
 
 

บทที่ ๒ 

ปจจัยที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เม่ือครูจะเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรตองทราบวา ปจจัยใดบางที่มี
ผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหการจัดเตรียม การวางแผนและการเลอืก
กิจกรรม ตรงตามจุดประสงคและกลุมเปาหมายมากที่สุด   

ปจจัยที่กลาวมาน้ีอาจวิเคราะหได ๓ ดาน ไดแก ดานผูเรียน  ดานหลักสูตร และดาน
ผูสอน ดังนี้ 
ปจจัยดานผูเรียน 

ความแตกตางของนักเรียนนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหครูตองคํานึงถึง เพ่ือจะได
จัดเตรียมกิจกรรมที่สามารถรองรับรูปแบบการเรียนรูตางๆ ของนักเรียน  สาเหตุที่ทําใหบุคคลมี
ความแตกตางกัน (ประดินันท อุปรมัย, ๒๕๔๕) มีดังนี้ 

ก. สาเหตุจากพันธุกรรม 
    ไดแก เชื้อชาติ  เพศ  อัตราความเจริญเติบโต  ความบกพรองทางกายหรือ

ความสามารถพิเศษ  ระดับสติปญญา  เอกลักษณเฉพาะบุคคล 
ข. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม 

    ไดแก  สภาพภูมิศาสตร  ระบบสังคม  สถานภาพและบทบาท  การอบรม
เลี้ยงดู  ฐานะทางเศรษฐกิจ  อาหาร  การศึกษา  ประสบการณเฉพาะบุคคล 

 
การพิจารณาปจจัยดังกลาว  สามารถพิจารณารายละเอียดได ดังนี้ 
๑. วัย  

 นักเรียนแตละวัยหรือแตละชวงชั้นยอมมีลักษณะ นิสยั เจตคติและพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกตางกัน  การจัดกิจกรรมตองคํานึงวา เด็กแตละวยันั้นมีลักษณะพัฒนาการทาง
รางกาย ทางเชาวนปญญา ทางบุคลิกภาพ และทางดานอารมณและสังคมอยางไร เพ่ือให
สามารถจัดกิจกรรมไดสอดคลองกับวัยของนักเรียน ดังรายละเอียดตอไปน้ี (สุรางค โควตระกลู, 
๒๕๔๘) 

 
     ๑.๑ เด็กวยัอนุบาล (อายุ ๓ – ๖ ป) 

พัฒนาการทางรางกาย 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. รางกายเคล่ือนไหวไดดี เดิน วิ่ง กระโดดได
คลองแคลว ไมอยูนิ่ง 

๑. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดวิ่ง ปนปาย และ
กระโดด โดยครูสามารถดูแลอยางท่ัวถึง  และจัด



๒. กลามเนื้อใหญพัฒนาการกาวหนากวา
กลามเนื้อยอย  

๓. ความสัมพันธระหวางตากับมือยังไมสมบูรณ
นัก 

๔. พัฒนาการทางรางกายของเพศหญิงจะ
กาวหนากวาเพศชาย 

๕. อวัยวะบริเวณศีรษะของเด็กยังออน 
 
 

๒. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีใชกลามเนื้อยอย เชน การ
จับดินสอ  การผูกเชือก   หรือการติดกระดุม 
เปนตน  

๓. หลีกเล่ียงงานท่ีตองการความละเอียดประณีต 
ตัวหนังสือท่ีเขียนใหเด็กอานตองเขียนตัวโต  
อานงาย  

๔. หลีกเล่ียงการแขงขันเกี่ยวกับการใชทักษะ
กลามเนื้อระหวางเด็กชายและเด็กหญิง 

๕. หลีกเล่ียงกิจกรรมที่อาจทําใหศีรษะของเด็กปะทะ
กันหรือกระทบกับของแข็ง  และอาจเตือนใหเด็ก
ระมัดระวังตัว 

 
พัฒนาการทางเชาวนปญญา 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. สามารถใชสัญลักษณแทนวัตถุส่ิงของและ
สถานท่ีได สามารถอธิบายส่ิงตางๆ และ
ประสบการณของตนได 

๒. สามารถวาดภาพในใจ สรางจินตนาการและการ
ประดิษฐ แตบางครั้งอาจไมสามารถแยกความคิด
คํานึงกับความจริงได  

๓. มีความตั้งใจทีละเรื่อง ยังไมสามารถพิจารณา
หลายเรื่องผสมกันได 

๔. ความเขาใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ําหนัก 
ปริมาตรและความยาวยังสับสน  เด็กยังไมเขาใจ
เกี่ยวกับความคงตัวของสสาร (Conservation) 
และความสามารถในการจัดลําดับ (Seriation)  

๑. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดถายทอด
ประสบการณหรือเรื่องราวตางๆ 

๒. สงเสริมใหเด็กใชความคิด สรางเรื่องราว แตง
เร่ือง วาดภาพ และไมตําหนิหากเด็กพูดเรื่องท่ี
เกิดจากการวาดฝน  แตควรชวยอธิบายใหเด็ก
สามารถแยกเรื่องจริงออกจากเรื่องแตง 

๓. หลีกเล่ียงกิจกรรมที่มีหลายมโนทัศน 
(concept) หรือหลายเกณฑปนกัน  

๔. คํานึงถึงเรื่องการรับรูของเด็กแตละคน เพราะ
เด็กวัยนี้ยังไมรูจักการใชเหตุผล 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. มักยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมเขาใจความ
คิดเห็นของผูอื่น 

๒. มีความคิดริเริ่ม ชอบทํากิจกรรมตางๆ 
อยางอิสระ  

๓. เรียนรูพฤติกรรมจากการสังเกตและ
เลียนแบบพฤติกรรม 

๑. สงเสริมใหเด็กมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธกับเพ่ือน
รวมวัย โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา 

๒. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสทางความคิด โดยครูคอย
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการทํากิจกรรม  

