
 
 

บทที่ ๔ 

                  การจัดกิจกรรมตามระบบการจัดการเรียนการสอน 

 
ในบทนี้ จะกลาวถึงรายละเอียดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเห็น

เปนตวัอยาง โดยแบงประเภทตามรูปแบบการสอน วิธีการสอน  และกระบวนการตางๆ ที่
เก่ียวของกับการเรียนการสอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน (Concept Attainment Model) 
   รูปแบบนี้เปนการเรียนรูมโนทัศนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยนักเรียนจะตองคนหา
คุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญของสิ่งน้ัน เพ่ือใชเปนเกณฑจําแนกสิ่งน้ันออกจากส่ิงอ่ืน  และเมื่อ
นักเรียนเรียนรูมโนทัศนของเนื้อหาสาระนั้นๆ แลวจะสามารถบอกนิยามของมโนทัศนนั้นได  
กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 

   ข้ันที่ ๑ ครูเตรียมขอมูลสําหรับการฝกหัดจําแนก  
โดยจะเปนขอมูล ๒ ชุด  ชุดหน่ึงเปนตัวอยางของมโนทัศนทีต่องการสอน อีก

ชุดหน่ึงเปนตวัอยางที่ไมใชมโนทัศนของสิ่งนั้น  ทั้งน้ี ตัวอยางดังกลาวตองมีจํานวนมากพอที่จะ
ครอบคลุมลักษณะของมโนทัศนทีต่องการ 

   ข้ันที่ ๒ ครูอธิบายวธิีการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจ 
  โดยอาจสาธิตวิธีการแลวใหนักเรียนลองทาํตามจนนักเรียนเกิดความเขาใจ 

   ข้ันที่ ๓ ครูเสนอขอมูลตัวอยางที่เตรียมไว  โดยอาจนําเสนอไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
   แบบแรก – ครูนําเสนอขอมูลที่เปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอนทีละขอมูลจนหมด  
แลวตามดวยการเสนอขอมูลของสิ่งที่ไมใชสิ่งที่จะสอนทีละขอมูลจนหมดเชนกัน  วิธีนี้นักเรียน
จะสรางมโนทัศนไดเร็ว แตใชกระบวนการคิดนอย 
  แบบที่สอง – ครูนําเสนอขอมูลที่เปนและไมเปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอนอยาง
ละ ๑ ขอมูล แลวเสนอขอมูลที่เหลือทั้งหมดทีละขอมูลโดยใหนักเรียนตอบวาขอมูลแตละขอมูล



  แบบที่สาม – ครูนําเสนอขอมูลที่เปนและไมเปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอน
สลับกันไปจนครบ   วิธีนี้ นักเรียนสามารถสรางมโนทัศนไดชากวาแบบแรก  แตไดใช
กระบวนการคิดมากกวา 

แบบที่สี่ – ครูนําเสนอขอมูลที่เปนและไมเปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอนอยางละ 
๑ ขอมูล แลวใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางขอมูลที่นักเรียนคิดวาเปนตัวอยางของสิ่งที่จะสอน  
โดยครูจะเปนผูบอกวาถูกหรือผิด  วิธีนี้ นักเรียนจะมีโอกาสคิดมากขึ้น 

   ข้ันที่ ๔ ใหนักเรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่จะสอน 
  โดยใหนักเรียนสังเกตตัวอยางของขอมูลทั้งสองชุด   แลวใหหาคุณสมบัติรวม
และคุณสมบัติที่แตกตางกัน  แลวหาตัวอยางมาทดสอบสมมุติฐานของตน  จนไดลักษณะที่เปน
หรือใกลเคียงกับสิ่งนั้น 

   ข้ันที่ ๕ ใหนักเรียนบอกคําจํากัดความของสิ่งที่จะสอน 
  ครูใหนักเรียนเรียบเรียงและสรุปรายการคุณสมบัติของส่ิงที่ตองการจะสอนให
เปนคําจํากัดความ 

   ข้ันที่ ๖ ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันถึงวิธีการที่ใชในการหาคําตอบ  
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการคิดของตนเอง 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - กิจกรรมดังกลาวนี้ ใชเม่ือครูตองการใหนักเรียนเรียนรูนิยามของเนื้อหาท่ีครูจะสอน  

โดยใชตัวอยางขอมูลที่แตกตางกันมาใหนักเรียนเปรียบเทียบกัน  เชน ตองการใหนักเรียนบอก
ลักษณะของ “คําเปน” ได   ครูก็นําตัวอยาง “คําเปน” และตัวอยาง “คําตาย” มาใหนักเรียน
สังเกตเปรียบเทียบ 

  - การนําตัวอยางขอมูลมาใหนักเรียนเปรียบเทียบนั้น ครูจะตองเรียบเรียงขอมูลให
นักเรียนสังเกตไดโดยงาย ไมซับซอน หรือจากงายไปหายาก เชนเรื่อง “คําเปน คําตาย” 

  ครูอาจเร่ิมกิจกรรมโดยยกตัวอยางคําที่มีคุณสมบัติของ “คําเปน” เชน “กิน, เณร, 
พิณ...” เปนคําซ่ึงสะกดดวยแมกน แลวคอยยกตัวอยางคําที่สะกดดวยแมกง แมกม แมเกยและ
แมเกอว  มาใหนักเรียนสังเกตคุณสมบัติรวมกันของคําเหลาน้ันกอน 
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จากน้ันจึงคอยยกตัวอยางคําในแมกก แมกดและแมกบ ซึ่งเปน “คําตาย” มา
เปรียบเทียบเพ่ือใหนักเรียนไดนิยามในชั้นแรกกอนวา “คําเปน คือคําที่มีตัวสะกดในแมกง แม
กน แมกม แมเกยและแมเอว ไมใชแมกก แมกดหรือแมกบ”   

  ขั้นตอมา จึงคอยยกตัวอยางคําวา “มา ดี ปู ...” เปนคําซ่ึงประสมดวยสระเสียงยาว 
ไมมีตัวสะกด  แลวยกตัวอยางคําที่ประสมสระเสียงสั้น ไมมีตัวสะกดมาเปรียบเทียบ เพ่ือให
นักเรียนไดนิยามตอมาวา “คําเปน คือคําที่ประสมสระเสียงยาวในแม ก กา ไมใชสระเสียงสั้นใน
แม ก กา”    

  ขั้นสุดทาย จึงคอยนําคุณสมบัติของคําเปนมารวมกันไดวา “คําเปน คือคําที่มี
ตัวสะกดในแมกง แมกน แมกม แมเกย แมเกอว  หรือเปนคําที่ประสมสระเสียงยาวในแม ก 
กา”  สวนคําอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนิยามนี้จะเปน “คําตาย”  ดังนั้น นักเรียนก็จะไดนิยามวา “คํา
ตาย คือคําที่มีตัวสะกดในแมกก แมกด แมกบ     หรือเปนคําที่ประสมสระเสียงสั้นในแม ก กา” 

