ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างคุม้ค่า 4.60 0.55 มากที่สุด 
    7.3 สื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจ กระตือรือร้น          
ในการเรียน 4.80 0.45 

มากที่สุด 

รวม 4.40 0.55 มาก 
8. การวัดและประเมิลผล 4.60 0.51 มากที่สุด 
    8.1 วัดได้ตรงตามจดุประสงค ์    
    8.2  ประเมินตามสภาพจริง 4.60 0.55 มากที่สุด 
    8.3 วัดและประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.60 0.43 มากที่สุด 
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ตารางที ่36  แสดงผลการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
1. ที่มาของการพัฒนาหลักสูตร    
    1.1 ความจ าเป็นในการพัฒนา 4.20 0.84 มาก 
    1.2 หลักการและเหตุผล 4.60 0.55 มากที่สุด 
    1.3 ตรงกับสภาพความต้องการและความจ าเป็น 4.80 0.45 มากที่สุด 
    1.4 รูปแบบแนวทางในการแก้ปัญหา 3.80 0.84 มาก 

รวม 4.35 0.67 มาก 
2. หลักการของหลักสูตร    
    2.1 หลักสูตรมีความเป็นไปได้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
    2.2 น าไปใช้ได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
    2.3 มีแนวคิด ทฤษฏีรองรับ 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.33 มากที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
    3.1 มีความชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    3.2  มีความเป็นไปได้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
    3.3 เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.33 มากที่สุด 
4. เนื้อหาสาระของหลักสูตร    
    4.1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.80 0.45 มากที่สุด 
    4.2 เนื้อหามีความชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 
    4.3 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    4.4 เรียงล าดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.34 มากที่สุด 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
    5. 1 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.40 0.55 มาก 
    5.2 กระบวนการอบรมมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
    5.3 สถานท่ีและระยะเวลามีความเหมาะสม 4.75 0.50 มากที่สุด 
    5.4 กิจกรรมน่าสนใจ 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.59 0.51 มากที่สุด 
6. สื่อและอุปกรณ์    
    6.1 มีสื่อหลากหลาย น่าสนใจ 4.60 0.55 มากที่สุด 
    6.2 มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการอบรม 4.60 0.55 มากที่สุด 
    6.3 การใช้สื่อและอุปกรณ์คุ้มค่า 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
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ตารางที ่36  แสดงผลการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม (ต่อ) 
 

 
รายการตรวจสอบ 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

(x̄ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปล

ความหมาย 
7. การวัดและประเมินผล    
    7.1 การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 4.40 0.55 

มาก 

    7.2 มีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 4.60 0.55 

มากที่สุด 

    7.3 วัดและประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง 4.80 0.45 มากที่สุด 
รวม 4.60 0.51 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.65 0.47 มากที่สุด 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 21.64 28 2.857 .540 
posttest 32.79 28 2.114 .400 

Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & posttest 28 .238 .222 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

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

Lower Upper 

Pair 1 pretest - posttest -11.143 3.124 .590 -12.354 -9.932 -18.877 27 .000 
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ตารางที่ 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์                     
              ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  
 

Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 7.55 233 2.334 .153 
posttest 13.91 233 2.401 .157 

 
 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & posttest 233 .171 .009 

 
 
 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig.                
(2-tailed) 

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

Pair 1 
pretest - 
posttest 

-6.352 3.049 .200 -6.746 -5.958 -31.797 232 .000 
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ตารางที่ 39 แสดงค่าค่าความยาก (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
               เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

                                   Descriptive Statistics  
ข้อสอบ จ านวนผู้สอบ ค่าความยาก (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) 

1 28 .75 0.50 
2 28 .67 0.64 
3 28 .89 0.21 
4 28 .75 0.50 
5 28 .60 0.64 
6 28 .75 0.50 
7 28 .64 0.57 
8 28 .53 0.21 
9 28 .67 0.64 
10 28 .42 0.29 
11 28 .78 0.43 
12 28 .67 0.64 
13 28 .89 0.21 
14 28 .64 0.57 
15 28 .78 0.29 
16 28 .75 0.50 
17 28 .67 0.64 
18 28 .89 0.21 
19 28 .67 0.64 
20 28 .89 0.21 
21 28 .64 0.57 
22 28 .60 0.50 
23 28 .67 0.64 
24 28 .82 0.21 
25 28 .71 0.43 
26 28 .53 0.50 
27 28 .64 0.57 
28 28 .71 0.43 
29 28 .67 0.64 
30 28 .85 0.29 
31 28 .64 0.57 
32 28 .85 0.24 
33 28 .67 0.50 
34 28 .64 0.64 
35 28 .64 0.64 
36 28 .53 0.29 
37 28 .53 0.50 
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ตารางที่ 39 แสดงค่าค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
               เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (ต่อ) 
 

                                   Descriptive Statistics  
ข้อสอบ จ านวนผู้สอบ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

38 28 .53 0.27 
39 28 .50 0.43 
40 28 .67 0.21 

 

 ค่าความยากง่าย  0.50-0.89  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.21-0.64 ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบทดสอบท้ังฉบับ .93  
 

ตารางที่ 40 แสดงค่าค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความสามารถ 
 ด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
 

 

 ค่าความยากง่าย 0.50-0.83  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.06-0.72  ได้ค่าความเชื่อมั่น
แบบทดสอบท้ังฉบับ .88 

 

                                Descriptive Statistics  
ข้อสอบ จ านวนผู้สอบ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 36 .72 0.44 
2 36 .61 0.67 
3 36 .61 0.44 
4 36 .55 0.44 
5 36 .52 0.50 
6 36 .66 0.33 
7 36 .50 0.44 
8 36 .63 0.06 
9 36 .55 0.44 
10 36 .41 0.06 
11 36 .69 0.61 
12 36 .63 0.72 
13 36 .75 0.39 
14 36 .66 0.67 
15 36 .83 0.22 
16 36 .66 0.67 
17 36 .58 0.39 
18 36 .63 0.50 
19 36 .69 0.61 
20 36 .69 0.28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบวิเคราะห์เอสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
………………………… 

 

1.  ประเภทของเอกสาร 

 (     ) หนังสือ  (     ) ต ำรำ   (      )  บทควำม 

 (     ) วำรสำร  (     ) วิทยำนิพนธ์และรำยงำนวิจัย    (      ) อ่ืน ๆ  
2.  ชื่อเอกสาร 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... ...................................................... 
3.  ผู้แต่ง 

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................ ........................................................................ 
4.  ปีท่ีพิมพ์ 
............................................................................................................................. ................................... 
5.  สถานที่พิมพ์ 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... .......................................................................... 
6.  สรุปเนื้อหาสาระของเอกสาร 

7.  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................ ................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................. ............................................................................ ...... 

............................................................................................... .................................................................

............................................................................................................................ ....................................  

.......................................................................................................................................................... ......

..................................................................................................................... ...........................................  
 
 
 
 

         ลงชื่อ..................................................ผู้วิเครำะห์ 
                     (นำยณัฐกิตติ์    นำทำ) 
         ..................../...................../............... 
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                             

เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                                        
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

(ส าหรับคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสัมภำษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำ 
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช   ซึ่งกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะน ำไปใช้ในกำรเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพครูต่อไป 
 2. แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้มี 3 ตอน  ได้แก่ 
  ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่  2 ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
            ณัฐกิตติ์  นำทำ 

            นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
                        คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ...................................................................................นำมสกุล........................................................ 
วุฒิกำรศึกษำ…………………………………………………….. 
ต ำแหน่ง…………………………………………………………… 
ประสบกำรณ์สอนภำษำไทย   .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรจัดอบรม   .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรสอนกำรอ่ำน  .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรสอนพัฒนำกำรคิด .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำหลักสูตร .................ปี 
ประเด็นหรือหัวข้อที่จัดอบรม…………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่ 2  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
 วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน  
 โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน 
 

 1. ท่ำนคิดว่ำมีควำมจ ำเป็นมำกน้อยเพียงใดที่ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์
ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช   
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 2. ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้น
ภำระงำนและกำรโค้ช ควรเป็นอย่ำงไร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

 3. ท่ำนคิดว่ำควรจะน ำเนื้อหำใดไปบรรจุไว้ในหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 
โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

         ลงชื่อ......................................   ผู้สัมภำษณ ์
                    (นำยณัฐกิตติ์  นำทำ) 

             นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
                        คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

        วันที่................เดือน.....................พ.ศ............ 
        เวลำ..........................น.  สถำนที่...................................... 
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แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                             

เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                                        
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 (ส าหรับอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสัมภำษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช   ซึ่งกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะน ำไปใช้ในกำรเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพต่อไป 
 2. แบบสัมภำษณ์ฉบับนี้มี 3 ตอน  ได้แก่ 
  ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่  2 ข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
            ณัฐกติติ์  นำทำ 

            นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
                        คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ...................................................................................นำมสกุล........................................................ 
วุฒิกำรศึกษำ…………………………………………………….. 
ต ำแหน่ง…………………………………………………………… 
ประสบกำรณ์สอนภำษำไทย   .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรจัดอบรม   .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรสอนกำรอ่ำน  .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรสอนพัฒนำกำรคิด .................ปี 
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำหลักสูตร .................ปี 
ประเด็นหรือหัวข้อที่จัดอบรม…………………………………………………………………………. 
 
ตอนที ่2   ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
 วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน  
 โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำน 
 

 1. ท่ำนคิดว่ำมีควำมจ ำเป็นมำกน้อยเพียงใดที่ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์
ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
 

 2. ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้น
ภำระงำนและกำรโค้ช   ควรเป็นอย่ำงไร 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

 3. ท่ำนคิดว่ำควรจะน ำเนื้อหำใดไปบรรจุไว้ในหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน      
โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
        ลงชื่อ......................................   ผู้สัมภำษณ ์
                    (นำยณัฐกิตติ์  นำทำ) 

             นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
                 คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

        วันที่................เดือน.....................พ.ศ............ 
        เวลำ..........................น.  สถำนที่...................................... 
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                             

เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                                        
โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 

 (ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย) 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสนทนำกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส ำรวจควำมต้องกำรกำรพัฒนำหลักสูตร                 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์
และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน  โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช ซึ่งกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้จะน ำไปใช้ในกำรเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครูต่อไป 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
 

1. นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning                       
  และกระบวนกำรโค้ช  (Coaching  Approach) หรอืไม่ อย่ำงไร 
2.  นักศึกษำคิดว่ำตัวเองมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้มำกน้อยเพียงใด 
3.  นักศึกษำคิดว่ำกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และกำรคิดวิเครำะห์มีควำมส ำคัญหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
4.  นักศึกษำคิดว่ำกำรอบรมจะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
5.  นักศึกษำคิดว่ำหำกมีกำรจัดอบรม ควรเป็นกำรจัดอบรมในรูปแบบใด 
6.  นักศึกษำคิดว่ำจ ำนวนวัน และเวลำในกำรอบรมควรมีมำกน้อยเพียงใด 
7.   นักศึกษำคิดว่ำกำรติดตำม (Coach) กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่อง                  
      มีควำมจ ำเป็นหรือไม่ อย่ำงไร 
8.  นักศึกษำคิดว่ำหำกแก้ปัญหำกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของผู้เรียนได้                   
 จะเป็นประโยชน์มำกน้อยเพียงใด เพรำะเหตุใด 
9.  นักศึกษำคิดว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยพัฒนำ 
     ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์หรือไม่ อย่ำงไร 
10.  นักศึกษำคิดว่ำมีควำมจ ำเป็นมำกน้อยเพียงใดในกำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรจัด 
 กำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์                
      และคิดวิเครำะห์ของนักเรียนโดยใช้กำรเรียนโดยเน้นภำระงำน หรือ task-based learning    
       และกำรโค้ช (Coaching Approach) 
11.  นักศึกษำมีควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง             
       และพัฒนำ ทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 
 
 
 
 

 
        ลงชื่อ......................................   ผู้สัมภำษณ ์
                  (นำยณัฐกิตติ์  นำทำ) 

               นักศึกษำปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
                     คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

        วันที่................เดือน.....................พ.ศ............ 
        เวลำ..........................น.  สถำนที่...................................... 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
ผู้รับกำรประเมิน....................................................................................................................................  
ครั้งที.่................   หน่วยกำรเรียนรู้ที่..................เรื่อง...........................................................................          
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ..................เรื่อง...............................................................................................  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้......................................โรงเรียน...........................................ชั้น............................ 
วันที่..........................................................เวลำ............................................จ ำนวน.....................ชั่วโมง 
 
ค าชี้แจง 
 โปรดท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องแสดงควำมคิดเห็นที่ท่ำนคิดว่ำตรงกับระดับคุณภำพ                       
ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนดดังนี้ 

 ระดับ 5 หมำยถึง    มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มำกที่สุด 
 ระดับ 4 หมำยถึง    มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มำก 
 ระดบั 3 หมำยถึง    มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ปำนกลำง 
 ระดับ 2 หมำยถึง    มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้น้อย 
 ระดับ 1 หมำยถึง   มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้น้อยที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 หนว่ยกำรเรียนรูม้ีควำมสมบรูณ์ เหมำะสมและมรีำยละเอียด                            

ที่สอดคล้องสมัพันธ์กัน 
     

2 แผนกำรจดักำรเรียนรู้สอดคล้องหน่วยกำรเรยีนรู้ที่ก ำหนดไว ้      
3 แผนกำรจดักำรเรียนรู้มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน      
4 กำรเขียนสำระส ำคญัในแผนกำรจดักำรเรียนรู้ถูกต้อง      
5 จุดประสงค์กำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนครอบคลมุเนื้อหำสำระ      
6 จุดประสงค์กำรเรยีนรู้พัฒนำนักเรยีนดำ้นควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และเจตคต ิ      
7 จุดประสงค์กำรเรียนรู้เรยีงล ำดับพฤติกรรมจำกง่ำยไปยำก      
8 ก ำหนดเนื้อหำสำระเหมำะสมกับเวลำ      
9 กิจกรรมกำรเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหำสำระ      
10 กิจกรรมกำรเรียนรูม้ีควำมหลำกหลำยและสำมำรถปฏิบัตไิด้จริง      
11 กิจกรรมกำรเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนกำรคดิของนักเรยีน      
12 กิจกรรมเน้นให้นักเรยีนเรยีนรู้จำกกำรปฏิบัตจิริง      
13 สื่อและแหล่งเรยีนรู้มคีวำมหลำกหลำย      
14 สื่อและแหล่งเรยีนรู้เหมำะสมกับเนื้อหำสำระ      
15 มีกำรวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้      
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ข้อเสนอแนะ
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
 

      ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน 
               (...............................................................................) 
      วัน.............../....................../...................... 
            (    ) ผู้โค้ช           (      ) คร/ูอำจำรย์พ่ีเลี้ยง 
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ผู้รับกำรประเมิน............................................................................................................. ....................... 
ครั้งที.่................   หน่วยกำรเรียนรู้ที่....................ชื่อ.........................................................................
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ .........................เรื่อง..................................................................................... 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้...........................................โรงเรียน..................................................ชัน้................ 
วันที่....................................................เวลำ................................................จ ำนวน..................ชั่วโมง 
 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้                
ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู โดยก ำหนดค่ำน้ ำหนักในกำรประเมินดังนี้ 
  ระดับ 5  หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมำกที่สุด 
  ระดับ 4  หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมำก 

  ระดับ 3  หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปำนกลำง 
  ระดับ 2  หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับน้อย 
  ระดับ 1  หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับน้อยที่สุด 
 โปรดท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องระดับพฤติกรรมที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษำฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่แสดงออกในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 
ข้อที่ 

 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  5 4 3 2 1 
1. ด้านสาระการเรียนรู้      

1.1 น ำเสนอสำระกำรเรียนรู้ครบถูกข้ันตอน      
1.2 น ำเสนอสำระกำรเรียนรู้ถูกต้องและชัดเจน      
1.3 น ำเสนอสำระกำรเรียนรูด้้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย      
1.4 น ำกำรเสนอสำระกำรเรียนรู้ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชีวัด 

ในหลักสูตร 
     

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
2.1 ระบุตัวช้ีวัดอย่ำงชัดเจน      
2.2 จัดกิจกรรมกำรสอนตรงตำมตัวช้ีวัด      
2.3 ใช้เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย      
2.4 น ำแนวคิด Task-based learning  มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม      
2.5 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรม      
2.6 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์           

ของผู้เรียน 
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ข้อที่ 

 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  5 4 3 2 1 
3. ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      

3.1 เลือกใช้สื่อและนวตักรรมที่เหมำะสม      
3.2 ใช้สื่อกำรเรียนรู้ถูกโอกำสและเกิดประโยชน์ คุ้มค่ำ      
3.3 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลำกหลำย      

4. ด้านการวัดและประเมินผล      
4.1 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับจดุประสงค์      
4.2 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงำนตนเอง      
4.3 มีกำรประเมินตำมสภำพจริง      

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

 
 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................................... .....) 
     วัน.............../....................../...................... 
              (     ) ผู้โค้ช      (     ) คร/ูอำจำรย์พ่ีเลี้ยง 
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แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ชื่อ-นำมสกุล............................................................................. เลขที่นั่งสอบ...................................... 
สถำนที่สอบ............................................................................... ห้องสอบ............................................ 
สอบ........................    ที ่ ............  เดือน ....................  พ.ศ. ...............    เวลำ .........................   น. 
 
ค าอธิบาย 
1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จ ำนวน 40  ข้อ (9 หน้ำ)  40  คะแนน  
    ใช้เวลำสอบ 40 นำท ี
2. ก่อนตอบค ำถำม ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ 
3. ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบด้วยปำกกำ                                     
    ในกระดำษค ำตอบ พร้อมทั้งระบำยเลขท่ีนั่งสอบ ด้วยดินสอด ำเบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม                  
    ให้ตรงกับตัวเลขท่ีเขียน 
4. ในกำรตอบ ให้ใช้ดินสอด ำเบอร์ 2B ระบำยวงกลมตัวเลือกลงในกระดำษค ำตอบให้เต็มวง                            
    ห้ำมระบำยนอกวง)  ในแต่ละข้อมีค ำตอบที่ถูกต้องหรือเหมำะสมที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 

ตัวอย่ำง ถ้ำตัวเลือก                เป็นค ำตอบที่ถูกต้อง ให้ท ำดังนี้ 
 
 
 
ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบำยในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอำดหมดรอย 

    ด ำเสียก่อน แล้วจึงระบำยวงกลมตัวเลือกใหม่ 
5. ห้ำมน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบออกจำกห้องสอบ 
6. ไมอ่นุญำตให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบ ก่อนเวลำหมด 

 
 
 
 
 
 

ข 

ง ค ข ก 
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1.  ข้อใดกล่ำวถึงกำรอ่ำนไม่ถูกต้อง 
 ก. กำรรับรู้ควำมหมำยจำกลำยลักษณ์อักษรมำจำกผู้เขียนสู่ผู้อ่ำน 
 ข. กำรอ่ำนเป็นกระบวนกำรส่งสำรที่ท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
 ค. กำรอ่ำนเป็นกำรแปลควำมหมำยจำกตัวอักษรมำเป็นเสียงและควำมหมำย 
 ง. กำรอ่ำนเป็นกระบวนกำรแปลสัญลักษณ์ออกมำเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเข้ำใจ 
   

2.  ควำมส ำคัญของกำรอ่ำน ข้อใดมีควำมส ำคัญน้อยที่สุด 
 ก. เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ำนรักกำรอ่ำนเพิ่มมำกข้ึน 
 ข. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้  ประสบกำรณ์ให้แก่ผู้อ่ำน 
 ค. เพ่ือพัฒนำปัญญำ ควำมคิด และอำรมณ์ของผู้อ่ำน 
 ง. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลำ 
   

3.  ข้อใดเป็นกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
 ก. กำรอ่ำนที่ต้องทรำบรำยละเอียดของเรื่องที่อ่ำน 
 ข. กำรอ่ำนที่ต้องตัดสินว่ำส่วนไหนเป็นข้อเด่นและข้อด้อย 
 ค. กำรอ่ำนที่ต้องเก็บสำระส ำคัญของเรื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ง. กำรอ่ำนที่ต้องแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ ของเรื่องได้เป็นอย่ำงดี 
 

4.   ค ำถำมในข้อใดเป็นค ำถำมที่มุ่งเน้นกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
 ก. พระศรีสุนทรโวหำร มีผลงำนด้ำนวรรณกรรมเป็นทั้งหมดกี่เรื่อง  
 ข.  นิรำศเรื่องใดที่เป็นที่ยอมรับกันว่ำเป็นนิรำศที่แต่งดีกว่ำนิรำศทุกเรื่อง 
 ค. เพรำะเหตุใดสุนทรภู่จึงได้รับกำรยกย่องว่ำ  มหำกวีเอกของโลก 
 ง.  องค์กำรยูเนสโกได้ประกำศยกย่องให้สุนทรภู่เป็นบุคคลส ำคัญของโลกด้ำนใด 
  

5.  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ำยของกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
 ก. รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ 
 ค. ประยุกต์และน ำผลไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 ข. วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจ ำแนกใจควำมส ำคัญของเรื่อง 
 ง. สรุปผลที่ได้จำกนั้นน ำมำสังเครำะห์เพ่ือประเมินควำมน่ำเชื่อถือ 
 

6.  กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์แตกต่ำงจำกกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณอย่ำงไร 
 ก. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์เป็นระดับกำรอ่ำนสูงสุดของกำรอ่ำนทุกประเภท 
 ข. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์เป็นขั้นพื้นฐำนของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 ค. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ต้องอำศัยกำรตีควำมแต่กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณต้องอำศัยเหตุผล 
 ง. กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ให้ควำมส ำคัญกับรำยละเอียดเนื้อหำแต่กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณให้ 
    ควำมส ำคัญกับจุดมุ่งหมำยของกำรแต่ง 
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7.  ข้อใดเป็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
 ก. ช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดควำมคิดท่ีหลำกหลำย 
 ข. ช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดจินตนำกำรและสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ  
 ค. ช่วยให้ผู้อ่ำนตัดสินคุณค่ำของเรื่องที่อ่ำนได้เป็นอย่ำงดี 
 ง. ช่วยให้ผู้อ่ำนพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงละเอียด เข้ำใจแนวคิดของผู้เขียน 
  

8.  ครูคนใดได้ใช้กระบวนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ก.ครูสมศรีให้นักเรียนอ่ำนเรื่องจำกนั้นสรุปเนื้อหำลงในสมุดบันทึก 
 ข. ครูสมชำยให้นักเรียนอ่ำนเรื่องจำกนั้นออกมำสรุปเรื่องที่อ่ำนหน้ำชั้นเรียน 
 ค. ครูสมศักดิ์ให้นักเรียนอ่ำนเรื่องจำกนั้นให้แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 
 ง. ครูสมควรให้นักเรียนไปค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตจำกนั้นน ำมำสรุปเป็นแผนภำพควำมคิด 
 

9.   ข้อใดกล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์มำกที่สุด 
 ก. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีควำมส ำคัญในกำรเรียนรู้ 
 ข. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้จดจ ำเรื่องรำวต่ำง ๆ  
 ค. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนร่วมกัน 
 ง. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงควำมคิดเห็น 
 

10. ข้อใดเป็นควำมส ำคัญของกำรคิด 
 ก. กำรคิดดี เกิดจำกจิตใต้ส ำนึกที่ดี ไม่ใช่เกิดจำกกำรอบรมที่ดี 
 ข. กำรคิดเป็นพ้ืนฐำนของกำรตัดสินใจในกำรกระท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ค. กำรคิดสำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำง ๆ ยกเว้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
 ง. กำรคิดเป็นสัญชำตญำณท่ีติดตัวมำแต่ก ำเนิด ไม่สำมำรถพัฒนำได้ 
   

11.  ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะของกำรคิดในแบบต่ำง ๆ ได้ถูกต้อง 
 ก. กำรคิดละเอียดลออ คือ กำรพิจำรณำส่วนปลีกย่อยให้ได้มำกที่สุด 
 ข. กำรคิดกว้ำง คือกำรคิดให้เข้ำใจถึงสำเหตุที่มำและควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
 ค. กำรคิดคล่อง คือกำรคิดในหลำยๆ ลักษณะเพ่ือให้เกิดควำมแปลกใหม่ 
 ง. กำรคิดไกล คือ กำรคิดเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนอนำคต 
 

12.  กำรคิดในข้อใดเป็นกำรคิดระดับสูง 
 ก.  กำรคิดกว้ำง  กำรคิดไกล 
 ข.  กำรคิดลึกซึ้ง กำรคิดชัดเจน 
 ค.  กำรคิดคล่อง  กำรคิดละเอียดลออ 
 ง. กำรคิดเชิงวิพำกษ์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
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13.  ข้อใดกล่ำวถึงทักษะกำรคิดได้ถูกต้อง 
 ก. ควำมสำมำรถในกำรคิดเรื่องทั่ว ๆ ไป 
 ข. ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของสมอง 
 ค. ควำมสำมำรถย่อย ในกำรคิดในลักษณะต่ำง ๆ ที่ซับซ้อน 
 ง. ควำมสำมำรถในกำรน ำกำรคิดมำสู่พฤติกรรมที่แสดงออกมำ 
 

14. ข้อใดจัดเรียงล ำดับขั้นควำมคิดตำมแนวคิดของบลูมได้ถูกต้อง 
 ก. ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  น ำไปใช้  สังเครำะห์  วิเครำะห์  ประเมินค่ำ 
 ข. ควำมเข้ำใจ  ควำมรู้   วิเครำะห์  สังเครำะห์  ประเมินค่ำ  น ำไปใช้ 
 ค. ควำมเข้ำใจ  ควำมรู้   สังเครำะห์  วิเครำะห์  ประเมินค่ำ  น ำไปใช้ 
 ง. ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  น ำไปใช้    วิเครำะห์  สังเครำะห์   ประเมินค่ำ 
 

15.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์ 
 ก. กำรวิเครำะห์เหตุผล 
 ข. กำรวิเครำะห์หลักกำร 
 ค. กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ 
 ง. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ 
   

16. ข้อใดเรียงล ำดับกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ได้ถูกต้อง 
 ก.  ก ำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์ ก ำหนดจุดมุ่งหมำย  พิจำรณำข้อมูล 
 ข.  ก ำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์   พิจำรณำข้อมูล    ก ำหนดจุดมุ่งหมำย    
 ค.  ก ำหนดจุดมุ่งหมำย      ก ำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์   พิจำรณำข้อมูล 
 ง.  ก ำหนดจุดมุ่งหมำย   พิจำรณำข้อมูล ก ำหนดสิ่งที่จะวิเครำะห์    
 

17.  ข้อใดไม่ใช่ ระดับของกำรคิดวิเครำะห์ ตำมแนวคิดของ บลูม   
 ก. กำรวิเครำะห์หน่วยย่อย 
 ข. กำรวิเครำะห์สรุปอ้ำงอิง 
 ค. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ 
 ง. กำรวิเครำะห์หลักกำรจัดระบบ 
 

18. กำรจัดกิจกรรมในข้อใดส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ได้มำกท่ีสุด 
 ก. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SIX  HAT   
 ข. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค JIGASAW 
 ค. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
 ง. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT 
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19. ข้อใดคือควำมหมำยของค ำว่ำ Task 
 ก. กิจกรรมหรืองำนที่ผู้เรียนใช้เพ่ือให้ผ่ำนกำรประเมินชั้นเรียน 
 ข. กิจกรรมหรืองำนที่ครูจะต้องมอบหมำยให้ผู้เรียนตำมท่ีครูต้องกำร  
 ค. กิจกรรมหรือกำรกระท ำซึ่งท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจทำงภำษำ 
 ง. กิจกรรมหรืองำนที่ผู้เรียนท ำหลังจำกท่ีเรียนจบหน่วยกำรเรียนรู้แต่ละหน่วย  

 

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. ภำษำท่ีใช้ควรเป็นภำษำใกล้เคียงหรือใช้จริง 
 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 พร้อมกับก ำกับระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมดังกล่ำว”  
      ข้อควำมข้ำงต้นแสดงว่ำอยู่ในขั้นใดของกำรปฏิบัติงำน 
 ก. ขั้นภำระงำน 
 ข. ขั้นหลังภำระงำน 
 ค. ขั้นสรุปกำรภำระงำน 
 ง. ขั้นเตรียมภำระงำน 
 

27. ข้อใดไม่ใช่กำรประเมินภำระงำนตำมแนวคิดของ Ellis 
 ก. ประเมินจำกภำยนอก 
 ข. ประเมินระหว่ำงกำรปฏิบัติภำระงำน 
 ค. ประเมินโดยตรงจำกผลผลิตที่ได้ 
 ง. ประเมินจำกกำรวิเครำะห์กำรสนทนำ 
 

28.  ข้อใดเป็นกำรน ำแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 
 อย่ำงถูกต้อง 
 ก. ครูรัตนำให้นักเรียนน ำผลงำนที่ท ำมำให้นักเรียนช่วยกันติชม 
 ข. ครูวันเพ็ญมอบหมำยงำนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจำกนั้นให้ค ำแนะน ำ 
 ค. ครูพรพรรณก ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนส่งชิ้นงำน 1 ชิ้นหลังจำกเรียนจบแผน 
 ง. ครูจันทรำให้ผู้เรียนศึกษำใบงำน จำกนั้นลงมือท ำใบงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  

29. กำรสอนตำมแนวคิดเน้นภำระงำน หรือ task-based learning สอดคล้องทฤษฏีกำรเรียนรู้          
 ของใคร 
 ก.  เพียเจท์ (Piaget) 
 ข.  บลูม (Bloom) 
 ค.  สกินเนอร์ (Skinner) 
 ง.  จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 
 