๓. จัดกิจกรรมท่ีใหเด็กไดเรียนรูจากตนแบบที่ดี เชน 
จากตัวแบบจริง จากการเลานิทาน หรือจากการ
แสดงบทบาทสมมุติ  เปนตน 

 



พัฒนาการทางดานอารมณและสังคม 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. อารมณเกิดขึ้นกะทันหัน เปล่ียนแปลงงาย 
และควบคุมไมได 

๒. เกิดอารมณในดานลบ เชน กลัว โกรธ 
อิจฉา วิตก เปนตน  

๓. มักชอบเลนคนเดียว และคอยๆ เพ่ิม
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

๔. พัฒนาการขึ้นอยูกับการเล้ียงดูของ
ครอบครัว 

๑. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีความสุขและเบิกบาน 
๒. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีจะเกิดการกระทบระหวางเพ่ือน 
เชน การแขงขันเอาชนะ เปนตน 

๓. ใหแรงเสริมระหวางกิจกรรมดวยการชมเชย เพ่ือให
เด็กปรับตัวเขากับเพ่ือนๆ 

๔. สังเกตพฤติกรรม และใหความรักความอบอุน 

    
     ๑.๒ เด็กวัยประถมศึกษา (อายุ ๖ – ๑๒ ป) 

พัฒนาการทางรางกาย 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. การเจริญเติบโตและการควบคุมกลามเนื้อใหญ
และยอยดีขึ้น โดยเด็กชายจะมีพัฒนาการดีกวา
เด็กหญิง 

๒. การประสานระหวางตากับมือดีขึ้น 
๓. รวมกิจกรรมไดครั้งละนานๆ และประกอบ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยูเสมอ 

๑. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดใชทักษะการ
เคล่ือนไหว  แตตองคอยปองกันอุบัติเหตุ 

๒. เพ่ิมกิจกรรมท่ีใหเด็กไดอาน เขียนและวาดรูป 
๓. จัดหากิจกรรมที่เด็กสามารถทําเปนประจําท่ี

โรงเรียนได 

 

พัฒนาการทางเชาวนปญญา 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. เด็กชายสามารถคิดเชิงเหตุผล รับรูส่ิงตางๆ 
ตามความเปนจริง  

๒. สามารถพิจารณาเปรียบเทียบขนาดปริมาตร
ส่ิงของโดยใชเกณฑหลายเกณฑ  

๓. มีความเขาใจเกี่ยวกับการคงตัวของปริมาตร
และน้ําหนักของสสาร   

๔. มีพัฒนาการดานภาษาและสัญลักษณกาวหนา 
๕. นับถือกฎเกณฑอยางเครงครัด  

๑. จัดกิจกรรมหรือหัวขอปญหาท่ีเปดโอกาสใหเด็ก
ไดฝกการคิดรวบยอดและการอธิบายเหตุผล   

๒. เพ่ิมการคิดแบบนามธรรม การจัดลําดับ การจัด
หมวดหมูส่ิงตางๆ 

๓. จัดกิจกรรมใหเด็กไดเห็นของจริง และการเปล่ียน
รูปรางในลักษณะตางๆ 

๔. มีกิจกรรมเกี่ยวกับคํากลอนและสัญลักษณ 
๕. ฝกการคิดพิจารณาในการตัดสินใจเรื่องตางๆ 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. มักรวมกลุมเพศเดียวกัน 
๒. มีมโนธรรม รูถูกผิดตามเกณฑของผูใหญ  
๓. ไมอยูเฉย มีความคลองแคลว 

๑. จัดกิจกรรมใหชวยเหลือกันในกลุมเพศเดียวกัน 
๒. ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  
๓. ใหประกอบกิจกรรมอยูเสมอ   



๔. ตองการความสําเร็จ เกิดปมดอยเมื่อเกิด
ความลมเหลว 

๕. รูสึกวาตนเปนคนดีเมื่อเรียนเกง และเปน
คนไมดีเมื่อเรียนออน 

๔. เปดโอกาสใหพบความสําเร็จตามความสามารถของ
แตละบุคคล 

๕. ปลูกฝงมโนทัศนใหเห็นวา การประสบความสําเร็จจะ
เกิดความภูมิใจ แตความลมเหลวสามารถพัฒนาขึ้นได 

พัฒนาการทางดานอารมณและสังคม 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. มักกลัวสัตว ความมืด การถูกลอ การสอบตก 
โดยแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ เชน ซึม ไม
ตั้งใจเรียน หลับ ไมอยูนิ่ง เปนตน หรือแสดง
พฤติกรรมท่ีไมยอมรับของสังคม เชน เมื่อโกรธ
ก็ทํารายรางกาย ตั้งสมญาหรือพูดถากถาง 
เปนตน 

๒. เต็มไปดวยความราเริงเบิกบานจากการเลน
และจากการประสบความสําเร็จจากส่ิงท่ีทํา 

๓. มักใชเวลาสวนมากอยูกับเพ่ือน เลียนแบบ
พฤติกรรมของเพ่ือน 

๑. จัดกิจกรรมใหเด็กไดเปนตัวอยางท่ีดีในการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม 
ไมเสริมแรงโดยการลงโทษใหเจ็บกาย เชน ใหแรง
เสริมเวลาเด็กระงับโกรธได เปนตน 

๒. สงเสริมใหเด็กไดประสบความสําเร็จ และรูวาตน
มีสมรรถภาพ 

๓. จัดกิจกรรมใหมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ใหเรียนรู
การใหความรวมมือ รูจักใหและรับ เชน ใหเพ่ือ
นักเรียนเปนผูใหแรงเสริม หรือประเมินพฤติกรรม
ใหคําติชม เปนตน 

     ๑.๓ เด็กวยัมัธยมศึกษาหรือวัยรุน (อายุ ๑๒ – ๑๘ ป) 
พัฒนาการทางรางกาย 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. มีความเปล่ียนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็ว
มาก โดยเด็กหญิงจะเริ่มตนเร็วกวาเด็กชาย 