 - ครูควรเตรียมคําถามสําหรับกระตุนใหนักเรียนชวยกันคิดหรือสังเกตคุณสมบัติตางๆ 
เชน “นักเรียนคิดวา คําที่ครูเขียนบนกระดานเหลาน้ีมีลักษณะที่เหมือนกันอยางไร” หรือ 
“นักเรียนลองสังเกตคําจากบัตรคําตอไปน้ีซิวา คําเหลาน้ีมีเสียงตัวสะกดอยูในมาตราใด” 

  ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - มาตราตัวสะกด 

- คําเปน คําตาย 
  - ชนิดของคํา 
  - โวหารในการเขียน 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักคาน (Jurisprudential Model) 
  รูปแบบน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลในการ

วิเคราะหปญหา แยกแยะขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น   วิเคราะหหาคานิยมเบื้องหลังปญหา  
ประมวลขอมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีเหตุผล และแสดงจุดยืนของตน  โดยครูจะ
ทดสอบจุดยืนของนักเรียนโดยการใชคําถามซักคาน  เพ่ือชวยใหนักเรียนคิดยอนกลับไป
พิจารณาความคิดเห็นอันเปนจุดยืนของตน   กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 

  ข้ันที่ ๑ ครูนําเสนอกรณีปญหา 
  ครูนําเสนอขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับประเด็นปญหา เชน การอานเรื่องใหฟง 
การเลาประวตัิความเปนมา หรือการใหชมภาพยนตร  เพื่อใหนักเรียนรูวา ใคร ทําอะไร เม่ือใด 
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  ประเด็นปญหาท่ีนําเสนอควรเปนประเด็นที่มีทางออกใหคิดไดหลายคําตอบ  
เชน ใชคําวา “ควรจะ.....หรือไม”  “นาจะ.....หรือไม”   “.....เปนการเหมาะสมหรือไม”  เปนตน   
โดยหลีกเลี่ยงประเด็นปญหาท่ีไมสรางสรรค เชน ความเชื่อทางศาสนา  เปนตน 

  ข้ันที่ ๒ นักเรียนแสดงจุดยืนของตน 
นักเรียนเลือกจุดยืนของตนวาจะเขาฝายใด โดยบอกเหตุผลของการเลือกน้ัน 

  ข้ันที่ ๓ ครูซักคานจุดยืนของนักเรียน 
ครูใชคําถามซักคานนักเรียน ใหแสดงความคิดเห็นพรอมกับเหตผุล โดยใช

ลักษณะคําถามดังตัวอยางตอไปน้ี 
 - ถามีจุดยืนอ่ืนๆ อีก นักเรียนจะเปลี่ยนจุดยืนหรือไม  
 - หากสถานการณเปลี่ยนไป นักเรียนจะยืนยันเลือกจุดยืนเดิมหรือไม 
 - จุดยืนของนักเรียนเหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยูหรือไม 
 - ขอมูลที่นักเรียนใชเปนพ้ืนฐานของจุดยืนน้ันถูกตองหรือไม 
 - ถายึดจุดยืนน้ีแลวจะเกิดผลตามมาอยางไร ยังยืนยันเลือกจุดยืนน้ีหรือไม 

  ข้ันที่ ๔ นักเรียนทบทวนจดุยืนในคานิยมของตนเอง 
ครูเปดโอกาสใหนักเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือยืนยันในคานิยมที่ยึดถือ 

ข้ันที่ ๕ นักเรียนตรวจสอบและยืนยันจุดยืนเดิมหรือจุดยืนใหมของตน   
 โดยพยายามหาขอเท็จจริงตางๆ มาสนับสนุนคานิยมของตนเพื่อยืนยันวา  สิ่ง

ที่ตนยึดถือน้ันเปนคานิยมที่แทจริงของตน 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- กอนดําเนินการซักคาน ครูตองมีเวลาใหนักเรียนเลือกประเด็นหรือจุดยืนของตนใน

ขั้นที่ ๑ เสียกอน  เชน เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร”  หลังจาก
นักเรียนไดอานเน้ือเรื่องจบแลว  ครูอาจตั้งประเด็นวา “ถานักเรียนเปนสินสมุทร นักเรียนจะหนี
จากนางผีเสื้อสมุทรหรือไม” 
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   ในชวงแรกนั้นครูอาจใหนักเรียนสังเกตสถานการณและการตัดสนิใจของตัวละคร
กอน เพ่ือเปนการทบทวนเนื้อหาและทิ้งชวงเวลาใหนักเรียนรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปน
เหตุผลในการซักคาน 

- การใชคําถามสําหรับการซักคานนั้น จุดประสงคเพ่ือทดสอบวา นักเรียนเขาใจ
ประเด็น เนื้อหาหรือบทบาทที่ตนรับรูและตัดสินใจเลือกหรือไม  ไมใชเปนการเอาชนะกัน  
ดังนั้น หากเห็นวานักเรียนสามารถตอบคานไดพอสมควรหรือเร่ิมไมสามารถตอบเหตุผลได ครู
ก็ไมควรซักคานใหยอมจํานนหรือมุงจะใหนักเรียนเปลี่ยนจุดยืนเดิม  ยกเวน จุดยืนเดิมของ
นักเรียนนั้นมาจากขอมูลหรือความเชื่อที่ไมถูกตอง  ครูอาจใหการซักคานที่นุมนวลและ
ประกอบดวยเหตุผล เพ่ือโนมนาวใหนักเรียนเปลี่ยนความคิดเดิม  เชน  

   นักเรียนเลือกจุดยืนวา “สินสมุทรไมควรหนีนางผีเสื้อสมุทรไป เพราะตองเดิน
ทางไกลแลวก็ลําบาก”   การที่นักเรียนเห็นวา “สินสมุทรไมควรหนีนางผีเสื้อสมุทรไป” เปน
ความคิดเห็นที่ไมผิด แตเหตุผลทีว่า “เพราะตองเดินทางไกลแลวก็ลําบาก” นั้น  ครูอาจตั้ง
คําถามใหนักเรียนมองเหตุผลดานอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน ความรักของลูกที่มีตอแม  เปนตน 
และครูอาจแกไขเหตุผลที่ไมตรงกับเนื้อเรือ่ง เชน บุคลกิของสินสมุทรชอบการผจญภัยนาจะไม
กลัวความลําบาก หรือสินสมุทรมีกําลังมากไมนาจะกลัวการเดินทางไกล เปนตน 

 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - คํายืมในภาษาไทย 

- ภาษากับการแสดงเหตุผล 
  - คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร 
  - การประเมินนิสัยของตัวละคร 
  - การวิเคราะหการกระทําของตัวละคร 

รูปแบบการเรียนการสอน โดยการนําเสนอมโนทัศนกวางลวงหนา  
(Advance Organizer Model) 