30. ข้อใดกล่ำวถึงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. เป็นมวลประสบกำรณ์ที่ครูหรือผู้สอนได้บันทึกหลังจำกจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ข. เป็นคู่มือส ำหรับผู้เรียนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ 
 ค. เป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ง. เป็นแผนกำรหรือโครงกำรที่ครูผู้สอนได้เตรียมวำงแผนในกำรจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำ 
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31. ข้อใดส ำคัญท่ีสุดในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ก. เพรำะพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542  ได้ก ำหนดให้ครูทุกคนต้องเขียน 
     แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนที่จะสอน 
 ข. เพรำะแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในกำรเตรียมไว้ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
         และภำยนอก 
 ค. เพรำะใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนของครูที่ท ำหน้ำที่สอนแทนในกรณีที่ครู 
         ประจ ำวิชำไม่สำมำรถมำสอนได้ 
 ง. เพรำะครูจะได้วำงแผนและเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำว่ำจะสอนอะไรสอนแล้วผู้เรียน 
         เกิดผลอย่ำงไร 
 

32.  ข้อใดเป็นองค์ประกอบของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ครบถ้วนที่สุด 
 ก. สำระส ำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
         กำรวัดและประเมินผล 
 ข. สำระส ำคัญ  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  กิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัด              
    และประเมินผล  กำรสังเกตกำรณ์สอน 
 ค. สำระส ำคัญ  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  สำระกำรเรียนรู้  กิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อและแหล่ง 
         เรียนรู้ แฟ้มสะสมผลงำน และร่องรอยกำรท ำงำน 
 ง. สำระส ำคัญ  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  กิจกรรมกำรเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัด 
    และประเมินผล  บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

33. ข้อใดเป็นกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่เน้นพุทธิพิสัย 
 ก. นักเรียนสำมำรถเขียนเรียงควำมได้ถูกต้อง 
 ข. นักเรียนเขียนเรียงควำมด้วยลำยมือที่สวยงำม เป็นระเบียบ 
 ค. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนเรียงควำม 
 ง. นักเรียนมีควำมภูมิใจในกำรเขียนเรียงควำมเกี่ยวกับวันแม่แห่งชำติ 

  

34.  ขั้นตอนใดของกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ต้องด ำเนินกำรก่อนขั้นตอนอื่น 
 ก.  วิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น 
 ข. สร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ตำมที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ 
 ค. สร้ำงค ำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร 
 ง. ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

35. ข้อใดเป็นกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะพิสัย 
 ก.  นักเรียนพูดต่อหน้ำประชุมชนได้ถูกต้อง 
 ข.  นักเรียนมีมำรยำทในกำรพูดต่อประชุมชนได้ 
 ค.  นักเรียนบอกควำมหมำยของค ำว่ำ กำรพูดต่อประชุมชนได้ 
 ง.  นักเรียนเข้ำใจหลักกำรของกำรพูดต่อหน้ำประชุมชนได้ 
   



 258 

36.  ข้อใดเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ก. ครูหฤทัยให้นักเรียนท ำรำยงำนเกี่ยวกับค ำประสม 
 ข. ครูเจนจิรำแจกใบควำมรู้ให้นักเรียนได้ศึกษำด้วยตนเอง 
 ค. ครูอรทัยให้นักเรียนมีบทบำทในกำรน ำเสนอและวิพำกษ์ผลงำน 
 ง. ครูสุทธีจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นบรรยำย จำกนั้นให้นักเรียนจดบันทึก 
 

37. ข้อใดเป็นกำรเขียนสำระส ำคัญของเรื่องได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. ค ำนำม เป็นค ำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถำนที่ ค ำนำมเป็นค ำท่ีมีทุกชำติทุกภำษำ  
         ดังนั้นค ำนำมจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
 ข. ค ำประสม เป็นกำรน ำค ำมำรวมกันตั้งแต่ 2 ค ำข้ึนไป เพื่อให้ค ำนั้นเกิดควำมหมำยใหม่หรือ 
         อำจมีเค้ำควำมหมำยเดิม 
 ค. วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ดีและแต่งดี กำรเรียนวรรณคดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้และ 
         ควำมเพลิดเพลิน ตลอดจนข้อคิดต่ำง ๆ  
 ง.  ค ำรำชำศัพท์ เป็นศัพท์ที่ใช้ส ำหรับพระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ข้ำรำชกำร พระสงฆ์   
          และสุภำพชน 
 

38. ข้อใดกล่ำวถึงกำรเขียนบันทึกหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ถูกต้อง 
 ก. บันทึกเฉพำะสิ่งที่สังเกตเห็นในห้องเรียนในรำยชั่วโมงนั้น ๆ  
 ข. บันทึกเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมและกำรใช้สื่อในรำยชั่วโมงนั้น ๆ  
 ค. บันทึกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง ตลอดจนแนวทำงแก้ไข 
 ง. บันทึกข้อดีของกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ และแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องนั้นด้วย 
   

39. ข้อใดกล่ำวถึงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ 
 ถูกต้อง 
 ก. กำรวัดผลที่ดีครูควรใช้วิธีกำรสัมภำษณ์และสอบถำมผู้เรียน 
 ข.  เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีควำมส ำคัญที่สุดคือแบบทดสอบ 
 ค. กำรวัดและประเมินผลครูควรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
 ง. กำรประเมินผลต้องประเมินเฉพำะรำยวิชำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

40. ข้อใดกล่ำวถึงสำระกำรเรียนรู้ได้ถูกต้อง 
 ก. สำระกำรเรียนรู้คือเนื้อหำวิชำที่ครูน ำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ข. สำระกำรเรียนรู้คือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
 ค. สำระกำรเรียนรู้เป็นตัวก ำหนดให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปสู่จุดมุ่งหมำย 
 ง. สำระกำรเรียนรู ประกอบด้วยองค์ควำมรู ทักษะหรือกระบวนกำรเรียนรู้และคุณลักษณะ  
         อันพึงประสงค์ 
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แบบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

 
ชื่อ-นำมสกุล.......................................................................... เลขที่นั่งสอบ...................................... 
สถำนที่สอบ............................................................................... ห้องสอบ............................................ 
สอบวัน...............................ที ่.............เดือน ........................  พ.ศ. ...........    เวลำ.......................... น. 
 
ค าอธิบาย 
1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จ ำนวน 20  ข้อ (7 หน้ำ)  20  คะแนน  ใช้เวลำสอบ  1 ชั่วโมง 
2. ก่อนตอบค ำถำม ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล เลขที่นั่งสอบ สถำนที่สอบและห้องสอบ ในข้อสอบ 
3. ให้เขียนชื่อ-นำมสกุล วิชำที่สอบ สถำนที่สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบด้วยปำกกำใน  
    กระดำษค ำตอบ พร้อมทั้งระบำยเลขที่นั่งสอบ ด้วยดินสอด ำเบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลม  
    ให้ตรงกับตัวเลขท่ีเขียน 
4. ในกำรตอบ ให้ใช้ดินสอด ำเบอร์ 2B ระบำยวงกลมตัวเลือกลงในกระดำษค ำตอบให้เต็มวง  
    (ห้ำมระบำยนอกวง) ในแต่ละข้อมีค ำตอบที่ถูกต้องหรือเหมำะสมที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 

ตัวอย่ำง ถ้ำตัวเลือก                เป็นค ำตอบที่ถูกต้อง ให้ท ำดังนี้ 
 
 
 
 
ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบำยในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอำดหมดรอย 

    ด ำเสียก่อน แล้วจึงระบำยวงกลมตัวเลือกใหม่ 
5. ห้ำมน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบออกจำกห้องสอบ 
6. ไมอ่นุญำตให้ผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบ ก่อนเวลำหมดเวลำสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ข 

ก ข ค ง 
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  “ภูมิปัญญำทอ้งถิ่นเป็นทุนทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญยิ่งของมนุษย์ สิ่งดังกล่ำวสั่งสมงอกงำม
ขึ้น  จำกควำมรอบรู้ประสบกำรณ์ ผนวกด้วยควำมเฉียบคมในกำรหยั่งรู้อย่ำงลุ่มลึกมีขึ้นเพ่ือ          
กำรปรับเปลี่ยนสภำพทรัพยำกรและองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพ่ิมพูนคุณค่ำขึ้นอย่ำงสอดคล้องประสำน
และเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ของสังคมหรือชุมชนของตน” 

 

1.  ข้อใดไม่สำมำรถอนุมำนได้จำกข้อควำมข้ำงต้น 
 ก.  วัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงำมที่สั่งสมกันมำด้วยเวลำอันข้ำนำน 
 ข.  ภูมิปัญญำท้องถิ่นนับว่ำเป็นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ 
 ค.  ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสั่งสมมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 ง.  กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนับเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนพึงกระท ำ 
 

  “เมื่อต้นไม้ถูกหักกิ่ง มันไม่เคยเสียเวลำให้เกิดควำมเจ็บปวด ท้อแท้ หำกแต่พยำยำมยืด
กิ่งแทงหน่อขึ้นมำใหม่ แล้วปล่อยกิ่งแห้งหักนั้นให้ตกลงดินกลำยเป็นปุ๋ยโอชะให้แก่รำกเพ่ือเป็นอำหำร
หล่อเลี้ยงล ำต้นต่อไป” 

 

2. ข้อใดเป็นแนวคิดส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน 
 ก.  ต้นไม้ให้ร่มเงำฉันใด  คนดีก็ให้ควำมร่มเย็นฉันนั้น 
 ข.  เกิดเป็นคนควรท ำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
 ค.  เรำไม่ควรเสียเวลำมำคิดในเรื่องท่ีผ่ำนมำ แต่จงใช้ควำมพยำยำมในกำรต่อสู้กับอุปสรรค 
 ง.  กำรท ำงำนย่อมมีอุปสรรคและปัญหำ  ถ้ำหำกเรำหนีปัญหำก็เท่ำกับว่ำเรำกลำยเป็นคน 
          ล้มเหลว 
 

  “ผู้ใดท ำกรรมใดไว้จะได้ผลของกรรมนั้น กำรก่อทุกข์โทษแก่ผู้ อ่ืนเป็นกำรท ำกรรม    
ทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจด้วย เพรำะใจต้องก่อขึ้นก่อนจึงจะออกมำทำงกำย ทำงวำจำ 
เพรำะฉะนั้นควำมคิดนั่นแหละจึงเป็นตัวก่อกรรมที่ส ำคัญ อย่ำว่ำแต่จะถึงกับแสดงออกแล้วจึงจะเป็น
กรรมเลย เพียงแต่คิดอยู่ในใจไม่ทันได้แสดงออกหรือปกปิดเสียไม่แสดงออกก็ยังเป็นกรรมแล้ว            
อย่ำงแน่นอน ให้คุณให้โทษแก่ตนเองแล้วอย่ำงแน่นอน ฉะนั้นจึงต้องระวังควำมคิดหรือใจนั่นแหละให้
ดี พยำยำมท ำสติให้ติดต่อเพ่ือจะได้ดูใจตนเองได้ติดต่อกันให้มำกท่ีสุด” 
 

3. ผู้เขียนมีน้ ำเสียงอย่ำงไร 
 ก.  เห็นใจ 
 ข.  เย้ยหยัน 
 ค.  ประชดประชัน 
 ง.  เชิงแนะน ำ 
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  “ถึงแม้ว่ำชีวิตมนุษย์จะหนีควำมทุกข์ไม่พ้น เรำก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่อย่ำงสิ้นหวัง กำรดิ้นรน
ต่อสู้และเอำชนะควำมล้มเหลว ท ำให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่ำขึ้น ผู้ที่ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพรำะมองไม่เห็น
ควำมส ำเร็จอยู่ข้ำงหน้ำ ท ำตัวเหมือนกรวดทรำยที่ไหลไปตำมกระแสน้ ำนั้นเป็นผู้ที่ท ำตัวไม่สม               
กับท่ีเกิดมำเป็นมนุษย์” 
 

4. ค ำว่ำ กรวดทรำย  ในที่นี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 ก. ธำตุชนิดหนึ่งที่ไม่มีค่ำมำกนัก 
 ข. คนที่เป็นปัญหำของคนในสังคม 
 ค. คนที่ท ำตัวไม่เห็นคุณค่ำของชีวิต 
 ง. คนที่ท ำตัวเหลวไหล ไม่ท ำตัวให้เป็นประโยชน์ 
 

5. ข้อใดเป็นกำรแสดงข้อเท็จจริง 
    ก. กำรทอผ้ำเป็นงำนหัตถศิลป์ของภำคเหนือและภำคอีสำนของไทย 
     ข. ผ้ำที่มีลวดลำยสวยงำมสะดุดตำผู้สวมใส่คือผ้ำที่ทอจำกฝีมือของชำวบ้ำน 
     ค. รัฐบำลควรจะส่งเสริมให้ทุกคนสวมใส่ผ้ำไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผ้ำลำยจก 
     ง. ชำวบ้ำนมีควำมภำคภูมิใจอย่ำงยิ่งที่ได้น ำงำนฝีมือของตนเองมำแสดงที่ศูนย์ศิลปำชีพ 
 

6. ข้อใดเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 ก.  กำรท ำลำยป่ำไม้ท ำให้เกิดสภำวะโลกร้อน 
 ข.  ต้นไม้เป็นแหล่งกักเก็บน้ ำอย่ำงดีแหล่งหนึ่ง 
 ค.  ป่ำไม้จะอุดมสมบูรณ์ถ้ำหำกคนทุกคนช่วยกันรักษำ 
 ง.  มูลนิธิสืบนำคะเสถียรเกิดขึ้นมำเพรำะต้องกำรอนุรักษ์ผืนป่ำในประเทศไทย 
 
       “ควำมฝันเป็นเสมือนภำพยนตร์ทีเริ่มฉำยหลังเรำหลับตำนอน ในคืนหนึ่งเรำฝันประมำณ
สี่ชั่วโมง แต่สำมำรถจ ำควำมฝันได้เพียงเรื่องเดียวในทุกสองสำมวัน ควำมฝันเป็นควำมลับส่วนตัว               
ที่แต่ละคนประทับใจ อยำกรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น เรำอยำกเข้ำไปอยู่ในควำมฝันซึ่งตนเองได้เป็นยอดมนุษย์          
ที่บินได้  หำกเป็นฝันร้ำย เช่น ถูฆำตกรโรคจิตไล่ล่ำ เรำมักพยำยำมค้นหำควำมหมำยแฝง และไม่
อยำกฝันถึงอีก” 
 

7. ข้อใดกล่ำวได้สอดคล้องกับข้อควำมข้ำงต้น 
 ก.  มนุษย์อยู่ได้เพรำะควำมฝัน 
 ข.  ควำมฝันมีทั้งฝันในเรื่องที่ดีและไม่ดี 
 ค.  ควำมฝันจะท ำให้เรำประทับใจไม่มีวันลืม 
 ง.  มนุษย์ต้องกำรพบเจอสิ่งที่ดีมำกกว่ำสิ่งที่เลวร้ำยเสมอ 
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  “คนเรำไม่ควรพูดเพรำะอดไม่ได้ที่จะต้องพูด เรำควรพูดเฉพำะสิ่งที่เป็นประโยชน์             
ต่อผู้ อ่ืน เนื้อหำที่พูดต้องมีสำระส ำคัญมีหลักกำรที่ดี มีคุณค่ำแก่กำรฟัง จึงจะส่งเสริมบุคลิกภำพ             
และควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้พูด” 
 

8.  จำกข้อควำมข้ำงต้นข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. กำรพูดที่ดีจะต้องพูดในสิ่งที่ตนมีควำมถนัด 
ข. กำรพูดที่ดีจะต้องมีประโยชน์และมีคุณค่ำแก่ผู้ฟัง 
ค. กำรพูดดีจะท ำให้คนฟังชื่นชอบและอยำกติดตำมกำรพูด 
ง.  กำรพูดผู้พูดจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีดีสร้ำงควำมเชื่อเถือให้แก่ผู้ฟัง 
 
  “ดอกไม้ในร้ำนดอกไม้อำจเป็นเพ่ือนร่วมทำงกันมำตั้งแต่ที่ไร่จนถึงปลำยทำง หรืออำจ

ต่ำงมำจำกต่ำงถิ่นกัน แต่ได้มำร่วมทำงกัน แล้วแยกย้ำยกันไป ดอกไม้ในแจกันเดียวกันอำจเหี่ยวไป
พร้อมๆ กัน หรือมีดอกใดที่เหี่ยวไปก่อน  คนจีนมีค ำกล่ำวว่ำ พ่ีน้องร้อยคนก็เหมือนคนเดียว             
เพรำะบั้นปลำยต่ำงคนต่ำงแก่มำดูแลกันไม่ไหว ซึ่งที่สุดแล้วก็ต้องมีคนไปก่อนและมีคนไปหลัง บำงคน
จึงมีเพ่ือนตำย และหลำยคนก็อำจไม่มี วันหนึ่งขณะผ่ำนหัวล ำโพง เห็นยำย 2 คน พำกันเดินด้วยไม้ไผ่     
ล ำหนึ่ง ยำยคนแข็งแรงน ำหน้ำ จูงยำยที่ตำฟำงแล้วให้เดินตำม เท้ำของยำยทั้งสองก้ำวช้ำ  ๆ              
เหมือนลำนตุ๊กตำที่จวนหมด อยำกให้ยำยถึงที่หมำยพร้อมกัน ไม่ใช่ทิ้งคนหนึ่งไว้ให้ตำยเพียงล ำพัง
อย่ำงโดดเดี่ยวเดียวดำย” 

 

9.  จุดประสงค์หลักของกำรเขียนข้อควำมข้ำงต้นตรงกับข้อใด 
   ก.    ตีโพยตีพำยกับควำมชรำ 
     ข.    แสดงควำมรู้เรื่องดอกไม้ 
     ค.    เล่ำประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ 
     ง.     ชวนให้เข้ำใจโลกและชีวิต 
     

 “จะทะเลำะกันไปถึงไหน จะเรียกร้องให้คนมำปรองดองอะไร เคยได้หันมำส ำรวจตัวเอง
กันบ้ำงหรือไม่  ว่ำทำรุณโหดร้ำยกับบ้ำนเมืองเกินไปหรือเปล่ำ มีหนทำงใดจะลดทิฐิลงได้บ้ำง มีจิตใจ
ที่แข็งแกร่งพอที่จะลดอคติ เลิกย่ ำยีชำติ ไม่ให้ป่นปี้กว่ำนี้ได้หรือไม่ ถ้ำไม่ก็ไม่ต้องหวังว่ำบ้ำนที่น่ำอยู่  
อู่ที่เคยนอนด้วยควำมร่มเย็น แต่เดิมจะกลับคืนมำ สุวรรณภูมิหรือแหลมทองจะ “ผ่องอ ำไพ”                    
ก็ต้องด้วยหัวใจไทยทุกดวง” 
 

10. จำกข้อควำมข้ำงต้นผู้เขียนมีจุดประสงค์ใด 
 ก.  กล่ำวโทษคนที่ทะเลำะวิวำทกัน 
 ข.  ต้องกำรให้ทุกคนมีควำมรักควำมสำมัคคี 

 ค.  เรียกร้องให้ทุกคนเห็นโทษของกำรทะเลำะวิวำท 
 ง.  ต้องกำรเห็นประเทศมีควำมเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนำนำประเทศ 
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  “เป็นกระดูกสันหลังจวนพังผุ  อยู่ในกรุนิยำยเศร้ำให้เล่ำขำน 
  เป็นบุคคลข้นแค้นมำแสนนำน  และจะผ่ำนเป็นอย่ำงนี้อีกกี่ยุค 
  เลี้ยงชำวโลกแต่ชำวโลกไม่แลเหลียว มือก ำเคียวด้วยหัวใจไม่เคยสุข 
  ทั้งหนี้สินท่วมท้นต้องทนทุกข์  อยู่ในคุกเขตคำมแห่งควำมจน” 
 

11. บทประพันธ์ข้ำงต้นให้ข้อคิดในด้ำนใด 
 ก.  ชี้ให้เห็นถึงกำรเอำรัดเอำเปรียบของคนในสังคม 
 ข.  ชี้ให้เห็นถึงควำมอยำกล ำบำกของอำชีพบำงอำชีพ 
 ค.  ต้องกำรให้ทุกคนกลับมำสนใจคนท ำงำนในระดับล่ำง 
 ง.  ต้องกำรให้เพ่ิมค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรให้แก่คนท ำงำน 

 
อ่ำนบทประพันธ์ข้ำงต้นแล้วตอบค ำถำมข้อ 12 – 13  
  “เมื่อควำมขำวสถำปนำเป็นอ ำนำจ  แค่หน้ำขำวจึงไม่อำจเบ็ดเสร็จแน่ 
  ทั้งร่ำงกำยจึงไม่เว้นแม้รักแร้   ใครไม่ขำวย่อมแย่ถูกย่ ำยี 
  ในยุคทุนกุมข่ำวสำรสร้ำงอ ำนำจ  ควำมงำมถูกผูกขำดโลกบอดสี 
  โฆษณำบ้ำผิวขำวเต็มทีวี   พ่อญี่ปุ่น แม่เกำหลีที่บูชำ” 
 

12. ข้อใดเป็นสำระส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน 
 ก.  ค่ำนิยมของสังคมไทยที่คลั่งไคล้ต่ำงชำติ 
 ข.  ควำมส ำคัญของควำมงำมที่ทุกคนต้องกำร 
 ค.  คนจะสวยหรือหล่อขึ้นอยู่กับควำมขำวของใบหน้ำ 
 ง.  กำรโฆษณำเครื่องส ำอำงในปัจจุบันที่มักจะมำจำกต่ำงชำติ 
 

13. ผู้เขียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร 
 ก.  ตัดพ้อ 
 ข.  น้อยใจ 
 ค.  เย้ยหยัน 
 ง.  ไม่พอใจ 
 

14. ข้อใดกล่ำวถึงควำมเชื่อในลักษณะที่แตกต่ำงจำกข้ออ่ืน 
 ก.  อนึ่งผ้ำทรงจงนุ่งเหน็บข้ำงขวำ กันเข้ียวงำจระเข้เดรัจฉำน 
 ข.  อนึ่งเล่ำเข้ำที่ศรีไสยำสน์  อย่ำประมำทหมั่นค ำนับลงกับหมอน 
 ค.  อนึ่งวันช ำระสระพระเกล้ำ  อังคำรเสำร์สิ้นวิบัติปัดไถม 
 ง.  อนึ่งนั่งบังคลอย่ำยลต่ ำ  อย่ำบ้วนน้ ำลำยพำเสียรำศี 
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15. ข้อใดสะท้อนค่ำนิยมของค ำประพันธ์ต่อไปนี้ 
  “ยำมฝนดลเดือนสิบ เริ่มข้ำวทิพย์เจ้ำจะหุง 
  หำของต้องกำรปรุง มุ่งใจจิตประดิดประดอย” 
 ก.  จำรีต 
 ข.  ประเพณี 
 ค.  จิตกรรม 
 ง.  ศิลปวัฒนธรรม 
 

 “คิดให้บวกคิดให้เบำเรำดียิ่ง  คิดให้จริงท ำให้จังบังเกิดผล 
 คิดเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ทุกคน  คิดมองตนคนส ำคัญม่ันควำมดี” 
 

16.  บุคคลในข้อใดน ำข้อคิดที่ได้จำกบทประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ก.  สมศักดิ์เป็นคนมองคนในแง่ดีมำตลอด ทุกครั้งที่มีใครว่ำอะไรเขำ เขำจึงไม่สนใจ 
 ข.  สมหญิงชอบท ำงำนที่ตนเองคิดว่ำดี แม้ว่ำจะเกิดข้อผิดพลำดมำกน้อยเพียงใดก็ตำม 
 ค.  สมปองเป็นคนชอบคิดในสิ่งที่ดี น ำควำมคิดมำลงมือท ำ และคอยช่วยเหลือเพ่ือนมำตลอด 
 ง.  สมศรีบอกทุกคนว่ำตัวเองเป็นคนดีบวก ไม่คิดท ำร้ำยใคร และมีน้ ำใจต่อเพ่ือน ๆ                     
     ในที่ท ำงำนเสมอ 

 
   พระสมุทรสุดลึกล้น    คณนำ 

สำยดิ่งทิ้งทอดมำ      หยั่งได้ 
เขำสูงอำจวัดวำ         ก ำหนด 
จิตมนุษย์นี้ไซร้         ยำกแท้หยั่งถึง 

 

17. บทประพันธ์ข้ำงต้นสอนในเรื่องใด 
 ก.  กำรมีน้ ำใจ 
 ข.  กำรท ำงำน 
  ค.  กำรคบคน 
 ง.  ควำมพยำยำม 

 
  “แม้มิได้เป็นดอกกุหลำบหอม ก็จงยอมเป็นเพียงลดำขำว 

  แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกำว  จงเป็นดำวดวงแจ่มแอร่มตำ” 
 

18. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมำยของผู้แต่ง 
 ก.  ต้องกำรให้มีควำมพอใจในสิ่งที่ตนมี 
 ข.  ต้องกำรให้ทุกคนมีควำมเพียรพยำยำม 
 ค.  ต้องกำรให้เห็นควำมส ำคัญของธรรมชำติ 
 ง.  ต้องกำรให้ทุกคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ  
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19. เพลงกล่อมเด็กในข้อใดแสดงถึงควำมรักของแม่ที่มีต่อลูกได้ชัดเจนที่สุด 
     ก.        นอนเสียเถิด                       ขวัญเจ้ำจะเกิดในดอกบัว 
         แม่เลี้ยงเจ้ำไว้                       เพ่ือจะได้เป็นเพื่อนตัว 
     ข.        เนื้อเอ๋ยเนื้ออุ่นเอย                เนื้อละมุนคือส ำลี 
         แม่ไม่ให้ใครต้อง                  แม่กลัวเจ้ำจะหมองศรี 
     ค.        เนื้อเอ๋ยเนื้ออ่อนเอย            ไม่หลับไม่นอนอ้อนแม่อยู่อำลัย 
         พ่ีเลี้ยงนำงนมอยู่ไหน             ไม่มำไกวให้เจ้ำนอน 
     ง.        นกเขำ เอ๋ย                        ขันตั้งแต่เช้ำไปจวนเย็น 
         ขันให้ดังแม่จะฟังเล่น              เสียงเย็นๆลูกน้อยกลอยใจ 
 
              “จำกก ำเนิดตัวเปล่ำเท่ำกันหมด         มำสู่ยศศักดิ์ศรีที่แตกต่ำง 
         จำกควำมรวยจนชั่วดีทั่วทำง             มำสู่ข้ำงหลุมเศร้ำเน่ำเหมือนกัน 
         มนุษย์เท่ำกันได้เมื่อตำย-เกิด            ควำมดีเลิศชั่วช้ำคือตรำมั่น 
         ไม่มีสัตว์โลกอ่ืนนับหมื่นพัน               ครองชีวันวนเศร้ำเท่ำนรชน 
        มนุษย์รู้จักโลกโชคชีวิต                    รู้จักผิดชอบชั่วดีทั่วถล 
        ประหลำดเหลือเมื่อรู้ว่ำชีวำวน          ไยทุกคนไม่รู้ท ำแต่กรรมดี” 
 

20. บทประพันธ์ข้ำงต้นมีคุณค่ำด้ำนใดเด่นชัดที่สุด 
     ก.    คุณค่ำทำงภำษำ     
    ข.    คุณค่ำทำงสังคม 
     ค.    คุณค่ำทำงคติธรรม    
     ง.    คุณค่ำทำงกำรแพทย์ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ชุดที่ 1 
 

 เครื่ องมือวิจั ยชุดที่  1   เป็น เครื่ องมือที่ ใช้ส ำหรับ เก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนฐำน                       
และหำควำมต้องกำร (Need Analysis) ซึ่งประกอบด้วย 
 1. แบบวิเครำะห์เอกสำรข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 
 2. แบบสัมภำษณ์คณำจำรย์ สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย 
 3. แบบสัมภำษณ์อำจำรย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 4. แบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัด            
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์                   
และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช 
 

ค าชี้แจง 
 ขอควำมกรุณำท่ำนประเมินควำมสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ โดยก ำหนด

คะแนน 5 ระดับคะแนน  โดยให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนรำยข้อดังนี้ 
  ระดับคะแนน 5 หมำยถึง  มีควำมสอดคล้องในระดับมำกที่สุด 
  ระดับคะแนน 4 หมำยถึง  มีควำมสอดคล้องในระดับมำก 
  ระดับคะแนน 3 หมำยถงึ  มีควำมสอดคล้องในระดับปำนกลำง 
  ระดับคะแนน 2 หมำยถึง  มีควำมสอดคล้องในระดับน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมำยถึง  มีควำมสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด 
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แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 

รำยกำรตรวจสอบ ควำมสอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

1. ข้อค ำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
2. ข้อค ำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์      
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
แบบสัมภาษณ์คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 

รำยกำรตรวจสอบ ควำมสอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

1. ข้อค ำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
2. ข้อค ำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์      
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน      

 

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

รำยกำรตรวจสอบ ควำมสอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

1. ข้อค ำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
2. ข้อค ำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์      
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน      

 

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

รำยกำรตรวจสอบ ควำมสอดคล้อง 
5 4 3 2 1 

1. ข้อค ำถำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
2. ข้อค ำถำมครอบคลุมวัตถุประสงค์      
3. กำรใช้ภำษำสื่อควำมหมำยอย่ำงชัดเจน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
         ลงชื่อ..................................................................... 

