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       การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอนและดาน

การวัดผลและประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2  โดยจําแนกตามตัวแปร เพศ  สาขางาน   ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และความคาดหวัง

ในอาชีพ 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิช

ยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2553  จํานวน 255 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t – test)   

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  Analysis of  Variance) 

  ผลการวิจยัพบวา 
  1. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมวามี

ความ เหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เกือบทุกดานมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ยกเวนดานสื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง   

    2. นักเรียนที่มีเพศและความคาดหวังในอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    3. นักเรียนที่มีสาขางานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2  โดยรวมและรายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

    4. นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานสื่อการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน

ดานอื่นๆแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 The purposes of this research were to study the opinion of vocational students at  

chachoengsao vocational college towards Thai for the workplace II   subject in 4 aspects:  

an compare  subject content, learning management, teaching media, measururement and 

evaluation the opinion of those aspects classified by gender, studied programs , grade 

point average and career expectation. 

 The sample of the research were 255 vocational students of Chachoengsao  

Vocational College during academic 2010. Tool used for data collection was questionnaire .  

Percentage, mean, standard deviation, t – test and one – way analysis of variance were 

used to analyze. 

 The result were as follows: 

 1. Students have opinion toward Thai for the workplace  II   subject at a high level in  

overall and each aspect but at a middle level in teaching media . 

 2. Students with different genders and career expectation had opinion in overall and   

each  aspect  no  statistical significant  difference. 

   3. Students with different studied programs had opinion  in overall and each aspect    

statistical significant  difference  at  .01  level. 

4. students were different grade point average had opinion in overall  no statistical  

significant difference, in Thai for the workplace II .But had statistical significant difference in 

teaching media  at .01 level.  These is no statistical significant difference in the subject 

content, learning management, measurerement and evaluation. 
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                                                   ประกาศคุณูปการ 
 

   สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหและความกรุณาอยางสูงจากรอง
ศาสตราจารยชูศรี วงศรัตนะ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและให

แนวคิดในการจัดทํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองและดูแลเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและ

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

   ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสิฏฐากร  ชูทรัพย และผูชวยศาสตราจารยผจงศักดิ์  หมวดสง 
กรรมการสอบสารนิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนําที่มีคุณคาและเปนประโยชน ทําใหสารนิพนธฉบับนี้มี

ความสมบรูณยิ่งข้ึน 

   ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารยสุพีร ล่ิมไทย อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพยและอาจารย
ศศิมา  กานยะคามินที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยวิชาเอกธุรกิจศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  ตลอดจนประสบการณที่ดีแกผูวิจัย  และ

ขอขอบคุณอาจารยจิรดี ประยูรศิริ อาจารยประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราที่กรุณาใหคําปรึกษา

ในเรื่องการวิเคราะหขอมูล 

    ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ครู–อาจารย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราทุกทานที่ไดให
คําแนะนํา ใหความชวยเหลือจนสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี และขอบคุณนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ชั้นปที่  2 ทั้ง 4 สาขางาน ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ ขอบคุณ

เพื่อนวิชาเอกธุรกิจศึกษาทุกคนที่ใหกําลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทํางานวิจัย 

    ขอกราบขอบพระคุณคุณพอกิตติ วงควัฒน  และคุณแมศริญญา  วงควัฒน  ซึ่งใหความรัก   

หวงใย และทุนทรัพย  ตลอดจนเปนแรงผลักดัน ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจในการทําสารนิพนธ จนสําเร็จ

การศึกษา 

    คุณประโยชน และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหกับบิดามารดา ครู

อาจารย ที่ไดอบรม ส่ังสอน ปลูกฝงคุณความดี และความมานะ อดทน ตลอดจนใหการสนับสนุนเปน

กําลังใจ และประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
 

              ปยวดี   วงควัฒน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
    การศึกษาเปนเครื่องมือหรือกระบวนการในการพัฒนาความรู  ความคิด ความสามารถ รวมทั้ง

พฤติกรรมเจตคติ  คานิยม  และคุณธรรมของบุคคลตั้งแตรากฐานชีวิตไปทุกชวงอายุตอเนื่องตลอดชีวิต    