๒. มีการเปล่ียนแปลงในระบบอวัยวะสืบพันธุและ
ฮอรโมนเพศ มีปญหาการปรับตัวและมีความวิตก
เร่ืองเกี่ยวกับรูปรางหนาตา 

๑. หลีกเล่ียงกิจกรรมที่ทําใหเด็กเห็นความ
แตกตางทางรางกายของแตละคน เชน การ
เปรียบเทียบความสวยหลอ  เปนตน 

๒. ฝกการปรับตัว เรียนรูการเปนผูนําและการ
ยอมรับจากเพ่ือน 

 
พัฒนาการทางเชาวนปญญา 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. สามารถคิดส่ิงท่ีเปนนามธรรมได สนใจ
ปรัชญาชีวิตและศาสนา ใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจ  

๒. มีหลักการและเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับ
ความยุติธรรม ความเสมอภาคและมนุษยธรรม  

๑. จัดกิจกรรมหรือนําประเด็นปญหามาทาทายให
เด็กไดคิด ตัดสินใจ 

๒. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นตาม
เหตุผลของตน 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. สงสัยและสนใจเกี่ยวกับตนเอง 
๒. มีความคิดเปนของตนเอง  

๑. สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของตนในสังคมและ
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 



 ๒. ฝกแสดงความคิดของตนและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

พัฒนาการทางดานอารมณและสังคม 

ลักษณะพัฒนาการ ลักษณะกิจกรรม 
๑. คอนขางรุนแรงและเปล่ียนแปลงงาย 
๒. พัฒนาการทางอารมณสัมพันธกับพัฒนาการทาง
รางกาย 

๓. มีความตองการใกลชิดผูกพันกับเพ่ือน เร่ิมจากเพ่ือน
เพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ 

๔. คบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรม การใชภาษา การแตงกาย 
ความเชื่อและคานิยมเหมือนกัน 

๑.จัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมอารมณของตน 

๒. เปดโอกาสใหไดทํางานรวมกัน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรูบทบาท
ท่ีจะเปนผูใหญท่ีดีในอนาคต 

๒. ความพรอมของผูเรียน 
นักเรียนแตละคน มีความพรอมจะเรียนรูสิ่งใหมๆ หรือควรไดรับการซอมเสริม

สวนใดหรือไม  องคประกอบดานความพรอมของนักเรียนที่ครูควรพิจารณา มีดังนี้ 
       ๒.๑ ความพรอมทางรางกาย 
  ไดแก การมีสุขภาพดี อวัยวะทางดานการฟง การมอง การพูด การเขียนและ
การเคลื่อนไหวตางๆ ใชการไดดี  หรือหากเปนผูมีความบกพรองทางรางกายดานใดดานหน่ึง 
ครูก็ควรหากจิกรรมอ่ืนมารองรับ 
       ๒.๒ ความพรอมทางสมอง 
  ไดแก ความสามารถในการคิด เขาใจและจดจํา สามารถสังเกต ซักถาม ลําดับ
เรื่องราว  รวมถึงความสามารถในการตดัสินใจเรื่องตางๆ ได   หากครูพบนักเรียนที่ไมมีความ
พรอมดานสมอง ครูอาจตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเอ้ือตอขีดจํากัดของนักเรียน 
       ๒.๓ ความพรอมทางอารมณและสังคม 
  ไดแก ความม่ันคงของอารมณ  การควบคุมตนเอง การมีสมาธิในการทํา
กิจกรรม  รวมถึงการปฏิบัตตินตอเพ่ือนตอครูและการรวมงานกับเพื่อน   ในบางครั้ง ปญหา
ความไมพรอมทางดานอารมณหรือสังคมน้ัน อาจเกิดขึ้นแคชั่วคราว แตบางครั้งเปนปญหา
ตอเน่ือง  ครูจึงตองหม่ันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
       ๒.๔ ความพรอมทางภาษา 
  ไดแก ความสนใจและความสามารถในการฟง พูด ดู อานและเขียน  วามีมาก
นอยพียงใด  นักเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดดีเหมาะสมกับวัยหรือไม 

๓. จํานวน  
จํานวนผูเรียนตอหองเรียนมีจํานวนเทาไร และจํานวนนั้นๆ เหมาะสมกับการ

จัดประสบการณการเรียนรูรูปแบบใดบาง  การจัดกิจกรรมใหไดผลดีนั้น นักเรียนควรจะมีโอกาส
รวมกิจกรรมหรือเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล  ทั้งน้ี ไมไดหมายความวา ยิ่งนักเรียนนอยเทาไร
ยิ่งดี  เพราะถึงแมนักเรียนจะมีมาก แตถาครูสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติหรือเขา



รวมอยางทั่วถงึ การจัดกิจกรรมคร้ังนั้นก็ประสบความสําเร็จได จํานวนนักเรียนตอหองเรียนมี
หลายลักษณะ ดังนี้ 

     ๓.๑ จํานวน ๕๐ คนข้ึนไป 
ถือวาเปนหองเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมาก  โดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง  สวนใหญจะเปนนักเรียนในชวงชัน้ที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)   
     ๓.๒ จํานวน ๓๕ – ๕๐  คน 

ถือวาเปนหองเรียนที่มีจํานวนนักเรียนคอนขางมาก  แมวาจํานวนดังกลาวน้ีจะ
เปนการจัดหองเรียนของโรงเรียนสวนใหญก็ตาม (ดังขอมูลตารางแสดงคาเฉลี่ยจํานวนนักเรียน
ตอหองเรียน) 

     ๓.๓ จํานวน ๑๕ – ๓๕  คน 
ถือวาเปนหองเรียนที่มีจํานวนนักเรียนปานกลาง  การจัดหองเรียนที่มีนักเรียน