           (............................................................................) 
                      ผู้เชี่ยวชำญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ชุดที่  2 
 
 เครื่องมือวิจัยชุดที่ 2  เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับเก็บทดลองข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 

 1. แบบประเมินโครงร่ำงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของนักเรียน โดยใช้กำรเรียนรู้
โดยเน้นภำระงำนและกำรโค้ช 
 2. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ           
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
 3. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
วิชำชีพครู 
 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำคุณภำพของเครื่องมือวิจัยดังกล่ำว เพ่ือน ำไปในกำรทดลอง  
กับกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป 
 
ค าชี้แจง 

 ขอควำมกรุณำท่ำนประเมินควำมสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ โดยก ำหนด
คะแนน 5 ระดับคะแนน  โดยให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย / 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 
ระดับควำมสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
1. ปัญหำและควำมจ ำเป็นของหลกัสูตร      
    1.1 ตรงกับสภำพควำมเป็นจรงิของสังคม      
    1.2 มีควำมจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำหลักสตูร      
    1.3 มีควำมจ ำเป็นท่ีต้องพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเชิง
วิเครำะห์และคิดวิเครำะห์ของผูเ้รยีน 

     

2. หลักกำรของหลักสูตร      
    2.1 สอดคล้องกับเป้ำหมำยของสถำบัน      
   2.2 มีประโยชน์ต่อผู้เข้ำรับกำรอบรม      
    2.3 ผู้อบรมสำมำรถน ำไปใช้ไดจ้ริง      
3. เป้ำหมำยของหลักสูตร      
    3.1 ตรงตำมมำตรฐำน      
    3.2  มีควำมชัดเจน      
    3.3 จัดกิจกรรมบรรลุเป้ำหมำย      
4. จุดประสงค์ของหลักสตูร      
    4.1 มีควำมชัดเจน      
    4.2 ครอบคลุมเนื้อหำทุกสำระ      
    4.3 จุดประสงค์น ำไปสู่ตัวช้ีวัดและมำตรฐำน      
5. เนื้อหำสำระ      
   5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค ์      
   5.2 เนื้อหำสำระครบถ้วน      
   5.3 จัดเรียงล ำดับเนื้อหำได้ถูกตอ้งชัดเจน      
6. กิจกรรมกำรฝึกอบรม      
   6.1 ใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย      
   6.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และ 
คิดวิเครำะห ์

     

   6.3 น ำกิจกรรมในศตวรรษท่ี 21 
 มำบูรณำกำร 

     

7. สื่อประกอบกำรอบรม      
7.1 มีสื่อท่ีหลำกหลำย      
   7.2 ใช้ประโยชน์จำกสื่ออย่ำงคุม้ค่ำ      
   7.3 สื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีควำมสนใจ กระตือรือร้น
ในกำรเรียน 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
8. กำรวัดและประเมิลผล      
    8.1 วัดได้ตรงตำมจดุประสงค ์      
    8.2  ประเมินตำมสภำพจริง      
    8.3 วัดและประเมินช้ินงำน/ภำระงำน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
       
 
           ลงชื่อ    ผู้เชี่ยวชำญ 
               (..............................................................) 
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แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม                              
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ฉบับร่าง 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
1. ที่มำของกำรพฒันำหลักสูตร      
    1.1 ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ      
    1.2 หลักกำรและเหตุผล      
    1.3 ตรงกับสภำพควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น      
    1.4 รูปแบบแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ      
2. หลักกำรของหลักสูตร      
    2.1 หลักสูตรมีควำมเป็นไปได้      
    2.2 น ำไปใช้ได้จริง      
    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 เรียงล ำดับเนื้อหำได้อย่ำงเหมำะสม      
5. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้      
    5. 1 กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
    5.2 กระบวนกำรอบรมมีควำมเหมำะสม      
    5.3 สถำนท่ีและระยะเวลำมีควำมเหมำะสม      
    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   
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
       
 
           ลงชื่อ    ผู้เชี่ยวชำญ 
               (..............................................................) 
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แบบประเมินแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้                                         
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
1. มีองค์ประกอบของกำรประเมินแผนกำรจดั 
กำรเรยีนรู้ครบถ้วน 

     

2. ครอบคลุมวัตถุประสงค ์      
3. ข้อควำมมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย      
4. เนื้อหำในกำรประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์      
5. ประเมินพฤติกรรมกำรเขียนแผนได้เหมำะสม      
6. เกณฑ์กำรประเมินมีควำมเหมำะสม      
7. กำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ครอบคลุม 
นิยำมศัพท์เฉพำะด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัด 
กำรเรยีนรู ้

     

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

                    ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมสอดคล้อง 

5 4 3 2 1 
1. ประเมินควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้
ครอบคลมุวัตถุประสงค ์

     

2. แบบประเมินมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
3. ข้อควำมมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย      
4. เนื้อหำในกำรประเมินครอบคลมุพฤติกรรม              
กำรประเมิน 

     

5. ประเมินพฤติกรรมกำรจดักำรเรียนรู้                    
ได้เหมำะสม 

     

6. เกณฑ์กำรประเมินมีควำมเหมำะสม      
7. กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนรู้
สอดคล้องกับนิยำมศัพท์เฉพำะ 

     

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

                    ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรม 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
 เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
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หลกัสูตรและคู่มือฝึกอบรม 
 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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ค าน า 
 

 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู          
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเ รียนรู้โดยเน้น
ภาระงานและการโค้ช เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้
เพ่ือจะให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งเพ่ือมุ่งเน้นให้
น าแนวคิดเน้นภาระงานไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เพ่ือที่จะพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป 

 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช                   
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งสิ้น จ านวน  4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 

  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ  
  หน่วยการเรียนรู้ที่  2       ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย 

  หน่วยการเรียนรู้ที่  3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์  

วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้
โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  ฉบับนี้จะมีประโยชน์และสามารถน าไปใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามสถาบันการศึกษาท่ีมีความสนใจต่อไป 

 
 
 

         ณัฐกิตติ์  นาทา 
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หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ             
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช                    

*********************************************************** 
 
สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร 
 พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้กล่าวไว้พระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะให้คนในชาติมีการศึกษาที่ดีนั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการปลูกฝังความรู้ต่าง 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 และทักษะในการแก้ปัญหา Creativity and Innovation (ทักษะด้าน 
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้าน               
ความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information and Media 
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)  Computing  and ICT Literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  (วิจารณ์ พานิช, 2555: 19)  

 การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคัญเพราะช่วยให้พิจารณาเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด 
ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ สุนันท์  
อัญชลีนุกูล และคณะ (2544: 98) ยังกล่าวถึงความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์มีความส าคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับทุกคน เพราะเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพ่ือ
พิจารณาส่วนประกอบความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่าน และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ท าให้ค้นพบข้อเท็จจริง หรือ ข้อสรุปที่ถูกต้องและเข้าใจ
ความคิดของผู้เขียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ        
การส่งเสริมให้มีผู้ได้เกิดทักษะดังกล่าว นอกจากทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้ว การคิดวิเคราะห์
ก็นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังเช่นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2544: 1) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็น
ส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้  การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ  ใคร่ครวญในเหตุ
และผล  โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรอง เพ่ือความถูกต้องแจ่มแจ้งชัดเจน  มิใช่พิจารณาเพียงแต่การ
วิเคราะห์โดยการแยกแยะหาความส าคัญ  ความสัมพันธ์และหลักการด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณา
ใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้ได้ข้อความจริง 

 แม้ว่าการอ่านเชิงวิ เคราะห์และคิดวิ เคราะห์  จะมีความส าคัญดั งกล่าวข้างต้น                         
แต่ปัจจุบันยังพบว่า นักเรียนไทยยังมีคุณภาพในด้านนี้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จากผลของการ
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ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) 
ประจ าปี 2012   พบว่านักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวม 
มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ การอ่านของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ มีผลการ
ประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน  นักเรียนไทยกลุ่มที่มีการอ่านต่ ากว่า
ระดับพ้ืนฐาน (ไม่ถึงระดับ 2) ยังคงมีอยู่ถึงหนึ่งในสาม (33%)  นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการ
อ่านตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปมีประมาณสองในสาม (67%) นักเรียนไทยที่มีความสามารถในการอ่าน 
สูงกว่าระดับพ้ืนฐานขึ้นไปมีประมาณหนึ่งในสาม (31%) และความสามารถการอ่านในระดับสูง 
(ระดับ 5 และ 6) เกือบไม่มีนักเรียนไทยที่มีความสามารถอยู่ในระดับนี้ (0.9%) ในขณะที่ประเทศ
เอเชียที่มีคะแนนสูงมีนักเรียนกลุ่มนี้ ในสัดส่วนสูง ได้แก่ เชี่ยงไฮ้-จีน (25%) ฮ่องกง-จีน (17%)   
สิงคโปร์ (21%) ญี่ปุ่น (18%) เกาหลี (14%) และเวียดนาม (5%) (สถาบันส่งเสริมการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556: 14-15)  นอกจากนี้ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Education Test: O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับ      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทยพบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 42.64 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 49.36 ซึ่งเป็นคะแนนที่  
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ร้อยละ 50 (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2558: 2)  

 การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน หรือ task-based learning เป็นการเรียนรู้ โดยเน้น   
ภาระงานเป็นสื่อกลาง ผู้ เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนการภาระงาน  โดยแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรม     
จะช่วยจูงใจ ท้าทายผู้เรียนให้ภาระงานจนบรรลุเป็นชิ้นงานขณะปฏิบัติงานผู้เรียนได้ใช้ภาษา     
อย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายมากกว่าความถูกต้อง การภาระงานนี้จะช่วยให้ผู้เรียนท างานเป็น
ระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ท าให้เกิดชิ้นงานในการภาระงาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และสามารถท าให้
ผู้เรียนพูดและเขียนได้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ใช้ฝึกระบวน
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการที่เน้นภาระงาน โดยครูจะจัดกิจกรรมหรือ
มอบหมายงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ มีการโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่าง  
การปฏิบัติภาระงาน ซึ่ง Willis  (1996: 137) and Frost  (2005: online) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการเรียนแบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) ว่า เป็นการน าความรู้ที่เรียนแล้วมาเพ่ิมพูน
ด้วยการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพูดและการเขียน มีปฏิสัมพันธ์     
กับผู้อ่ืน ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความสนุกสนาน และเกิดความท้าทายในการปฏิบัติจริง 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 นับว่าเป็นนักศึกษาที่เตรียม   
ฝึกประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพครู   ในอนาคตหากนักศึกษาเหล่านี้ยังขาดทักษะ            
หรือกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการจัดการเรียนรู้            
เพ่ือเสริมสร้างทักษะอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จะท าให้เกิดปัญหาหรือส่งผลไปยัง
นักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูกลุ่มนี้  และจากการสังเกตการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู พบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความม่ันใจในการสอนและมีการน าเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อยก็อาจท าให้ผู้เรียนไม่กระตือรือร้นในการเรียน  ไม่สนใจ      
หรือเบื่อการเรียน  โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเฉพาะการบรรยาย จนท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้    
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การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้สะท้อนผลการจัดการเรียน
การสอนเท่าที่ควรหรือการนิเทศยังเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่กล้าที่จะสอบถามหรือขอค าแนะน า         
จากอาจารย์หรือครูพ่ีเลี้ยงได้ 

 กระบวนการโค้ช (Coaching  Approach) เป็นกระบวนการที่เป็นเครื่องมือส าคัญ        
ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้โค้ชคอยชี้แนะ และให้ค าปรึกษาผู้รับการโค้ชอย่างใกล้ชิด ท าให้ผู้ได้รับการโค้ชตระหนักรู้ถึง     
ความเป็นไปของตนเองและจุดที่ตนเองยืนอยู่ในทุก ๆ ด้าน อันมีความส าคัญยิ่งต่อการก าหนด
เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเองที่จะน าไปสู่
เป้าหมายนั้นด้วย  ความมุ่งม่ันและตั้งอยู่บนทัศนคติท่ีดีผู้ที่มีบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้ 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจจะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และให้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาทักษะการการอ่านเชิงวิเคราะห์
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ทั้งนี้ได้มีการใช้แนวคิดเน้นภาระงาน หรือ task-based learning (Tbl)  
และการโค้ช (Coaching Approach)  มาเป็นกระบวนการช่วยพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
 

หลักการของหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช       
มีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่ ง เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีครู 
 2. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
 3. เป็นหลักสูตรที่น าแนวคิด task-based learning มาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
 4. เป็นหลักสูตรที่มีการติดตาม ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Approach) เพ่ือเป็น
การติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช       
มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู              
ให้สูงขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
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 3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้     
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ได้อย่างถูกต้อง 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน าแนวคิด task-based learning ไปใช้                     
ในการจัดการเรียนรู้ 
 5. เพ่ือติดตาม ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์      
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
 

สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วยสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของการอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์  
 2. ประเภทของการอ่าน 
 3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห ์
 4. ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์   

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของการคิดและคิดวิเคราะห์ 
 2. ลักษณะของการคิดและคิดวิเคราะห์ 
 3. ประเภทของการคิด 
 4. ขั้นการเรียนรู้ของบลูม 
 5. กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 6. ประโยชน์ของการฝึกคิดวิเคราะห์ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน  ประกอบด้วย
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของ task-based learning 
 2. หลักการสอนตามแนวคิด task-based learning  
 3. ขั้นตอนของการสอน task-based learning 
 4. ประโยชน์ของ task-based learning 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี...น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 5. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 
 รายละเอียดแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังแสดงผลตามตารางที่ 41 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

หน่วยท่ี 1 
ทักษะการอ่าน...สะพาน               
สู่ความส าเร็จ 

1. ผู้เข้าอบรมบอก 
ความหมายของการอ่าน 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ 
2. ผู้เข้าอบรมบอกบอก 
ความแตกต่างประเภท 
ของการอ่านได้ 
3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
4. ผู้เข้ารับการอบรม 
บอกคุณค่าและ 
ประโยชน์ของการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ได้ 
5. ผู้เข้าอบรมออกแบบ 
ใบงานและตั้งค าถาม 
เชิงวิเคราะห์ได้ 
 
 
 
 

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

1. เล่นเกม ทายสีจากป้าย 
2. ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัย 
3. ดูวีดิทัศน์รายงานสถิติ 
การอ่านหนังสือของเด็กไทย 
จากนั้นร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น 
4.แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  
ท าใบงานท่ี 1 เรื่อง รู้ก่อนอ่าน 
5. ผู้เข้าอบรมออกมาน าเสนอ 
ใบงานท่ี 1 
6. แจกเอกสารการเรียนรู้ที่ 1  
7. วิทยากรบรรยายความรู้ตาม 
ประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ความหมาย ความส าคัญของ 
การอ่านและการอ่านเชิง 
วิเคราะห์ แนวทางการจัด 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน 
 และประโยชน์ของการอ่าน 
เชิงวิเคราะห์ 

1. โปรแกรมน าเสนอ 
ภาพนิ่ง 
2. วีดิทัศน์ เรื่อง 
 รายงานสถิติการอ่าน 
ของเด็กไทย 
3. เอกสารการเรียนรู้ 
ที่ 1 เรื่อง ความรู้ 
เกี่ยวกับการอ่าน  
4. เอกสารการเรียนรู้ 
ที่ 2 เรื่อง ความรู้ 
เกี่ยวกับการอ่านเชิง 
วิเคราะห์ 
5. ใบงานท่ี 1 เรื่อง รู้ 
ก่อนอ่าน 
6.ใบงานท่ี 2 เรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน 
7 .ใบงานท่ี 3 เรื่อง  
การออกแบบช้ินงานท่ี
ส่งเสริมการอ่านเชิง
วิเคราะห ์

8 ช่ัวโมง 1.ตรวจใบงาน 
ที่ 1, 2 และ 3 
2. สังเกต 
พฤติกรรม 
การอบรม 
3. ประเมิน 
การน า 
เสนอผลงาน 
4. ตรวจ 
แบบทดสอบก่อน
อบรม 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หน่วยที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

   8. แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผล 
การฟังบรรยายจากวิทยากร 
9. ผู้เข้าอบรมท าใบงานท่ี 2 
10. ผู้เข้าอบรมท าใบงานท่ี 3  
จากนั้นสรุปความรู้ทีไ่ด้จากการ
ท าใบงาน 
11. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผล 
การท าใบงานท่ี 3 
12. สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และสะท้อนผลการเข้ารับ 
การอบรม 

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

 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
ทักษะ การคิด...พิชิต 
เป้าหมาย 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คิดและคิดวิเคราะห ์
2. ผู้เข้าอบรมจ าแนก 
ขั้นการเรียนรู้ของบลูมได ้
3. ผู้เข้าอบรมบอก
ลักษณะระดับของ 
การคิดได ้

1. ความหมายของ 
การคิดวิเคราะห ์
2. ลักษณะของการคดิ
และคิดวเิคราะห ์
3. ประเภทของการคดิ 
4. ขั้นการเรียนรู้
ของบลูม 

1. เล่นเกม มหศัจรรย์แห่ง
ผ้าขาวม้า 
2. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 
5-6 คน จากนั้นศึกษาเอกสาร
การเรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการคดิ 
3. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มท า 
ใบงานท่ี 1 เรื่อง การคิด 

1. โปรแกรมน าเสนอ 
ภาพนิ่ง 
2. เอกสารการเรียนรู ้
ที่ 1 เรื่อง ความรู้ 
เกี่ยวกับการคดิ 
3. เอกสารการเรียนรู ้
ที่ 2  เรื่อง ความรู้ 
เกี่ยวกับการคดิวิเคราะห ์

8 ช่ัวโมง 1. ตรวจใบงาน 
ที่ 1 2 และ 3 
2. สังเกต 
พฤติกรรม 
การอบรม 
3. ประเมิน 
การน าเสนอ 
ผลงาน 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หน่วยที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

 4. ผู้เข้าอบรมบอก
กระบวนการคดิวิเคราะห ์
ได ้
5. ผู้เข้ารับการอบรม
บอกประโยชน์ของ 
การคิดวิเคราะห์ได ้
 
 

5. กระบวนการคิด
วิเคราะห ์
6. ประโยชน์ของ 
การฝึกคดิวิเคราะห ์
 
 

4. ผู้เข้าอบรมส่งตัวแทนออกมา
น าเสนอใบงานท่ี 1 เรื่องการคิด 
5. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ 
ความหมาย ความส าคัญ 
ลักษณะ ประเภท และประโยชน์
ของการคิด 
6. ร่วมกันสรุปและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับการคิด 
7. ผู้เข้าอบรมเล่นเกม  
ช่วยกันคิด พิชิตรางวัล 
8. วิทยากรบรรยายความรู้
เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ลักษณะ  ประเภท และ
ประโยชน์ของการคดิวิเคราะห ์
9. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มศึกษา
เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  
การคิดวิเคราะห ์
10. ผู้เข้าอบรมท าใบงานท่ี 2 
เรื่องการคิดวเิคราะห์ จากนั้น
น าเสนอผลงาน 

4. ใบงานท่ี 1 เรื่อง   
การคิด 
5. ใบงานท่ี 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 จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวล
า 

การวัดและ
ประเมินผล 

   11. สมาชิกแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  
12. ผู้เข้าอบรมและวิทยากรสะท้อน
ผลการอบรม 

   

หน่วยท่ี 3 
task-based 
learning : แนวคิด
มุ่งเน้นภาระงาน 

1. ผู้อบรมบอกความหมาย
ของ task- based 
learning  ได ้
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด task-
based learning ได ้
3. ผู้เข้าอบรมเขียนขั้นตอน
การสอนตามแนวคิด task-
based learning ได ้
4. ผู้เข้าอบรมบอกหลักการ
สอนตามแนวคดิ task-
based learningได ้
5. ผู้เข้าอบรมบอก
ประโยชน์ของแนวคิด task-
based learning ได ้

1. ความหมายของ 
task-based learning 
2. หลักการสอนตาม
แนวคิด task-based 
learning 
3. ขั้นตอนของ 
การสอน task-based 
learning 
4. หลักการสอนตาม
แนวคิด task-based 
learning 
5. ประโยชน์ของ 
task-based learning 

1. เล่นเกม เปดิ- หุบ 
2. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์การสอนที่
เน้นบรรยายและการสอนที่เน้นให้
ผู้เรยีนท าภาระงาน จากนั้นแสดง
ความคิดเห็น 
3. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 
คน จากนั้นร่วมกันเขียนความรู้
เกี่ยวกับการสอนที่ผ่านมาของ
ตนเอง 
4. ผู้เข้าอบรมรับเอกสารการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง แนวคิด task-based 
learning 
5. วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ 
ความหมาย แนวคดิ หลักการ 
ขั้นตอน และประโยชน์ของแนวคิด 
task-based learning  

1. โปรแกรมน าเสนอ
ภาพนิ่ง 
2 .วีดิทัศน์ เรื่อง  
การสอนแบบดั้งเดิมกับ
การสอนเน้นการลงมือ
ปฏิบัต ิ
3. ใบงานท่ี 1 task-
based learning 
4. กิจกรรมจติปัญญา 
5. เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ 
6. เอกสารการเรียนรู้ที่ 
1เรื่อง แนวคิด task-
based learning7.
กระดาษชารต์ 

8 ช่ัวโมง 1.ตรวจใบงาน 
ที่ 1  
2. สังเกต
พฤติกรรม 
การอบรม 
3. ประเมิน 
การน าเสนอ
ผลงาน 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หน่วยที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

    6. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรับใบ
งานท่ี 1 เรื่อง task-based 
learning 
7. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลการท า
ใบงานท่ี 1 เรื่อง task-based 
learning 
8. ผู้เข้าอบรมและวิทยากร
ร่วมกันสะท้อนผลการอบรม 

 
 
 
 
 
 

  

   9. สมาชิกกลุ่มอื่นร่วมกัน
อภิปราย แสดงความคดิเห็นและ
วิพากษ์วิจารณ์การน าเสนอ
ผลงานของเพื่อน 
10. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 
5–6 คน จากนั้นร่วมกันคัดเลือก
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ดยเน้นภาระงาน ที่คิดว่า
ดีและเหมาะสมทีสุ่ด 
11. สมาชิกปรึกษาหารือกัน 
และร่วมกันแสดงบทบาทสมมติ
การสอนตามแผนท่ีเขยีนไว ้

9.แบบวัดความรู้ความ
เข้าใจฯ หลังเรียน 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หน่วยที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

   12. แต่ละกลุม่ออกมาแสดง
บทบาทสมมติการจดัการเรียนรู้
ตามแผนทีเ่ขียนไว้ กลุม่ละ 30 
นาที 
13. ร่วมกันสะท้อนผลการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ดยเน้นภาระงาน 
14. ผู้เข้ารมอบและวิทยากร
ร่วมกันสรุปการอบรมตั้งแต่
หน่วยท่ี 1-4 
15. ผู้เข้าอบรมท าแบบวัดความรู้
หลังการอบรม จ านวน 40 ข้อ 
เป็นแบบปรนัย ซึ่งเป็นแบบวัด
ความรู้ชุดเดียวกันกับก่อนอบรม
แต่สลบัข้อกัน 
17. ปิดการอบรม 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หน่วยที ่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

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

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ้
2. ผู้เข้าอบรมบอก
องค์ประกอบ หลักการ 
และขั้นตอนของแผนการ
จัดการเรียนรู้ได ้  
3. ผู้เข้าอบรมเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรูโ้ดยเน้น
ภาระงานได ้
4. ผู้เข้าอบรมจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ดยเน้นภาระงาน
ได ้
 

1. ความหมายของ
แผนการจดัการเรียนรู ้
2. ความส าคัญของ
แผนการจดัการเรียนรู ้
3. องค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู ้
4. หลักในการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู ้
5. รูปแบบการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู ้
6. แผนการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้การ
เรียนรูโ้ดยเน้น 
ภาระงาน    

1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดูวีดิทัศน์
เพื่อเปรียบเทยีบเกี่ยวกับการสอน
ที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อนกับการ
สอนที่มีแผนการจัดการเรยีนรูไ้ว้
ล่วงหน้าจากนั้นสุม่ถามผู้เข้าอบรม 
2. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  
5-6  คน วิทยากรบรรยายความรู้
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดรู ้
3. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้
การเรยีนรู้โดยเน้นภาระงาน    
4. ผู้เข้าอบรมจับคู่กัน จากนั้นส่ง
ตัวแทนออกมารับใบงานท่ี 2 
5. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแตล่ะคู่
ออกมาน าเสนอผลการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนรูโ้ดยเน้นภาระงาน    
6. วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกัน
สะท้อนผลการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู ้

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

8 ช่ัวโมง 1 .  ต รวจ ใบ
งาน 
ที่ 1และ 2  
2. สังเกต 
พฤติกรรม 
การอบรม 
3. ประเมิน 
การน าเสนอ 
ผลงาน 
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ตารางที่ 41 แสดงรายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หน่วยที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ระยะเวลา การวัดและ
ประเมินผล 

   7. ผู้เข้าอบรมแสดงบทบาท 
สมมติการจดัการเรียนรู้โดยใช้
การเรยีนรู้โดยเน้นภาระงาน    

   

รวม     32 ช่ัวโมง  
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กระบวนการฝึกอบรม 
 ในทุกหน่วยการอบรม จะใช้กระบวนการฝึกอบรม 5 ขั้น ได้แก่ 

 ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation) 
 เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการ
อบรม ซึ่งวิทยากรต้องหาสิ่งเร้าความสนใจผู้ เข้ารับการอบรมโดยอาจให้เล่นเกม  หรือดูวีดิทัศน์ใน 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะอบรม จากนั้นเป็นการซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน 

 ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brain Storming) 
 เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมรวมพลังสมอง ระดมความคิดและ
ปรึกษาหารือกันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรืออบรม แบ่งกลุ่ม  แบ่งหน้าที่กันและมอบหมายภาระงาน
ภายในกลุ่ม  

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) 
 เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกิจกรรมอาจจะให้ศึกษาเอกสารการเรียนรู้ ท าใบงาน  น าเสนอผลงานเกี่ยวกับ
ประเด็นที่วิทยากรมอบหมายให้ 

 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion) 
 เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปบทเรียนที่ได้รับการ
อบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจสรุปในรูปแบบการบันทึกลงในกระดาษชาร์ต สมุดบันทึก หรือ
แผนภาพความคิด จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้ 
 ขั้นที่ 5  สะท้อนผล (Refection) 
 เป็นขั้นตอนที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสะท้อนผล   
การอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ 
ซึ่งผลที่ได้จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และเจคติที่ดี
ต่อไป  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ท าแบบทดสอบก่อนอบรม 
 2. เตรียมความพร้อม 
 3. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม 
 6. ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลงาน 
 7. ท าแบบทดสอบหลังอบรม 
 8. ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนหลังจากออกแบบการเรียนการสอน 
 9. สะท้อนผลการอบรม 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรฝึกอบรม 
 2. โปรแกรมน าเสนอภาพนิ่ง 
 3. วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
 4. เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualize) 
 5. เกม 
 6. แบบทดสอบ 
 7. ใบงาน 
 8. เอกสารการเรียนรู้ 
 9. กระดาษชาร์ต 
              10. ปากกาเคมี 
              11. กระดาษ A4 
 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. เพื่อพัฒนาการจัด 
การเรยีนรู้ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูให้สูงขึ้น 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. น าเสนอผลงาน 
4. ทดสอบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การเรยีนรู ้
 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน 
4. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
5. แบบวัดความรู้ความเข้าเกี่ยวกบั
การจัดการเรยีนรู้ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 
40 ข้อ เป็นแบบปรนัย 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ให้สูงข้ึน 
 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. น าเสนอผลงาน 
4. ทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิง 
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห ์

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
4. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
5. แบบวัดความสามารถดา้น
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และ 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน จ านวน 
20 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

3. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
น าแนวคิดเน้นภาระงาน 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. น าเสนอผลงาน 
 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
4. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 
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วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ออกแบบแผนการจัด 
การเรยีนรู้โดยใช้ 
การเรยีนรู้โดยเน้น 
ภาระงาน ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. ประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้
4. น าเสนอผลงาน 

1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
3. แบบประเมินความสามารถใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
4. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

5. เพื่อติดตาม การโค้ช
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
การจัดการเรยีนรู ้
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การจัดการเรยีนรู ้
 

ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  
ขั้นไป 

 
เกณฑ์การผ่านการอบรม 
 1. ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 
 2. ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจผ่านร้อยละ 80 

 3. ผู้เข้าอบรมต้องท างานกลุ่ม และน าเสนอผลการท างานอย่างน้อยร้อยละ 80 
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แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์               

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 

ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์               

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 
 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
หน่วยที่ 1: ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ  (8 ชั่วโมง) 

 
ขั้นที ่ สาระการ

เรียนรู ้
ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับ 

การอบรม 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู ้

การวัดและ
ประเมิน 

ผล 

ขั้นที่ 1 
เร้าความสนใจ 
(Stimulation) 
 

เกมทายสี
จากปา้ย 

30 นาที เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ก่อนการอบรม 

น าเล่นเกม เล่นเกม/
ตอบค าถาม 

เกมทายสีป้าย - สังเกตการณ์ 
ตอบค าถาม 
- การม ี
ส่วนร่วม 

ขั้นที่ 2 
ระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 
 

การ                                                                                          
แบ่งกลุ่ม
ท างาน 

30 นาที เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมวางแผน 
ปรึกษาหารือ
กันในการ
ด าเนินกิจกรร 

คอยให้
ค าแนะน า 

ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็น 

- - สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 

ขั้นที่ 3 
ปฏิบัติงาน 
(Action) 
 

1. ความ 
หมายของ
การอ่าน 
และการ
อ่านเชิง
วิเคราะห์
ได้ 
2. ความ 
แตกต่าง
ประเภท
ของการ
อ่านได้ 
3. มี 
ความรู้
ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกบั
การอ่าน
เชิง
วิเคราะห ์
4. คุณค่า 
และ
ประโยชน์
ของการ
อ่านเชิง
วิเคราะห์
ได้ 
5. การ 
ออกแบบ
ใบงานและ
ตั้งค าถา 

2 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าอบรม 
บอก
ความหมาย
ของการอ่าน 
และการอา่น
เชิงวิเคราะห์ได้ 
2. ผู้เข้าอบรม 
บอกความ
แตกต่าง
ประเภทของ
การอ่านได ้
3. ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การอ่านเชิง
วิเคราะห ์
4. ผู้เข้ารับการ
อบรมบอก
คุณค่าและ
ประโยชน์ของ
การอ่านเชิง
วิเคราะห์ได ้
5. ผู้เข้าอบรม 
ออกแบบใบ
งานและตั้ง
ค าถามเชิง
วิเคราะห์ได ้