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษย

ที่สมบรูณทั้งรางกาย   อารมณ   สังคมและสติปญญา   มีความรูคูคุณธรรม   มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข(มาตรา 6) เพื่อใหคนไทยเปนมนุษยที่สมบรูณ   

มีปญญา เปนคนดี และมีความสุข    ซึ่งเรียกวาเปนการพัฒนาแบบองครวม ซึ่งกระบวนการเรียนรู ศึกษา 

อบรม เกิดจากการสั่งสอน ฝกฝน อบรมบมนิสัยดวยวิธีการอยางหลากหลายตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต    

ดังนั้นมนุษยทุกคนจึงไมใชแตคอยรับการสั่งสอนฝกฝนอบรมจากผูอ่ืน แตตองเรียนรูเพื่อรูวิธีคนหา

สรางสรรคความรูดวยตนเองอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541: 3) การจัดการ

ศึกษาของไทยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดเรียนรูเทาทันโลกและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติทุกฉบับจึงไดมีการเนนการอาชีวศึกษาเปนสําคัญ  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการดาน

อาชีวศึกษา มุงผลิตกําลังคนระดับกลางในระดับชางฝมือและชางเทคนิค มีหนาที่หลักในการจัดการ

วิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดดําเนินการจัดการศึกษา

วิชาชีพ 5  ประเภท  คือ อุตสาหกรรม พณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรมและเกษตรกรรม จากปรัชญา

การศึกษาของ จอหน   ดิวอ้ี  (John  Dewey) ซึ่งนํามาประยุกตใชกับการอาชีวศึกษาไดกลาวถึงการศึกษา

วา เปนการสรางความเจริญงอกงามใน  4  ดาน  ทางกาย  ทางอารมณ ทางสังคมและทางสติปญญา และ

มีความเชื่อในปรัชญาวาคนเราเรียนรูจากประสบการณเมื่อไดมีการปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอนั้นคือ  

การเรียนรูโดยการกระทํา ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive  Domain) ดานเจตคติ  

(Affective Domain  )  และดานทักษะ  (Psychomotor Domain) 

    วิทยาลัยอาชี วศึ กษาฉะ เชิ ง เทราสั งกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดการเรียนการสอนตั้งแต พ.ศ. 2481 จนกระทั่งปจจุบัน และเปดทําการสอน  

2 ระดับคือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบงออกเปน  

3  ประเภท และมีระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส.  ทุกสาขางาน โดย

เปดสอนสาขาตางๆ ตามความตองการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอนกลุมวิชาภาษาไทยตาม

หมวดวิชาสามัญสัมพันธ  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง  พ.ศ. 2546 ) 
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เปนหลักสูตรโดยสถานศึกษา  ครูผูสอนและผูเกี่ยวของสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความ

ตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 จะฝกทักษะการใชประโยคตามเจตนา

ของการสื่อสาร ซึ่งภาษาเปนสัญลักษณที่สําคัญในการสื่อความหมายทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  

การสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมชน  ผูเรียนจึงจําเปนตองรูจักเลือกสรรและใชคํา ประโยคใหถูกตอง   

การเขียนเพื่อโนมนาวในลักษณะการเขียนโฆษณาเปนกระบวนการทางดานสื่อสารมวลชน เพื่อฝกทักษะ

การเขียนคําและเขียนขอความโฆษณาเพื่อสรางสรรคงานโฆษณา  ตลอดจนการเขียนจดหมายธุรกิจที่มี

ความสําคัญในเชิงจิตวิทยาเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคของบริษทั

และหนวยงาน การเขียนบันทึกรายงานปฏิบัติงานซึ่งผูเรียนตองสามารถบันทึกเรื่องราวและขอเท็จจริงจาก

การฟงและการอานดวยภาษาของตนเอง รวมถึงการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสรางและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยผูเรียนสามารถวิเคราะหสาระสําคัญของเรื่องไดดวย  

    ในสวนของการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดจัดรายวิชาภาษาไทยไว  

3  รายวิชาดวยกัน  ไดแก  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 และวิชาศิลปะการพูด 

โดยวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  ซึ่งเนื้อหาสวนใหญเปนการทบทวนพื้นความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ

ลักษณะภาษาไทย การเขียนเรียงความ  การอานออกเสียง และความรูเหลานี้นําไปสูวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2  เนื้อหาเปนการเรียนภาคทฤษฎีและมีการฝกปฏิบัติทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน

และทักษะการเขียน กิจกรรมฝกปฏิบัติอยูในลักษณะของการรวมกิจกรรมกลุม การทําใบงาน ทํา

แบบฝกหัด เนื้อหาในบางหนวยการเรียนอาจเขาใจยากและซับซอนครูผูสอนจึงตองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ

อยางมากในการถายทอด  ความรู  จัดประสบการณใหกับผูเรียนไดเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดจริง  

เมื่อนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เสร็จส้ินแลวนักเรียนแตละแผนกจะนําความรูไปปฏิบัติจริงใน

สวนของการทํางานในขณะที่ออกฝกงาน  ดังนั้นครูผูสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 จึงตองมีความรู  

ความสามารถในการเตรียมการสอนใหแมนยําในเนื้อหาวิชาที่สอน  มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการจัด

กิจกรรมการสอนใหนาสนใจ  ใชส่ือการสอนใหทันสมัย  และมีการวัดผลประเมินผลทางการเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ   

     ในปจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพต่ําลง ผูวิจัยได

ศึกษาขอมูลจากงานวัดผลพบวา  ในแตละภาคเรียนผูเรียนมีผลการเรียนไมผานเกณฑเกณฑการประเมิน

จํานวนมาก  เนื่องจากฝกปฏิบัติกิจกรรมทั้งทักษะดานการใชภาษาในเรื่องทักษะการพูด  ทักษะการฟง 

ทักษะการอาน ทักษะการเขียนไมถูกตองตามหลักภาษาไทยและใชภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและ

ภาษาเขียนไมตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร เนื่องจากนักเรียนไมใหความสําคัญตอการเรียนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ไมสนใจในการเรียนและการฝกทักษะการใชภาษากอใหเกิดความเบื่อหนายตอ 
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การเรียน  นักเรียนบางคนขาดเรียนบอยครั้งสงผลใหตามบทเรียนไมทัน มีผลตอการประเมินทั้งการเขาชั้น

เรียนและการประเมินสอบวัดผลทําใหนักเรียนสอบไมผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

  จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนประจํากลุมรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ใน 4 ดาน  คือ  ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียน

การสอน   ดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อนําผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอตอครูผูสอน ผูบริหาร เพื่อเปน

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน สังคม และตลาดแรงงานตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

   1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในดานตางๆ  

4  ดาน  ไดแก  ดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผล

และประเมินผล 

    2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา        

ใน   4  ดาน  จําแนกตามเพศ  สาขางาน   ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคาดหวังในอาชีพ  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
     ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและอาจารยผูสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ไดทราบถึงความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เพื่อ

ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผน  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน 

คือ ดานเนื้อหาวิชา   ดานการจัดการเรียนรู    ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผลและ

ประเมินผลไดอยางเหมาะสม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    ประชากรที่ใชในการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2553  จํานวน    

621  คน    
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      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
                  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  4  สาขางาน  คือ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขา

งานการขาย  สาขางานการเลขานุการ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) มีนักเรียนจํานวน  

255 คน    
                ตัวแปรที่ศึกษา 
 

1. ตัวแปรอิสระ  คือ ขอมูลทั่วไปของนักเรยีน จําแนกไดดังนี ้

1.1  เพศ  แบงเปน 

          1.1.1  ชาย 

          1.1.2  หญิง 

   1.2  สาขางาน  แบงเปน 

           1.2.1  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

     1.2.2  สาขางานการบัญชี 

           1.2.3  สาขางานการขาย 

             1.2.4  สาขางานการเลขานุการ 

                            1.3  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบงเปน 

        1.3.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 

                               1.3.2  คะแนนเฉลีย่สะสม 2.00 – 2.99 

                                  1.3.3  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.00  ข้ึนไป 

               1.4  ความคาดหวงัในอาชีพ  แบงเปน 

         1.4.1  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

         1.4.2  พนกังานบริษทั 

         1.4.3  ประกอบธุรกิจสวนตัว 

      2.  ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ 

อาชีพ 2 ใน  4  ดาน ดงันี ้

                           2.1 ดานเนือ้หาวิชา 

             2.2 ดานการจัดการเรียนรู 

      2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน 

      2.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
    1. ความคิดเห็นตอการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 หมายถึง การแสดงออกทางดาน