ขนาดน้ีมักจะเปนชั้นเรียนของเด็กเล็ก (ชวงชั้นที่ ๑) หรือไมก็เด็กโต (ชวงชั้นที่ ๔) 
     ๓.๔ จํานวนต่ํากวา ๑๕ คน 

ถือวาเปนหองเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอย  อาจพบในโรงเรียนบางแหง หรือ
บางชั้นเรียน เชน นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือในรายวิชาเลอืก หรือในคาบ
เรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตน 

ตารางแสดงคาเฉลี่ยจํานวนนักเรียนตอหองเรียนในป พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดัชนี 
คาเฉล่ีย

ท้ัง
ประเทศ 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 
ภาค
กลาง 

ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันตก 

ภาคตะวัน 
ออกเฉียง
เหนือ 

ภาคเหนือ ภาคใต 

จํานวนนักเรียนตอครู
(คน)  

๒๐.๒๐ ๑๙.๐๕  ๒๐.๓๗  ๑๘.๐๓ ๒๐.๘๒  ๑๙.๒๙  ๒๑.๔๐  ๑๘.๘๔  ๒๐.๖๘  

จํานวนนักเรียนตอ
หองเรียน(คน)  

๓๕.๑๑ ๔๕.๒๖  ๔๓.๐๖  ๓๐.๙๖ ๓๘.๗๒  ๓๓.๔๘  ๓๔.๔๐  ๓๑.๔๘  ๓๖.๘๕  

ที่มา : Human Development Report ๑๙๙๙ (Thailand) , UNDP.  

  นักเรียนจะเกดิการเรียนรูเปนรายบุคคลไดนั้น ก็ตอเม่ือครูไดจัดกิจกรรมให
นักเรียนแตละคนไดปฏิบตัิอยางทั่วถึงกัน     แตในบางโอกาส  เชน  ระยะเวลาเรยีนมีจํากัด สื่อ
ไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน  หรือครูตองการใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาง  ครูอาจ
เลือกกิจกรรมที่นักเรียนจะไดมีโอกาสส่ือสารหรือมีปฏิสัมพันธตอกัน เชน กิจกรรมคู กิจกรรม
กลุมยอย เปนตน  เม่ือครูพบวา จํานวนนักเรียนในหองมีมาก  และหากตองทํากิจกรรมเด่ียว
หรือกิจกรรมคู  ครูอาจมีเวลาสังเกตพฤติกรรมหรอืประเมินผลกิจกรรมน้ันไดชา  การจัด
กิจกรรมก็ตองปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมกลุม  โดยอาจเปนกิจกรรมของทั้งหองเรียน หรือกิจกรรม
กลุมใหญที่แบงเปนกลุมยอยอีก  อยางไรก็ดี การจัดกิจกรรมกลุมบอยคร้ัง อาจทําใหนักเรียน
ขาดการพัฒนาความสามารถของเฉพาะตนไดถาครูดูแลไมทั่วถึง 
 
 



๔. เพศ  
ผูเรียนเปนเพศใด เพศของนักเรียนมีผลตอการรับรูและการแสดงออกรูปแบบ

ใดบาง  ลักษณะเดนของนักเรียนแตละเพศ มีดังนี้ 
      ๔.๑ เพศชาย 
  นักเรียนชายมีลักษณะการเปนผูนํา สวนใหญมักชอบการแขงขันอยางเปดเผย 
สามารถทํากิจกรรมที่รางกายไดเคลื่อนไหว  เม่ือนักเรียนชายรวมกลุมกัน มักจะมีผูนําหลายคน  
แตผูลงมือปฏบิัติอาจจะมีนอย  การปฏิบัติกิจกรรมของกลุมนักเรียนชายมักไมเปนไปตาม
ขั้นตอน  ผลงานมักจะเสร็จเร็ว  หากกลุมของนักเรียนชายมีนักเรียนหญิงรวมดวย  นักเรียน
หญิงนั้นจะถูกจับตามอง ถามีความสามารถโดดเดนมักถูกผลักภาระหรือบทบาทการทํากิจกรรม
ให แตถาไมมีปากมีเสียงก็จะถูกมองขามและตองคอยรับฟงหรือรับคาํส่ังเทาน้ัน 
      ๔.๒ เพศหญิง 
  นักเรียนหญิงมักใชความคดิมากกวาการเคลื่อนไหวรางกาย  ชอบการอยู
รวมกันมากกวาการทํางานกับเพ่ือนตางเพศ  การทํางานจะเปนขั้นตอนและปฏบิตัิตาม
กฎเกณฑ  หากกลุมนักเรียนหญิงมีนักเรียนชายมาเขารวม  นักเรียนชายที่แสดงบทบาทผูนาํ
เกินไป การทํากิจกรรมมักไมราบร่ืน  แตนักเรียนชายที่เรียบรอยและเปนผูตามทีดี่มักไดรับการ
ยอมรับจากกลุมมากกวา   
  โดยสวนใหญ  นักเรียนหญิงจะมีความสามารถความถนัดและทักษะทาง
ภาษาสูงกวานักเรียนชายในวัยเดียวกัน  นักเรียนหญิงมักใชถอยคําที่สละสลวย ใชประโยคที่
ยาวกวาและเหมาะสมกวานักเรียนชาย  นักเรียนชายมักไมชอบพูด แตจะคิดไดลึกซ้ึงกวา
นักเรียนหญิง (สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย, ๒๕๓๘) 
      ๔.๓ อ่ืน ๆ 
  ในที่นี้ หมายถึงนักเรียนที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศเบ่ียงเบนไปจาก
สังคมน้ัน  มักเปนที่สนใจหรือไดรับมอบหมายจากกลุมใหแสดงบทบาทหนาที่ตางๆ นักเรียน
กลุมน้ีมักมีความสามารถอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในการทํากิจกรรมตางๆ  และมัก
สามารถเขากลุมไดทั้งกลุมนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง  แตสวนใหญจะสนิทสนมกับกลุมเพศ
ตรงขามกับตนมากกวา แมนักเรียนสวนใหญจะชอบทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนเพศเดียวกัน แต
การจัดกิจกรรมแตละคร้ังนั้น ครูควรใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกับเพศเดียวกันและกับ
เพ่ือนตางเพศดวย หรือมีการแขงขันระหวางกลุมที่ตนเลือก กับกลุมที่ตนไมไดเลือกดวย เพ่ือ
ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูการปฏิบัติตน และรูจักการปรับตัวเม่ือทํางานรวมกับผูอ่ืน 