1. บรรยาย 
2. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

ฝึกปฏิบัติ
แบบม ี
ส่วนร่วม 

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

1. ตรวจ 
ใบงาน 
2. สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
ทดสอบ 
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ขั้นที ่ สาระการ
เรียนรู ้

ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับ 

การอบรม 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู ้

การวัดและ
ประเมิน 

ผล 

 เชิง
วิเคราะห์
ได้ 

      

ขั้นที่ 4 
สรุปและ
อภิปราย 
(Discussion) 
 

1. 
กิจกรรม 
สวัสดี 
2. การ 
สรุป
ความรู้
ความ
เข้าใจเร่ือง
การอ่าน 
และการ
อ่านเชิง
วิเคราะห ์
 

2 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าอบรม 
ท ากิจกรรม
สวัสด ี
2. ผู้เข้าอบรม 
สรุปความรู้ที่
ได้จากการอา่น
และการอา่น
เชิงวิเคราะห์ 

คอยให้
ค าแนะน า 
ชีแนะ 

ร่วมกันสรุป
ความรู้ 

ใบงานที่ 3  
เร่ือง การ 
ออกแบบ
ชิ้นงานที่
ส่งเสริมการ
อ่านเชิง
วิเคราะห ์

1. ตรวจ 
ใบงานที่ 3 
2. สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 

ขั้นที่  5  สะทอ้น
ผล (Refection) 

การ
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน 

1 ชั่วโมง 
30 นาที 

1. ผู้เข้าอบรม 
แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ
ผลงาน 
2. ผู้เข้าอบรม 
และวิทยากร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อน
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

คอยให้ค า
ชี้แนะ 
ปรึกษา 
2. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน 

- 1. สังเกต 
พฤติกรรม 
การท างาน 
 

รวมเวลาการเขา้รับการอบรม 8 ชั่วโมง      

รวมเวลาการปฏิบตัิกิจกรรม
ขณะอบรม 

6 ชั่วโมง 
30 นาท ี
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   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
ทักษะการอ่าน...สะพานสู่ความส าเร็จ 

 

มโนทัศน์ 
 การอ่านเป็นเครื่ องมือส าคัญในการพัฒนามนุษย์ ให้ ไปสู่ ความเจริญก้าวหน้า            

และความส าเร็จในหน้าที่การงานและชีวิต การอ่านเป็นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ในขณะเดียวกัน      
ก็สร้างความบันเทิง   และจรรโลงใจให้แก่ผู้อ่านเช่นเดียวกัน  การอ่านที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่านแล้ว
ตอบได้ว่า ใครท าอะไร ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก
การอ่าน   

 การอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ จากการอ่านได้ ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546: 10) ได้กล่าวว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้
ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด สติปัญญาและความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่านการฝึกแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้
ผู้อ่านมีความรู้กว้างขวางและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา       
เพ่ือแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเองการถ่ายทอด ความคิดเห็นของตนเองออกมาได้
จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบและน ามาวิเคราะห์เพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็น  
ความคิดเห็นและน าไปพัฒนาความสามารถของตนเองและ ประสบความส าเร็จในการ ท างาน      
และชีวิตครอบครัว 

 ดังนั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในฐานะผู้ที่จะจบการศึกษาแล้วไปประกอบ
วิชาชีพครู จึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างดี
เสียก่อน ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ผู้เข้าอบรมบอกความหมายของการอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ 
 2. ผู้เข้าอบรมบอกความแตกต่างประเภทของการอ่านได้ 
 3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมบอกคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ 
 5. ผู้เข้าอบรมออกแบบชิ้นงานและตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ได้ 
 

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. วิทยากรน าเล่นเกม  ทายสีจากป้าย โดยให้ผู้เข้าอบรมดูโปรแกรมน าเสนอภาพนิ่งที่มี
แผ่นป้ายเขียนตัวอักษรไม่ตรงกับสี  ซึ่งผู้เข้าอบรมอ่านค าตามตัวอักษรที่มีลักษณะสีไม่ตรงกับค าอ่าน  
เช่น  เขียนค าว่า สีแดง  แต่ตัวหนังสือเป็นสีน้ าเงิน  โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอ่านค าว่า สีแดง  
ห้ามอ่านค าว่า สีน้ าเงิน ฯลฯ  
 2. ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบก่อนอบรม จ านวน 40  ข้อ ใช้เวลา 20 นาท ี
 3. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับรายงานสถิติการอ่านหนังสือของเด็กไทย ประจ าปี 
2558  จากนั้นสุ่มถามผู้เข้าอบรมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องดังกล่าว 
 เวลา 09. 30 - 10.00 น.  

 ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
  ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  จากนั้นส่งตัวแทนนออกมารับใบงาน     
ที่ 1 เรื่อง  รู้ก่อนอ่าน   โดยร่วมกันวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีประธาน  
กรรมการ  เลขานุการกลุ่ม   
 เวลา 10. 00 - 10. 30  น. 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) 
  ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามใบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 เวลา 10.30 - 10 .45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 10.45 - 12. 00 น. 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) 
 1. ผู้เข้าอบรมส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่ร่วมกันคิดในใบงานที่ 1  เรื่อง           
รู้    ก่อนอ่าน  โดยออกมาน าเสนอ หน้าห้องประชุม โดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5  นาท ี
 2. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสรุปประเด็นที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
ผลงาน 
 3. วิทยากรแจกเอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน และเอกสาร       
การเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ จากนั้นบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวดังนี้ 
 4. ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของการอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 5. แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 6. ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 7. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มร่วมสรุปผลการฟังบรรยาย 
  โดยสรุปลงในกระดาษชาร์ตที่แจกให้  ผู้เข้าอบรมรับใบงานที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการอ่าน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มท าใบงานดังกล่าว จากนั้นน าไปติดไว้ผนังข้างห้อง 
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 เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 
 เวลา 13.00 - 15.00 น.  

 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion) 
 1. ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม สวัสดี  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม โดยให้
ผู้เข้าอบรมจับคู่กัน ร้องเพลง สวัสดี  ต่างคนต่างสวัสดีซึ่งกันและกัน 
 2. วิทยากรแจกหนังสือเรียนวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /เอกสาร/ต ารา 
วารสาร/นิตยสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นสื่อในการออกแบบชิ้นงาน
ที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 3. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 3  เรื่อง  การออกแบบชิ้นงานที่ส่งเสริมการอ่าน
เชิงวิเคราะห์  จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการท าใบงาน  
 เวลา 15.00 - 15. 15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 15.15 - 16.30 น.  
  ขั้นที่ 5 สะท้อนผล (Refection) 

 1.  ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท าใบงานที่ 3  
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มอ่ืนและวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้น
สะทอ้นผลการน าเสนอดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. โปรแกรมน าเสนอภาพนิ่ง 
 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 เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. ผู้เข้าอบรมบอกความหมายของ
การอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ได้ 

1. ตรวจใบงานท่ี 1 
2. ประเมินการน าเสนอ 
ผลงาน 

1. ใบงานท่ี 1 
2. แบบประเมิน  
การน าเสนอผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
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จุดประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ผ่าน 

2. ผู้เข้าอบรมบอกความแตกต่าง 
ประเภทของการอ่านได้ 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 2 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 2 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 
 

1. สังเกตการตอบค าถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

4. ผู้เข้ารับการอบรมบอกคุณค่าและ 
ประโยชน์ของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ได้ 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 2 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
 

1. ใบงานท่ี 2 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

5. ผู้เข้าอบรมออกแบบช้ินงานและ 
ตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ได้ 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 3 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 3 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
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ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นกระบวนการรับสารที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่ผู้ อ่าน ผู้ที่ อ่านมากย่อมรับรู้ เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย และน าผู้ อ่านไปสู่ความส าเร็จ               
ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงการอ่านไว้ดังนี้ 

 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 1) กล่าวถึงความหมายของการอ่านว่าการรับรู้หรือ
เข้าใจความหมายจากตัวหนังสือ หรือถ้อยค าที่ผู้เขียนสื่อถึงผู้อ่าน นอกจากนี้อาจหมายรวมถึง
เครื่องหมาย และภาพต่าง ๆ  ที่ผู้ส่งสารประสงค์ให้ผู้รับสารได้รับรู้หรือเข้าใจด้วย   

 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 115) กล่าวถึงการอ่านว่า การรับรู้ความหมายของสาร                     
จากลายลักษณ์อักษร การแปลตัวหนังสือออกมาเป็นเสียงและความหมายคือการอ่าน ดังนั้นการอ่าน                     
จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้อ่านต้องเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ได้ดู  

 นภดล จันทร์เพ็ญ (2553: 114) กล่าวว่าการอ่านคือการแปลความหมายของตัวอักษร
เครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องสื่อความหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่ตาออกมาเป็นความคิดความเข้าใจ             
เชิงสื่อสาร แล้วผู้อ่านสามารถน าความคิดความเข้าใจนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป  
 จะเห็นได้ว่า มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการอ่านไว้หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งพอ   
จะสรุปได้ว่าการอ่านคือกระบวนการรับสาร ที่ผู้อ่านต้องแปลความหมายจากตัวอักษร เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 

ความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการศึกษาหาความรู้  เพราะการอ่านนอกจาก 

จะท าให้คนอ่านเกิดสติปัญญาแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่สร้างสรรค์ด้วย มีนักวิชาการ     
หลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 

 กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 87) กล่าวว่าการอ่านเป็นทักษะการรับสารมีความส าคัญ
ดังนี้ 

 1.  เสริมสร้างองค์ความรู้ การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งเพ่ิมพูนความรู้เดิม
ที่มีอยู่ให้มุมมองที่แตกต่างไปจากความรู้หรือความคิดเดิมของผู้ อ่าน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้       
และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านท าให้ผู้อ่านมีความรู้เพ่ิมขึ้น เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์สามารถ      
น าความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการด าเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีดีงามได้ 

 2.  พัฒนาคุณค่าทางอารมณ์  การอ่านมีส่วนช่วยให้ผู้ อ่านได้ รับความสุขหรือ           
ความบันเทิงใจ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมีพัฒนาการทางอารมณ์

เอกสารการเรียนรู้ที ่ 1 

เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัการอ่าน 
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ที่ดีและเมื่อคนมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีแล้วย่อมเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในด้าน      
ต่าง ๆ  ตาม นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการมีอามรณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวที่อ่าน 
 3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การอ่านมีส่วนช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์        
เพราะเม่ือได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ  จะท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้หรือแนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการ    
เพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง  

 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2551: 3) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน ดังนี้ 
 1. การอ่านช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ท าให้มีความเจริญงอกงาม
ทั้งสติปัญญา อารมณ์ และมีส่วนพัฒนาจิตใจได้อย่างดี 
 2. การอ่านมากช่วยส่งเสริมให้เกิดวิจารณญาณในการรับสาร 
 3. การอ่านช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ           
ของสังคมโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านสื่อหนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสารเป็นประจ าจะช่วยให้
เป็น  ผู้รอบรู้ 
 4. การอ่านช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ 
ท าให้ได้รับความเพลิดเพลิน และช่วยให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะการอ่านหนังสือคือ
กิจกรรมคลายความเหงาที่ดีวิธีหนึ่ง 
 5. การอ่านช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพราะผู้ที่อ่านมากย่อมมีโลกทัศน์ที่ กว้างขึ้น     
และรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้เป็นผู้มี เสน่ห์  ที่คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้  

 จากความส าคัญของการอ่านดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านมีความส าคัญในฐานะ         
ที่ช่วยให้ผู้ อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ  เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ อ่าน  ผู้ อ่านเกิด
จินตนาการ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความความเพลิดเพลิน และเกิดการจรรโลงใจเพิ่มมากขึ้น 

   

ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนจะแบ่งตามวัตถุประสงค์อย่างไร      

โดยประเภทของการอ่านมีนักวิชาการหลายท่านได้ไว้ต่าง ๆ  ดังนี้ 
 สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์  และคณะ (2546: 88)  กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้      

แบ่งลักษณะการอ่านเป็น 5 ชนิด คือ 
 1. การอ่านอย่างคร่าวๆ เป็นการอ่านเ พ่ือส ารวจว่า คว รจะอ่านหนังสือเล่มนี้          
อย่างละเอียดต่อไปหรือไม่ โดยอ่านเพียงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค าน า หรือการอ่านเนื้อหาบาง
ตอนโดยรวดเร็ว 
 2. การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านเพ่ือเก็บแนวคิดที่ต้องการ และอ่านข้าม
ตอนที่ไม่ต้องการ 
 3. การอ่านเพ่ือส ารวจเนื้อหา เป็นการอ่านเพ่ือท าเป็นบันทึกย่อ หรือทบทวน เพ่ือสรุป
สาระส าคัญของเรื่องทั้งหมด 
 4. การอ่านเพ่ือศึกษาอย่างลึกซึ้ง เป็นการอ่านละเอียด เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่ อ่าน       
อย่างชัดเจน 
 5. การอ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการอ่านละเอียดเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาว่ามี
ความหมายและมีความส าคัญอย่างไร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ ยวกับเรื่องที่อ่าน 
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เข้าใจกับข้อมูลนั้น ๆ  ในขณะที่กวาดสายตา และต้องรู้จักความส าคัญของเรื่องนั้น 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 
 การอ่านจะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องหาก
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมท าให้การอ่านล้มเหลว  องค์ประกอบของการอ่าน          
มีนักวิชาการได้จ าแนกไว้ดังนี้   

 สนิท ตั้งทวี (2536: 280-281) กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการอ่าน 
 1. ผู้อ่าน  การอ่านจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้อ่าน 
 2.  ตัวอักษร ถ้าผู้อ่านมองเห็นตัวอักษร แล้วอ่านได้ แต่ไม่เข้าใจความหมายของตัวอักษร

ก็จะถือว่าเป็นการอ่านในที่นี้ 
 3. ความหมาย ถ้าผู้อ่านมองเห็นตัวอักษรชัดเจน สามารถเข้าใจความหมายของตัวอักษร

จะถือว่าเป็นการอ่าน แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะมีเพียงทักษะทางด้านความเข้าใจศัพท์ 
 4. เลือกความหมาย ถ้าผู้ อ่านมองเห็นตัวอักษร เข้าใจความหมายของตัวอักษร        

และสามารถเลือกความหมายที่ดีที่สุดในหลาย ๆ ความหมายของค า ที่ถูกห้อมล้อมด้วยปริบท 
(Context) ได้อย่างถูกต้องต้องการศักยภาพ การพินิจพิจารณาด้วยเหตุและผลเช่นนี้ จะถือว่ า      
เป็นการอ่านที่สมบูรณ์ เพราะมีทักษะทางด้านความเข้าใจเนื้อเรื่องและความคิดเชิงวิจารณ์เพ่ิมข้ึน 

 5. การน าไปใช้ การอ่านที่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านมีขบวนการที่ต่อเนื่อง 
ผู้อ่านมองเห็นตัวอักษร เข้าใจความหมายของตัวอักษร สามารถเลือกหาความหมายที่ดี หรือถูกต้อง
ที่สุดจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้อ่าน จนกระทั่งเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ต่อสังคมต่อไป 
การอ่านนี้ถือว่าเป็นการอ่านทีส่มบูรณท์ี่สุด หรืออาจจะเรียกว่า อ่านเป็น เพราะมีความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพ่ิมเติม  

 

ประโยชน์ของการอ่าน 
 การอ่านนอกจากจะมีความส าคัญแล้ว ยังมีประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ 
ดังนี้ 

 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2546: 56-5) กล่าวถึงประโยชน์ของการอ่าน สรุปได้
ดังนี้ 
 1. ท าให้มีความรู้ในวิชาการด้านต่าง ๆ  อาจเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านก็ได้ 
 2. ท าให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์  ซึ่งจะท าให้รู้ทันข่าวสารบ้านเมืองและสภาพการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความ
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วิจารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปรับ         
ความเป็นอยู่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ   
 3. ท าให้ค้นหาค าตอบที่ต้องการได้ การอ่านหนังสือจะช่วยตอบค าถามที่เราข้องใจสงสัย
ต้องการรู้ได้ เช่น อ่านพจนนานุกรม เพ่ือหาความหมายของค า อ่านหนังสือกฎหมายเพ่ือต้องการรู้     
ข้อปฏิบัติ ฯลฯ 
 4. ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ย่อมท าให้
ผู้ อ่านมีความสุขความเพลิดเพลิน  เกิดอารมณ์คล้อยตามอารมณ์ของเรื่องนั้น ๆ ผ่อนคลาย        
ความตึงเครียด ได้ข้อคิด และยังเป็นการยกระดับจิตใจผู้อ่านให้สูงขึ้นได้อีกด้วย 
 5. ท าให้เกิดทักษะและพัฒนาการในการอ่าน ผุ้ที่ อ่านหนังสือสม่ าเสมอ ย่อมเกิด     
ความช านาญในการอ่าน สามารถอ่านได้เร็ว เข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ง่าย จับใจความได้ถูกต้อง เข้าใจ
ประเด็นส าคัญของเรื่อง และสามารถประเมินคุณค่าเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 
 6. ท าให้ชีวิตมีพัฒนาการเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ผู้ที่อ่านมากย่อมรู้เรื่องราวต่าง ๆ มาก   
เกิดความรู้ความคิดที่หลากหลายกว้างไกล สามารถน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน      
ให้ชีวิตมีคุณค่าและมีระเบียบแบบแผนที่ดียิ่งขึ้น 
 7. ท าให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้อ่านมากย่อมรอบรู้มาก      
มีข้อมูลต่าง ๆ สั่งสมไว้มาก เมื่อสนทนากับผู้อ่ืนย่อมมีความมั่นใจไม่ขัดเขินเพราะมีภูมิรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้รอบรู้จึงมักได้รับการยอมรับ 
และเป็นที่เชื่อถือจากผู้อื่น  
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 อ่านเชิงวิเคราะห์  เป็นกระบวนการอ่านที่มุ่งพัฒนาความสามารถในการแยกแยะ 

รายละเอียด เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่อ่านซึ่งมี
นักวิชาการกล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

 

ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ธัญญา สังขพันธานนท์ และคณะ (2548: 77) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

 การอ่านเชิงวิเคราะห์คือการอ่านที่ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของงานเขียนเพ่ือเป็นพื้นฐานน าไปสู่การค้นหาความหมายและสารที่แท้จริงของเรื่องที่อ่าน  
 ชยพร กระต่ายทอง (2552: 52) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

 การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านเรื่องแล้วพิจารณาลักษณะเนื้อหาและพิจารณา
ความสัมพันธ์และข้อสรุปของเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคัญเพราะช่วยให้พิจารณาเรื่อง                
ที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 ปรียา หิรัญประดิษฐ์ (2552: 123) กล่าวถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

 อ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การวิเคราะห์คือการใคร่ครวญแยกออกเป็นส่วน ๆ การอ่าน
วิเคราะห์เป็นขั้นแรกของการวิจารณ์หรือตัดสินสิ่งที่อ่าน ซึ่งต้องมีการอธิบายลักษณะของสิ่งที่อ่านใน
แง่ของรูปแบบ ภาษา และเนื้อหา แล้วจึงจะวิจารณ์หรือประเมินค่าว่าดีหรือเลวอย่างไร  เพราะอะไร 
การอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์นั้นผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผู้แต่ง รู้จุดประสงค์ในการแต่ง          
รู้รูปแบบและโครงสร้างของหนังสือ รู้ในเรื่องภาษา รู้หลักในการวิจารณ์ และรู้จักหนังสือประกอบการ
ค้นคว้าด้วย ที่ส าคัญก็คือต้องอ่านและฝึกการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่เสมอจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่าง
เที่ยงตรงและรวดเร็ว  

 จากความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สามารถเรียกได้หลายชื่อ คือ อ่านวิเคราะห์ อ่านเชิงวิเคราะห์  อ่านวิเคราะห์ความ และอ่านเพ่ือ
วิเคราะห์เป็นการอ่านที่จ าแนกแยกแยะเนื้อหา และใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราว  เหตุการณ์ 
ความสัมพันธ์ และข้อสรุปของเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด ค้นพบข้อเท็จจริง เข้าใจความคิดของผู้เขียน 
น้ าเสียง จุดมุ่งหมาย แก่นของเรื่องและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 

กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านที่ต้องมีกระบวนการในการอ่านซึ่งนักวิชาการ               
หลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

 กรมวิชาการ (2546: 21) กล่าวถึงกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
   ขั้นที ่1 รวบรวมข้อมูล คือ รับรู้เรื่องราวและเข้าใจความหมายจากการสังเกต สนทนา 
ซักถามเล่าเรื่อง บริบท ท่าทาง จากข่าวสาร และข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ 

เอกสารการเรียนรู้ที ่ 2  
เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัการอ่านเชิงวเิคราะห์ 
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 ขั้นที ่2 วิเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ จ าแนกและจับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่าใคร     
ท าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร 
 ขั้นที ่3 สรุป คือ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปประเมินความน่าจะเป็น น่าเชื่อถือ  สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม หาหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงเหตุเชิงผล 
      ขั้นที ่4 ประยุ ก ต์ แ ล ะน า ไป ใ ช้  คื อ  น า ผ ล จ ากกา ร เ รี ย น รู้ สู่ ก า รป ฏิ บั ติ จ ริ ง                        
เลือกอย่างเหมาะสมแล้วน าไปใช้  

 วิมล จิโรจพันธุ์ และประชิด สกุณะพัฒน์ (2547: 228 229) กล่าวว่ากระบวนเชิง
วิเคราะห์ อาจแบ่งได้ดังนี้ 
 1. มองดูว่างานประพันธ์นั้น ๆ ใช้รูปแบบใด  รูปแบบอาจเป็นนิทานเรื่องยาว            
ซึ่งเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ อาจเป็นบทละครร า หรือบทละครพูด อาจเป็นนวนิยายหรือ
เรื่องสั้น อาจเป็นนิราศหรือลิลิต หรืออาจเป็นบทความในหนังสือพิมพ์ หรือเป็นบทความที่ได้
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแล้วมีผู้น ามาพิมพ์ไว้ ฯลฯ 
 2. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
 3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
 4. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการน าเสนอเรื่องนั้น ๆ    

 จากกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็น
กระบวนการที่ประกอบด้วย 4 ข้นตอน ได้แก่  1) รวบรวมข้อมูลที่จะวิเคราะห์ซึ่งอาจจะได้มาจากการ
รับข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่องราว สัมภาษณ์ สอบถาม เป็นต้น 2)พิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียด  
ถี่ถ้วน โดยพิจารณาว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร 3) พิจารณาแยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือเนื้อหา และ 4) สรุปโดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่า    
มีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร   
 

แนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิ งวิ เคราะห์ เป็นการอ่านที่มุ่ ง เน้นพิจารณาเรื่ องราวอย่ างละเ อียด             
แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นให้ได้จากการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์จะต้องมีแนวพัฒนาในการอ่าน
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

 กรมวิชาการ (2546: 62-63) กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เริ่มจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของค าและวลี การใช้ค าในประโยค วิเคราะห์ส านวนภาษา จุดประสงค์  
ของผู้แต่ง ไปจนถึงการวิเคราะห์นัยหรือเบื้อหลังการสร้างหนังสือหรือเอกสารนั้น ทั้งนี้ต้องใช้วิธีอ่ าน
แบบ  ที่สี่ประกอบด้วย คือ อ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วนแล้วจึงแยกแยะออกไปว่าส่วนต่าง ๆ  
นั้นมีความหมายและความส าคัญอย่างไรบ้าง แต่ละส่วนสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ  อย่างไร  

 Adler and Van Doren (1972: 60-187, อ้างถึงใน ชยพร กระต่ายทอง, 2552: 57) 
 แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์มี 3 ระดับ ได้แก่ 
 1. การพิจารณาลักษณะเนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาประเภทและเนื้อหา           
ของเรื่องที่อ่าน ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องและแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการ
น าเสนอ 
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 2. การตีความเนื้ อหา เป็นความสามารถในการพิจารณารายละเ อียดที่ อ่ า น             
โดยการวิเคราะห์ ค าส าคัญ ประโยคสามัญ ย่อหน้าที่มีการโต้แย้ง และระบุแนวคิดของผู้เขียน 
 3. การวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา เป็นความสามารถในการพิจารณาคุณค่าโดยแสดง                
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 จากแนวทางการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่า การอ่าน      
เชิงวิเคราะห์มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้  พิจารณาค า วลี  ประโยค เนื้อหา ส านวน โวหาร แนวคิด
ของเรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ตีความจากเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ใจความส าคัญ ประเด็นการโต้แย้ง 
และแนวคิดของผู้เขียน จากนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาโดยใช้เหตุผลประกอบความคิดเห็นนั้น ๆ   
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ใบงานที่ 1  

เรื่อง รู้ก่อนอ่าน 

ค าชี้แจง 
 ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 -6 คน จากนั้นร่วมกันตอบค าถามดังนี้ 
1. การอ่านมีความส าคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ค ากล่าวที่ว่า อ่านมากรู้มาก จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ถ้าอยากเป็นนักอ่านที่ดีควรท าอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การอ่านท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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ใบงานที่  2 

 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน 

ค าชี้แจง 

 ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นร่วมกันตอบค าถามดังนี้ 
1. ความหมายของการอ่าน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การอ่านจ าแนกได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การอ่านเชิงวิเคราะห์มีความส าคัญอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
5. การอ่านแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
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ใบงานที่  3 
เรื่อง การออกแบบช้ินงานที่ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 
ค าสั่ง 
 ให้ผู้เข้าอบรมค้นหาข้อความหรือเรื่องราวจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร 
อินเทอร์เน็ต พร้อมกับอ้างอิงที่มาให้ถูกต้อง  จากนั้นให้ตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์ที่ได้จากการอ่าน               
ข้อความหรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างน้อย 5 ค าถาม  
 

ตัวอย่างข้อความ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

ตัวอย่างค าถามเชิงวิเคราะห์ 
 1.  จากข้อความข้างต้นผู้เขียนมีเจตนาอย่างไร 
 2.  ข้อความข้างต้นสะท้อนน้ าเสียงของผู้เขียนอย่างไร 
 3.  สิ่งที่ถูกปรุงแต่งมา  ในข้อความดังกล่าวเปรียบได้กับอะไร 
 4.  ข้อความข้างต้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะเหตุใด 
 5.  สารที่ได้จากการอ่านเป็นสารประเภทใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   โดยความเป็นจริงแล้ว  ใจของคนเราไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพียงพอที่จะบันดาลให้ทุกสิ่ง
เป็นไปตามใจอยาก ใจยึดได้เลย  ถ้าจะเป็นได้ก็คือ การท าใจให้เข้าใจสรรพสิ่งที่เกิดที่เป็นว่าที่สุด
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. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://www.gotoknow.org/posts/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการคิด..พิชิตเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์              

 และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 
 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
 



 

 

318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
 

ทักษะการคิด...พิชิตเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์               

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
หน่วยที่ 2: ทักษะการคิด...พิชิตเป้าหมาย (8 ชั่วโมง) 

 
ขั้นที ่ สาระการ

เรียนรู ้
ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับการ

อบรม 

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1 
เร้าความสนใจ 
(Stimulation) 
 

เกม 
มหัศจรรย์
แห่งผ้าขาวม้า 

30 นาที่ 1. เพื่อเตรียม 
ความพร้อมกอ่น
เข้าอบรม 
2. เพื่อฝึก 
กระบวนการคิด
ให้แก่ผู้เข้าอบรม 

น าเล่น
เกม 

เล่นเกม/ตอบ
ค าถาม 

เกม 
มหัศจรร
ย์แห่ง
ผ้าขาวมา้ 

-สังเกตการณ์
ตอบค าถาม 
-การม ี
ส่วนร่วม 

ขั้นที่ 2 
ระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 
 

การวางแผน/
ปรึกษาหารือ
กันภายใน
กลุ่ม 

15 นาที เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้มีการวางแผน 
และปรึกษาหารือ
กันก่อนจะปฏบิัติ
กิจกรรมต่อไป 

คอยให้
ค าแนะน า 

ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

- -สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 

ขั้นที่ 3 
ปฏิบตัิงาน 
(Action) 
 

1.ความหมาย 
ความส าคัญ 
ลักษณะ  
ประเภท 
ประโยชน์ของ
การคิด 
2.ความหมาย 
ความส าคัญ  
ลักษณะ  
ประเภท 
ประโยชน์ของ
การคิด
วิเคราะห์ 
และขั้นการ
การเรียนรู้
ของบลูม 

 
3 ชั่วโมง 
45 นาที 
 

1. ผู้เข้าอบรมมี 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการคิด
และคิดวิเคราะห ์
2. ผู้เข้าอบรมบอก
ลักษณะระดับของ
การคิดและคิด
วิเคราะห์ได้ 
3. ผู้เข้าอบรม 
จ าแนกขั้นการ
เรียนรู้ของบลูมได้ 
4. ผู้เข้าอบรมบอก 
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ได้ 
4.ผู้เข้ารับการ
อบรมบอก
ประโยชน์ของการ
คิดวิเคราะห์ได้ 

1.บรรยาย 
2. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

1. การท า  
ใบงาน 
2.ฝึกปฏิบัติ
แบบมีส่วน
ร่วม 
3.แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การน า 
เสนองาน 

1. ใบงาน
ที่ 1 เรื่อง
การคิด 
2. ใบงาน
ที่ 2 เร่ือง
การคิด
วิเคราะห ์
3. เกม 
ช่วยกัน
คิด พิชิต 
รางวัล 
4.กระดาษ
ชาร์ต 
 

1. ตรวจ 
ใบงาน 
2. สังเกต 
พฤติกรรม
การท างาน 
ทดสอบ 
2.ประเมิน
การน าเสนอ
ผลงาน 

ขั้นที่ 4   สรปุ 
และอภิปราย 
(Discussion) 
 

1. การสรุป 
ความรู้เรื่อง
การคิดและ
คิดเชิง
วิเคราะห ์
2.แผนภาพ
ความคิด 

1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สรุปความรู้เรื่องที่
ได้เรียนมา 

คอยให้
ค าแนะน า 
ชีแนะ 

ร่วมกันสรุป
ความรู้ 

แผนภาพ
ความคิด 

1. ตรวจ 
แผนภาพ
ความคิด 
2. สังเกต 
พฤติกรรม
การท างาน 
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ขั้นที ่ สาระการ
เรียนรู ้

ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับการ

อบรม 

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นที่  5  
สะท้อนผล 
(Refection) 
 

การสะท้อน
ผลการเรียนรู้
ที่ผ่านมา 

45 นาที เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้สะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน
และผลการเรียนรู้
ที่ผ่านมา 

คอยให้ค า
ชี้แนะ 
ปรึกษา 
2. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน 

 1. สังเกต 
พฤติกรรม
การท างาน 
 

รวมเวลาการเขา้รับการอบรม 8 
ชั่วโมง 

     

รวมเวลาการปฏิบตัิกิจกรรมขณะ
อบรม 

6 
ชั่วโมง 
15 นาท ี
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หน่วยการเรียนรู้ที่  2 
ทักษะการคิด...พิชิตเป้าหมาย 

 
มโนทัศน์ 
 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ดังเช่นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 1)  กล่าวว่า  การคิดวิเคราะห์เป็น       
การไตร่ตรอง  ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท้  การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบ  ใคร่ครวญในเหตุและผล  โดยแยกแยะพิจารณาไตร่ตรอง เพ่ือความถูกต้อง
แจ่มแจ้งชัดเจน  มิใช่พิจารณาเพียงแต่การวิเคราะห์โดยการแยกแยะหาความส าคัญ  ความสัมพันธ์
และหลักการด้านเดียวแต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกด้านทุกมุมอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้ได้ข้อความจริง 
ครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้ได้ สอดคล้องกับค ากล่ าว 
ของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 11-12) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะหรือทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ว่า
ครูควรมีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สังคมใหม่มีสิ่งหลอกลวงมาก ครูต้องวิเคราะห์ออกจึงจะบอก
เด็กได้ ขณะเดียวกันต้องคิดอะไรใหม่ ๆ  ไปด้วย 

 ดังนั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้การที่จะเสริมสร้างทักษะดังกล่าวได้นั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดและคิดวิเคราะห์ ตลอดจน
สามารถน าแนวทางการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและคิดวิเคราะห์ 
 2. ผู้เข้าอบรมบอกลักษณะระดับของการคิดและคิดวิเคราะห์ได ้
 3. ผู้เข้าอบรมจ าแนกข้ันการเรียนรู้ของบลูมได้ 
 4. ผู้เข้าอบรมบอกกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ 
 5. 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
บันทึกท่ีแจกให้  เสร็จแล้วน าไปติดไว้ผนังข้าง 
 2. วิทยากรอ่านกระดาษบันทึกของผู้เข้าอบรม จากนั้นอภิปรายถึงวิธีการคิดว่า คนเรา 
มีวิธีคิดที่หลากหลาย เรื่องเดียวกันอาจจะคิดคนละแบบก็ได้ โดยวิทยากรเชื่อมโยงเข้าสู่การจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการคิด 
 เวลา 09. 30 - 09. 45 น.  