รูปแบบนี้จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระขอมูลตางๆ อยางมีความหมาย    เกิด
ความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน     และสามารถจัดโครงสรางความรูของตนเองได  กระบวนการ
เรียนการสอน มีดังนี้ 
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  ข้ันที่ ๑ การจัดเตรียมมโนทัศนกวาง 
 ครูวิเคราะหหามโนทัศนที่กวางและครอบคลุมความคิดรวบยอดของเนื้อหา

สาระทั้งหมด    มโนทัศนที่กวางนี้จะไมใชสิ่งเดียวกับมโนทัศนของสาระใหมที่จะสอน   แตจะ
เปนมโนทัศนในระดับที่เหนือขึ้นไปหรือสูงกวา  

  ข้ันที่ ๒ การนําเสนอมโนทัศนกวาง 
 ครูชี้แจงวัตถปุระสงคของบทเรียน แลวนําเสนอมโนทัศนกวาง ดวยวธิีการ

ตางๆ เชน การบรรยายสั้นๆ แสดงแผนผังมโนทัศน ยกตัวอยาง หรือเปรียบเทียบ เปนตน 

   ข้ันที่ ๓ การนําเสนอเน้ือหาสาระใหมของบทเรียน 
 ครูนําเสนอเน้ือหาสาระท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวธิีการตางๆ ตาม 

ปกติ  แตในการนําเสนอ ครูควรกลาวเชื่อมโยงหรือกระตุนใหผูเรยีนเชื่อมโยงกับมโนทัศนทีใ่ห
ไวลวงหนาเปนระยะๆ 

ข้ันที่ ๔ การจัดโครงสรางความรู     
 ครูสงเสริมกระบวนการจัดโครงสรางความรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน 

อธิบายภาพรวมของเรื่องที่เรียน  สรุปลักษณะสําคัญของเรื่อง   บอกหรือเขียนคํานิยามท่ี
กะทัดรัดชัดเจน  บอกความแตกตางของสาระในแงมุมตางๆ   อธิบายวาเนื้อหาสาระที่เรียน
สนับสนุนหรือสงเสริมมโนทัศนกวางที่ใหไวลวงหนาอยางไร     อธิบายความเช่ือมโยงระหวาง
เนื้อหาสาระใหมกับมโนทัศนกวางที่ใหไวลวงหนายกตัวอยางเพ่ิมเติมจากสิ่งที่เรียน  อธิบาย
แกนสําคัญของสาระที่เรียนโดยใชคําพูดของตัวเองวิเคราะหสาระในแงมุมตางๆ 

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - การนําเสนอมโนทัศนที่กวางกวาเนื้อหาที่จะสอนนั้น จะชวยทําใหนักเรียนมองเห็น

เน้ือหาอยางกวางๆ ได  และชวยใหนักเรียนทราบวา เน้ือหาท่ีกําลังเรียนน้ันมีหัวขอใหญคือ
อะไร  เนื้อหาน้ันอยูสวนใดของหัวขอใหญ  เชน 

  การสอนเร่ือง “อักษรควบ” ครูอาจนําเสนอมโนทัศน ดังนี้ 
 “๑. พยัญชนะเด่ียว 
  ๒. พยัญชนะประสม  ประกอบดวย  

     ๒.๑ อักษรควบ ไดแก อักษรควบแท,   อักษรควบไมแท 
    ๒.๒ อักษรนํา  ไดแก ห นํา, อ นํา ย, อักษรสูงนํา, อักษรกลางนํา” 
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      - มโนทัศนที่นําเสนอนั้น จะกวางเพียงใดหรือมีขอบเขตแคไหน ขึ้นอยูกับระดับ
ความรูพ้ืนฐานของนักเรียน  โดยนักเรียนในระดับชั้นเด็กโตจะสามารถรับรูมโนทัศนไดกวาง
กวานักเรียนในระดับชั้นเล็ก 
      - ควรนําเสนอมโนทัศนโดยผานสื่อที่นาสนใจ เชน รูปภาพ หรือแผนผัง เปนตน 

    ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นาํไปใชได  ไดแก 
  - ชนิดของเสียงในภาษา 

- ลักษณะของประโยค 
  - รูปแบบของคําประพันธ 
  - ประเภทของงานเขียน 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส  
(Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) 

  รูปแบบน้ีจะชวยพัฒนาความสามารถดานทักษะปฏิบัติของนักเรียน  โดยการฝก
ทักษะยอยๆ กอน แลวคอยเชื่อมโยงตอกันไปเปนทักษะใหญ   กระบวนการเรียนการสอนมี
ดังนี้ 

  ข้ันที่ ๑ ขั้นครูสาธติทักษะใหญ 
 ครูสาธติทักษะหรือการกระทําทั้งหมดตั้งแตตนจนจบใหนักเรียนดู  โดยเปน

การกระทําในลักษณะที่เปนธรรมชาติ คือ ไมชาหรือเร็วเกิดปกติ   ทั้งน้ี กอนการสาธิตครูควร
แนะนําและชีแ้นะจุดสําคัญใหนักเรียนคอยสังเกต  

  ข้ันที่ ๒ ขั้นครูสาธติและนักเรียนปฏิบตัทิักษะยอย 
 ครูจําแนกทักษะรวมในขั้นแรกใหเปนทกัษะยอยๆ  แลวสาธิตสวนยอยแตละ

สวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามทีละสวนอยางชาๆ 

  ข้ันที่ ๓ ขั้นนักเรียนปฏิบตัิทักษะยอย 
 ครูใหนักเรียนปฏิบัตทิักษะยอยทีละสวน โดยไมมีการสาธิตหรือมีแบบอยางให

ดู   หากนักเรียนติดขัด  ครูคอยใหคําชี้แนะและชวยแกไขจนนักเรียนทําไดครบทกุสวน 

  ข้ันที่ ๔ ขั้นครูใหเทคนคิวธิีการ 
 ครูแนะนําเทคนิควิธีการที่จะชวยใหนักเรยีนปฏิบตัิงานนั้นไดดียิ่งขึ้น 
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  ข้ันที่ ๕ ขั้นนักเรียนเชื่อมโยงทักษะยอย 
 ครูใหนักเรียนปฏิบัตทิักษะยอยตอเน่ืองกันตั้งแตตนจนจบ  และฝกปฏิบัติ

หลายๆ คร้ังจนกระทั่งสามารถปฏิบตัิทักษะที่สมบูรณไดอยางชํานาญ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- การสาธิตในขั้นแรก ครูอาจเปนผูสาธิต หรือเชิญวิทยากร หรือใชสือ่การสอนก็ได แต

การฝกทักษะยอยก็ควรใชรปูแบบเดียวกนั  เชน การสาธิตการอานทํานองเสนาะ ครูอาจเปด
แถบบันทึกเสยีงใหนักเรียนฟงตั้งแตตนจนจบ กอนที่จะแยกฝกทักษะยอยภายหลงั   แตในขั้น
ตอมาน้ันก็ตองใหนักเรียนฝกจากแถบบันทึกเสียงดวย  เพ่ือจะไดเปนการเรียนรูที่ตอเน่ืองและ
นักเรียนไมสับสน 