๕. บุคลิกภาพ 
ในที่นี้ หมายถึง ความแตกตางในดานบุคลิกภาพ ความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจและความตองการของนักเรียน ซึ่งจะมีผลตอความรูสึกนึกคิดในการเรียนรู ครูตอง
คอยสังเกตวานักเรียนแตละคนมีอุปนิสัยในการเรียนรูอยางไร  อุปนิสัยใดควรสงเสริม เพ่ิมเติม 



หรืออุปนิสัยใดควรปรับปรุงหรือไม  ลักษณะเฉพาะซึ่งเปนเอกลักษณของบุคคลอันทําใหแตละ
คนมีความแตกตางกัน (Thomas, et al., ๑๙๖๘) มีดังนี้ 
      ๕.๑ ดานความสนใจตอการทํากิจกรรม 
  บางคนชอบการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่  บางคนไมชอบออกแรง   
      ๕.๒ ดานการทํางานของรางกาย 
  บางคนใชอวยัวะตางๆ ไดคลองแคลว  บางคนติดขัดเชือ่งชา 
      ๕.๓ ดานความสนใจตอการตอบสนองตอสถานการณตางๆ 
  บางคนชอบผจญภัย บางคนไมชอบเรื่องทาทายหรือพยายามหลีกเลีย่ง    
      ๕.๔ ดานการปรับตัว 
  บางคนปรับตวัตอบคุคลหรอืสถานการณตางๆ ไดเร็ว บางคนตองใชเวลา 
      ๕.๕ ดานความไวตอการตอบสนองตอสิ่งเรา 
  บางคนรับรูและมีปฏิกิริยาโตตอบตอส่ิงเราไดเร็ว  บางคนตอบสนองชา 
      ๕.๖ ดานความเขมของการตอบสนองตอส่ิงเรา 
  บางคนตอบสนองตอส่ิงเรานอย  บางคนตอบสนองรุนแรง 
      ๕.๗ ดานอารมณ 
  บางคนหงุดหงิดงาย  ใจรอน  บางคนใจเย็น พิถีพิถัน 
      ๕.๘ ดานชวงเวลาของความสนใจตอส่ิงตางๆ 
  บางคนมีสมาธิและสนใจกิจกรรมไดนาน  บางคนตองพักเปนระยะๆ 
      ๕.๙ ดานระดับความไขวเขวของความสนใจ 
  บางคนหันเหความสนใจไดงาย  บางคนมีสมาธิแนวแน 
 

การสํารวจและสังเกตปจจัยดานผูเรียนเหลาน้ี จะทําใหครูวางแผนการจัดกิจกรรมได
ตรงตามธรรมชาติของนักเรยีนยิ่งขึ้น คือสามารถเลือกและจัดกิจกรรมไดตรงกับพัฒนาการ 
ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน   

 

ปจจัยดานหลักสูตร 
การจัดหลักสูตรในแตละมาตรฐานและแตละชวงชั้น  จะเปนปจจัยกําหนดลักษณะของ

กิจกรรมการเรียนรู  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  มีดังนี้ 

สาระที่ ๑ :  การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แก ปญหา

และสรางวิสยัทัศนในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอาน 

   สาระที่ ๒ :  การเขียน 



มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขยีน
เรื่องราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงาน ขอมูลสารสนเทศ   และ
รายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

สาระที่ ๓ :  การฟง  การดู  และการพดู 
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟง และดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู

ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ
สรางสรรค 

สาระที่ ๔ :  หลักการใชภาษา 
มาตรฐาน ท ๔.๑ : เขาใจธรรมชาติของภาษา    และหลักภาษาการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัตขิองชาต ิ

มาตรฐาน ท ๔.๒ : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู     เสริมสรางลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ  และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ
สังคม  และชวีิตประจําวัน 

สาระที่ ๕ :  วรรณคดแีละวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ : เขาใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวติจริง 
สาระเหลาน้ีจะเปนตวักําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละดาน  ครูจะตองจัด

กิจกรรมใหสอดคลองกับธรรมชาติของวชิาและใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดขึ้น 

ปจจัยดานผูสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนจะออกมารูปแบบใด หรือจะจัดกิจกรรมใด ตัวครูจะเปนผู

กําหนดและออกแบบ โดยขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

๑. ความรูและความสามารถของครู 
 ครูที่มีความรูกวางก็สามารถเลือกกิจกรรมไดหลากหลาย  หรือกิจกรรมที่ตอง

อาศัยความสามารถบางอยาง ถาครูที่มีความสามารถดานน้ันๆ ก็อาจแสดงความสามารถเอง
แทนการตัดกิจกรรมน้ัน หรือเชิญผูอ่ืนมาแทน    

ตัวอยางเชน ครูที่มีความรูหรือความสามารถดานรองเพลงพื้นบาน  อาจจัด
กิจกรรมใหนักเรยีนไดฝกซอมและจัดการแสดงเพลงพื้นบานภายในโรงเรียน  สวนครูทีไ่มถนัด
ดานนี้อาจใหนักเรียนชมวดิีทัศนการแสดงเพลงพื้นบาน เปนตน 

๒. ความพรอมของครูและสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทีมี่ความพรอมดานแหลงการเรียนรู หรือครูที่มีการจัดเตรียมสื่อ