 ขั้นที่ 2 ระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
  ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5- 6 คน อาจเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็ได้ 
จากนั้นส่งตัวแทนนออกมารับเอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับการคิด โดยร่วมกันวางแผน
งานที่ได้รับมอบหมาย โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มมีประธาน  กรรมการ  เลขานุการกลุ่ม   
 เวลา 09. 45 - 10. 30  น. 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) 
  ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 1 เรื่อง  การคิด  โดยวิทยากรแจกกระดาษชาร์ต  
ให้กลุ่มผู้เข้าอบรม และผู้เข้าอบรมร่วมกันระดมความคิดเขียนค าตอบจากใบงานลงในกระดาษชาร์ต  
ที่แจกให้ 
 เวลา 10.30 - 10 .45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 10. 45 -  12. 00 น. 
 1. ผู้เข้าอบรมส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานที่ร่วมกันคิดในใบงานที่ 1 เรื่อง การคิด         
โดยออกมาน าเสนอ หน้าห้อง โดยใช้เวลาไม่เกินกลุ่มละ 5 นาท ี
 2. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสรุปประเด็นที่แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
ผลงาน 
 3. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ 
 4. ความหมายของการคิด 
 5. ความส าคัญของการคิด 
 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 ส านวนไทย
ที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์ให้มากที่สุด กลุ่มไหนคิดได้มากที่สุดและถูกต้องถือว่าเป็นฝ่ายชนะ วิทยากรให้
รางวัลแก่กลุ่มที่ชนะในการเล่นเกม 
 2. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังนี้ดังนี้ 
  2.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
  2.2 ความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 
  2.3 ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
  2.4 ประเภทของการคิดวิเคราะห์ 
  2.5 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
  2.6 วิทยากรสุ่มผู้เข้าอบรมตอบค าถาม ดังนี้ 
  2.7 การคิดวิเคราะห์มีลักษณะอย่างไร 
  2.8 ขั้นการเรียนรู้ของบลูมประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  2.9 การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์อย่างไร 
  2.10 ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การคิด
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. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการสรุปความรู้เกี่ยวกับการคิดและการคิด
วิเคราะห์   

 2.  สมาชิกกลุ่มอ่ืนและวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นสะท้อนผล             
การน าเสนอดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. โปรแกรมน าเสนอภาพนิ่ง 
 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. เกมมหัศจรรย์แห่งผ้าขาวม้า 
 8. กระดาษชาร์ต 
 9. แผนภาพความคิด 
              10. ปากกาเคมี 
 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการคิดและคิดวิเคราะห์ 

 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 2 
2. ประเมินการน าเสนอ 
ผลงาน 

1. ใบงานท่ี 1 
2. แบบประเมินการ 
น าเสนอผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าอบรมบอกลักษณะระดับ 
ของการคิดและคิดวิเคราะห์ได้ 
 

1. ตรวจแผนภาพความคิด 
2.สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 2 
2. แบบสังเกต 
พฤติกรรมการท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าอบรมจ าแนกขั้นการเรียนรู้ 
ของบลูมได้ 
 

1. สังเกตการตอบค าถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. แบบสังเกต 
พฤติกรรมการท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

4. ผู้เข้าอบรมบอกกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ได้ 

1. ตรวจใบงานท่ี 2 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
 

1. ใบงานท่ี 2 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างาน 
 

ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80 

5. ผู้เข้ารับการอบรมบอกประโยชน์ 
ของการคิดวิเคราะห์ได้ 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 2 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 3 
2. แบบสังเกต 
พฤติกรรมการท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
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ความหมายของการคิด 
 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย   
ของการคิดไว้ดังนี้ 

 สุวิทย์ มูลค า (2547: 3) การคิด หมายถึง การค้นหาความหมาย ผู้ที่คิดคือผู้ที่ก าลังค้นหา
ความหมายของอะไรบางอย่าง นั่นคือก าลังใช้สติปัญญาของตนท าความเข้าใจกับการน าความรู้ใหม่    
ที่ได้เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือหาค าตอบว่าคืออะไร หรือกล่าวอีกแบบหนึ่ง
ว่าเป็นการเอาข้อมูลเก่าท่ีระลึกได้เพ่ือสร้างเป็นความคิดอ่านเหตุผลหรือข้อตัดสิน 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 7) กล่าวถึงความหมายของการคิดไว้ว่า เป็นพฤติกรรมภายใน
สมองที่อยู่ในลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เป็นกระบวนการแห่งการคิดโดยเริ่ม
จากสภาพหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด วิตกกังวล อารมณ์ตึ งเครียด      
ไม่สบายใจ จึงต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้คลายความรู้สึกไม่สบาย หรือเพ่ือแก้ไขปัญหา
นั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปและเกิดความสุขสบายใจได้  

 จากความหมายของการคิดดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการท างาน
ของสมองที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมที่เข้า
มากระทบและเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลเพ่ือท าความเข้าใจกับการน าความรู้ใหม่ที่ได้
เข้ารวมกับความรู้เดิม หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เพ่ือหาค าตอบว่าคืออะไร ผลของการปรับเปลี่ยน    
การคิดจะช่วยพัฒนาระดับความคิดให้สูงขึ้น  

 

ความส าคัญของการคิด 
 การคิดเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคล                                          
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการคิดไว้ดังนี้ 

 ฆนัท ธาตุทอง (2554 : 23) กล่าวถึงความส าคัญของการการคิดไว้พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 การคิดถือ เป็นปัจจั ยภายในที่ ส าคัญและมี อิทธิพลอย่ างมากต่อการกระท า              

และการแสดงออกท้ังหลายของบุคคล การคิดมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคน ดังนี้ 
 1. คิดเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545                 
ได้กล่าวถึงทักษะการคิดไว้ในมาตรา 24 (2) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกทักษะ
กระบวนการคิด และ (3) ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น  ท าเป็น 
 2. รู้จักคิด  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
ได้ก าหนดการประเมินทักษะการคิดไว้ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  
 3. มีความคิด  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้ก าหนดจุดหมาย    
ที่เก่ียวกับทักษะการคิดไว้ด้วย กล่าวคือ จุดหมายข้อที่ 2 กล่าวว่า  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

เอกสารการเรียนรู้ที ่ 1 

ความรู้เกีย่วกบัการคิด 
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รักการอ่าน และข้อที่ 4 มีทักษะและกระบวนการสอน โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ทักษะการคิด 
 4. การคิดอย่างเป็นระบบ ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี   
ได้เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2547  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิจารณากับกระทรวงศึกษาธิการว่า การคิดอย่างเป็นระบบ 
(System Thinking) สมควรจะจัดการเรียนการสอนข้างต้นในชั้นปีใด อย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชนมากที่สุด 
 5. ฐานสร้างองค์ความรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551          
ได้ก าหนดจุดในข้อ 2 ไว้ว่ามีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตและได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ว่า  ความสามารถในการคิ ด 
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 6. สร้างทักษะทางปัญญา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการคิดไว้ในด้านทักษะทางปัญญา       
ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ทฤษฏีและกระบวนการต่าง ๆ  ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
 จะเห็นได้ว่าการคิดมีความส าคัญต่าง ๆ  กล่าวคือเป็นมุ่งหวังให้ทุกคนเกิดทักษะการคิด
ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของสติปัญญา เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม การกระท าของบุคคลต่าง ๆ  ถ้าหากคิดดี
ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางบวก แต่ถ้าคิดไม่ดีก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางลบ นอกจากนี้
การคิดยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิต สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้น าไปสู่
ความส าเร็จในการเรียน หน้าที่การงานและการประกอบอาชีพได้ 
 

ลักษณะของการคิด 
 ลักษณะความคิดตามที่นักวิชาการกล่าวไว้ มีหลายลักษณะ ดังนี้ 
 1. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 7)  กล่าวถึงลักษณะการคิดระดับ 
พ้ืนฐานที่ จ า เป็นส าหรับผู้ เ รี ยนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในระดับการศึกษาปฐมวัย                
และประถมศึกษา ได้แก่ 
 2. การคิดคล่อง  คือ ให้กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว 
 3. การคิดหลากหลาย คือ คิดให้ได้ความคิดในหลาย ๆ ลักษณะ/ประเภท/ชนิด/รูปแบบ 
ฯลฯ 
 4. การคิดละเอียดลออ คือ คิดเพ่ือให้ได้ข้อมูลอันที่จะส่งผลให้ความคิดมีความรอบคอบ 
มากขึ้น 
 5. การคิดให้ชัดเจน คือ ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยายความได้ด้วย
ค าพูดของตนเอง 
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 ลักษณะการคิดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้คิดทั้งหลาย ซึ่งจะต้องน าไปใช้
ในการคิดลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น 
 1. ลักษณะการคิดระดับกลาง ได้แก่ 
  1.1 การคิดกว้าง คือ คิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่ หลายมุม 
  1.2 การคิดลึกซึ้ง คือ คิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มาและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ซับซ้อน   
ที่ส่งให้เกิดผลต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น 
  1.3 การคิดไกล คือ การประมวลข้อมูลในระดับกว้างและระดับลึกเพ่ือท านาย       
สิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
  1.4 การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัยหรืออุปนัย 
 2. ลักษณะการคิดระดับสูง ได้แก่  การคิดที่ต้องมีกระบวนการ /ขั้นตอนที่มาก          
และซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกว่า กระบวนการคิด  และกระบวนการคิดที่มีความส าคัญและจ าเป็นก็คือ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งหากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมี วิจารณญาณแล้วก็จะได้
ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว ซึ่งสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น น าไปใช้      
ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจที่จะท า   หรือไม่ท าอะไร  การริเริ่ม  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ              
หรือการปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่าง ๆ   
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ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดขั้นสูง  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย      
ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

 ทิศนา แขมมณี (2544: 6) กล่าวถึง ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การแยกข้อมูล  
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้เกณฑ์จัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เข้าใจและเห็น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ   

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 25) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า                             
เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยการตีความ           
การจ าแนกแยกแยะ และการท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่งนั้นและองค์ประกอบอ่ืน ๆ        
ที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ไม่ขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น เหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ ท าให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ประเมิน และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

 เพ็ญศรี จันทร์ดวง (2549: 90) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นวิธีการคิดแยกแยะ
องค์ประกอบหรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ  เรื่อราวหรือเหตุการณ์ การคิดในระดับนั้นต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทางทฤษฏีมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จึงสามารถอธิบายได้ว่า
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  เหล่านั้นอยู่ในสภาพใด และอาจบอกได้ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด  

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 67) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือศึกษาค้นคว้าว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร 
ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างไร เพียงไร 
 จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการท า  
ความเข้าใจและแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ ว่าองค์ประกอบเหล่านั้น          
มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเชิงเหตุผลอย่างไร ทั้งนี้การคิดวิเคราะห์ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินปัญหา ประเมินเหตุการณ์
หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูง มีองค์ประกอบตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

      เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 26-30) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ว่า
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจ และให้เหตุผล    
แก่สิ่งที่เร้าต้องการจะวิเคราะห์ เพ่ือแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็นการสร้าง  
ความเข้าใจต่อสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ที่แต่ละคนใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ  

เอกสารการเรียนรู้ที ่ 2  
ความรู้เกีย่วกบัการคิดวเิคราะห์ 
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ย่อมแตกต่างกันตามความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของแต่ละบุคคล และความสามาร ในการเชื่อมโยง
เหตุผล 
 2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ หมายถึง เราจะคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนั้น เพราะความรู้จะช่วยก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจง
และจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดล าดับ
ความสัมพันธ์อย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ 
 3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม หมายถึง นักคิดเชิงวิเคราะห์ต้องมี
องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ร่วมด้วย เพราะจะน าไปสู่การสืบค้นหาความจริง และเกิดความชัดเจนใน
ประเด็นที่จะวิเคราะห์ของเขตของค าถามจะต้องยึดหลัก 4W 1H  คือใคร (Who) ท าอะไร (What)           
ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) เพราะเหตุใด (How)  
 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หมายถึงความสามารถในการใช้
เหตุผลจ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเท็จ สิ่งใดมีรายละเอียดเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไร  

 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 52) กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ว่า ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพ่ือแปลความสิ่งนั้น
ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม 
 2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ 
 3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของค าถามที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์  
จะยึดหลัก 5W 1H ประกอบด้วย What (อะไร) When (ที่ไหน) Why (ท าไม)  Who (ใคร)                
และ How (อย่างไร) การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ค้นหาค าตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้น
เชื่อมโยงกับสิ่งนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไร  มีองค์ประกอบ
อะไรบ้างที่น าไปสู่สิ่งนั้น มีวิธีการข้ันตอนของการท าให้เกิดสิ่งนี้อย่างไร มีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง 
ถ้าท าเช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  

 จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
ความสามารถในการตีความ ท าความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์                   
ความช่างสังเกต  ช่างสงสัย และช่างถาม ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
 

ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่นอกจากจะมีกระบวนการและองค์ประกอบของการคิดแล้ว 
จะมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์ตามท่ีนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 สุวิทย์ มูลค า (2547: 23-24) จ าแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส าคัญ           
ของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรือ
เหตุการณ์ เป็นต้น 
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 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญ
ต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะน าเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลไว้ 14 ประการ 
 3. การวิเคราะห์หลักการเป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนส าคัญใน
เรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่องการระบุ
จุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่านและรูปแบบของภาษา   
ที่ใช้ เป็นต้น   

 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 กระบวนการคิดเปรียบเสมือนขั้นตอนส าคัญในการที่จะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ 
นักวิชาการหลายท่าน ๆ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2551: 13-14) กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะห์
ไว้ดังนี้  

 1. ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1.1 ก าหนดสิ่ งส า เร็จรูปสิ่ งหนึ่ งหรือเหตุการณ์หรือเรื่องราวเป็นตัวต้นเรื่อง                 
เช่น ต้นไม้  สัตว์ พลเมืองดี  ภาวะโลกร้อน  อาหารส าเร็จรูป  นิทาน  และข่าว 
  1.2 ก าหนดค าถามหรือปัญญาเพ่ือค้นหาความจริง เช่น 
  1.3 ต้นไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร 
  1.4 สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านมได้แก่อะไรบ้าง 
  1.5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีลักษณะอย่างไร 
  1.6 ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากสิ่งใด 
  1.7 อาหารส าเร็จรูปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
  1.8 นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดท่ีดีอะไรบ้าง 
  1.9 จงเรียงล าดับประชากรในภาคต่าง ๆ  ของประเทศจากมากไปน้อย 
                1.10 สาเหตุส าคัญที่ท าให้ถังแก๊สระเบิดคืออะไร 
                1.11 ข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญในวันนี้มีอะไรบ้าง 
                1.12 พินิจพิเคราะห์แยกแยะกระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย เช่น  
 2. ต้นไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์ คือ เป็นร่มเงาบังแสงแดด ต้นไม้บางชนิดเป็นยา    
รักษาโรค ผลไม้น ามาเป็นอาหาร ล าต้นของไม้ยืนต้นน ามาสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยท าเครื่องเรือน 
เครื่องใช้ 

 สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหานั้น ๆ  กล่าวคือ เมื่อจ าแนกแยกแยะตอบค าถามแล้ว  
จะได้ความคิดว่าต้นไม้มีความส าคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือได้ข้อสรุปและน าไปเป็นแนวทาง
ทางการตัดสินใจประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ต่อไป  
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 ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 55) กระบวนการคิดมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์ว่าจะวิเคราะห์อะไร ก าหนดขอบเขตและนิยามของสิ่งที่      
จะคิดให้ชัดเจน เช่น จะวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะ                    
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร เช่น เพ่ือจัดอันดับ 
เพ่ือหาเอกลักษณ์ เพื่อหาข้อสรุป เพื่อหาสาเหตุ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

 3. พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฏี หลักการ กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะใช้หลักใด 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจะใช้หลักความรู้นั้น ควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร เช่น จะจ าแนก
หรือจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม จะใช้เกณฑ์อะไรจ าแนก เช่น เกณฑ์
สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต หรือเกณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชารติหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    
สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ได้เป็นระบบระเบียบชัดเจน 
 จากนักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่จะวิเคราะห์ก่อน 2) ก าหนดค าถามหรือปัญญาเพ่ือค้นหาความจริง
3) พิจารณาข้อมูลความรู้ ทฤษฏี หลักการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และ 4) พิจารณาแยกแยะส่วน   
ต่าง ๆ  ของสิ่งที่จะวิเคราะห์ 

 

ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ 
 ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ ต้องอาศัยทฤษฏีทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ตลอดจนจิตวิทยา
การศึกษาของนักวิชาการประกอบ  ซึ่งพอจะสรุปเป็นแนวทฤษฏีของการคิดวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

 เพียเจต์ (Piaget, อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2548: 64) ได้กล่าวถึงล าดับขั้นพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ 4 ล าดับขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็นขั้นพัฒนาการแรกเกิด 
-2 ปี ความคิดของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการกระท าเด็กยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และยัง
ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ขั้นที่ 2  ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoprational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 
2-7 ปี ความคิดขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ไม่สามารถใช้เหตุผลได้อย่ างลึกซึ้ง สามารถเรียนรู้และใช้
สัญลักษณ์ได้ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Conerete Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ข้ึนกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพ
ในใจและสามารถคิดย้อนกลับได้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้
มากขึ้น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Pormal Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 11-15 ปี  เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 บรูนเนอร์ (Bruner, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548: 66) ได้กล่าวถึงพัฒนาการ                     
ทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ 
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 ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) คือขั้นของการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีการเรียนรู้เกิดจาก
การกระท า 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้เกิดจากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นตอนที่เด็กสร้างมโนภาพ
ในใจได้ และสามารถเรียนรู้ภาพแทนของจริงได้ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ลักษณะและนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ 
 สรุปได้ว่า พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของมนุษย์เป็นไปตามระดับขั้นโดยก าหนดใน    
แต่ละข้ันตามช่วงอายุ เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการกระท าโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
 บลูม (bloom, 1961, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 11-13) ได้จ าแนก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึกหรือ
เจตคติ (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psycho-motor Domain)  ได้กล่าวถึงรายละเอียด
ความรู้ไว้ 6 ระดับ คือ 
 1. ระดับความรู้ ความจ า (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 ความรู้แนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trend and 
Sequence) 
   1.2.3 ความรู้เรื่องการจัดจ าพวกและประเภท (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 และกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อมูล เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก  เป็นระดับความคิด
รวบยอด ข้อเท็จจริง ล าดับของเหตุการณ์ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ 
 2. กระบวนการ เน้นกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติ     
อันเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้ 
 3. ทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่กระบวนการที่
ซับซ้อนขึ้น 
 กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่และเก็บเป็น
คลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้จากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใช้ ในการปฏิบัติการ
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้นั้น 
 ระดับท่ี 2 ขั้นเข้าใจ เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเข้าใจประเด็นความส าคัญ 
 ระดับท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกความเหมือนและความต่าง อย่างมีหลักการ  
การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ข้อผิดพลาดได้     
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การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูล 
 ระดับท่ี 4  ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีค าตอบ
ชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณาหลักฐานสู่   
การสรุปสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานนั้นบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ 
 ระดับท่ี 5  ขั้นบูรณาการความรู้  เป็นการจัดระบบความคิดเพ่ือบรรลุเป้าหมาย         
การเรียนรู้ที่ก าหนด การก ากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู้ 
 ระดับท่ี 6  ขั้นจัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวการณ์เรียนรู้และ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี  

 จากทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ต้อง
อาศัยทฤษฏีสติปัญญาของเพียเจท์ซึ่งมุ่งเน้นล าดับขั้นของการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยซึ่งมี 4 ขั้นตอน  
บรูเนอร์ก็ได้ให้ความส าคัญของขั้นทางปัญญาของมนุษย์ซึ่งมี 3 ขั้นด้วยกัน  ส่วน บลูม จะเป็นการเน้น
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจคติ  นอกจากนี้  มาร์ซาโน ยังได้ให้
ความส าคัญของกระบวนการจัดกระท าข้อมูล 6 ระดับ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 
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 ใบงานที่  1  
เรื่อง  การคิด 

ค าชี้แจง   ผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
บอกความส าคัญของการคิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ท าไมต้องมีการส่งเสริมเรื่องการคิด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การคิดมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..… 
 
ลักษณะของการคิดเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การคิดระดับพื้นฐานกับการคิดระดับสูงแตกต่างกันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่  2   
เรื่อง การคิดวิเคราะห์ 

 
ค าชี้แจง   ผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปองค์ความรู้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการสอนคิดวิเคราะห์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
การคิดวิเคราะห์มีกระบวนการอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
การคิดวิเคราะห์แตกต่างจากการคิดทั่วไปอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 
 
 
 

 
 
 

task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์               

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
 



 

 

339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
 

task-based learning: แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์              

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
หน่วยที่ 3  task-based learning:  แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน (8 ชั่วโมง) 

 
ขั้นที ่ สาระการ

เรียนรู ้
ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับการ

อบรม 

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นที่ 1 
เร้าความสนใจ 
(Stimulation) 
 

1. เกม  
เปิด-หุบ 
2. วีดิทัศน์ 
ตัวอยา่งการ
สอน 

30 นาที เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้เข้า
รับการอบรมและ
เช่ือมโยงสู่
บทเรียน 

1. น าเล่น
เกม 
เปิด-หุบ 
2. เปิด 
วีดิทัศน์
สาธิต
ตัวอยา่ง
การสอน 

ร่วมกิจกรรม เกม  
เปิด-หุบ 

-สังเกตการณ์
ตอบค าถาม 
-การมีส่วน
ร่วม 

ขั้นที่ 2 
ระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 
 

การแบ่งกลุ่ม 30 นาที เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ปรึกษาหารือ  
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1. คอยให้
ค าแนะน า 
ปรึกษา 
หารือ 
2. คอย 
ซักถาม
ประเด็น
ต่าง ๆ กับ
ผู้เข้รับ
การอบรม 

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

- -สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 

ขั้นที่ 3  
ปฏิบตัิงาน 
(Action) 

 

1.ความหมาย
ของ task- 
based 
learning 
2. ขั้นตอน 
การสอนตาม
แนวคิด 
task- 
based 
learning 
3. หลักการ 
สอนตาม 
แนวคิด 
task- 
based 
learning 
4.ประโยชน์ 
ของแนวคิด 
task- 
based 
learningได ้

1 ชั่วโมง  
45 นาที 

1. ผู้อบรมบอก 
ความหมายของ 
task-based 
learningได้ 
2. ผู้เข้าอบรม 
เขียนขั้นตอน 
การสอนตาม 
แนวคิด task- 
based learning 
ได ้
3. ผู้เข้าอบรมบอก
หลักการสอนตาม
แนวคิด task- 
based learning 
ได ้
4. ผู้เข้าอบรมบอก
ประโยชน์ของ 
แนวคิด task- 
based learning 
ได ้
 

1. วิทยากร
บรรยาย
ให้ความรู้
เกี่ยวกบั
แนวคิด 
task - 
based 
learning 

1. แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ท าใบงาน 
3.การมีส่วน
ร่วม 

1. ใบงาน
ที่ 1 เร่ือง
การ task 
-based 
learning 
2.เอกสาร
การ
เรียนรู้ที่ 
1 เร่ือง 
แนวคิด 
task- 
based 
learning 

1. ตรวจ 
ใบงาน 
2. สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 
ทดสอบ 
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ขั้นที ่ สาระการ
เรียนรู ้

ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับการ

อบรม 

สื่อ/
แหล่ง
เรียนรู ้

การวัดและ
ประเมินผล 

 5. ความรู ้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ 
แนวคิด 
task- 
based 
learning 

 5. ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวคิด task- 
based learning 

    

ขั้นที่ 4 
สรุปและ
อภิปราย 
(Discussion) 
 

การน าเสนอ
ผลงาน 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สรุปองค์ความรู้ที่
ได้จาการอบรม 

คอยให้
ค าแนะน า 
ชี้แนะ 

ร่วมกันสรุป
ความรู้ 

- 1.สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 

ขั้นที่  5 
สะท้อนผล 
(Refection) 
 

การสะท้อน
ผลการ
เรียนรู้ 

1 ชั่วโมง 
45 นาที 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้สะท้อน
ผลการเรียนรู้ 

1.คอยให้
ค าชี้แนะ 
ปรึกษา 
2. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

ร่วมกัน
สะท้อนผล
การ
ปฏิบัติงาน 

- 1.สังเกต
พฤติกรรม
การท างาน 
 

รวมเวลาการเขา้
รับการอบรม 

 8ชั่วโมง      

รวมเวลาการ
ปฏิบตัิกิจกรรม

ขณะอบรม 

 6ชั่วโมง      
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หน่วยการเรียนรู้ที่3 
task-based learning:  แนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน 

 
มโนทัศน์ 
            แนวคิด  task-based learning  หรือแนวคิดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงาน 
มากกว่าที่จะคอยฟังหรือเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียว การจัดกิจกรรมตามแนวคิดนี้ จะสามารถมุ่งเน้นฝึก
ทักษะทางภาษาไทยให้แก่ผู้ เรียนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
การน าไปใช้ในการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการอ่านอย่างเต็มที่ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานหรือ  task-
based learning จะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะท าผิดหรือจะถูกแก้ไขสิ่งที่ท าผิดหน้าชั้นเรียนท าให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียน และผู้เรียนมีโอกาสฝึก            
การแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการสื่อสารหลาย ๆ แบบ เช่นการตรวจสอบ ความเข้าใจ การถ่ายทอด             
ความจากค าศัพทท์ี่ไม่คุ้นเคย และการจัดความคิดของผู้อื่น                

 ดังนั้น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จึงจ า เป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องศึกษา                   
ท าความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด task-based learning  เพ่ือน ามาใช้               
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนต่อไป 
 

จุดประสงค์ 
 1. ผู้อบรมบอกความหมายของ task-based learning ได้ 
 2. ผู้เข้าอบรมเขียนขั้นตอนการสอนตามแนวคิด task-based learning ได้ 
 3. ผู้เข้าอบรมบอกหลักการสอนตามแนวคิด task-based learning ได้ 
 4. ผู้เข้าอบรมบอกประโยชน์ของแนวคิด task-based learning ได้ 
 5. 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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 ขัน้ที่ 1 เร้าความสนใจ (Stimulation) 
 1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการเกม เปิด-หุบ โดยให้      
ผู้เข้าอบรมนั่งเป็นแถวยาว จากนั้นให้แบมือซ้ายออก มือขวาให้ท านิ้วชี้ลงที่มือเพ่ือนที่นั่งใกล้  ๆ โดย
วิทยากรจะเล่านิทานให้ผู้เข้าอบรมฟัง  ถ้าผู้เข้าอบรมได้ยินค าว่า หนึ่ง  เมื่อไร ให้ผู้เข้าอบรมหุบนิ้วมือ
ของเพ่ือนตรงกันข้าม อีกทั้งต้องรีบดึงนิ้วชี้ออกมาอย่างเร่งด่วน เพ่ือที่จะไม่ให้เพ่ือนอีกทางหนึ่งหุบเรา
ได้ 
 2. วิทยากรเปิดวีดิทัศน์การสอนที่เน้นบรรยายอย่างเดียวจากนั้นวิทยากรเปิดวีดิทัศน์
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 จากนั้นน าไปติดไว้ผนังข้างห้องประชุม 
 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. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม  รับใบงานที่ 1 เรื่อง task-based learning  และรับ
กระดาษชาร์ต  จากนั้นร่วมกันระดมพลังสมองเพ่ือท าใบงานที่ 1 ลงในกระดาษชาร์ตให้เสร็จ 
 เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 
 เวลา 13.00 - 14.30 น. 