- ครูควรวิเคราะหทักษะยอยแตละทักษะดวยวา มีความสัมพันธตอเนื่องและมีลําดับ
ขั้นตอนจากงายไปหายาก   หรือทักษะใดมีลําดับแตกตางกันไดหรือไม  เชน 
การฝกอานทํานองเสนาะอาจมีขั้นตอน ดังนี้ 

ก. ครูอานทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง ๒ บท โดยใหนักเรียนสังเกตการแบงวรรคและ
การใชน้ําเสียง 

ข. ครูอานบทกลอนเปนเสียงธรรมดา ใหนักเรียนอานตามทีละวรรค  โดยใหสังเกต
การอานออกเสียงคําและการแบงวรรคตอน 

ค. ครูอานบทกลอนเปนทํานองเสนาะ ใหนักเรียนอานตามทีละวรรค โดยใหสังเกต
การใชน้ําเสียงและการทอดอารมณ 

 ง. ครูใหนักเรียนอานบทกลอนบทเดิมเปนเสยีงธรรมดา โดยครูไมอานเปนตัวอยาง 
 จ. ครูใหนักเรียนอานบทกลอนบทเดิมเปนทาํนองเสนาะ โดยครูไมอานเปนตัวอยาง 

ฉ. ครูใหนักเรียนอานบทกลอนบทอื่นเปนเสยีงธรรมดาและเปนทํานองเสนาะ โดยครู
ไมอานเปนตัวอยาง 

  จากตัวอยาง กิจกรรมในขั้น ข. กับกิจกรรมในขั้น ค. นั้น เปนการฝกทักษะที่ไมควร
สลับลําดับกัน เพราะการอานออกเสียงใหถูกตองเปนพ้ืนฐานไปสูการอานทํานองเสนาะที่
ไพเราะ  แตกิจกรรมขั้น ค. กับกิจกรรมในขั้น ง. นั้น ครูอาจสลับลําดับการฝกทักษะได   

 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - การแตงคําประพันธ 

- การอานออกเสียงคํา 
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- การอานทํานองเสนาะ 
- การเขียนเรยีงความ 
- การแยกสวนประกอบของประโยค 
- การพูดตามสถานการณตางๆ 

 

วิธีการสอน 
วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) 

วิธีนี้เปนกระบวนการที่ครูใชถายทอดความรู  โดยครูเตรียมเน้ือหาสาระแลวพูด 
อธิบาย เลา หรือบอกเนื้อหาเรื่องราวแกนักเรียน   นักเรียนอาจจดบันทึกสาระสําคัญระหวาง
การฟง  และซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นไดบางถาครูเปดโอกาส   กระบวนการ
เรียนการสอน มีดังนี้ 

 

ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ครูเตรียมเน้ือหาและวธิีการสอน ดังนี้ 
 - เตรียมเน้ือหาโดยศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูและประสบการณของครู 
 - กําหนดเคาโครงและจัดลําดับของเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาและนกัเรียน 
 - เตรียมเทคนิคการนําเสนอ เชน การอุปมา การใชคําถาม เปนตน 

ข้ันที่ ๒ ขั้นบรรยาย 
ขั้นนํา   
- เปนการเตรียมความพรอมกอนเรียน  เชน การใชขาว การซักถามพูดคุย    

การใชกรณีตวัอยาง การทบทวนความรูเดิม  การเราความสนใจ หรือการใชคําถาม เปนตน 
 ขั้นอธิบาย  

- เปนขั้นที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  โดยครูบอกโครงเรื่อง ขอบขายเนื้อหา
และแจงจุดประสงคของบทเรียน   จากน้ันอธิบายเนื้อหาสาระตามลาํดับใหชัดเจน 

ขั้นสรุป  
- เปนการสรุปสาระสําคัญ และเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 

ข้ันที่ ๓ ขั้นประเมินผล 
 ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรู เชน ทําแบบทดสอบ เปนตน 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ครูควรใชสายตามองใหทั่วถึงขณะบรรยาย เพ่ือเปนการสรางสัมพันธที่ดีและให

ความสําคัญแกนักเรียน และเพ่ือสังเกตประเมินพฤติกรรมนักเรียนและบรรยากาศการเรียนรู 
- ครูควรใชเทคนิคการนําเสนอหรือใชสื่อประกอบใหนาสนใจ  สอดคลองกับเน้ือหาและ

ในชวงเวลาที่เหมาะสม 
- ครูอาจใชคําถาม  การแบงกลุม การระดมสมอง การแสดงความคิดเห็น หรือการ

อภิปรายรวมดวย  เพ่ือกระตุนความสนใจและประเมินความเขาใจของนักเรียน หรือเพ่ือให
นักเรียนไดใชกระบวนการคิดรวมดวย 

 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - เน้ือหาที่เปนหลักการ เชน หลักการฟง ความสําคัญของการเขียน เปนตน 

- ประวัตผิูแตง 
- เน้ือเรื่องยอวรรณคดี 
- หลักการใชภาษา เชน ชนิดของคํา ประเภทของประโยค เปนตน 
 

วิธีสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration) 

 วิธีนี้เปนกระบวนการที่ครู วิทยากรหรือบุคคลที่ครูมอบหมายน้ัน ชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูโดยการแสดงหรือกระทําใหดูเปนตัวอยางพรอมกับการอธิบาย เพ่ือใหนักเรียนได
เรียนรูจากการสังเกตกระบวนการหรือขัน้ตอนในการปฏิบัต ิ แลวใหนักเรียนซักถาม อภิปราย 
และสรุปการเรียนรู    

รูปแบบการสาธิต 
 ๑. ผูสอนสาธิต 

วิธีนี้ครูจะสามารถควบคุมเน้ือหา เวลา และระเบียบในชั้นเรียนไดดี  
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสาธิต 

โดยนักเรียนที่รวมสาธติอาจเปนกลุมเลก็ๆ หรือคนเดียว 
๓. ผูเรียนสาธิตเปนกลุม 

วิธีนี้จะเกิดผลดี หากนักเรียนใหความรวมมือ  ครูควรคํานึงหากกลุมนักเรียนที่
เปนผูสาธตินัน้เปนกลุมที่นกัเรียนคนอ่ืนไมเชื่อถือหรือไมพอใจ 
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 ๔. ผูเรียนสาธิตเปนรายบุคคล 
วิธีนี้จะเกิดผลดีหากนักเรียนที่มาสาธิตเปนบุคคลท่ีเพือ่นเช่ือถือหรือพอใจ 

๕. วิทยากรสาธติ 
โดยเชิญวิทยากรที่ชํานาญในเรื่องนั้นๆ มาสาธิต นักเรียนจะรูสึกตื่นเตน 
เพราะไดเปลีย่นบรรยากาศการเรียนรู 

๖. การสาธิตเงยีบ 
โดยครูสาธิตอยางเปนขั้นตอน  นักเรียนใชความสามารถในการสังเกต แปล
ขอมูลและบันทึกขอมูลเองโดยครูจะไมใหขอเสนอแนะ  วิธีนี้จะเปนประโยชน
ในแงที่นักเรียนไดใชความสามารถของตนเองเต็มที ่

กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 

ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ครูเตรียมเน้ือหาและวธิีการสอน ดังนี้ 
 - กําหนดจุดประสงคการสาธิตใหชัดเจน 
 - ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน แลวจัดลําดับเนื้อหาตามขั้นตอนใหเหมาะสม 
 - เตรียมกิจกรรม/สิ่งที่จะใหนักเรียนปฏิบตัิ รวมถึงคําถามที่จะใชใหรอบคอบ 
 - เตรียมสื่อการเรียนและเอกสาร 
 - กําหนดเวลาในการสาธติใหเหมาะสม 
 - กําหนดวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน 
 - เตรียมสถานที่ใหเหมาะสม ใหนักเรียนมองเห็นการสาธิตอยางทัว่ถึง 
 - ทดลองการสาธิตเพ่ือใหแนใจวา จะไมเกิดการติดขัด 

ข้ันที่ ๒ ขั้นสาธิต  ครูดําเนินการดังนี้ 
 - บอกจุดประสงคการสาธิตและเรื่องราวที่จะสาธติใหนักเรียนทราบ 
 - บอกกิจกรรมที่นักเรียนจะตองปฏิบตัิ เชน จดบันทึก สังเกต สรุปขัน้ตอน 

ตอบคําถาม เปนตน 
 - แนะนําสื่อการเรียนแตละอยาง 
 - ดําเนินการสาธิตตามลําดับขั้นตอนทีเ่ตรียมไวอยางชาๆ ประกอบการอธิบาย

อยางชัดเจน 
 - ครูคอยสังเกตนักเรียนในชัน้วา มองเห็นการสาธิตอยางทั่วถึงหรือไม 
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ข้ันที่ ๓ ขั้นสรุป  ครูดําเนินการดังนี้ 
 - ใหนักเรียนสรุปผลจากที่เห็น 
 - นําสนทนาเพื่อใหนักเรียนพิจารณาความถูกตองของขั้นตอนตางๆ จนเปนที่

ยอมรับรวมกันของนักเรียน 
 - สรุปความสาํคัญและขั้นตอนของสิ่งที่สาธิตดวยตนเอง 
 - เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลังการสาธติ 
 - ใหนักเรียนจดบันทึกขอความที่ครูและนกัเรียนชวยกนัขัดเกลาเนื้อหาและ

ภาษาอยางถูกตองแลว 

ข้ันที่ ๔ ขั้นวดัผล ครูดําเนินการดังนี้ 
 - เลือกนักเรียนใหออกมาสาธิตใหดู (ถามีเวลา) 
 - ประเมินความเขาใจเน้ือเร่ืองของนักเรียน เชน ใหตอบคําถาม ใหเขียน

รายงาน ใหทําแบบทดสอบ เปนตน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
- ครูอาจเลือกรูปแบบใดรปูแบบหนึ่งของการสาธิต หรือใชหลายรูปแบบรวมกันก็ได 

เชน การสาธติการอานทํานองเสนาะ  ครูอาจเลือกวาจะเปนผูสาธติเอง เชิญวิทยากรมาสาธิต 
หรือเปดแถบบันทึกเสียงอยางใดอยางหน่ึง  หรือเม่ือครูสาธติการอานทํานองเสนาะแลวเห็นวา
ยังมีเวลา ก็อาจเปดแถบบนัทึกเสียงอีกคร้ัง เพ่ือเปนการทบทวนและใหนักเรียนไดเห็นตัวอยาง
ที่หลากหลาย เปนตน 

- การเลือกใหนักเรียนรวมสาธิตกับครหูรือใหนักเรียนเปนผูสาธติเองนั้น  ครูตอง
ตรวจสอบความถูกตองกอนเร่ิมการสาธติ  เพราะหากสาธิตไมถูกตองอาจทําใหนักเรียนคนอ่ืน
เกิดความเขาใจผิดหรือครูอาจตองเสียเวลามาสาธิตซ้ํา เชน การสาธติการถอดคําประพันธ  ครู
อาจใหนักเรียนที่จะสาธตินัน้สงความหมายของคําประพันธที่ถอดความแลวมาใหครูดูกอน  
หรือ ครูเรียกใหมาถอดคําประพันธใหครูตรวจสอบกอน  เปนตน 

 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - เน้ือหาที่มีขั้นตอน เชน การถอดคําประพันธ การเขียนจดหมาย เปนตน 
  - เน้ือหาที่ตองฝกปฏิบตัิ เชน การพูดหนาชั้น การอานทํานองเสนาะ เปนตน 
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วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 

   วิธีนี้เปนกระบวนการทีค่รูจัดการเรียนรูใหนักเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎ ทฤษฎี 
หลักเกณฑหรอืขอสรุปในบทเรียน  จากน้ันจึงใหตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง หรืออาจใหนักเรียน
ฝกนําเอาทฤษฎี หลักการ หลักเกณฑ กฎ หรือขอสรุปนั้นไปใชในสถานการณที่หลากหลาย  
หรือใหนักเรียนหาหลักฐาน/เหตุผลมาพิสจูนยืนยันทฤษฎีหรือขอสรุปนั้น  กระบวนการเรียน
การสอน มีดังนี้ 

ข้ันที่ ๑ ขั้นกําหนดขอบเขตของปญหา  
ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเสนอปญหาหรือระบุสิ่งที่จะสอนในแงของปญหา  เพ่ือ

กระตุนใหนักเรียนสนใจหาคําตอบของปญหา 

ข้ันที่ ๒ ขั้นแสดงและอธิบายทฤษฎี 
 ครูนําเสนอทฤษฎี หลักการ นิยาม กฎ หรือขอสรุปของเน้ือหา ดวยวธิีการ

ตางๆ เชน ครูบรรยาย  นักเรียนอานใบความรู เปนตน 

ข้ันที่ ๓ ขั้นใชทฤษฎี 
 ครูใหนักเรียนเลือกทฤษฎี หลักการ นิยาม กฎ หรือขอสรุปของเน้ือหาท่ีไดรับรู  

มาใชแกปญหาที่ครูกําหนดไว  เชน ทําแบบฝกหัด เลนเกม เปนตน 

ข้ันที่ ๔ ขั้นตรวจสอบและสรุป 
 นักเรียนตรวจสอบและสรุปทฤษฎี หลักการ นิยาม กฎใหถูกตอง 

ข้ันที่ ๕ ขั้นฝกปฏิบัต ิ
 ครูนําเสนอสถานการณใหมใหนักเรียนฝกแกปญหากับโจทยที่หลากหลาย 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - การนําเสนอทฤษฎีหรอืนิยามตางๆ ครูควรชี้ใหนักเรียนเห็นความสําคัญและความ