การเรียนการสอนอยางพรอมสรรพ ก็จะทําใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยางราบร่ืน   



 ตัวอยางเชน โรงเรียนทีมี่หองปฏิบัติการทางภาษา ครูอาจจัดกิจกรรมแสดง
ละครในหองปฏิบัติการ   สวนโรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการเฉพาะหรือไมมีพ้ืนที่เพียงพอ ครู
อาจใหแสดงบทบาทสมมุตหินาชั้นเรียน   

หรือ ครูวางแผนวา การพานักเรียนไปทัศนศึกษาจะเปนการจัดประสบการณ
ตรงใหแกผูเรยีน  แตทางโรงเรียนไมมีงบประมาณหรือไมมีความพรอมดานบุคลากรทีจ่ะ
ควบคุมดูแล กิจกรรมดังกลาวอาจไมเกดิขึ้น หรือจัดเปนกิจกรรมอ่ืนแทน เปนตน 

๓. ความตองการของครูหรือของครูกับนักเรียน 
 บางเน้ือหาอาจจัดกิจกรรมไดหลายรูปแบบ หรือหลายทิศทาง  ขึ้นอยูกับการ

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของครู  หรือขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันระหวางครูกับนักเรียนใน
คราวนั้น 

 ตัวอยางเชน ครูจัดกิจกรรมการโตวาทภีายในชั้นเรียน  แตเพ่ือใหนักเรียนมี
ประสบการณมากขึ้น หรือนักเรียนอยากแสดงบทบาทและความสามารถมากขึ้น ครูอาจจัด
กิจกรรมการแขงขันการโตวาทีระหวางหองเรียน เปนตน 

 
 
อยางไรก็ดี ตัวของครูเองเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ครูที่มีความรู ความสามารถหรือมีความพรอมก็ยอมจัดเตรียมหรือคิดสรางสรรค
กิจกรรมไดดีกวาครูที่ไมมีความสามารถหรือความพรอม  ดังนั้น ตัวครูจึงควรสาํรวจและพัฒนา
ใหตนเองมีคณุลักษณะและความสามารถในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. มีความรูเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีจะสอน 
 คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

เน้ือหาวิชาภาษาไทยอยางแมนยําและลกึซ้ึง รูถึงแหลงการเรียนรูของความรูนัน้ๆ รวมถึงมี
ความรูรอบตวัที่เก่ียวกับหลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย   ความรูของครูจะทําให
ครูสามารถจัดกิจกรรมไดสอดคลองกับธรรมชาติของวชิา และยงัทําใหครูมีความม่ันใจในการ
สอนอีกดวย 

๒. มีความรูเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 คือ มีความรูเก่ียวกับรูปแบบตางๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  รูจักส่ือการ

เรียนรูประเภทตางๆ  อันจะทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
ไดหลากหลาย  ทั้งยังสามารถประยกุตสิ่งรอบตวัหรือส่ิงที่มีอยูแลวมาใชเปนสื่อการเรียนการ
สอน หรือนํามาใชจัดเปนกิจกรรมไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ ในกรณีที่กิจกรรมที่จัดเตรียมไว
แตแรกเกิดอุปสรรค ครูก็จะสามารถปรับเปลี่ยนไปจัดเปนกิจกรรมอ่ืนที่ยังทําใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูตรงกับจุดประสงคแตเดิมหรือใกลเคียงกับจุดประสงคเดิมไดอยางเหมาะสมอีกดวย 

๓. มีความรูเก่ียวกับจิตวทิยาการเรียนการสอน 



 คือ มีความรูและสามารถประยุกตใชจิตวทิยาการเรียนการสอนได เพราะการ
ดําเนินการจัดเตรียมหรือแมแตระหวางการดําเนินกิจกรรม  ครูจะตองเขาใจถึงจิตใจของผูเรียน  
เขาใจถึงธรรมชาติของมนุษยเม่ือไดรับการกระตุนหรือไดรับส่ิงเราแบบตางๆ จึงจะทําใหครู
ออกแบบกิจกรรมไดนาสนใจและเหมาะสม  จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ครูควรศึกษา 
(ประดินันท อุปรมัย, ๒๕๔๕) มีดังนี้ 

๓.๑ จิตวทิยาที่เก่ียวกับตวัผูเรียน   
 เพ่ือวินิจฉัยผูเรียนวา มีลักษณะหรือมีภูมิหลังอยางไร ครูจะไดกําหนด

วัตถุประสงค เน้ือหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  จิตวิทยาในสวนที่
เก่ียวของกับตัวผูเรียนน้ี ไดแก 

 - ความสนใจ 
 - การปรับตวัและสุขภาพจิต 
 - ธรรมชาติของการจําและการลืม 

- ความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 
 - ธรรมชาติของการรับรู การคิด และการตัดสินใจ 

- การทํางานของรางกายที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรม 
 - ความแตกตางและสาเหตขุองความแตกตางระหวางบุคคล 
 - ปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนักเรียน 
 - พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ภาษาและบุคลิกภาพ 
    ๓.๒ จิตวิทยาที่เก่ียวกับการจัดและการดําเนินการเรียนการสอน   
 เพ่ือใหครูรูวธิกีารสรางบรรยากาศของชัน้เรียน สามารถใชเทคนิคการสอนและ

สื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาและตวัผูเรยีน  การจัดกิจกรรมก็จะสงเสริมการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารชั้นเรียนใหดําเนินไปไดดวยดี  จิตวิทยาในสวนนี้ 
ไดแก 