 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion) 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอผลการศึกษาท าใบงานที่ 1 เรื่อง task-based learning  
โดยน าเสนอหน้าห้องอบรม 
 2. ตัวแทนกลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอผลการศึกษาใบงานของกลุ่ม 
ที่น าเสนอหน้าห้องอบรม 
 3. วิทยากรให้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
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 เวลา 14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 14.45 - 16.30 น.  
 ขั้นที่ 5  สะท้อนผล (Refection) 

  วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนสะท้อนผลการน าแนวคิด task-based 
learning   มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นร่วมกันอภิปรายข้อดี และข้อควรพัฒนา 
โดยให้เลขานุการกลุ่มบันทึกลงในแบบสะท้อนผลที่เตรียมไว้ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. โปรแกรมน ำเสนอภำพน่ิง  

 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 เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. ผู้อบรมบอกความหมายของ 
 task-based learning   ได้ 

1. ตรวจใบงานท่ี 1 
 

1. ใบงานท่ี 1 
 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าอบรมเขียนข้ันตอนการสอน 
ตามแนวคิด task-based learning 
ได้ 

1. ตรวจใบงานท่ี 1 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 1 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
 

4. ผู้เข้าอบรมบอกประโยชน์ของ 
แนวคิด task-based learning   ได้ 
 
 

1. ตรวจใบงานท่ี 1 
2. ตรวจแบบสะท้อนผล 
การเรียนรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรมการตอบ 
ค าถาม 
 

1. ใบงานท่ี 1 
2. แบบสะท้อนผล 
การเรียนรู้ 
 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวคิด task-based 
 learning    

1.สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
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  แนวคิด task-based learning เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบัติ เป็นแนวคิดท่ีให้ฝึกการใช้ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดมีจุดเด่น
และหลักการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาของตนเอง การท างานเป็นกลุ่มสัมพันธ์  ซึ่ งมีนักวิชาการ
หลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงทฤษฏีนี้ไว้ ดังนี้ 
 

ความหมายของภาระงาน 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า ภาระงาน (Task) ไว้หลายท่านด้วยกัน พอจะสรุป

ได้ดังนี้ 
 ภาระงาน หรือ (Task) เป็นกิจกรรมหรือการการะท าซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจทาง

ภาษา  ซึ่ง  Long (1985: 89)  กล่าวว่าคือสิ่งที่เราท าในชีวิตประจ าวันโดยท าเพ่ือตนเองหรือได้รับ
มอบหมายให้ท าเพ่ือผู้อ่ืน อาจได้หรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ การทาสีรั้วบ้าน การกรอกแบบฟอร์ม  
ฯลฯ นอกจากนี้ Richards, Platt and Weber (1986: 289) อธิบายว่าการภาระงาน คือ กิจกรรม 
(Activity) หรือการกระท าซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการท าความเข้าใจทางภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟัง
จากเครื่องบันทึกเสียง การฟังค าบอกค าสั่ง และท าตามค าสั่งนั้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ Prabu 
(1987) ที่กล่าวว่า ภาระงานเป็นกิจกรรมซึ่งต้องการให้ผู้เรียนไปถึงผลของงานจากข้อมูลที่ก าหนดโดย
ใช้กระบวนการทางความคิด และให้ผู้สอนมีบทบาทที่จะควบคุมก าหนดกระบวนการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
Nunan (1989)  ได้กล่าวถึงภาระงานว่า คืองานซึ่งผู้เรียนร่วมกันท าความเข้าใจ ใช้ภาษาผลิตภาษา
และมีปฏิสัมพันธ์ กันโดยใช้ภาษาเป้าหมายในบริบท ซึ่งให้ความส าคัญกับความหมาย (Mean) 
มากกว่ารูปแบบของภาษา (Form)  อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาระงานจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติทางภาษา แต่ Willis (1986: 23)  ก็ได้กล่าวถึงภาระงานว่า ไม่เน้นความหมายบริบทหรือ
รูปแบบของภาษา แต่ปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมการใช้ภาษา เพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับการสื่อสารซึ่งให้
ความส าคัญกับผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน (Task) 
หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ไม่เน้นด้านความหมายของบริบทหรือรูปแบบของ
ภาษาแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกัน 
 

องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้ 

 Candlin (1987) จ าแนกองค์ประกอบได้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. ตัวป้อน (Input) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการท ากิจกรรมซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั่วไป จากสื่อ   

ต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ หรืออาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เรียน 

เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง แนวคิด task-based learning 
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 2.  บทบาท (Roles)  คือ การก าหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนว่าจะต้องปฏิบัติต่อกัน
อย่างไรขณะท ากิจกรรม 

 3.  สถานที่ (Setting) คือการก าหนดห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามหน้าที่ทางภาษา              
ที่ระบุไว้ขณะท ากิจกรรม ซึ่งการระบุดังกล่าวนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนเข้ากับ
สถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน 

 4. การด าเนินกิจกรรม (Action) คือการระบุขั้นตอนว่าผู้เรียนจะด าเนินกิจกรรมอย่างไร                   
จึงจะบรรลุผลส าเร็จ 

 5.  ผลลัพธ์ (Outcomes) คือการระบุว่าหลังจากภาระงานนั้นลุล่วงไปแล้วมีผลลัพธ์ใด              
ทางเดียวหรืออาจมีหลายทางก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 

 6.  ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ การประเมินค่าของภาระงานว่าผู้เรียนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง              
สิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงได้ดีหรือไม่ 

 Nunan (1989: 10-11) ภาระงานประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของภาระงานนั้น ๆ ว่าต้องการให้ผู้เรียน 
บรรลุจุดมุ่งหมายใดในการด าเนินภาระงานนั้น เช่น เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดหรือการเขียน 
 2. สิ่งน าเข้า (Input) คือ ข้อมูลที่มีลักษณะสมจริงเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ในการด าเนินภาระ
งานนั้นซึ่งอาจเป็นรูปของจดหมาย ข้อความจากหนังสือพิมพ์ รูปถ่าย ภาพวาด ตารางเวลา โฆษณา              
จากสิ่งพิมพ์ และแผนที่ ฯลฯ  
 3. กิจกรรม (Activity) คือ การระบุถึงวิธีการด าเนินกิจกรรมของผู้เรียนที่มีต่อตัวป้อน 
(Input) ในกิจกรรมนั้น ๆ  กิจกรรมดังกล่าวควรเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษา                
ในลักษณะที่สมจริงเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมควรอยู่ในลักษณะที่ก าหนดให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยการให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแก้ปัญหาให้กิจกรรมลุล่วงไป 
 4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุว่าขณะด าเนินกิจกรรมนั้น ครูมีบทบาท
อย่างไร เช่น ครูอาจเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ผู้ร่วมกิจกรรม (Participant) หรือ                     
อาจเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) เป็นผู่ให้ค าแนะน า (Counselor) 
 5. บทบาทของผู้เรียน (Learner  Role) คือ การระบุว่าขณะด าเนินกิจกรรมนั้นผู้เรียน                 
มีบทบาทอย่างไร เช่น ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมการสนทนา (Conversational Partner) และเป็นผู้ฟัง 
(Listener) ฯลฯ   
 6. สถานที่ (Settings) คือ การจัดสภาพการณ์ในห้องเรียนให้เป็นสถานที่ต่าง ๆ ตาม
หน้าที่ทางภาษา เช่น ในร้านอาหาร ที่ท าการไปรษณีย์ ฯลฯ  

 Pica and others (1993: 11-17) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานว่ามี 
2 ส่วน คือ จุดหมาย และงานหรือกิจกรรมไว้คือ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Goal) ของภาระงาน คือ การระบุว่าผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มหรือ 
ท างานเดี่ยวเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น 
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 2. งานหรือกิจกรรม (Work or Activity) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
  2.1 งานทีร่ะบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล (Requesters) 
ขณะร่วมท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้น 
  2.2 งานที่ระบุว่าผู้ เรียนจ าเป็นต้องมี หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( Interaction 
Requirement) งานบางชนิดผู้เรียนจ าเป็นต้องเป็นทั้งผู้ร้องขอและผู้ให้ข้อมูล งานประเภทนี้ท าให้
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างมาก เพราะเกิดการสื่อสารสองทาง (Two-way 
Communication) งานบางชนิดผู้เรียนคนหนึ่งเป็นผู้ร้องขอข้อมูล และอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล งาน
ชนิดนี้ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อภาษาค่อนข้างน้อย เพราะเกิดการสื่อสารเพียงทางเดียว 
(One-way Communication) 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปถึงองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น  
ภาระงาน ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน 
 2. สิ่งน าเข้าหรือตัวป้อน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ   
 3. งานหรือกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ 
แสดงออกทางภาษาได้เสมือนสภาพจริง 
 4. บทบาทของครูต้องระบุว่าขณะด าเนินกิจกรรมครูจะด าเนินขั้นตอนอย่างไร มีบทบาท
อย่างไร 
 5. บทบาทของผู้เรียนต้องระบุว่าผู้เรียนจะท าอย่างไรขณะด าเนินกิจกรรม 
 6. ผลสะท้อนกลับ คือ การประเมินกิจกรรมเน้นภาระงานว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างไร และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนกับสถานการณ์จริงหรือไม่ 
 

ประเภทของภาระงาน 
 ประเภทของภาระงานนั้น มีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็นหลาย

ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 
 Candlin (1987: 15-16 ) แบ่งประเภทของปฏิบัติงาน 4 ประเภท ดังนี้ 

 กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องภาษา (Focus on Language 
Training) โดยเน้นการเรียนภาษาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ ตลอดจนข้อมูลที่น ามาใช้                 
ในการเรียน 
 กิจกรรมเน้นภาระงานที่ให้ผู้เรียนเกิดการแลกข้อมูลซึ่งกันและกัน  (Focus on 
Information Sharing) ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ 

ข้อมูลหรือความคิดท่ีได้จากผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มหลังท ากิจกรรม 
ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันตัดสินใจ 
ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มน าข้อมูลของตนมารวมกันซึ่งก่อให้เกิด 

ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้เรียนแต่ละคนค้นพบจากการแก้ปัญหาในส่วนของตน แล้วน า
ผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป 
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 กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นให้ผู้เรียนวิจัยและทดลอง (Focus  on Research and 
Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเน้นฝึกให้ผู้เรียนตั้งปัญหา                 
ตั้งสมมุติฐาน ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา วิเคราะห์และประเมินผล 
ตลอดจนการน าเสนอผลงาน 
 กิจกรรมเน้นภาระงานที่เน้นกลวิธีในการเรียนภาษาของผู้เรียน (Focus on Learner  
Strategy) โดยเน้นการที่ผู้เรียนรับรู้ปัญหา การเลือกรูปแบบในการแก้ปัญหา การสรุปอ้างอิง การ
ตัดสินปัญหา ตลอดจนวิธีการที่ผู้เรียนน าผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 

 Pica and others (1993: 19-20) กล่าวถึงประเภทของภาระงานว่ามี 5 ประเภท คือ 
 กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา (Jigsaw task)  คือกจิกรรมที่ผู้เรียนคนที่ 1 และผู้เรียนคนที่ 2  
ต่างมีส่วนของข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ท้ัง 2  และผู้เรียนทั้ง 2 คนนี้จะต้องท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน เพ่ือน าข้อมูลทั้งสองนั้นมารวมกันให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เพียง 1 เรื่อง ขณะท ากิจกรรมนั้น 
ผู้เรียนทั้ง 2 คน จะเป็นทั้งผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) และผู้ให้ข้อมูล (Supplier) ในขณะเดียวกัน 
ดังนั้นจึงเรียกการสื่อสารในกิจกรรมนี้ว่า การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) เช่น ให้
ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากกัน และเพ่ือแก้ปัญหาหรือจัดเรียนล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวต่าง ๆ  
 กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information  Gup  task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนคน
ที่ 1 และคนที่ 2 ต่างมีส่วนของข้อมูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่วนของข้อมูลขาดหายไป ดังนั้น ผู้เรียน
ต่างต้องท างานร่วมกัน ซึ่งขณะท างานร่วมกันนั้นผู้เรียนคนที่หนึ่งจะเป็นผู้ร้องขอข้อมูล (Requester) 
ในขณะที่ผู้เรียนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล (Supplier) และจะสลับบทบาทกันอีกครั้งเพ่ือแต่ละคนจะ
ได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพียง 1 อย่าง การสื่อสารชนิดนี้เรียกว่า การสื่อสารทางเดียว (One-way 
Communication) เช่น การให้ผู้เรียนท าตามค าบอกหรืออาจให้ฟังข้อความแล้ววาดรูป 
 กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-Solving task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างาน 
เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาจะมีได้เพียงอย่างเดียว เช่น ให้ผู้เรียนหา
ความแตกต่างจากรูปภาพ (Spot the Differences) โดยผู้เรียนต้องท างานร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปว่า 
ข้อแตกต่างเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 
 กิจกรรมการตัดสินใจ (Decision-Making task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันตัดสินใจ
เพ่ือหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลาย ๆ  ทางเลือกที่มีผู้ก าหนดไว้ให้ เช่น การตัดสินใจคัดเลือก
คนเข้าท างาน หรือตัดสินใจเลือกคนไข้โรคหัวใจว่าคนใดสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผู้เรียน
ต้องพิจารณาเลือกคนไข้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange task) คือ กิจกรรมที่ผู้เรียน 
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายในหัวข้อที่มักก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมาก (Controversial Topics) เช่น แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ฯลฯ  

 Willis (1996: 149-154) แบ่งประเภทของภาระงานออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
 การลงข้อมูลรายการหรือท าบัญชีรายการ (Listing) ปฏิบัติงานประเภทนี้ให้ความส าคัญ
ต่อการค้นพบข้อเท็จจริง โดยที่ผู้เรียนต้องสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกัน หรืออาจสอบถามจากผู้อ่ืน   
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ผลของปฏิบัติงานจะอยู่ในรูปแบบบัญชีรายการ ที่มีการเติมข้อความให้เสร็จสมบูรณ์หรือาจเป็น
แผนผังความคิดก็ได้ (Draft Mind map) 
 การจัดล าดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) ภาระงานประเภทนี้
ประกอบไปด้วย กระบวนการส าคัญ 4 ประการ คือ 
 การจัดล าดับเรื่อง การกระท า  หรือเหตุการณ์ให้อยู่ในล าดับที่สมเหตุสมผล หรือเรียง
ตามล าดับเวลา 
 การจัดเรียงเรื่องตามค่านิยมส่วนตัวหรือเกณฑ์ที่มีการชี้เฉพาะลงไป 
 การจัดแบ่งประเภทเรื่องต่าง ๆ  ให้อยู่หมวดหมู่หรือ หัวข้อที่ก าหนดให้ 
 การจัดประเภทตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยไม่ก าหนดหมวดหมู่ให้ 
 การเปรียบเทียบ (Comparing) ภาระงานประเภทนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่มี
ลักษณะคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านแหล่งที่มา ผู้ เรียนจะต้องค้นหาความเหมือน                   
และความแตกต่างของข้อมูลนั้น กระบวนการเช่นนี้รวมถึงการจับคู่ เ พ่ือหาความเหมือน                          
และความแตกต่างกันด้วย 
 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ภาระงานประเภทนี้มุ่งให้มีการแก้ปัญหาที่ต้องใช้
ความสามารถด้านเหตุผลและสติปัญญา ผู้ เรียนจะมีความพอใจ กระบวนการและเวลาที่ใช้                      
จะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความซับซ้อนของปัญหา การแก้ปัญหานั้นอาจเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การตั้งสมมุติฐาน การเล่าประสบการณ์ การเปรียบเทียบทางเลือก
ตลอดจนการประเมิน และการตกลงร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหา ปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบข้อความ 
สั้น ๆ ที่น ามาจากต้นฉบับ แล้วให้ผู้เรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง หรืออาจท าให้กิจกรรมซับซ้อน   
มากยิ่งขึ้น 
 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences) ภาระงาน
ประเภทนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเองและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของตนเองกับผู้อ่ืน การปฏิสัมพันธ์นี้ใกล้เคียงกับการสนทนาทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ 
 การสร้างสรรค์ (Creative task) ภาระงานประเภทนี้เรียกว่า โครงงาน โดยผู้เรียนท างาน
เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มภาระงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยภาระงานหลายประเภท คือ 
บัญชีรายการ การเรียงล าดับและจัดประเภท การเปรียบเทียบและการแก้ไขปัญหา 
 จากค ากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดเน้นภาระงานเป็นแนวคิดที่สามารถพัฒนา               
การอ่านของนักเรียนได้ ซึ่งแบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้  1) การลงรายการบัญชี (Listing)                  
2) การจัดล าดับและการแบ่งประเภท (Ordering and Sorting) 3) การเปรียบเทียบ (Comparing)              
4) การแก้ปัญหา (Problem Solving) 5) การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing 
Personal Experiences) และ 6) การสร้างสรรค์ (Creative task) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นภาระงาน เป็นการจัดกิจกรรมที่มีขั้นตอน ตามที่
นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

    Prabhu (1979)   กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงานไว้           
2 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) เป็นวิธีการที่ครูใช้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียนหนึ่งกลุ่มหรือ 
หนึ่งคน เพ่ือแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อน เป็นการลดความยากของกิจกรรมและมุ่งเร้าความสนใจ               
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดถึงภาษาท่ีต้องน ามาใช้ในการท ากิจกรรม 
 ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนที่จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริงซึ่งส่วนใหญ่           
จะให้ปฏิบัติเดี่ยว และหลังจากท่ีปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้น 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
แสดงหรือสาธิตการท ากิจกรรมก่อน เพ่ือลดความยากของกิจกรรม  เป็นการให้ตัวป้อนแก่ผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมตามชั้นตอนนี้ผู้สอนจะต้องเตรียมรูปภาพ เทปเสียง วิดีโอ ค าศัพท์ ส านวน ที่จะใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ผู้เรียนรับรู้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเร้าความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะคล้ายกับงานที่จะต้องปฏิบัติจริง รวมถึงแนะน าให้ผู้เรียนให้รู้จักขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
  3.2 ขั้นภาระงาน (Task) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติงานโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จบรรลุผล โดยมุ่งเน้นด้านความหมายในการสื่อสาร                     
ทั้งนี้ผู้เรียนอาจท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ซึ่งปฏิบัติงานอาจมีรูปแบบการจัดกิจกรรม                
ที่หลากหลาย เช่น การหาลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป หรือการเล่าเรื่อง 
ฯลฯ  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่า Task Cycle  ดังนี้ 
             3.2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติภาระงาน                   
อย่างอิสระ ผู้สอนมีหน้าที่เพียงสังเกตการณ์ และคอยช่วยเหลือในคราวที่จ าเป็น ทั้งนี้ผู้สอนต้องบอก
ให้ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติงานตามข้ันตอนตามก าหนดระยะเวลา 
       3.2.2  ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนวางแผน               
การรายงานผลการปฏิบัติ ผู้เรียนอาจจะเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากภาระงาน ขณะเดียวกันผู้สอน               
จะให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์ ส านวนและอาจมีการซ้อมก่อน                
การรายงานจริง 

      3.2.3 ขัน้รายงาน (Report Stage) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้รายงานผล                
การปฏิบัติภาระงานโดยการพูด การเขียน การใช้เทปบันทึกเสียงหรือการใช้วิดีโอ 

  3.3  ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)  ซึ่งขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้มีพัฒนาการเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 



 

 

352 

   3.3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะร่วมกัน                
คิดวิเคราะห์และเรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้องเพ่ือใช้ในชี วิตจริง ผู้สอนจะเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

   3.3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบและ
โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น                         
โดยอาจจะมีสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากปฏิบัติงานแรก 
  3.4 ขั้นติดตามผล (Follow-up) ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับภาระงาน บันทึกสิ่งที่ได้มาพัฒนา แก้ไขปัญหา อุปสรรคเพ่ือเป็นแนวทางให้การ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในคราวต่อไป โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นชมต่อไป 

 Nunan (2001) กล่าวถึงจุดเน้นถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
ดังนี้ 
 กระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
 ควบคุมให้ผู้เรียนฝึกหัดสิ่งที่อยู่ในเนื้อหา เช่น สอนค าศัพท์และโครงสร้างที่อยู่ในเนื้อหา
แต่ไม่เป็นการสอนโดยตรง 
 ให้ทักษะของงานที่อยู่ในโลกของความจริง 
 มุ่งเน้นที่รูปแบบ เช่น ค าศัพท์ และไวยากรณ์ 
 ให้อิสระในการฝึกฝนเป็นกิจกรรมการสื่อสารด้วยกิจกรรมปฏิบัติงาน 
 จากค ากล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงาน 
(Task)                              
 มีขั้นตอนปฏิบัติงาน ดังนี้  เตรียมภาระงาน (Pre-task)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่นักเรียนจะต้องได้รับการปฏิบัติ ทั้งการดูวีดิทัศน์  ภาพ  หนังสือเรียน  
เรื่องเล่า ทั้งนี้เ พ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนก่อนลงมือปฏิบัติงาน 2) ขั้นภาระงาน (Task)           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้เรียนจะได้มี
โอกาสอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์จากบทความ นิทาน  เรื่ องสั้น  กวีนิพนธ์ วรรณคดีและ
วรรณกรรมผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ดังนี้  2.1) ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่
ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ตามประเภทงานปฏิบัติ (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) ขั้นวางแผน
ปฏิบัติงาน (Planning  Stage)  มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนร่วมกันเพ่ือน าเสนอผลงาน
ปฏิบัติ 2.3) ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผลการน าเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน และ 3) ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ตรวจสอบความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 3.1) ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป 3.2) ขั้นฝึกหัดการใช้
ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 3.3) ขั้นติดตาม
ผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย 
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 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานของ Willis (1996) มุ่งการจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  โดยทักษะทาง
ภาษาไทยที่สามารถใช้แนวคิดนี้มาพัฒนาได้ คือ ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และนอกจากนี้ยังพบว่า
แนวคิดนี้ของ Willis สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนได้  
 

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดนเน้นภาระงาน ไว้ดังนี้ 

 Willis (1996: 52)  กล่าวถึงข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ดังนี้ 
 ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในการปฏิบัติภาระงานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยปราศจากความกลัวว่าจะท าผิดหรือจะถูกแก้ไขสิ่งที่ท าผิดหน้าชั้นเรียน 
 ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในชั้นเรียน ต้องสร้าง
ประโยคเองในขณะนั้นเพ่ือสื่อสาร เช่นการสร้างประโยค และวลีในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ต้อง
คอยฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูด 
 ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูด ถาม-ตอบ และแสดงปฏิกิริยา
ต่อค าพูดของเพ่ือน 
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์จาการสื่อความหมายกับผู้เรียนคนอ่ืน                   
 โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นการเรียนรู้จาการได้ข้อมูลย้อนกลับมากกว่าการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของผู้อื่น 
 ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกตการณ์สื่อความหมายท าให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมาย                  
และเรียนรู้การร่วมมือกับเพ่ือน เน้นการพูดสื่อสารเพ่ือความหมาย 
 ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ มิแค่เพียงพูดประโยคเดียวแล้วจบ 
ผู้เรียนจะได้รู้วิธีการเริ่มและจบบทสนทนา และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างการสนทนา 
 ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการสื่อสารหลาย ๆ แบบ เช่น การตรวจสอบ 
ความเข้าใจ การถ่ายทอดความจากค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย การจัดความคิดของผู้อ่ืน และการแนะน า
ค าศัพท์หรือวลีแก่ผู้อื่น 
 ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จและสามารถใช้
ภาษาเป้าหมายได้ 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
ภาระงานท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาเสมือนจริง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ิมมากขึ้น        
มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในห้อง นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนได้ฝึกสังเกต การใช้ภาษา 
เรียนรู้ภาษาจากศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยผ่านกระบวนการทดลองใช้จริง 
 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน มีระบบขั้นตอนอย่างเด่นชั ด สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาได้  ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึงการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานไว้ดังนี้ 
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 Willis (2000: 11)  กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาระงานไว้ 3 ประการ 
ได้แก่ 
 ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาใกล้เคียงหรือท่ีใช้จริง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นการใช้ภาษา 
 การปฏิบัติภาระงานควรจูงใจผู้เรียนให้ใช้ภาษา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นภาระงานในบางจุดของปฏิบัติภาระงาน 
 ในขั้นภาระงานควรมุ่งเน้นไปที่ภาษา (Focus on Language) มากน้อยตามเวลา                           
ที่แตกต่างกัน 

 Ellis (2003: 276) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเน้นปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ให้แน่ใจว่าความยากของภาระงานอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม 
 เขียนวัตถุประสงค์ของภาระงานในแต่ละบทเรียนอย่างชัดเจน 
 ชี้แจงท าความเข้าใจการท ากิจกรรมภาระงานให้ผู้เรียน 
 ให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับบทบาทส าคัญในบทเรียนภาระงาน 
 ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตออกมา 
 ให้แน่ใจว่าผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่ความหมายในการท าภาระงาน 
 ให้โอกาสผู้เรียนประเมินการด าเนินงาน และความก้าวหน้าของตนเอง 
 จากค ากล่าวข้างต้น 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 โดยให้ภาระงานของนักศึกษาท าจริงด้วยตนเองในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสืบค้นบทความหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดขึ้น หากนักศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติภาระงาน                  
ให้นักศึกษาปรึกษากับครูผู้สอนแทนปรึกษากับบรรณารักษ์ห้องสมุด ทั้งนี้มีเกณฑ์ความส าเร็จแบบ
ผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งประเมินได้โดยตรงและไม่ยาก 
 วิเคราะห์จากการสนทนา ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติภาระงาน ดังนั้น  การวัดจึงมี
หลากหลาย เช่น ความสามารถจากการสนทนา วัดว่ามีความคล่องแคล่ว (Fluency) ความถูกต้อง 
(Accuracy) และความซับซ้อน(Complicity) 
 ประเมินจากภายนอก (External Rating)  มีส่วนคล้ายคลึงกับการประเมินโดยตรง        
ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตการณ์ปฏิบัติภาระงาน และตัดสินใจสิ่งที่ต่างจากการประเมินโดยตรง               
คือ ธรรมชาติของการตัดสินใจสิ่งที่ต่างจาการประเมินโดยตรงคือ ธรรมชาติของการตัดสินใจที่
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สามารถเห็นวัตถุประสงค์แต่การประเมินภายนอกการตัดสินใจไม่อาจเห็นได้ชัด จึงมีการวัด
ความสามารถและการท างานเป็นระดับ ๆ ที่มีการก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังต้องประเมิน
ร่วมกันทั้งความสามารถทางภาษาและเนื้อหาประกอบกัน 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
ต้องประเมินโดยตรงจากผลผลิตที่ได้ เช่น การทดสอบทักษะการอ่านในห้องสมุด วิเคราะห์               
จากบทสนทนาซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติภาระงาน และประเมินภายนอกเป็นการวัดความสามารถ             
และการท างานเป็นระดับ ๆ ที่มีการก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดมุ่งเน้นภาระงาน (Task–based learning) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น                    
ให้นักเรียนได้เกิดการปฏิบัติภาระงานขณะที่เรียนมากกว่าที่จะเป็นผู้ฟังบรรยายอย่างเดียว สอดคล้อง
กับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จการเรียนตามแนวคิดนี้ครูจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้อ านวยการความรู้ให้แก่นักเรียนให้
นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนรู้ภาษานั้นสามารถ
เชื่อมโยงชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนี้การวัดและประเมินนักเรียนต้องวัดตามสภาพจริงที่นักเรียนท า      
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะการคิดด้วย 
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ใบงานที่  1 

เรื่อง task-based learning 

ค าชี้แจง  ให้ผู้อบรมตอบค าถามต่อไปนี้ 
 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 

 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันสะท้อนผลการเรียนรู้ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
   

ข้อดีของแนวคิด  
task-based learning 

ข้อควรพัฒนาของแนวคิด 
task-based learning 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี... น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์              

 และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี.... น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้                                 
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์               

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
พ.ศ. 2559 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
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โครงสร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
หน่วยที่ 4 : แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ (8 ชั่วโมง) 

 
ขั้นที ่ สาระการ

เรียนรู ้
ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับ 

การอบรม 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู ้

การวัดและ
ประเมิน 

ผล 

ขั้นที่ 1 
เร้าความสนใจ 
(Stimulation) 
 

การสอนที่
มีการ
เตรียม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้กับ
การสอนที่
ไม่เตรียม
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

30 นาที  1. เพื่อเตรียม 
ความพร้อมผู้
เข้ารับการ
อบรมก่อนการ
อบรม 
2. เพื่อ 
เช่ือมโยง
ความรู้สู่
บทเรียน 