นาสนใจของกฎเกณฑนั้น   เพ่ือใหนักเรียนสนใจจะจําทฤษฎีที่ครูนําเสนอ  เน่ืองจากกฎเกณฑ
เหลาน้ันนักเรยีนไมไดใชกระบวนการคิดหรือเกิดความรูดวยตนเอง  นักเรียนจึงตองใชการ
ทองจํามากกวาการทําความเขาใจ  ถานักเรียนลมืกฎเกณฑก็จะไมสามารถแกโจทยปญหา
ตอไปได เชน 

เรื่องการเขียนยอความ ซึ่งมีหลายรูปแบบ  ครูอาจชี้ใหนักเรยีนสังเกตวา การเขยีน
ความนําที่แตกตางกัน ก็เพราะองคประกอบของเรื่องราวท่ีนํามายอความนั้นไมเหมือนกัน และ
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  - ในขั้นการใชทฤษฎีนั้น ครูควรใชตวัอยางที่เหมือนหรือใกลเคียงกับตัวอยางที่ครู
นําเสนอในขั้นแสดงทฤษฎี  เพ่ือใหนักเรียนคอยๆ เรียนรู  กอนจะเปลี่ยนตวัอยางที่แตกตางกัน
ในขั้นตอนหลงัๆ  เชน   

  เร่ืองชนิดของประโยค  ครูนําเสนอหลักการโดยยกตวัอยางประโยคความเดียววา 
“ฉันกินขาว” “สุดาเปนนองของฉัน” เปนตน  เม่ือถึงขั้นใชทฤษฎี ครูอาจใหบอกชนิดของ
ประโยคโดยประโยคที่นํามาใหแยกน้ันเปนประโยคเดิม คือ “ฉันกินขาว” “สุดาเปนนองของฉัน”  
หรือใกลเคียงประโยคเดิม เชน “พอกินขาว” “สมศรีเปนครู” เปนตน   แลวเม่ือถึงขั้นฝกปฏิบตัิ
จึงคอยเพ่ิมระดับความยากโดยใชประโยคที่แตกตางกัน เชน “เขาซื้อดอกไม” “ทหารคือร้ัวของ
ชาต”ิ เปนตน   หากครูใชประโยคสองประโยคหลงันี้ในชวงแรกๆ นักเรียนอาจไมสามารถ
เชื่อมโยงทฤษฎีและตัวอยางประโยคที่เรียนรูไปจากครูได 

  ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
- เน้ือหาที่มีกฎเกณฑ เชน การเขียนยอความ การแตงคําประพันธ การใช
ภาษาในการสือ่สาร  การออกเสียงคํา  เปนตน 

- หลักการใชภาษา เชน การสะกดคํา การสรางคํา การจําแนกชนิดของคํา  
การแตงประโยค เปนตน 

 
วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (Induction) 

  วิธีนี้เปนกระบวนการทีค่รูนําเสนอรายละเอียดปลีกยอย (สวนยอย) ไปหาทฤษฎี 
หลักการหรือขอสรุป (สวนใหญ)  โดยการนําเอาตวัอยางของขอมูลที่มีหลักการแฝงอยูมาให
นักเรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะหจนสามารถสรุปหลกัการหรือทฤษฎี
ไดดวยตนเอง  กระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
ครูเตรียมตัวนกัเรียน โดยอาจทบทวนความรูเดิมหรือปูพ้ืนฐานความรู  
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ข้ันที่ ๒ ขั้นเสนอตัวอยาง 
 ครูนําเสนอตัวอยางขอมูล สถานการณ เหตุการณหรือแนวคิดใหนักเรยีนได

พิจารณาสังเกตลักษณะและคุณสมบัติ  

ข้ันที่ ๓ ขั้นเปรียบเทยีบ 
 นักเรียนสังเกต คนหา วิเคราะห รวบรวม เปรียบเทียบความคลายคลึงของ

องคประกอบในตัวอยาง แยกแยะขอแตกตาง โดยมองใหเห็นถึงความสัมพันธในรายละเอียดที่
เหมือนกันและตางกัน 

ข้ันที่ ๔ ขั้นสรุปกฎเกณฑ 
 นักเรียนนําขอสังเกตจากตวัอยางตางๆ มาสรุปเปนหลักการ กฎเกณฑ หรือ

นิยามดวยตวันักเรียนเอง 

ข้ันที่ ๕ ขั้นนําไปใช 
 ครูนําตัวอยางขอมูล สถานการณ หรือความคิดใหมๆ ที่หลากหลาย มาให

นักเรียนฝกนําขอสรุปของนักเรียนไปใช หรือครูใหนักเรียนยกตวัอยางอ่ืนๆจากประสบการณ
ของนักเรียน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ครูอาจเพ่ิมตัวอยางขอมูลหรือใชคําถามชี้นํา หากตัวอยางไมครอบคลุมพอ หรือ

นักเรียนไมสามารถวิเคราะหไดตรงกับจุดประสงคของครู เชน 
 ครูใหสังเกตตัวอยางคําครุคําวา “ฟา ดู นี้” ในคุณสมบัตวิา “คําครุเปนคําที่ประสมสระ

เสียงยาวในแม ก กา” แตนักเรียนสังเกตคําแลวนิยามแควา “คําครุ เปนคําที่ไมมีตัวสะกด”  ครู
อาจเพ่ิมคําถามวา “แลวสระที่ใชเปนสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว” เพ่ือใหนักเรียนไดนิยามเพ่ิมวา 
“คําครุ เปนคําที่ประสมสระเสียงยาวในคําที่ไมมีตัวสะกด” 

  - ครูควรเตรียมตัวอยางขอมูลใหมากพอที่จะครอบคลุมลักษณะหรอืคุณสมบัติสาํคัญ
ของหลักการ เพ่ือใหนักเรียนไดสังเกตหรอืวิเคราะหไดตรงตามวตัถปุระสงคโดยเร็ว  เชน 

  เรื่องคําครุคําลหุ หากตองการใหนักเรียนไดหลักการวา “คําครุ เปนคําที่ประสมสระ
เสียงยาวในแม ก กา” ตัวอยางของคําครุที่นํามาใหนักเรียนพิจารณาอาจมีแค  “ฟา มี ดู” แตถา
ตองการใหนักเรียนไดหลักการวา “คําครุ เปนคําที่มีตัวสะกด” ตัวอยางของคําครุก็ควร
ครอบคลุมทั้งคําที่ประสมสระสียงสั้นและสระเสียงยาว เชน  “กิน บาน นั่ง นอง ลุก ลูก ....”  
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 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - คําครุ คําลหุ 

- รูปลักษณของคํา 
  - ชนิดของประโยค 
  - ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
 

วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 

   วิธีนี้เปนกระบวนการทีค่รูกําหนดหัวขอเรื่อง ปญหาหรือสถานการณขึ้นมาใหคลาย
กับสภาพความเปนจริง  แลวใหนักเรียนสวมบทบาทหรือแสดงบทบาทนั้นตามความรูสึกนึกคิด
และประสบการณของนักเรียนที่คิดวาควรจะเปน  จากน้ันใหอภิปรายเก่ียวกบัการแสดงออกทั้ง
ดานความรูและดานพฤติกรรมของผูแสดง 

รูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ 
 ๑. แบบไมมีบทเตรียมไว 

ผูแสดงไมตองฝกซอมกอนการแสดง เม่ือเรียนถึงตอนใดก็ใหนักเรียนแสดง
บทบาทตามความรูสึกนึกคดิของตนทันท ี

๒. แบบเตรียมบทไวพรอม 
ครูเตรียมบทบาทไวลวงหนา  โดยบอกความคดิรวบยอดและบทบาทใหผู

แสดงทราบ  จากน้ันผูแสดงแสดงตามบทที่กําหนดหรืออาจคิดบทบาทขึ้นเอง  แต
ตองตรงกับเนือ้หาที่กําหนด 

๓. แบบแสดงละคร 
ครูเตรียมบทบาทไวแลว  ผูแสดงจะตองฝกซอมและพูดตามบทที่กําหนดไว 

  กระบวนการเรียนการสอน มีดังนี้ 

ข้ันที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ครูเตรียมเน้ือหาและวธิีการสอน ดังนี้ 
 - กําหนดจุดประสงคการแสดงบทบาทสมมุติใหชัดเจน 
 - สรางสถานการณและกําหนดบทบาทสมมุติ 

TL ๓๑๖   ๑๖ 



ข้ันที่ ๒ ขั้นเริ่มบทเรียน    
 ครูกระตุนความสนใจนักเรียนใหคิดและอยากติดตามเร่ืองราวตางๆ เชน 
 - การเชื่อมโยงประสบการณที่ใกลตัวผูเรียนหรือที่ผูเรียนไดรับในอดีต 
 - การเลาเน่ืองราวหรือสถานการณแลวทิง้ทายดวยปญหา 
 - การชี้ใหเห็นประโยชนของการรวมแสดงหรือรวมกันคิดแกปญหา 
 - การใชคําถามนําเพ่ือกระตุนใหเกิดการคดิ 

ข้ันที่ ๓ ขั้นเลอืกผูแสดง 
ครูหรือนักเรียนรวมกันเลือกผูแสดง แลวใหเวลาเตรียมการและฝกซอม   

ข้ันที่ ๔ ขั้นกําหนดตัวผูสังเกตการณหรือผูชม 
 ครูชี้แจงใหนักเรียนคนอ่ืนสังเกตหรือเก็บขอมูลในสวนทีค่รูตั้งจุดประสงคไว 

ข้ันที่ ๕ ขั้นแสดง 
 ครูใหเริ่มการแสดงตามเวลาที่กําหนด 

ข้ันที่ ๖ ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง 
 ครูสัมภาษณความรูสึกของผูแสดงและความรูสึกหรือขอมูลที่ไดจากการชมของ

ผูชม  แลวนําขอมูลมาเปนประเด็นในการอภิปราย 

ข้ันที่ ๗ ขั้นแลกเปลีย่นประสบการณและสรุป 
 ครูเปนผูเราและจูงใจใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ เพ่ือใหเกิด

แนวคิดที่กวางขวางขึ้น   โดยใหขอคิดวา สิ่งที่ไดเรียนรูนั้นเกี่ยวของกับพื้นฐานความเปนจริง
ในชีวติอยางไรบาง 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ประเด็นในการอภิปรายควรมุงเนนพฤติกรรมและความรูสึกที่ผูสวมบทบาทนั้น

แสดงออกมา เชน ทําไมจึงแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา พฤติกรรมนั้นจะสงผลอยางไร เปนตน   
ไมควรมุงวิจารณความสามารถการแสดง เชน แสดงดีหรือไม แตงกายถูกตองหรือไม เปนตน 

  - การเลือกผูแสดง ครูอาจใชวธิีการไดหลากหลาย ดังนี้ 
 แบบครูกําหนดเอง - เพ่ือใหนักเรียนที่ครูเจาะจงไดเกิดการเรียนรูหรือไดขอคิด

จากบทบาทที่ไดรับ  และเพื่อใหการแสดงราบรื่นเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือครูอาจกําหนดผู
แสดงที่ตรงขามกับบทบาทที่ไดรับ เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณใหม หรือเกิดความเขาใจ

TL ๓๑๖   ๑๗ 



 แบบอาสาสมัครหรือสมัครใจ - เพ่ือใหตรงกับความสนใจของนักเรียน 

 ตัวอยางเน้ือหาสาระวิชาภาษาไทยที่นําไปใชได  ไดแก 
  - การแสดงทรรศนะ 
  - การใชภาษาในการสื่อสาร 
  - การวิเคราะหพฤติกรรมตวัละครในวรรณคดี 
 
กระบวนการตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการเรียนการสอน 

ทักษะกระบวนการ ๙ ข้ัน 

ข้ันที่ ๑ ขั้นตระหนักในปญหาและความจําเปน  โดยครูยกตัวอยางใหนักเรียนมองเห็น
ความจําเปน หรือประโยชนของเรื่องที่ศึกษา ซึ่งอาจนําเสนอเปนกรณีตัวอยาง หรือใชสื่อ
ประกอบ 

ข้ันที่ ๒ คิดวิเคราะหวิจารณ  โดยกระตุนใหนักเรียนไดคิด ตอบคําถามหรือแสดง
ความคิดเปนกลุม หรือรายบุคคล 

ข้ันที่ ๓ สรางทางเลือกใหหลากหลาย  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันคิดเสนอ
ทางเลือก และอภิปรายขอดีขอเสียของทางเลือกน้ัน ๆ 

ข้ันที่ ๔ ประเมินและเลือกทางเลือก  โดยใหนักเรียนตัดสินเลือกแนวทางในการ
แกปญหา โดยรวมกันสรางเกณฑที่ตองคํานึงถึงปจจัย วิธีการดําเนินการ ความเหมาะสม เพ่ือ
ใชในการพิจารณาเลือกแนวทางการแกปญหา  โดยอาจใชวิธีการระดมสมอง การอภิปราย หรือ
การคนควาเพ่ิมเติม 

ข้ันที่ ๕ กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใหนกัเรียนวางแผนการทํางานของ
ตนหรือของกลุม ไดแก ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  กําหนดวัตถุประสงค  กําหนดขั้นตอนการทํางาน  
กําหนดผูรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลาทาํงาน  และกําหนดวิธีการประเมินผล 

ข้ันที่ ๖ ปฏิบัติ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวดวยความ
สมัครใจ 

TL ๓๑๖   ๑๘ 



ข้ันที่ ๗ ประเมินระหวางปฏิบัติ  เพ่ือใหนักเรียนไดสํารวจปญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน โดยการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการการประเมินการปฏิบัติงานตามแผน
ที่กําหนดไว โดยสรุปผลงานแตละชวง แลวเสนอแนวทางปรับปรุงการทํางานขึ้นตอไป 

ข้ันที่ ๘ ปรับปรุงใหดีขึ้น  โดยนักเรียนนําผลท่ีไดจากการประเมินในแตละขั้นตอนมา
เปนแนวทางพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้ันที่ ๙ ประเมินผลรวม โดยนักเรียนสรุปผลการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลงาน
กับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