ความรูสึกนึกคิดและการรับรูที่มีตอบุคคลหรือเหตุการณ โดยสามารถถายทอดออกมาเปนลายลักษณ

อักษร  ในที่นี้ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรมที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนในดานตางๆ  4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียน

การสอน ดานการวัดผลและประเมินผล 

1.1 ดานเนื้อหาวิชา หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชา

ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองของเนื้อหาแตละหนวยการเรียน การจัดเรียงลําดับ

เนื้อหางายไปหายาก  ความเหมาะสมของหนวยการเรียนกับจํานวนชั่วโมงเรียน ความตอเนื่องของ

เนื้อหาจากพื้นความรูเดิม  เนื้อหานาสนใจและนาศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  สามารถ

ชวยใหผูเรียนฝกทักษะดานภาษาไดครบถวนนําไปใชในการประกอบอาชีพไดจริง ตลอดจนสนองตอบ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

  1.2 ดานการจัดการเรียนรู  หมายถึง  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม

การสอนที่สอดคลองกับเนื้อหา  ความสนใจของผูเรียน การจัดกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน  

ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมจากงายไปหายาก  พฤติกรรมการสอนของครูที่ใชในระหวางการเรียน

การสอน ความสามารถของครูผูสอนในการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหสนุกสนาน  กระบวนการจัด

ประสบการณการเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนตางๆที่หลากหลาย เพื่อชวยให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะภาษาดานตางๆ  ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

อยางสม่ําเสมอ  ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนไดกลาแสดงความคิดเห็น  รูจักการคิดวิเคราะห    

วิจารณผลงานอยางมีเหตุผล    สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูเรียนที่นําความรูดานภาษาไปใช

สรางสรรคผลงานทางธุรกิจ  

 1.3 ดานสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอส่ือการเรียน

การสอนตางๆ  อันไดแก  หองบันทึกเสียง  อุปกรณในหองบันทึกเสียง  วิทยุ  เทปบันทึกเสียง   

ปายนิเทศ  หนังสืออานนอกเวลา  นิตยสารและวารสาร   ส่ือเหลานี้ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความ

สนุกสนานในระหวางเรียน  ส่ือการเรียนการสอนมีความนาสนใจอยูในสภาพพรอมใชงาน มีจํานวน

เพียงพอกับความตองการของผูเรียน มีความหลากหลายและทันสมัย ชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และเกิดทักษะดานภาษาไดดียิ่งขึ้น 

 1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ

วัดผลและประเมินผล  การกําหนดเกณฑการวัดผลอยางชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียน  ผูเรียนมีสวนรวม

ในการกําหนดเกณฑวัดผล  แจงวิธีการวัดผลและประเมินผล  การประเมินความพรอมของผูเรียนกอน
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การปฏิบัติกิจกรรม การประเมินตามสภาพจริงเพื่อตรวจสอบและชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รวมทั้งมีการประเมินผลดานพฤติกรรมของผูเรียนควบคูกันไป โดยใชวิธีการวัดผลและประเมินผล

หลายรูปแบบที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงคการเรียนรู 

       2. วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  หมายถึง รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ซึ่งเรียนเกี่ยวกับ ทักษะการใชประโยคตาม

เจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ ประเมินคาจากการอาน การฟง การดู  

การเขียนบันทึกที่จําเปนในงานอาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การพูดในที่ประชุมชนและในงานของสังคม 

การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสราง   และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ไดจัดการเรียน

การสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

       3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  หมายถึง สาขางานที่เปดสอนสายอาชีพ ทางดานธุรกิจ 

ประกอบดวย  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี  การขาย  การเลขานุการ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

       4. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point 

Average : G.P.A.)  ที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน

รวม 2 ภาคเรียน ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 เมื่อส้ินสุดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552   โดยแบงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน  3 ระดับ 