1. ซักถาม 
2. เช่ือมโยง
ความรู้สู่
บทเรียน 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ตอบค าถาม 

วีดิทัศน์
เปรียบเทียบ
การสอน 

-สังเกตการณ์
ตอบค าถาม 
-การม ี
ส่วนร่วม 

ขั้นที่ 2 
ระดมพลังสมอง 
(Brainstormin
g) 
 

การ
แบ่งกลุ่ม
ปรึกษาหา
รือ 

30 นาที เพื่อให้ผู้รับ 
การอบรม
เตรียมวางแผน 
และ
ปรึกษาหารือ
กันก่อนด าเนิน
กิจกรรม 

คอยให้
ค าแนะน า 

1.ร่วมกัน
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็น 
2.ท าใบงาน
ที่ 1 

1.ใบงานที่ 1 
เร่ืองความรู้
เกี่ยวกบัการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้

1. ตรวจ 
ใบงานที่ 2 
2.สังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 

ขั้นที่ 3 
ปฏิบตัิงาน 
(Action) 
 

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

2 ชั่วโมง 1. ผู้เข้าอบร 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 
2. ผู้เข้าอบรม 
บอก
องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 
3. ผู้เข้าอบรม 
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน ได ้
4.ผู้เข้าอบรม
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม 

1. บรรยาย 
ให้ความรู้
เกี่ยวกบั
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู ้
2. บรรยาย 
ให้ความรู้
เกี่ยวกบั
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้โดย
ใช้การ
เรียนรู้โดย
เน้นภาระ
งาน 
3. ให้ 
ค าแนะน า 
ชี้แนะ  

1. การท า 
 ใบงาน 
2.ฝึกปฏิบัติ
แบบมีส่วน
ร่วม 
3. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้
4. การ 
น าเสนอ
งาน 

2. ใบงานที่ 2  
เร่ือง ฝีกเขียน
แผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน  

1.ตรวจใบงาน
ที่ 2  
2.สังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
ทดสอบ 
2.ประเมินการ
น าเสนอ
ผลงาน 
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ขั้นที ่ สาระการ
เรียนรู ้

ระยะ 
เวลา 

วัตถุประสงค์ บทบาท
วิทยากร 

บทบาทผู้
เข้ารับ 

การอบรม 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู ้

การวัดและ
ประเมิน 

ผล 

 5.รูปแบบ
ของ
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 
6.แผนการ
จัดการ
เรียนรู้โดย
ใช้การ
เรียนรู้โดย
เน้นภาระ
งาน 

 แผนการ
จัดการเรียนรู้
โดยใช้การ
เรียนรู้โดยเน้น
ภาระงาน ได ้

    

ขั้นที่ 4 
สรุปและ
อภิปราย 
(Discussion) 
 

องค์ความรู้
เกี่ยวกบั
การเขียน
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1 ชั่วโมง  
30 นาที 

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสรุป
องค์ความรู้
เกี่ยวกบัการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้

คอยให้
ค าแนะน า 
ชีแนะ 

1.ร่วมกัน
สรุปความรู้ 
2. น าเสนอ
ผลงานจาก
การสรุป 

- 1.ประเมินการ
น าเสนอ
ผลงาน 

ขั้นที่  5   
สะท้อนผล 
(Refection) 
 

การ
สะท้อนผล
การเรียนรู้ 

1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรม
สะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู ้

1.คอยให้ค า
ชี้แนะ 
ปรึกษา 
2. แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

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

บทบาทสมมติ
การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดย
เน้นภาระงาน 

1.สังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน 
 

รวมเวลาการเข้ารับ 

การอบรม 

8 ช่ัวโมง      

รวมเวลาการปฏิบัติ
กิจกรรมขณะอบรม 

5 ช่ัวโมง 
30 นาที 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี น าทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 

 
มโนทัศน์ 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าหรับครูหรือผู้สอนที่ใช้ในการออกแบบเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ  เจตคติที่ดีให้เกิดกับผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือวางแผนในการการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละครั้ง เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งนั้น 
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาหรือตามหลักสูตรที่ก าหนด  

 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนนั้น ต้องอาศัยทฤษฏี แนวคิด และหลักการต่าง ๆ โดยแนวคิดเน้นภาระงาน หรือ task-
based learning  เป็นอีกหนึ่งแนวคิดท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน ฉะนั้นนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในฐานะที่ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
หรือ task-based learning ทั้งนี้เพ่ือที่จะน าความรู้ต่าง ๆ  ไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ต่อไป 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้เข้าอบรมบอกองค์ประกอบ หลักการ และขั้นตอนของแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 ผู้เข้าอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรูโ้ดยเนน้ภาระงาน ได้ 
 ผู้เข้าอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แนวคิด โดยใช้การเรียนรู้  
โดยเน้นภาระงาน ได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 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 ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพ่ือร่วมกันศึกษาเอกสารการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย  
 เวลา 10. 00 - 10. 30  น. 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) 
 วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดรู้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นน า
ผลงานไปติดไว้ผนังชั้นเรียน 
 เวลา 10.30 - 10 .45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 10. 45 - 12. 00 น. 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติงาน (Action) (ต่อ) 
 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น    
ภาระงาน 
 โดยบรรยายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นดังนี้ 
 ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 10 นาท ี
 ขั้นภาระงาน (Task)  50 นาท ี

 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
ร่วมกันเพื่อน าเสนอผลงานปฏิบัติ (5 นาท)ี 
  ขั้นรายงาน (Report Stage)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผลการน าเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (20 นาท)ี 
  ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ   
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาท่ีได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป(10 นาท)ี 
  ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (10 นาท)ี 
 3. ขั้นติดตามผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย (10 นาท)ี 

 จากนั้นแจกเอกสารให้แก่ผู้เข้าอบรมดังต่อไปนี้ 
 1.  ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551   
 2.  บทอ่านประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
  2.1 ร้อยกรอง จ านวน 3 เรื่อง 

  2.2 วรรณคดีที่ปรากฏในบทเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 เรื่อง 
  2.3 บทความ จ านวน 3 เรื่อง 
  2.4 กวีนิพนธ์ จ านวน 3 เรื่อง 
  2.5 เรื่องสั้น จ านวน 3 เรื่อง 
 3.  ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานให้แก่ผู้เข้า

อบรม 
 ผู้เข้าอบรมจับคู่กัน จากนั้นส่งตัวแทนออกมารับใบงานที่ 2 เรื่อง ฝึกเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน  
 วิทยากรแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบว่า ในช่วงบ่ายจะเป็นการน าเสนอผลการเขียนแผน   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน และให้คัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
เพ่ือใช้ในการทดลองสอน 

 เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 - 14.30 น.  
 ขั้นที่ 4 สรุปและอภิปราย (Discussion) 

 วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคู่ออกมาน าเสนอผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
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 ผู้เข้าอบรมคู่อ่ืนให้จดบันทึกหรือข้อสังเกตเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน ของเพ่ือนที่ออกมาน าเสนอ  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 ที่กลุ่มคิดว่าดีและเหมาะสมที่สุด เพ่ือน ามาใช้ในการท าบทบาทสมมติ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกคนที่จะท าหน้าที่เป็นครู และสมาชิกที่
เหลือสวมบทบาทสมมติเป็นผู้เรียน จากนั้นให้ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมกลุ่มละไม่เกิน 30 นาท ี
 วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกันสะท้อนผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการแสดง
บทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน โดยเขียนลงในกระดาษที่แจกให้ 
จากนั้นน าผลสะท้อนที่ได้ไปติดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน 
 วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกันสรุปการอบรม  
 ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้หลังการอบรม จากนั้น       
ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้กับวิทยากร 
 เวลา 16.45 - 17.00 น.  
 ปิดการอบรมตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้โดยเน้น    
ภาระงานและการโค้ช 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 วีดิทัศน์การสอนที่ไม่เตรียมการมาล่วงหน้า 
 วีดิทัศน์การสอนที่มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   
 ใบงานที่ 2 เรื่อง ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 กระดาษ A4 
 บทบาทสมมต ิ
 โปรแกรมน าเสนอภาพนิ่ง Power point 
 เอกสารการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 
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การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ผ่าน 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัด 
การเรยีนรู ้

1. ตรวจใบงานท่ี 1 เรื่อง 
การเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
2. ประเมินการน าเสนอ 
ผลงาน 

1.ใบงานท่ี 1 
2. แบบประเมิน 
การน าเสนอผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าอบรมบอกองค์ประกอบ 
หลักการ และขั้นตอนของแผน 
การจัดการเรยีนรูไ้ด ้
 

1. ตรวจตรวจใบงานท่ี 1 
 เรื่องการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 1 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าอบรมเขียนแผนการจัด 
การเรยีนรู้โดยใช้การเรียนรูโ้ดยเนน้
ภาระงานได ้
 

1. ตรวจใบงานท่ี 2 เรื่อง ฝึก
เขียนแผนการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้การเรียนรูโ้ดยเน้น
ภาระงาน 
2.สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1. ใบงานท่ี 2 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

4. ผู้เข้าอบรมจดักิจกรรมการเรยีนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
การเรยีนรู้โดยเน้นภาระงาน 
   ได้ 

สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 
 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

 1. ตรวจใบงานท่ี 2 
2.สังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

1.ใบงานท่ี 3 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 
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ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2552) กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง แผนการหรือ
โครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เป็นการ
เตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่
จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ณัฐวุฒิ  กิจรุ่ ง เรือง และคณะ (2545) กล่าวว่าแผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง            
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง         
ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนด           
และแผนการจัดการเรียนรู้มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยการเรียน และระดับบทเรียน 

 กรมวิชาการ (2545) กล่าวถึงความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง 
แผนการสอนนั่นเองแต่เป็นแผนที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนของตนเองด้วยกิจกรรม
หลากหลาย มีครูเป็นผู้แนะน าหรือจัดแนวการเรียนแก่นักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้รู้จักคิด ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูลและสังเคราะห์เป็นความรู้ของตนเอง 

 ชวลิต ชูก าแพง (2553) กล่าวถึงแผนการจัดการเรียนรู้ว่า  เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของครูผู้สอนซึ่งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา เวลา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 
 จากค ากล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารที่เป็น     
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุ
มาตรฐานตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2552 : 189) กล่าว่า ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนนั้นสิ่งส าคัญที่ผู้สอน (อาจารย์แนะแนว) จะต้องพิจารณาก็คือ การเรียนรู้....              
การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะสามารถท าให้ผู้สอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและท าให้กิจกรรม
ในชั้นเรียนด าเนินไปด้วยดี 

 ธวัช วันชูชาติ (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของบทเรียนที่จะน ามาสอนและช่วยให้               
การเรียนการสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
 2. ช่วยให้ครูได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ในการสอนของตนเองให้ดีขึ้นเพราะมี
แผนการสอนเป็นต้นแบบส าหรับการปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ว ครูจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม 
หรือสื่อการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าการท่ีไม่มีแผนการสอนไว้ตรวจสอบ 

เอกสารการเรียนรู้ที่  1 
เรื่อง   ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 3. ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอน สอนได้ทันเวลา และครูอ่ืนก็สาสามารถสอนแทน
ได้เมื่อถึงคราวจ าเป็น 
 4. นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นตามล าดับขั้นตอน 
 5. นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน และมีความศรัทธาในตัวครู 
 นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนการจัดการ
เรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นการน าเทคนิควิธีการสอน      
การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน   
การเลือกใช้สื่อ การวัดและประเมินผลตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น 
 3. เป็นคู่มือการสอนส าหรับครูผู้สอนและครูที่สอนแทนน าไปใช้ปฏิบัติการสอนได้อย่าง
มั่นใจ 
 4. เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรียนและการการวัดและประเมินผลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไปเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน           
ซึ่งสามารถไปเสนอเป็นผลงานทางวิชาการได้ 
 จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ได้มีความส าคัญดังนี้ 
 1. ช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนที่ดีเพ่ือบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชา
แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางและรายวิชาไว้ล่วงหน้า 
 2. ท าให้อาจารย์แนะแนว (โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกสอนวิชาแนะแนว) มีการเตรียม 
ความพร้อมหรือเตรียมความรู้สื่อการสอน / กิจกรรมวิธีการวัดและประเมินผล 
 3. ใช้เป็นคู่มือส าหรับอาจารย์วิชาการอ่ืน ๆ ที่มาช่วยสอนวิชาแนะแนวให้ด าเนินการได้
อย่างมีข้ันตอนที่ถูกต้อง 
 4. น าไปแก้ไขหรือปรับปรุงการสอนวิชาแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นและผล         
ที่เกิดตามมาคือนักเรียนจะได้รับการพัฒนาตนเองอาชีพหรือส่วนตัว -สังคมได้อย่างฉลาดหรือมี
คุณภาพการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพจิตที่ดี 
 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียน 
 เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ (2552) ได้อธิบายองค์ประกอบของแผนการจัด          
การเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบดังนี้ 
 1. สาระส าคัญ เป็นการเขียนในลักษณะเป็นความคิดรวบยอด หรือ Concept 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนในลักษณะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งเมื่อผู้เรียนได้    
ลงมือปฏิบัติทุกพฤติกรรมในแต่ละแผนการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้แล้วจะบรรลุผลตามตั วชี้วัด 
และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วย 
 3. สาระการเรียนรู้ เป็นการเขียนเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นประเด็นส าคัญสั้น ๆ 
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 4. กิจกรรมการเรียนรู้ ระบุวิธีสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวครบถ้วนแล้วผู้เรียนจะบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
และเมื่อเรียนจบครบทุกแผนผู้เรียนจะได้ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยออกแบบ    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายชั่วโมงอย่างชัดเจน 
 5. สื่อ แหล่งการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะก าหนดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน มีใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เอกสาร
เพ่ิมเติมส าหรับผู้สอนตามความเหมาะสม และบอกแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 6. การวัดและประเมินผล ทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องการวัดและประเมินผลคือ หลักฐานการเรียนรู้  ร่องรอยการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 7. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ หัวข้อนี้ส าหรับผู้สอนได้บันทึกผลการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป 
 

หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ผู้เขียนจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อน       

การเขียน โดยศึกษาเนื้อหาที่จะเขียน แบ่งหน่วยเนื้อหาย่อย แบ่งเวลาที่ใช้วางแผนกิจกรรมและสื่อ         
ที่ใช้ แล้วเขียนแผนให้ละเอียดและตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรมการสอนทุกหัวข้อมีความสอดคล้อง
เกี่ยวเนื่องกัน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมทั้งต้องมีการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556) 

 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2542) ได้กล่าวถึงหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1. ให้เขียนให้ชัดเจน แจ่มแจ้งในทุกหัวข้อ เพ่ือให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่าน มีรายละเอียด
มากพอสมควร ไม่ย่นย่อและไม่ละเอียดเกินไป 
 2. ใช้ภาษาเขียนที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ตรงกัน เป็นประโยคที่ได้ใจความไม่ใช่  
ความกว้างไม่ยึดยาวเยิ่นเย้อ 
 3. เขียนทุกข้อทุกหัวเรื่องให้สอดคล้องกัน 
 4. สาระส าคัญต้องสอดคล้องกับเนื้อหา 
 5. จุดประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรมและการวัดผล 
 6. สื่อการสอนต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและการวัดผล 
 7. เขียนให้เป็นล าดับขั้นตอนก่อนหลังในทุกหัวข้อ 
 8. เขียนหัวข้อให้ถูกต้อง เช่น จุดประสงค์ต้องเขียนให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 9. จัดเนื้อหา กิจกรรม ให้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให้ 
              10. คัดกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่เสมอ 
              11. เขียนให้เป็นระเบียบ ง่ายแก่การอ่าน และสะอาดชวนอ่าน 
              12. เขียนในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสอนตามที่ได้วางแผนไว้ 
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ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

 1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียน
เรียนรู้ที่จะจัดท าหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและทิศทางของการจัดการเรียนรู้ 
 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น และก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาค (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก าหนดสาระการเรียนรู้
เป็นรายภาคเรียน) สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นการก าหนดเนื้อหาที่จะต้องเรียนโดยค านึงถึงจุดเน้น
ของหลักสูตร  ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน จ านวนเวลาที่จัดการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ วัยและระดับชั้น ส่วนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาคเรียน
นั้น เป็นการระบุถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้ เรียนซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ใน      
แต่ละป/ีภาค 
 3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี /รายภาคเรียน  
เพ่ือก าหนดเป็นสาระการเรียนรู้รายปี รายภาค  กล่าวคือเป็นเนื้อหาที่จะต้องเรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
 4. น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  รายภาค  และสาระการเรียนรู้รายปี /รายภาค     
มาพิจารณาเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 5. น าค าอธิบายรายวิชามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าหน่วยการ
เรียนรู้เปรียบเสมือนบทเรียนหนึ่ง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลายเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้
การจัดท าหน่วยอาจใช้หลักการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  โดยใช้วิชาใดวิชา
หนึ่งเป็นแกน เช่น สังคมศึกษา แล้วน าลักษณะเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
 6. น าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายหน่วย 
 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมตามแนว  Task - based learning    เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ 
 (Pre - task) 
ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์  เรื่อง พระอภัยมณีจากนั้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. 
2. Task 
 1. ครูมอบหมายให้นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1  

เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้อบรมตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………...………………………………… 
3. หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควรมีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
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ใบงานที่ 2 

เรื่อง ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 

ค าชี้แจง 

ให้ผู้เข้าอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานซึ่งผู้เข้าอบรม
ก าหนดเรื่องที่จะสอนด้วยตนเอง โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือใช้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
          1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      2.  ตัวชี้วัด 
      3.  สาระส าคัญ 
      4.  จุดประสงค์สู่ตัวชี้วัด 
      5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
      6.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
      7.  การวัดและประเมินผล 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
 

รหัสวิชา ท31102             รายวิชาภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนที่ 2       เวลา 3 ชั่วโมง 
วัน ...........................   ที่  ............เดือน...................พ.ศ.............  เวลา ................................  น.  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 สาระที่ 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ม.3/5  วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีข้ึน 
 ม.3/8  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 ม.3/9  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย              
เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาชีวิต 
 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย  
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ม.3/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 
 ม.3/2  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 
 ม.3/3  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

2. สาระส าคัญ  
 พระอภัยมณีเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทนิทาน เป็นวรรณคดีชิ้นเอกของสุนทรภู่       

ซึ่งมีเนื้อหา ข้อคิด และคุณค่าทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ วัฒนธรรม ตลอดจนมีความไพเราะด้าน
วรรณศิลป์  การอ่านวรรณคดีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของ
เรื่อง สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยตัวละครได้ 
 2.  นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดข้ึนจากเรื่องได้ 
 3.  นักเรียนวิเคราะห์เรื่องที่เรียนได้ 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 1.  พระอภัยมณี 
 2.  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 
 
5. สมรรถนะส าคัญ 
 1.  ความสามารถด้านการสื่อสาร 

 2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มุ่งม่ันในการท างาน 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. รักษ์ความเป็นไทย 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. น าเสนอผลงาน 
 2. ท าแผนผังความคิด 
 3. เขียนเรียงความ 
 4. ป้ายนิเทศแสดงผลงาน 
 5. ผลงานจากใบงาน 
 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1     

 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 10 นาที 
  นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่องย่อของพระอภัยมณี จากนั้นครูสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ดังต่อไปนี้ 
  ค าถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  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  จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1 เรื่อง นิสัย
ตัวละครในเรื่องอภัยมณี  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
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  2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์          
ตามประเภทภาระงาน (Task) ดังนี้  
   2.1.1 การเปรียบเทียบ (Comparing) (10 นาท)ี 
     นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมี จากนั้นเปรียบเทียบนิสัยตัวละคร
ส าคัญ ในเรื่องพระอภัยมณี  ทั้งลักษณะเด่นและลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา โดยก าหนดตัวละครส าคัญ  
ได้แก่ ท้าวสุทัศน์  พระนางปทุมเกสร พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ นางยักษ์ สินสมุทร เงือกเฒ่าผัวเมีย 
นางเงือกและพระฤาษี  โดยท าเป็นตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 
 

ตัวละคร ลักษณะนิสัยที่เด่น ลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา หมายเหตุ 

ท้าวสุทัศน์    

พระนางปทุมเกสร    

พระอภัยมณี    

ศรีสุวรรณ    

นางยักษ ์    

สินสมุทร    

เงือกเฒ่าผัวเมีย    

นางเงือก    

พระฤาษ ี    

 
   2.1.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving) (10 นาท)ี 

     ครูให้นักเรียนร่วมกันก าหนดปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่วยกันหา
วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเขียนลงใบงานที่ 2 ตัวอย่างปัญหาดังนี้ 

      พระอภัยมณีถูกขับไล่ออกจากพระนคร 
      สินสมุทรทิ้งนางยักษ์ซึ่งเป็นแม่ของตนเอง 
      นางยักษ์จับตัวพระอภัยมณีมาเป็นสามี  

   2.1.3 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal 
Experiences) (10 นาท)ี 
     เมื่อนักเรียนได้ร่วมกันชี้ให้เห็นปัญหาและช่วยกันหาแนวทาแก้ไขปัญหา
แล้ว  ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  จากนั้นช่วยกันจดประเด็น
ปัญหาหลัก ปัญหารอง  ปัญหาที่แก้ไขได้ และปัญหาไหนที่แก้ไขไม่ได้โดยท าเป็นแผนภาพความคิด 
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   2.1.4 การสร้างสรรค์ (Creative task)  (10 นาท)ี 
     ครูก าหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “รักที่จ าใจไฉนจะมีความสุข”   

โดยก าหนดส่งก่อนที่จะเรียนในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้
นักเรียนเตรียมตัวออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเองท า  โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย                
การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้ 

 ชั่วโมงท่ี 2  
  2.2 ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาส

วางแผนร่วมกันเพื่อน าเสนอผลงานปฏิบัติ (10 นาที) 
   ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบจากนั้นให้นักเรียน
เข้าประจ ากลุ่มของตนเอง(กลุ่มเดิม) 
   ครูให้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนว่าจะให้สมาชิกคนใดออกมา 
น าเสนอผลงานที่ร่วมกันเขียน  และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการน าเสนอ 
กลุ่มอ่ืน 
  2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผล       
การน าเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (50 นาท)ี 

 นักเรียนแต่กลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองได้ร่วมกันท า ได้แก่ 1) การ 
เปรียบเทียบนิสัยตัวละคร  2) สรุปการแก้ปัญหา และ3) แผนภาพความคิดสรุปปัญหาหลัก ปัญหา
รอง โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย  การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทาง
โซเซียลมีเดียต่าง ๆ จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก 
 ชั่วโมงท่ี 3  

 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 

  3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาที่ได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป (10 นาท)ี 
   ครูแจกเรียงความที่นักเรียนส่งมาให้แก่นักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน
เรียงความของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์ 

  3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (30 นาท)ี 
   ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง     พร้อมกับ
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง  โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข  จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพ่ือน ๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข  แล้วให้เพ่ือนน า
เรียงความที่แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน 
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   3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย (20 นาที) 
   ครูให้นักเรียนน าผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพ่ือน ๆ แล้วมาส่งครู 
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน   
   ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรียนน าไป
แก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน ามาส่งครูอีกครั้งหนึ่ง 
   ครูให้นักเรียนน าผลงานฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วมาจัดท าป้าย
นิเทศหน้าห้อง 
 
 

9. ส่ือ/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 เกณฑ์การประเมิน 
1. การน าเสนอผลงาน 
2. ใบงาน 
3. การเขียนเรยีงความ 
4. สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

1. แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 
2. เกณฑ์การตรวจผลงาน 
3. แบบประเมินการตรวจ
เรียงความ 
4. แบบสังเกต  

1. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
2. ตรวจใบงาน 
3. ตรวจเรยีงความ 
4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า
ผ่านการประเมิน 

 
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้ (Knowledge) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านความสามารถและทักษะ (Process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

         ลงชื่อ.............................................................. 
                 (...............................................................) 
                       ผู้สอน 
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ใบงานที่ 1  (ใบงานในแผนการจัดการเรียนรู้) 
เรื่อง  ลักษณะนิสัยตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี 

 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละคร 
 ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวละคร ลักษณะนิสัยที่เด่น ลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา หมายเหตุ 
ท้าวสุทัศน ์    
พระนางปทุมเกสร    
พระอภัยมณี    
ศรีสุวรรณ    
นางยักษ ์    
สินสมุทร    
เงือกเฒ่าผัวเมีย    
นางเงือก    
พระฤาษ ี    
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ใบงานที่ 2  (ใบงานในแผนการจัดการเรียนรู้) 
เรื่อง  รวบรวมปัญหา  พัฒนาแก้ไข 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนปัญหาของเรื่อง จากนั้นช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา 
 ดังกล่าว  
 

ปัญหาของเรื่อง แนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์            เรื่อง อ่านเชิงวิเคราะห์บทความ 
รหัสวิชา ท32101       รายวิชาภาษาไทย               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2      ภาคเรียนที่ 2               เวลา 3  ชั่วโมง 
วัน ……………………..……..  ที่  ……….. พ.ศ.....................    เวลา …………………………….  น.  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    สาระที่ 1 การอ่าน 

           มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

 ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 ม.2/5  วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความ    
ที่อ่าน 
 ม.2/7  อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดท่ีได้จากการอ่านเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
  

2. จุดประสงค์สู่ตัวช้ีวัด 
 1.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากเรื่องได้ 
 2.  นักเรียนบอกเจตนา  น้ าเสียง อารมณ์ของผู้แต่งได้ 
 3.  นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการเรื่องได้ 
 4.  นักเรียนบอกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

 5.  นักเรียนวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเองได้ 
 

3. สาระส าคัญ  
 บทความเป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นเสนอข้อเท็จจริง เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้อ่าน บทความมีหลาย

ประเภทด้วยกันทั้งบทความวิชาการและบทความทั่วไป ซึ่งผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นใน
บทความที่เขียนได้  ทั้งนี้การน าบทความมาใช้ในการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้สอนจะต้องคัดเลือก
บทความที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่าน เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้อ่าน อีกทั้งให้ผู้อ่านได้อ่าน            
และวิเคราะห์บทความนั้นๆ ในแง่มุมต่าง ๆ ด้วย 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 1.  บทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น 
 2.  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
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5. สมรรถนะส าคัญ 
      1.  ความสามารถด้านการสื่อสาร 
                2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มุ่งม่ันในการท างาน 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. รักษ์ความเป็นไทย 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. น าเสนอผลงาน 
 2. แผนภาพความคิดสรุปปัญหาวัยรุ่น 
 3. ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น  
 4. การเขียนเรื่อง “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ” 
 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1     

 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 5 นาที 
  นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่อง  ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ประมาณ 5 นาที จากนั้นครูสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านดังต่อไปนี้ 
  ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  1.1 จากวีดิทัศน์ เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงใช้ความรุนแรงกับแม่และเพ่ือน 
  1.2 นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของตัวละครที่ชื่อดาวเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  1.3 นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่วัยรุ่นมีปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไร เพราะเหตุใด 
 2. ขั้นภาระงาน (Task) 45 นาที 

  2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์           
ตามประเภทภาระงาน (Task)  
   2.1.1 นักเรียนจับคู่กัน โดยร่วมกันศึกษาบทความเรื่อง ปัญหาของวัยรุ่น             
โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 15 นาที จากนั้นตอบค าถามดังนี้ 
     2.1.1.1  ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายใดในการแต่ง 
     2.1.1.2 นักเรียนคิดว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง และข้อความใด               
เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง 
     2.1.1.3 ผู้แต่งบทความมีน้ าเสียง และอารมณ์อย่างไร 
     2.1.1.4 นักเรียนคิดว่าบทความนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้าง 
   2.1.2 ครูให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามประเภทของงาน ดังนี้  
     2.1.2.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)  
       นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น โดยท าลง
ในกระดาษบรุ๊ฟ จากนั้นให้น าผลงานไปติดไว้ที่ผนังห้อง 
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     2.1.2.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
   2.1.3 ครูให้นักเรียนตอบปัญหาเรื่องท่ีอ่านจากบทความดังต่อไปนี้ 
            2.1.3.1 เพราะเหตุใดวัยรุ่นถึงมีปัญหา 
            2.1.3.2 นักเรียนคิดว่าปัญหาของวัยสามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
           2.1.3.3 นักเรียนคิดว่าถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวควรท าอย่างไรบ้าง 

   2.1.4 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal 
Experiences)     
    นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับ 
ปัญหาวัยรุ่นที่ได้อ่านจากบทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น อีกครั้งหนึ่งเพ่ือหาข้อสรุปประเด็นต่างๆ จากนั้น
ให้ช่วยกันสรุปเป็นแผนภาพความคิด แล้วน าไปติดไว้ที่ผนังห้องเรียน 

   2.1.5 การสร้างสรรค์ (Creative Task)     
     ครูก าหนดให้นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ”           

โดยก าหนดส่งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้นักเรียนเตรียม
ตัวออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเองท า  โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย  การใช้โปรแกรม
น าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้ 

 ชั่วโมงท่ี 2  
  ครูทบทวนความรู้ในคาบที่แล้ว จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนได้ 

ด าเนินกิจกรรมตามล าดับขั้นดังนี้ (5 นาท)ี 
  2.2  ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning  Stage)  มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาส

วางแผนร่วมกันเพื่อน าเสนอผลงานปฏิบัติ  (10 นาท)ี 
   2.2.1 ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบ จากนั้นให้
นักเรียนเข้าประจ ากลุ่มของตนเอง (กลุ่มเดิม) 
   2.2.2 ครูให้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนว่าจะให้สมาชิกคนใดออกมา
น าเสนอผลงานที่ร่วมกันเขียน  และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการน าเสนอ
กลุ่มอ่ืน 
  2.3 ขั้นรายงาน (Report  stage)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผล        
การน าเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (35 นาท)ี 
   2.3.1 นักเรียนแต่กลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองได้ร่วมกันท า                
โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย  การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียล
มีเดียต่าง ๆ โดยให้น าเสนองานใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น และแผนภาพความคิดสรุป
ปัญหาวัยรุ่น  จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก 
   2.3.2 ครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และร่วมกับนักเรียนสรุปความรู้
ที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ 
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 ชั่วโมงท่ี 3   
  นักเรียนและครูทบทวนความรู้ในคาบที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนด าเนินตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language Focus)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 

  3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมา
ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาท่ีได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป (10 นาท)ี 
   ครูแจกงานเขียน เรื่อง “วัยรุ่น สร้างไทย สร้างชาติ” ให้แก่นักเรียน จากนั้นครู
ให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์  

  3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (15 นาท)ี 
   ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง  โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข  จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพ่ือนๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข  แล้วให้เพ่ือนน าเรียงความที่
แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน 

   3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย (25 นาที) 
   3.3.1 ครูให้นักเรียนน าผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพ่ือน ๆ แล้ว                 
มาส่งครู   
   3.3.2 ครูสุ่มนักเรียนให้มาน าเสนอผลงานเขียนของตนเอง จากนั้นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นผลงานดังกล่าว 
   3.3.3 ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรียน
น าไปแก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน ามาส่งครูอีกครั้งหนึ่งในคาบต่อไป  
   3.3.4 นักเรียนน าผลงานฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วมาจัดท าป้าย
นิเทศต่อไป 
 

9. ส่ือ/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 เครื่องมือประเมิน วิธีประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. การน าเสนอผลงาน 1. แบบประเมินการ

น าเสนอผลงาน 
1. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า 
ผ่านการประเมิน 

2. ใบงานท่ี 1 เรื่อง 
เปรียบเทยีบปัญหาวยัรุ่น 

2. เกณฑ์การตรวจผลงาน 
 

2. ตรวจใบงาน 
 

 

3. งานเขียนเรื่อง “วัยรุ่น 
สร้างไทย สร้างชาต”ิ 

3. แบบประเมินการตรวจ
งานเขียน 

3. ตรวจงานเขียน 
 

 

4. แผนภาพความคดิ 
สรุปปญัหาวัยรุ่น 

4.แบบสังเกต  
 

4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้

 

5. สังเกตพฤติกรรม 
การเรยีนรู ้

   

 
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้ (Knowledge) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านความสามารถและทักษะ (Process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

         ลงชื่อ.............................................................. 
                 (...............................................................) 