กระบวนการสรางความคดิรวบยอด  

ข้ันที่ ๑ สังเกต รับรูขอมูล และศึกษาดวยวิธีการตางๆ โดยใชสื่อประกอบเพื่อให
นักเรียนเกิดขอกําหนดเฉพาะดวยตนเอง 

ข้ันที่ ๒ จําแนกความแตกตาง โดยใหนักเรียนบอกขอแตกตางของส่ิงที่รับรูและให
เหตุผลในความแตกตางน้ัน 

ข้ันที่ ๓ หาลักษณะรวม โดยใหนักเรียนมองความเหมือนในภาพรวมของสิ่งที่รับรู และ
สรุปวิธีการ หลักการ คําจํากัดความ นิยาม ได 

ข้ันที่ ๔ ระบุชือ่ความคิดรวบยอด โดยใหผูเรียนไดความคิดรวบยอดจากสิ่งที่รับรู 
ข้ันที่ ๕ ทดสอบและนําไปใช โดยทดลอง ทําแบบฝกหัด ปฏิบัติเพื่อประเมินความรู 

กระบวนการคิดวิจารณญาณ  

ข้ันที่ ๑ สังเกต โดยทํากิจกรรมใหรับรู เขาใจ สรุปใจความสําคัญตามหลักฐานขอมูล 
ข้ันที่ ๒ อธิบาย โดยใหนักเรียนตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวยหรือไมเห็น

ดวยกับสิ่งที่กําหนด เนนการใชเหตุผลดวยหลักกฎเกณฑ ตรงตามหลักฐานขอมูล 
ข้ันที่ ๓ รับฟง โดยใหผูเรียนไดฟงความคิดเห็น ไดตอบคําถามวิพากษวิจารณจาก

ผูอ่ืนที่มีตอความคิดของตน เนนการปรับเปลี่ยนความคิดเดิมของตนตามเหตุผลหรือขอมูลที่
ดีกวา โดยไมใชอารมณ 

ข้ันที่ ๔ เชื่อมโยงความสัมพันธ โดยใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตาง และความ
คลายคลึงของสิ่งตาง ๆ ใหสรุปจัดกลุมพวกเดียวกัน เชื่อมโยงเหตุการณเชิงหาเหตุและผลหา
กฎเกณฑการเชื่อมโยงใน ลักษณะอุปมาอุปไมย 

TL ๓๑๖   ๑๙ 



ข้ันที่ ๕ วิจารณ โดยทํากิจกรรม ใหวิเคราะหสถานการณ คํากลาว แนวคิด หรือการ
กระทํา แลวใหจําแนกหาจุดเดน-จุดดอย  สวนดี-สวนเสีย สวนสําคัญ-ไมสําคัญ จากส่ิงน้ัน ดวย
การยกเหตุผล หลักการ มาประกอบการวิจารณ 

ขั้นที่ ๖ สรุป โดยจัดกิจกรรมใหพิจารณาสวนประกอบของการกระทําหรือขอมูลตางๆ
ที่เชื่อมโยงเกี่ยวของกัน แลวใหสรุปผลอยางตรงและถูกตองตามหลักฐานขอมูล 

 
กระบวนการแกปญหา 

ข้ันที่ ๑ สังเกต ใหนักเรียนไดศึกษาขอมูล รับรู และทําความเขาใจในปญหาจน
สามารถสรุป แลวตระหนักในปญหานั้น ๆ 

ข้ันที่ ๒ วิเคราะห โดยใหนักเรียนไดอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือแยกแยะ
ประเด็นปญหา สภาพ สาเหตุ และลําดับความสําคัญของปญหา 

ข้ันที่ ๓ สรางทางเลือก โดยเปดโอกาสในนักเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
อยางหลากหลาย ซึ่งอาจมีการทดลอง คนควาตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบ 

ข้ันที่ ๔ เก็บขอมูลประเมินทางเลือก โดยใหนักเรียนไดปฏิบัติตามแผนและการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานและตรวจสอบความถูกตองของทางเลือก 

ข้ันที่ ๕ สรุป เปนการสังเคราะหความรูดวยตนเอง โดยอาจจัดทําเปนรายงาน 
 

กระบวนการเรียนภาษา 

ข้ันที่ ๑ ทําความเขาใจสัญลักษณ สื่อ รูปภาพ รูปแบบ เคร่ืองหมาย เพ่ือใหนักเรียน
รับรูเก่ียวกับความหมายของคํา กลุมคํา ประโยค และถอยคํา สํานวนตาง ๆ 

ข้ันที่ ๒ สรางความคิดรวบยอด เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูจากประสบการณมาสูความ
เขาใจ และเกิดภาพรวมเก่ียวกับสิ่งที่เรียนดวยตนเอง 

ข้ันที่ ๓ สื่อความหมาย ความคิด โดยนักเรียนถายทอดทางภาษาใหผูอ่ืนเขาใจได 
ข้ันที่ ๔ พัฒนาความสามารถ โดยนักเรียนเกิดการเรียนรูตามขั้นตอน คือ ความรู 

ความจํา เขาใจ นําไปใชวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาได 

   กระบวนการตางๆ ที่ยกตัวอยางนี้มีกระบวนการหลักคือ “ทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น”  
ทั้งน้ี ครูจะเลือกใชกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือนํากระบวนการใดไปใชรวมกับการ
เรียนการสอนอ่ืนก็ได   

TL ๓๑๖   ๒๐ 



กิจกรรมทายบท 

๑. ใหทานคนควารายชื่อกิจกรรมอ่ืนๆ มากรอกในชองวาง     แลวประเมินกิจกรรมแต
ละประเภทตอไปน้ี  โดยใสเครื่องหมาย  ลงในตาราง 

ผูปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาท่ีได เวลาท่ีใช 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครู นักเรียน มาก นอย มาก นอย 

รูปแบบการสอน 
- การเรียนการสอนมโนทัศน  
- การนําเสนอมโนทัศนกวางลวงหนา  
- การเรียนการสอนโดยการซักคาน  
- การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส  
- ............................................................. 
- ............................................................. 

      

วิธีสอน 
- การบรรยาย  
- การสาธิต  
- การนิรนัย  
- การอุปนัย  
- บทบาทสมมุติ  
- ............................................................. 
- ............................................................. 
- ............................................................. 
- ............................................................. 

      

กระบวนการตางๆ 
- ทักษะกระบวนการ ๙ ข้ัน 
- กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
- กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
- กระบวนการแกปญหา 
- กระบวนการเรียนภาษา 
- ............................................................. 
- ............................................................. 

      

 ๑. ใหทานเลือกนํารูปแบบการสอน วิธีสอน หรือกระบวนการตางๆ ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู ๑ แผน โดยเลือกเน้ือหาวิชา
ภาษาไทยเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใหเหมาะสม 
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