4.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 

4.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม  2.00 – 2.99 

4.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ข้ึนไป   

      5. ความคาดหวังในอาชีพ  หมายถึง ความมุงหวังอาชีพที่นักเรียนคาดวาจะเปนหรือ 

ทําใหเกิดขึ้นเมื่อจบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 

สถานภาพของนักเรียน                                         ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน  
        วิชาภาษาไทยเพื่ออาชพี 2  ใน 4 ดาน 
1. เพศ        1. ดานเนื้อหาวิชา 

2. สาขาวิชา       2. ดานการจดัการเรียนรู   

3. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     3. ดานสื่อการเรียนการสอน 

4. ความคาดหวงัในอาชีพ     4. ดานการวดัผลและประเมินผล   
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนที่มีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

2.  นักเรียนที่มีสาขางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

3. นักเรียนทีม่ีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกนั  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอน 

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 โดยรวมและรายดานแตกตางกนั 

4. นักเรียนทีม่ีความคาดหวังในอาชีพตางกนั  มีความคิดเหน็ตอการเรียนการสอนวิชา 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมและรายดานแตกตางกัน  
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   บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ 

ตอไปนี้ 

1. ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

   2. หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2545 

3. โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชา         

พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  พุทธศักราช  2545 

4. แนวคิดการเรียนการสอน 

5. ความหมายความคิดเหน็ 

6. สาระและมาตรฐาน การเรียนรูวิชาภาษาไทยเพื่ออาชพี 2   

7. การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 

                             7.1 ดานเนื้อหาวิชา 

                             7.2 ดานการจัดการเรียนรู 

                             7.3 ดานสื่อการเรียนการสอน 

                             7.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     8.1 งานวิจยัในประเทศ 

                             8.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

1. ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ  2481  เดิมชื่อโรงเรียน  “ประถมชางทอ

ผา”  โดยมีนายเสียง  จันทราวราฑิตย  เปนครูใหญ  สวนการเรียนการสอนไดดําเนินการและพัฒนาขึ้น

มาเปนลําดับ   
  พื้นที่และทีต้ั่ง 

    วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา ตั้งอยูเลขที่ 154 ถนนมรุพงษ ตาํบลหนาเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชงิเทรา  24000  โทร.  038 – 511142,  038 – 513863,  038 – 511961  โทรสาร   
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038 – 513863  มพีื้นที่เดิม  4  ไร  3  งาน  89  ตารางวา  เพิม่อาคารไปรษณียจํานวน  1  หลัง  พื้นที่ 

รวม  6  ไร  1  งาน  50.22  ตารางวา 

  ทิศเหนือ จดถนนชุมพลและวัดปตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ 

   ทิศใต  จดถนนมรุพงษ 

   ทิศตะวนัออก จดถนนใตสะพานขามแมน้าํบางปะกง 

   ทิศตะวนัตก จดระหวางถนนชุมพลและถนนมรพุงษ 

   พื้นที่ทั้งหมดอยูในกลางยานชุมชน ซ่ึงไมสามารถจะขยายพื้นที่วิทยาลัยฯ  ใหเพิ่มข้ึนไดอีก  

ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบรูปสามเหลี่ยม  บริเวณทั้งหมดเปนพื้นที่การศึกษา 

   ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   ได เปดทําการสอน   2  ระดับคือ   ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบงออกเปน  3 ประเภทวิชา  11สาขางาน  ประเภทวิชาพาณิชย กรรม  

ประเภทวิชาคหกรรม  ประเภทวิชาศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)   

แบงออกเปน  3  ประเภทวิชา  9  สาขางาน  และเปดสอนระบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิ

การศึกษาในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ทุกสาขางาน  โดยมี  นางพัชราภรณ  ไชยนาม  เปน

ผูอํานวยการสถานศึกษา  มีขาราชการครู  และบุคลากรสถานศึกษารวมทั้งสิ้น  128  คน  มีนักเรียน

และนักศึกษา  รวมทั้งสิ้น  3,299  คน  (สํารวจ  ณ  วันที่  1 มิถุนายน  2552) 

 

2. หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2545    

                (กระทรวงศึกษาธิการ  2545: 1-26 ) 
  1.  การเรียนการสอน 
   1.1  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่