                         ผู้สอน 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง  เปรียบเทียบปัญหาวัยรุ่น 

ค าชี้แจง  นักเรียนอ่านบทความเรื่อง ปัญหาวัยรุ่น จากนั้นท าใบงานดังต่อไปนี้ 
 

ปัญหาของวัยรุ่นที่
ปรากฏในบทความ 

ปัญหาที่เหมือนหรือ
แตกต่างจากปัจจุบัน 

ปัจจัยที่ท าให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
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บทความเรื่อง  ปัญหาของวัยรุ่น 
 

       เชษฐ์  ช้ันสกุลดี และเสียง  เชษฐศิริพงศ์ 
 

 ปัญหาของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรง เรื่องเพศ ยาเสพติด กลายเป็นปัญหา
ใหม่ของสังคมที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนเริ่มหนักใจ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลูกก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพราะเป็น
เรื่องท่ีนับวันยิ่งจะเพ่ิมมากข้ึน แม้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจากหลาย ๆ ส่วนแล้วก็ตาม แต่ยิ่ง
แก้เท่าไรปัญหาก็มิได้ลดน้อยลง 
 ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล ได้สะท้อนมุมมองปัญหาของวัยรุ่นปัจจุบันว่า ส่วนใหญ่
ปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันจะมีมุมมองของปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การใช้ความรุนแรง 
ยาเสพติด แต่ในทางสายการแพทย์มองว่ามีเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา 
ในส่วนแรกเป็นเพราะว่าสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากเดิม ครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอด 
และมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงในส่วนของการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษามีแรงกดดันหลาย ๆ อย่างท า
ให้เด็กทนรับสภาพไม่ไหวก็ขาดความสนใจในเรื่องของการเรียน ในส่วนของสังคม เช่น พวกการค้าทุก
ชนิดที่พร้อมจะดึงดูดหรือความสนใจในเรื่องของการเรียน ในส่วนของสังคม เช่น พวกการค้าทุกชนิด 
ที่พร้อมจะดึงดูดหรือกระตุ้นให้มีการโน้มเอียงไปในทางท่ีผิด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นนี้เป็นเรื่อง
ปกติ แต่เป็นตัวสะท้อนปัญหาสังคมให้รู้ว่าสังคมเริ่มมีปัญหามากข้ึนเรื่อย ๆ  
 ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูลให้ค าแนะน าที่ เป็นเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยยับยั้งปัญหา            
ของวัยรุ่นว่า ครอบครัวควรแนะน าให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต ค้นหาความต้องการของตัวเองให้เจอ 
และช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เขาไปถึงจุดที่เขาต้องการ ให้เขาได้เรียนรู้ เราเรียกตรงนี้ว่า กิจกรรม
ทักษะชีวิต ที่จะช่วยให้เขาได้ค้นหาความต้องการ สิ่งที่เขาอยากจะท าหรืออยากจะเป็น และมี
เป้าหมายในชีวิต เพราะเด็กที่มีปัญหาเกิดจากเด็กที่ไม่รู้ว่าจะท าอะไร อยากท าอะไร และไม่รู้ว่าจะ  
ท าไปเพื่ออะไร ก็ใช้ชีวิตอย่างหมดความหมาย  
 ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร  หรือโต๋ ศิลปินนักร้องที่นับว่าเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่สามารถค้นหา
ตัวตนและความต้องการของตัวเองได้พบ และด าเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่ตนก าหนดอย่างมีความสุข 
ได้ร่วมสะท้อนมุมมองต่อวัยรุ่นรุ่นเดียวกันว่า ปัญหาของวัยรุ่นส่วนมาก ผมว่ามาจากพ้ืนฐาน               
ของทางครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นขาดการดูแลจากพ่อแม่ การให้ค าชี้แนะ หรือคอยแนะน าในสิ่งที่ดี ๆ 
จึงไม่แปลกที่บางคนจะตัดสินใจท าอะไรในทางที่ผิดเพราะเลือกตามเพ่ือน ไม่รู้ว่าท าไปแล้วจะเกิด
อะไรขึ้นบ้าง และขาดเป้าหมายในชีวิตที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยากท าอะไร ก็เลยท าให้ชีวิตอยู่ไป
วัน ๆ อยู่อย่างไร้ความหมาย  ซึ่งถ้าพ่อแม่คอยดูแล และคอยช่วยแนะน า ช่วยให้เขาค้นหาสิ่ง               
ที่ต้องการท าได้อย่างชัดเจน ชีวิตก็จะดูมีคุณค่ามากขึ้น 
 ดังนั้นการช่วยเหลือควรเป็นเรื่องที่ทุกส่วนจะต้องช่วยกัน ไมว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน 
และสังคมในส่วนของที่บ้าน พ่อแม่ควรมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้น ช่วยให้เด็กสามารถค้นพบความ
ต้องการของตัวเอง  รู้และมีเป้าหมายในชีวิต โรงเรียนควรจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้อง           
กับความสามารถและความถนัดของเด็ก จะท าให้เด็กรู้แนวทางและเลือกศึกษาต่อในสาขาที่ตรงกับ
ความถนัด และความสามารถของตนเอง ในส่วนของสังคมควรเปิดพ้ืนที่ของเด็กให้มีพ้ืนที่เป็น
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ประโยชน์ส าหรับเด็กให้มากข้ึน เช่น สถานที่ออกก าลังกาย กิจกรรมดี ๆ สถานที่ที่เด็กจะไปท่องเที่ยว
ได้  

 เมื่อเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เขาก็จะมีโอกาสได้ค้นหาความต้องการของตัวเองให้เจอ 
ให้มีมากกว่าพ้ืนที่ที่ดึงดูดใจเด็ก เช่น แหล่งช้อปปิ้ง เล่นเกม เสพยา อย่างน้อยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่วย
เด็กได้ ช่วยให้เด็กมีโอกาสรอดพ้นและมีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีข้ึน 
 อย่างไรก็ตามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นปัจจุบัน คงจะลดน้อยลงหากผู้ใหญ่ทุกคน
เรียนรู้ที่จะเข้าใจในตัววัยรุ่นและพร้อมที่จะยืนเคียงข้าง ให้โอกาสกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น วัยรุ่น    
ก็จะมิใช่วัยร้ายในสายตาของผู้ใหญ่อีกต่อไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์            เรื่อง  อ่านเชิงวิเคราะห์กวีนิพนธ์ 
รหัสวิชา ท32101         รายวิชาภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       ภาคเรียนที่ 2                  เวลา 3  ชั่วโมง 
วัน ……………………..……..  ที่  …………….. พ.ศ............................    เวลา ………………………….  น.  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    สาระที่  1 การอ่าน 

           มาตรฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

 ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
 ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า                           
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 สาระที่ 5 รรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับที่ยากขึ้น 
 ม.2/2.  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่ อ่าน                     

พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  

2. จุดประสงค์สู่ตัวช้ีวัด 
 1.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากเรื่องได้ 
 2.  นักเรียนบอกเจตนา  น้ าเสียง อารมณ์ของผู้แต่งได้ 
 3.  นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการเรื่องได้ 
 4.  นักเรียนวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเองได้ 
 

3. สาระส าคัญ  
 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
ไหมแท้ที่แม่ทอประกอบด้วยคุณค่าทั้งทางด้านเนื้อหา สังคม อารมณ์ และความงามทางด้าน
วรรณศิลป์ การให้นักเรียนได้วิเคราะห์เรื่องนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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4. สาระการเรียนรู้ 
 1.  บทกวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ท่ีแม่ทอ 
 2.  การวิเคราะห์คุณค่ากวีนิพนธ์ 
 

5. สมรรถนะส าคัญ 
      1.  ความสามารถด้านการสื่อสาร 
               2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มุ่งม่ันในการท างาน 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. รักษ์ความเป็นไทย 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. น าเสนอผลงาน 
 2. งานเขียน 
 3. ใบงานที่ 1 ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น   
 4. ใบงานที่ 2 ปัญหานี้มีทางแก้ 
 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1     

 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)  5 นาที 
  นักเรียนดูวีดิทัศน์เพลง  ไหมแท้ที่แม่ทอ จากนั้นครูสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ดังต่อไปนี้ 
  ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  1.1 จากวีดิทัศน์เพลงไหมแท้ที่แม่ทอ เพราะเหตุใดลูกจึงไปท างานไกลบ้าน 
  1.2 นักเรียนคิดว่าแม่มีความรู้สึกต่อลูกอย่างไร 
  1.3 นักเรียนคิดว่าผ้าที่แม่ทอนั้นมีความส าคัญอย่างไร 
 2. ขั้นภาระงาน (Task) 45 นาที 

  2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage)  เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์          
ตามประเภทภาระงาน (Task)  
   2.1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้จาก      
กวีนิพนธ์ ม้าก้านกล้วย เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ  โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 20 นาที จากนั้นครูให้
นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง ไหมแท้ท่ีแม่ทอ  
   2.1.2 ครูให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามประเภทของงาน ดังนี้  
     2.1.2.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)  
       ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ไหมแท้ที่แม่ทอ  โดยให้นักเรียน
เปรียบเทียบประเด็นดังต่อไปนี้ 
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       นักเรียนคิดว่าสภาพสังคมในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน
อย่างไร 
       การทอผ้าในอดีตและปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

     2.1.2.2 การแก้ปัญหา (Problem Solving)  
       ครูให้นักเรียนร่วมกันก าหนดปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้น  โดยให้

สมาชิกในกลุ่มช่วยกันก าหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหานั้น ๆ   โดยท าใบงานที่ 2 เรื่อง ปัญหา
ของเรื่อง จากนั้นร่วมกันท าลงในกระดาษบรุ๊ฟ  ตัวอย่างปัญหาดังนี้ 

        เพราะเหตุใดการทอผ้าไหมด้วยมือจึงลดน้อยลง 
        การพลัดพรากระหว่างแม่กับลูกเพ่ือมาท างานในเมือง 
        ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของลูกที่มีต่อแม่ 

     2.1.2.3 การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal 
Experiences)     
       เมื่ อนั ก เ รี ยน ได้ ร่ วมกันชี้ ให้ เห็ นปัญหาและช่ วยกันหา          
แนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว  ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  
เลขานุการกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       2.1.2.4 การสร้างสรรค์ (Creative Task)     

       ครูก าหนดให้นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “ไหม: สื่อสายใยแห่ง
ความรัก”  โดยก าหนดส่งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้
นักเรียนเตรียมตัวออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเอง ท า  โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย  
การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้ 

 ชั่วโมงท่ี 2  
  2.2  ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning Stage) มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาส

วางแผนร่วมกันเพื่อน าเสนอผลงานปฏิบัติ  (5 นาที) 
   2.2.1 ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบ จากนั้น          
ให้นักเรียนเข้าประจ ากลุ่มของตนเอง (กลุ่มเดิม) 
   2.2.2 ครูให้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนว่าจะให้สมาชิกคนใดออกมา
น าเสนอผลงานที่ร่วมกันเขียน  และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการน าเสนอ
กลุ่มอ่ืน 
  2.3 ขั้นรายงาน (Report Stage)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผล        
การน าเสนอผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (40 นาท)ี 
   2.3.1 นักเรียนแต่กลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองได้ร่วมกันท า                  
โดยอาจจะเสนอในรูปของการบรรยาย  การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียล
มีเดียต่าง ๆ โดยให้น าเสนองานใบงานที่ 1 เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ  และใบงานที่ 2 ปัญหาของเรื่อง  
จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก 
   2.3.2 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาของเรื่อง 
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 ชั่วโมงท่ี 3   
 นักเรียนและครูทบทวนความรู้ในคาบที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนด าเนินตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

    1. ขั้นหลังภาระงาน (Language  focus)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1 ขั้นวิเคราะหภ์าษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ 
กลับมาตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาท่ีได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป (10 นาท)ี 
  1.2 ครูแจกงานเขียน เรื่อง “ไหม : สื่อสายใยแห่งความรัก”  ให้แก่นักเรียน  จากนั้น
ครูให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์  

 2. ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (20 นาท)ี 
  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง  โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข  จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพ่ือนๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข  แล้วให้เพ่ือนน าเรียงความที่
แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน 

 3. ขั้นติดตามผล (Follow -up) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือติดตามและสะท้อนผล                   
การปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย (20นาที) 
  3.1 ครูให้นักเรียนน าผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพ่ือนๆ แล้ว มาส่งครู  
จากนั้นครูและนักเรียนน าเสนอผลงานงานเขียนดังกล่าว   
  3.2 ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรี ยนน าไป
แก้ไข พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน ามาส่งครูอีกครั้งหนึ่ง  
  3.3 ครูให้นักเรียนน าผลงานฉบับที่แก้ไข และฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วมาจัดท าป้าย
ป้ายนิเทศต่อไป 
 

9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  กวีนิพนธ์เรื่อง  ไหมแท้ที่ไม่ทอ 

 2.  ใบงานที่ 1 เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ 
 3.  วีดิทัศน์ไหมแท้ท่ีแม่ทอ 
 4.  งานเขียนเรื่อง “ไหม: สื่อสายใยแห่งความรัก”            
 5.  กระดาษบรุ๊ฟ 
 6.  ใบงานที่ 2 ปัญหาของเรื่อง 
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10. การวัดผลประเมินผล 
 

ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน วิธีประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. การน าเสนอผลงาน 1. แบบประเมินการ

น าเสนอผลงาน 
1. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าผ่าน
การประเมิน 

2. ใบงานท่ี 1 เรื่อง  
ไหมแท้ท่ีแม่ทอ 

2. เกณฑ์การตรวจผลงาน 
 

2. ตรวจใบงาน 
 

 

3. งานเขียนเรื่อง  
“ไหม: สื่อสายใยแห่ง 
ความรัก”            

3. แบบประเมินการตรวจ
งานเขียน 
 

3. ตรวจงานเขียน 
 

 

4. ใบงานท่ี 2 ปัญหา
ของเรื่อง 

4. แบบสังเกต  
 

4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้

 

5. สังเกตพฤติกรรม 
การเรยีนรู ้

   

 
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้ (Knowledge) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ด้านความสามารถและทักษะ (Process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

        ลงชื่อ.............................................................. 
                (...............................................................) 
                                          ผู้สอน 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง  ไหมแท้ที่แม่ทอ 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตอบค าถามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.  นักเรียนคิดว่าเนื้อหาในเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ อยู่ในภาคไหนของประเทศไทย             
เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 

  ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.  จากกวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ท่ีแม่ทอ ผู้แต่งมีเจตนาอย่างไร 

  ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 3.  จากกวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแทท้ี่แม่ทอ ผู้แต่งมีน้ าเสียง อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร 

  ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
  4.  กวีนิพนธ์เรื่อง ไหมแท้ท่ีแม่ทอ ให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง 

  ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง ปัญหาจากเรื่อง ไหมแท้ท่ีแม่ทอ 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนปัญหาจากเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ จากนั้นร่วมกัน 
 หาแนวทางแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
 

ปัญหาของเรื่อง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 398 

บทกวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ ปี 2538 
เรื่อง ม้าก้านกล้วย ตอน ไหมแท้ท่ีแม่ทอ   โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม 

  
 แม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก เรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพ่ือใฝ่ฝัน 
อีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์มั่น  ทั้งทอมันละเมียดละไมใช้เวลา 

 สื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหม  ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า 
ตีนที่ใช้กระตุกก่ีคือชีวา    มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต 

 ผ้าขาวม้าผืนใหม่แม่ให้ลูก  รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร 
ใยไหมโยงใจแม่เนรมิต    ไหมอุทิศ แม่ก็ทอ ต่อต านาน 

 ลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้   เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญ 
ผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ   ถ้าประสานสอดสร้างอย่างแยบยล 

 มือน้อยน้อยของแม่ดูแค่นี้  เคยเฆ่ียนตีลูกบ้างในบางหน 
แต่มือเดียวกันนี้แหละสู้ทน  ประคองลูกให้พ้นภยันตราย 

 แหละมือนี้ที่บันดาลงานชีวิต  มิเคยคิดค่าแรงแข่งซื้อขาย  
ยังถักทอ ทรมาน์ยังท้าทาย  ยังมั่นหมายผ้าไหมผืนใหม่มา 

 พร้อมทั้งสอนลูกสาวเจ้าศรีเรือน อยู่เป็นเพื่อนแม่ทอปรารถนา 
เพ่ือสืบทอดแรงงานกาลเวลา  ก่อนมือแม่จะอ่อนล้าต้องลาพัก 

 และสอนเจ้าลูกชายให้ทระนง  รักแม่ก็ขอจงท างานหนัก  
ด้วยละเอียดอ่อนในเยื่อใยรัก  พลีชีวิตเพ่ือถักและทอไท 

 สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่  ลูกที่แท้ก็คงทอสืบต่อได้ 
แม่ก็ทอ ลูกก็ทอ ต่อเส้นใย  ผ้าชีวิตผืนใหม่ จะต้องงาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้โดยเน้นภาระงาน 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์           เรื่อง  อ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี 
รหัสวิชา ท32101        รายวิชาภาษาไทย             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2                    เวลา 3  ชั่วโมง 
วัน ……………………..……..  ที่  …………….. พ.ศ............................    เวลา ………………………….  น.  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 
   สาระที่ 1 การอ่าน 

          มาตรฐาน  ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

  ม.2/3  เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน 
 ม.2/4  อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดท่ีได้จากการอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านในระดับที่ยากขึ้น 
 ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่ อ่าน                      

พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน 

 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

2. จุดประสงค์สู่ตัวช้ีวัด 
 1.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหา ตัวละครจากเรื่องได้ 
 2.  นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของตัวละครได้ 
 3.  นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการเรื่องได้ 
 4.  นักเรียนวิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเองได้ 
 

3. สาระส าคัญ  
 รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นับเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของไทยชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหา ข้อคิด และคุณค่า       
ทั้งทางด้านสังคม  อารมณ์ วัฒนธรรม ตลอดจนมีความไพเราะด้านวรรณศิลป์  การอ่านวรรณคดี   
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรุปเนื้อหา วิเคราะห์วิถีไทย  และคุณค่าของเรื่อง ตอลดจนน าข้อคิด               
จากการอ่านเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 



 400 

4. สาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระ 
 1.  รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 2.  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 
 

5. สมรรถนะส าคัญ 
      1.  ความสามารถด้านการสื่อสาร 
               2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. มุ่งม่ันในการท างาน 

 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. น าเสนอผลงาน 
 2.  งานเขียน 
 3. ใบงานที่ 1 ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น   
 4. ใบงานที่ 2 ปัญหานี้มีทางแก้ 
 

8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1     

 1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task)  5 นาที 
  นักเรียนดูวีดิทัศน์โขนรามเกียรติ์ จากนั้นครูสอบถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านดังต่อไปนี้ 
  ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 
  1.1 นักเรียนรู้จักเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก หรือไม่ 
  1.2 เพราะเหตุใดนนทกจึงต้องการนิ้วเพชร 
  1.2 การกระท าของนนทกท่ีใช้นิ้วเพชรท าร้ายเทวดาถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2. ขั้นภาระงาน (Task)  45 นาที 

  2.1 ขั้นภาระงาน (Task Stage)  เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์          
ตามประเภทภาระงาน (Task)  
   2.1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้จาก
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 นารายณ์ปราบนนทก ให้ข้อคิด
อะไรบ้าง 
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     2.1.1.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1 เรื่อง ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น  
โดยท าใส่กระดาษบรู๊ฟ จากนั้นให้น าไปติดไว้ที่ผนังห้องเรียน 
   2.1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก 
             ชั่วโมงท่ี 2  
 ขั้นภาระงาน (Task Stage) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ตามประเภท
ภาระงาน (Task)  ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปรียบเทียบ (Comparing)  (15 นาท)ี 
  1.1 ให้นักเรียนเปรียบเทียบนิสัยตัวละครส าคัญในเรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่  พระอิศวร  
นนทก  พระนารายณ์  เทวดาและนางอัปสร  โดยท าเป็นตารางเปรียบเทียบลงในกระดาษบรุ๊ฟ ดังนี้ 
 

ตัวละคร ลักษณะนิสัยที่เด่น ลักษณะนิสัยที่ต้องพัฒนา หมายเหตุ 

พระอิศวร    

นนทก    

พระนารายณ ์    

เทวดา นางอัปสร 
 

   

 
  1.2 ครูให้แต่ละกลุ่มน าผลงานที่เขียนไปติดไว้ฝาผนังห้องเรียน   
 2. การแก้ปัญหา (Problem solving) (15 นาท)ี 

  2.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันก าหนดปัญหาของเรื่องที่เกิดขึ้น  โดยให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันก าหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหานั้นๆ  จากนั้นร่วมกันท าแผนภาพความคิดสรุปปัญหา
ลงในกระดาษบรุ๊ฟ  ตัวอย่างปัญหาดังนี้ 

   2.1.1 นนทกถูกกลั่นแกล้ง 
   2.1.2 นนทกใช้นิ้วเพชรท าร้ายเทวดา 
   2.1.3 พระนารายณ์ลงมาปราบนนทก 

 3. การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว (Sharing Personal Experiences)      
(15 นาท)ี    
  เมื่อนักเรียนได้ร่วมกันชี้ ให้ เห็นปัญหาและช่วยกันหาแนวทาแก้ไขปัญหาแล้ว              
ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  จากนั้นให้ท าใบงานที่  2                
เรื่อง ปัญหานี้มีทางแก ้
 4. การสร้างสรรค์ (Creative Task)  (5 นาท)ี 

  ครูก าหนดให้นักเรียนเขียนบรรยายหัวข้อ “ถ้าได้นิ้วเพชรมาจะน ามาใช้ให้เกิดคุณค่า
ที่สุด”  โดยก าหนดส่งในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคาบต่อไป จากนั้นครูชี้แจงว่าในคาบต่อไปให้นักเรียน
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เตรียมตัวออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตัวเอง ท า  โดยอาจจะ เสนอในรูปของการบรรยาย               
การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก็ได้ 
 ชั่วโมงท่ี 3   
 นักเรียนและครูทบทวนความรู้ในคาบที่ผ่านมา จากนั้นให้นักเรียนด าเนินตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 1. ขั้นวางแผนภาระงาน (Planning   Stage)  มีวัตถุประสงค์ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผน
ร่วมกันเพื่อน าเสนอผลงานปฏิบัติ   (5 นาท)ี 
  1.1 ครูชี้แจงงานที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้วให้นักเรียนทราบ จากนั้นให้นักเรียน 
เข้าประจ ากลุ่มของตนเอง (กลุ่มเดิม) 
  1.2 ครูให้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนว่าจะให้สมาชิกคนใดออกมาน าเสนอ
ผลงานที่ร่วมกันเขียน  และสมาชิกคนใดมีหน้าที่จดบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการฟังการน าเสนอกลุ่มอื่น 
 2. ขั้นรายงาน (Report  Stage)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รายงานผลการน าเสนอ
ผลงานต่อหน้าชั้นเรียน (20 นาท)ี 
  นักเรียนแต่กลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่กลุ่มตนเองได้ร่วมกันท า  โดยอาจจะเสนอใน
รูปของการบรรยาย  การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน หรือทางช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ โดยให้
น าเสนองานดังนี้ 
  2.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง ถ้าฉันเป็น 
  2.2 ตารางเปรียบเทียบนิสัยตัวละคร 
  2.3 แผนภาพคิดเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องรามเกียรติ์ 

  จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เหลือร่วมกันสรุปลงในสมุดบันทึก 
 3. ขั้นหลังภาระงาน (Language  Focus) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ

ความเข้าใจด้านการอ่านวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้กลับมา

ตรวจสอบวิเคราะห์ภาษาท่ีได้จากการอ่านผลงานที่ตนเองหรือกลุ่มน าเสนอไป (10 นาท)ี 
   ครูแจกงานเขียน เรื่อง “ถ้าได้นิ้วเพชรมาจะน ามาใช้ให้เกิดคุณค่าที่สุด”            
ให้แก่นักเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกครั้งหนึ่งอย่างพินิจพิเคราะห์  

  3.2 ขั้นฝึกหัดการใช้ภาษา (Practice) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานที่อ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ (10 นาท)ี 
   ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ภาษาในงานเขียนของตนเอง พร้อมกับแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานเขียนของตนเอง  โดยใช้ปากกาสีแดงในการแก้ไข  จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละคนแลกเปลี่ยนเรียงความของตนเองให้เพ่ือนๆ ช่วยกันตรวจแก้ไข  แล้วให้เพ่ือนน าเรียงความที่
แก้ไขแล้วส่งคืนยังเจ้าของผลงาน 

   3.3 ขั้นติดตามผล (Follow -up) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขข้ันสุดท้าย (5 นาท)ี 
   3.3.1 ครูให้นักเรียนน าผลงานที่ผ่านแก้ไขจากเจ้าของผลงานและเพ่ือนๆ แล้ว 
มาส่งครู  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน   
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   3.3.2 ครูตรวจผลงานนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  และส่งผลงานฉบับนั้นให้นักเรียน
น าไปแก้ไข  พร้อมกับแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน ามาส่งครูอีกครั้งหนึ่ง  
 

9. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียนวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

 2.  ใบงานที่ 1 เรื่อง ครั้งหนึ่งที่ฉันเป็น 
 3.  วีดิทัศน์โขน รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 
 4.  งานเขียนเรื่อง “ถ้าได้นิ้วเพชรมาจะน ามาใช้ให้เกิดคุณค่าท่ีสุด” 
 5.  กระดาษบรุ๊ฟ 
 6.  ใบงานที่ 2 ปัญหานี้มีทางแก้ 
 

10. การวัดผลประเมินผล 
 

ประเด็นการประเมิน เครื่องมือประเมิน วิธีประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. การน าเสนอผลงาน 
 

1. แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 

1. ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่า 
ผ่านการประเมิน 

2. ใบงานท่ี 1 เรื่อง  
ครั้งหนึ่งที่ฉันเป็น 

2. เกณฑ์การตรวจผลงาน 
 

2. ตรวจใบงาน 
 

 

3. การเขียนเรยีงความ 3. แบบประเมินการตรวจ
งานเขียน 

3 .ตรวจงานเขียน 
 

 

4. ใบงานท่ี 2 ปัญหานี้ 
มีทางแก ้

4. แบบสังเกต  
 

4. ประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้

 

5. สังเกตพฤติกรรม 
การเรยีนรู ้

   

 
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้ ( Knowledge) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ด้านความสามารถและทักษะ (Process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Affective)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

        ลงชื่อ.............................................................. 
                 (...............................................................) 

                                          ผู้สอน 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง  ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็น 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเองกับตัวละครที่ก าหนดให้ 

 
ตัวละคร พฤติกรรมที่เหมือนตัวละคร ความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ของตนเอง 
นนทก   

พระนารายณ ์   
พระอิศวร   

เทวดา นางอัปสร   
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง  ปัญหานี้มีทางแก้ 

 
ค าชี้แจง 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  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
             โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
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ภาพที่ 2   การอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
             โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช  (ต่อ) 
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ภาพที่ 2   การอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชีพครู  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
             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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การสะท้อนผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 7  การสะท้อนผลจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง 
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ผลงานนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 8   ผลงานนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช 
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ภาพที่ 8  ผลงานนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยเน้นภาระงานและการโค้ช (ต่อ) 
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