 - แรงจูงใจ 
 - ทักษะการสอน 
 - การเรียนรูและการเกิดการเรียนรู 
 - ทฤษฎีการสอนหรือรูปแบบการสอน 
 - การปรับพฤติกรรมนักเรียนและการบริหารชั้นเรียน 
 - ปจจัยทางจิตวทิยาของครูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนกัเรียน 
 - อิทธิพลของทัศนคติและคานิยมที่มีผลตอพฤติกรรมนกัเรียน 
 - ปจจัยที่สงเสริมประสิทธภิาพการเรียนการสอน  
    ๓.๓ จิตวิทยาที่เก่ียวกับการประเมินผลการเรียนการสอน 



 เพ่ือใหครูสามารถประเมินผลการเรียนของนักเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคที่
ตองการ  และยังเปนการประเมินผลการจัดกิจกรรมของครู เพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อีกดวย  จิตวิทยาในสวนนี้ ไดแก 
  - หลักการวัดและการประเมินผล 
  - วิธีสรางแบบทดสอบ 
  - สถิติและการแปลความหมาย 

๔. มีทักษะและบุคลิกภาพของครูภาษาไทย 
 ตัวครู ถือเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม  

นักเรียนมักจะมีทัศนคติตอวชิาที่เรียนโดยผานตัวครูเปนสําคัญ  ทักษะและบุคลิกของครูที่สําคัญ 
(ศรีสุดา จริยากุล, ๒๕๔๕) มีดังนี้ 

    ๔.๑ การใชกิริยาทาทางประกอบการสอน 
 ทาทางของครซูึ่งเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของครูขณะดําเนินกิจกรรมจะ

ชวยดึงดูดความสนใจ และเปนแบบอยางของพฤติกรรมนักเรียน ไดแก 
 - การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ การหยุดน่ิงเพ่ือรอจังหวะ 
 - การใชมือและแขน ใหสอดคลองกับการอธิบาย 
 - การแสดงสีหนาและสายตา เพ่ือเสริมคําพูดหรือเพ่ือสื่อความหมาย 
 - การทรงตัวและการวางทาทาง ใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย 
 - การแตงกายที่เรียบรอยเหมาะสม 
    ๔.๒ การใชวาจาและนํ้าเสียง 
 นอกจากจะตองออกเสียงใหชัดเจนถูกตองและใชถอยคําใหถูกตองเหมาะสม

แลว ครูควรฝกใชน้ําเสียงที่ไพเราะและฝกการใชภาษาการถายทอดความรูใหสื่อความหมายย
ชัดเจน  ไดแก 

 - การพูดดวยนํ้าเสียงเปนธรรมชาต ิ
 - การพูดดวยระดับเสียงที่ดังพอใหนักเรียนทั้งหองไดยินชัดเจน 
 - การพูดชัดถอยชัดคํา โดยเฉพาะการออกเสียงคําควบกล้ํา 
 - การพูดดวยอัตราเร็วเหมาะสมกับเรื่อง และไมเร็วหรอืชาเกินไป 
 - การพูดโดยใชนําเสียงและจังหวะการพูดที่เนนประเด็นสําคัญ 
    ๔.๓ การใชคําถาม 
 ครูตองศึกษาการตั้งคําถามรูปแบบตางๆ ตั้งแตคําถามงายๆ จนถึงคําถามที่

ซับซอนหรือที่สงเสริมความคิดสรางสรรค  เพ่ือจะไดเลือกใชไดอยางเหมาะสม ไดแก 
 - คําถามที่ใชความคิดพ้ืนฐาน เชน ถามความจํา ถามการสังเกต เปนตน 

- คําถามเพ่ือการคิดคน เชน ถามความเขาใจ การนําไปใช การเปรียบเทียบ 
การถามเหตุและผล การถามเพ่ือสรุปหลักการ เปนตน 



- คําถามเพ่ือขยายความคดิ เชน ถามเชิงคาดคะเน ถามเพ่ือการวางแผน ถาม
เพ่ือใหวิจารณ ถามเพ่ือประเมินคา เปนตน 

    ๔.๔ การเสริมกําลังใจ 
 เปนกลวิธีทีท่าํใหนักเรียนเกิดความม่ันใจในตัวเอง กระตุนความสนใจใหรวม

กิจกรรม  หรือใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของตน เชน การกลาวชมเชย การ
ยิ้ม การพยักหนา การปรบมือ การใหรางวัล เปนตน 

    ๔.๕ การใชสื่อการสอน 
 เปนการเปลี่ยนความรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม และยังเปนการสงเสริมให

นักเรียนเกิดความเขาใจ เห็นความสัมพันธของเน้ือหายิ่งขึ้น  ครูอาจใชสื่อการสอนที่หลากหลาย
ชวยในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความนาสนใจและเกิดประสิทธิภาพการเรียนรูใหมาก
ที่สุด 

    ๔.๖ การอธิบาย 
 การอธิบายทีมี่ประสิทธิภาพ จะชวยทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจไดรวดเร็ว

และแมนยํา  ซึ่งมีหลักการอธิบายดังนี้ 
 - จัดลําดับและวางโครงเรื่องตั้งแตตนจนจบ 
 - คํานึงถึงการใชระดับเสียง การเวนระยะ ความเร็วของการอธิบาย 
 - ใชภาษาในการอธิบายที่เหมาะสมกับนักเรียน 
  - มีบุคลิกดี มีความรูและความเชื่อม่ันในเรื่องที่อธิบาย 

๕. รูบทบาทหนาที่ของครู 
 บทบาทและหนาที่ของครูตอการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕) มีดังนี้ 
     (๑) ทําหนาที่พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรวมกับคณะครูในหมวด
วิชา โดยทําหนาที่ ๔ ประการ คือ พัฒนาหลักสูตร ใชหลักสูตร วิจัยและประเมินผล  และการ
ปรับหลักสูตร 
     (๒) จัดบรรยากาศและกระบวนการเรยีนรูใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข  
     (๓) จัดสภาพหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  
     (๔) จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสงเสริมการเรียนรู 

๖. มีจรรยาบรรณครู 
 ครูที่ดี คือประพฤติดีและคิดดี เม่ือนักเรียนไดรวมกิจกรรม ก็จะซึมซับและ