กําหนด  และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบ

ความรูและประสบการณได 

   1.2  การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง  โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน

สถานประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
   2.  เวลาเรียน 
   2.1  ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน  2  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ  

18  สัปดาห  โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต  ตามที่กําหนด  และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาค

เรียนฤดูรอนไดตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

   2.2  การเรียนในระบบชั้นเรียน  ใหสถานศึกษาเปดทําการสอน  ไมนอยกวาสัปดาห

ละ  5  วัน  คาบละ  60  นาที  (1  ชั่วโมง) 
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  3.  หนวยกิต 
   3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา   

18  ชั่วโมง  มคีา  1  หนวยกิต 

   3.2  รายวิชาทีป่ระกอบดวย  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการ

สอน  กําหนด  2-3  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40-60 ชั่วโมง มคีา  1 หนวยกติ 

   3.3  รายวิชาทีน่ําไปฝกงานในสถานประกอบการกําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไม

นอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา  1  หนวยกิต 

   3.4  การฝกอาชีพในระบบทวิภาคีใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา   

1  หนวยกิต 

   3.5  การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
  4.  โครงสราง 
   โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  พุทธศักราช  2545   

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  แบงเปน  3  หมวดวิชา  ฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี ้

   4.1  หมวดวิชาสามัญ 

     4.1.1  วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

     4.1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

   4.2  หมวดวิชาชีพ 

     4.2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภท

วิชานั้น ๆ 

     4.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 

     4.2.3  วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะ

เฉพาะดานในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

     4.2.4  โครงการ 

   4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 

   4.4  ฝกงาน 

   4.5  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

    จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ใหเปนไปตามกําหนดไวใน

โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา  สถานศึกษาสามารถจัด

ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น  ทั้งนี้  สถานศึกษาตอง

กําหนดรหัสวิชา  จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต  ตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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  5.  โครงการ 
   5.1  สถานศกึษาตองจัดใหผูเรียนจัดทาํโครงการในภาคเรียนที ่ 6  ไมนอยกวา   

160  ชั่วโมง  กําหนดใหมีคา  4  หนวยกติ 

   5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชา 

อ่ืน ๆ 
   
  6.  ฝกงาน 
   6.1  ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยาง

นอย  1  ภาคเรียน 

   6.2  การตัดสินผลการเรียน  และใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชา

อ่ืน ๆ 
  7.  การเขาเรียน 
   พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา

ดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  พ.ศ.2546 
  8.  การประเมินผลการเรียน 
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546) 
  9.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบ

วินัยของตนเอง  และสงเสริมการทํางาน  ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน  ทะนุบํารุง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ประเมินผล  และปรับปรุงการ

ทํางาน 
  10.  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
   10.1  ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือก

เสรี  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

   10.2  ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชา

และสาขาวิชา 

   10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 

   10.4  เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 

   10.5  ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
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  11.  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
    11.1  ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพิ่มเติม  ปรับปรุง  หรือยกเลิก

ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน  รายวิชา  และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  2545  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

   11.2  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงรายวิชา 

ตาง ๆ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2542  โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 

       จุดประสงค  มาตรฐานวิชาชีพ  และโครงสรางหลักสูตร  ประเภทวิชาพณิชยการ 

  จุดประสงคสาขาวิชาพณิชยการ 

  1.  เขาใจหลักการและประยุกตใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  2.  เขาใจหลักการและกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพและงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับ

การพัฒนางานดานพณิชยการ 

  3.  เขาใจหลักการ  วิธีการ  และข้ันตอนในสาขางานที่เลือก 

  4.  มีทักษะ  มีประสบการณ  กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 

  5.  มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 

  6.  มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาในการทํางาน 

  7.  มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้น 

  8.  อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 

  9.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีตองาน  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สุจริต 

 10.  ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 สาขางานคอมพิวเตอร 

 1.  เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 

 2.  จัดการและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร 

 3.  เขียนโปรแกรมขนาดเลก็ 

 4.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 

 5.  ใชระบบเครือขายในการปฏิบัติงาน 

 6.  สรางเว็บเพจ 
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 สาขางานธุรกจิคาปลีก 