รับทราบถึงความปรารถนาดีของครู  นักเรียนจะวางใจ เชื่อใจและภูมิใจที่ไดปฏิบัติกิจกรรมอัน
เกิดจากความดีของครู  จรรยาบรรณครูตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ.
๒๕๓๙ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๔๑) มีดังนี้ 



    (๑) ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศษิยโดยเสมอหนา  

    (๒) ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม
ใหแกศิษย อยางเต็มความสามารถดวยความบริสทุธิ์ใจ  

    (๓) ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  
    (๔) ครูตองไมกระทําตนเปนปฏปิกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 

อารมณ และสังคมของศิษย  
    (๕) ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่

ตามปกติ และไมใชศษิยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ  
    (๖) ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวสิัยทัศน ใหทนัตอ

การพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ  
    (๗) ครูยอมรักและศรัทธาในวชิาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู  
    (๘) ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค  
    (๙) ครูพึงประพฤติปฏิบตัิตน เปนผูนาํในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย 
 

นอกจากปจจัยสําคัญทั้งสามดานขางตนแลว ยังมีปจจัยรองอ่ืนๆ ที่มีผลตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอีก ไดแก ความพรอมทางดานบุคลาการ เคร่ืองมือและสถานที่  การ
สนับสนุนของผูบริหาร  ความรวมมือของผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาอ่ืน (ในกรณีบูรณาการ
ระหวางวิชา) เปนตน  ปจจัยเหลาน้ีจะชวยสงเสริมใหการจัดกิจกรรมของครูเปนไปอยางราบร่ืน
และตรงกบัจุดประสงคที่ตองการ   อยางไรก็ดี หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการจัดหรือ
วางแผนกิจกรรม    ครูควรรักษาปจจัยที่สําคัญที่สุดไวกอน นั่นคือ ตัวนักเรียน  การยึดหลัก
เชนนี้จะทําใหครูมีจุดยืนและมีเปาหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคร้ัง 

 
 
 
 

กิจกรรมทายบท 

๑. ใหทานพิจารณาตัวทาน เพ่ือนสนิทของทาน และเพื่อนสวนใหญของทาน   แลวกรอก
รายละเอียดตามลักษณะตอไปน้ี 
 ตัวทาน เพ่ือนสนิทของทาน เพ่ือนสวนใหญ 

ก. วัย    

ข. เพศ    

ค. สุขภาพ    



ง. วิชาที่ถนัด    

จ. เร่ืองท่ีสนใจ    

ฉ. จํานวนเพ่ือน    

ช. ความสามารถพิเศษ    

ซ. บุคลิกหรือนิสัยท่ีดี    

ฌ. บุคลิกหรือนิสัยท่ีไมดี    

ญ. ความรูเกี่ยวกับภาษาไทย    

ฎ. ความสามารถดานการพูด    

ฏ. ความสามารถดานการฟง    

ฐ. ความสามารถดานการอาน    

ฑ. ความสามารถดานการเขียน    

 

จากนั้น  ใหสังเกตคําตอบที่กรอกในขอ ๑.  แลวพิจารณาตอบคาํถามตอไปน้ี 
 ก. ทานสามารถกรอกรายละเอียดไดทุกชองหรือไม เพราะเหตุใด 
 ข. รายละเอียดใดกรอกไดงายหรือยากกวากัน ทานคดิวา เปนเพราะสาเหตุใด 
 ค. ขอมูลใดสามารถเปลี่ยนแปลงไดและขอมูลใดไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เพราะเหตุใด 
 ง. ขอมูลในชอง “ตัวทาน” เหมือนหรือตางกับขอมูลในชอง “เพ่ือนสนิทของทาน”  
 จ. ขอมูลในชอง “ตัวทาน” เหมือนหรือตางกับขอมูลในชอง “เพ่ือนสวนใหญ” 
 ฉ. ขอมูลในตารางขางตน เหมือนหรือตางกับ ขอมูลในตารางของเพื่อนคนอ่ืน 
 ช. ทานไดรับประโยชนใดจากกิจกรรมน้ี 

 

๒.  คุณลักษณะของครูภาษาไทยตอไปน้ี   (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕) 
ตรงกับหัวขอใดใน  ในเน้ือหาบทเรียนหัวขอ “ปจจัยดานผูสอน”   

(๑) มีความรูความเขาใจในการจัดหลักสูตรโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

............................................................................................................................. 
(๒) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาภาษาไทยเปนอยางดี 

............................................................................................................................. 
(๓) ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดดี เปนแบบอยางแกผูอ่ืน 

............................................................................................................................. 
(๔) มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

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



 (๕) เปนผูใฝรูใฝเรยีน  ศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหทันสมัย  ทันเหตุการณอยู
เสมอ 

............................................................................................................................. 
 (๖) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทยหลายรูปแบบ ตาม
หลักการวัดผลและประเมินผล 

............................................................................................................................. 
 (๗) มีความรูความเขาใจดานจิตวทิยา เขาใจลักษณะธรรมชาติและความตองการของ
นักเรียนเปนอยางดี 

............................................................................................................................. 
 (๘) มีคุณลักษณะของครูดีที่นักเรียนพึงประสงค ไดแก ใจดี ยิ้มแยมแจมใส มีอารมณขัน 
พูดจาไพเราะ มีเมตตา อดทน ขยัน เอาใจใสผูเรียนอยางทั่วถึง มีเวลาใหผูเรียนเขา
พบและปรึกษาหารือ มีความเปนมิตร มีความยุตธิรรมใจกวาง ยอมรับความคิดเห็น
ของผูเรียน และไวตอความคิด ความรูสึกของผูเรียนและมีคุณธรรม 

............................................................................................................................. 
 เปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติ และมีบุคลิกภาพที่สงางาม (๙)

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

 
 
 

 