 1.  จาํแนกประเภทและโครงสรางของธุรกจิคาปลีก 

 2.  จัดการงานตอนรับและบริการลูกคา 

 3.  จัดการเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก 

 4.  วางแผนดาํเนนิการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก 

  5.  ตรวจสอบและหามาตรการปองกนัสูญเสียสินคาในรานคาปลกี 
  

3. โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  พุทธศักราช  2545  

(กระทรวงศึกษาธิการ  2545: 28) 
     ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ประเภทวิชาพาณิช

ยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรไมนอยกวา  102  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้ 

   1.  หมวดวิชาสามัญ    ไมนอยกวา  26  หนวยกิต 

   1.1  วิชาสามัญทั่วไป   18  หนวยกิต 

     1.1.1 กลุมวิชาภาษา ( ไมนอยกวา 8 หนวยกิต ) 

        (1) วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000 – 1101 

จํานวน 2 หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
      รหัสวิชา    ชื่อวิชา   หนวยกิต (ชั่วโมง) 
     2000 - 1101       ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1  2(2) 

     2000 - 1102       ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  2(2) 

     2000 - 1103       ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3  2(2) 

     2000 - 1104       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2) 

     2000 - 1105       โครงงานภาษาไทย   2(2) 

     2000 - 1106       ศิลปะการพูด    2(2) 

   1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  8   หนวยกิต 

   2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา  66   หนวยกิต 

   2.1  วิชาชีพพื้นฐาน               10  หนวยกิต 

   2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   ไมนอยกวา  16   หนวยกิต 

   2.3  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา  36   หนวยกิต 

   2.4  โครงการ     4  หนวยกิต 
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 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี               ไมนอยกวา  10   หนวยกิต 

 4.  ฝกงาน                 (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   (ไมนอยกวา  200  ชั่วโมง) 

         รวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
 

4. แนวคิดการเรียนการสอน 
   สุรวีร เพียรเพชรเลิศ (2547: 29 - 32) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

จําเปนอยางยิ่งตองมีข้ันตอน และการจัดดําเนินการสอนที่เปนระบบ นักการศึกษาจึงไดนําแนวคิดเรื่อง

การจัดระบบเขามาใชในการเรียนการสอน ระบบการสอนเปนองคประกอบที่จะชวยใหการสอนดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ ในการเรียนการสอนจําเปนตองดําเนินการอยางเปน

ระบบนั้นคือ การจัดองคประกอบของการสอนไวอยางมีลําดับข้ันตอน และมีความสัมพันธเพื่อนําไปสู

จุดหมายปลายทาง ของการสอนที่กําหนดไว ซึ่งเรียกวา ระบบการเรียนการสอน อยางไรก็ตามระบบ

การเรียนการสอนมีองคประกอบดังนี้ 
  ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร (Robert Tyler. 1950) 
   ไทเลอร ไดกําหนดองคประกอบ ของระบบการเรียนการสอน ที่เรียกวา ไทเลอรลูฟ  

(Tyler Loop) ไว 3 สวนดวยกัน คือ (ก) จุดมุงหมายของการเรียนการสอน   (ข) กิจกรรมการเรียนการ

สอนและ (ค) การประเมินผลการเรียนการสอน ขอมูลจากการประเมินผลจะสามารถใชเปนขอมูล

ปอนกลับไปยังกิจกรรมการเรียนการสอน และจุดมุงหมายของการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงหรือ

พัฒนาความสัมพันธขององคประกอบในระบบการเรียนการสอนของไทเลอร ดังกลาวแสดงไวในรูป

ดังนี้ 

 
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน 

 

 

           กิจกรรมการเรียนการสอน         ขอมูลยอนกลับ 

 

 

การประเมนิผลการเรียนการสอน  
 

   ภาพประกอบ 1 แสดงระบบการเรียนการสอนของไทเลอร 
 

                     ที่มา: สุรวีร เพียรเพชรเลิศ. (2547). พฤติกรรมการสอนธรุกิจ 2. หนา 31. 
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 ระบบการสอนของกลาสเซอร (Glasser. 1960) 
  ระบบการสอนของกลาสเซอรมีความคลายคลึงกับระบบของไทเลอรมากแตมีองคประกอบ

มากกวาโดยที่ไดกําหนดองคประกอบไว 5 สวน ไดแก 

   1. จุดประสงคของการสอน 

   2. การประเมินสถานนะของผูเรียนกอนสอน 

   3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

   4. การประเมินผลการเรียนการสอน 

   5. ขอมูลยอนกลับ 

                ระบบของการสอนของกลาสเซอรแสดงไดดังนี ้

 
     จุดประสงคของ              การประเมนิสถานนะ              การจัดกระบวน                       การประเมินผล 

   การสอน                     ของผูเรียนกอนสอน              การเรียนการสอน                   การเรียนการสอน  

 

                                                           ขอมูลปอนกลับ 

     1. จุดประสงคของการสอน ในการสอนทกุครั้งจําเปนจะตองกําหนดจุดประสงคใหชัดเจน 

เพื่อจะไดชวยใหสามารถกาํหนดองคประกอบอื่นๆ ที่ตามมาไดสะดวก 

     2. การประเมินสถานนะของผูเรียนกอนสอน  เปนการตรวจสอบดูวาผูเรียนมีความรู 

ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนสิ่งใหมที่กําลังจะสอนหรือไม ถาพบวาผูเรียนยังมีพื้นฐานไมเพียงพอก็

จําเปนจะตองใหความรูพื้นฐานแกผูเรียนเสียกอน 

     3. การจัดกระบวนการเรยีนการสอน เปนขั้นที่ผูสอนจะตองตัดสินใจเลือกดําเนินกิจกรรม 

การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ หรือเกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปสู 

จุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งไว 

     4. การประเมินผล เปนขัน้ที่ดาํเนนิตอจากกิจกรรมการสอนเพื่อจะไดทราบวาผูเรียนบรรลุ 

เปาหมายที่กาํหนดไวหรือไมเพียงใด 

     5. ขอมูลยอนกลับ   เปนการนาํเอาผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบพิจารณาแกไขการ 

ดําเนนิงานในสวนที ่1, 2 และ 3 หากพบวาสวนไหนยงัมีขอบกพรองก็จะตองทําการปรับปรุงแกไข 

ใหมีความเหมาะสมยิง่ขึ้น 
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 สงัด  อุทรานันท (2530: 10) ไดกลาวถงึองคประกอบการเรียนการสอน มีดังนี ้

 1. ครูผูสอนเปน องคประกอบที่สําคัญยิง่ที่ทาํใหการเรยีนการสอน เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ผูเรียน เปนองคประกอบในระบบการเรียนการสอนที่ขาดไมได เพราะหากไมมีผูเรียนแลว 

การเรียนการสอนก็จะไมเกิดขึ้น 

 3. หลักสูตร เปนจุดมุงหมายของการเรียนการสอน เนื้อหาสาระที่สอนกิจกรรมการเรียนการ

สอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 4. ส่ิงแวดลอมทางการเรียน ไดแก การจัดเวลาเรียน จัดหองเรียน การเลือกแหลงวิทยาการ

และส่ิงแวดลอม เชน บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา 
นักภาษาศาสตรประยุกตไดจัดแนวคิดในการสอนภาษาใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติ

ของภาษา ตามความเชื่อทางดานจิตวิทยา ภาษาศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เปน 4 แนวคิด 

ดังนี้ (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 2538: 15 -18) 

 1)  แนวคิดกลุมประจักษนิยม  (Empiricist)  หรือกลุมพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)  

เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยม  ที่เนนการตอบสนองตอส่ิงเราและ

แนวคิดทฤษฎีกลุมโครงสราง ที่เชื่อวาภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชิน  ประเด็นสําคัญของ

แนวคิดนี้  คือ 

  1.1)   ภาษา  คือ  ภาษาพูด  มิใชภาษาเขียน  เพราะการใชภาษานั้นเริ่มตนจากการ

พูด   เด็กจะเรียนรูภาษาพูดกอนโดยการเรียนแบบจากผูใหญ  ในการสอนจึงควรเริ่มสอนจากการฟง   

พูดกอน 

  1.2)   ภาษาเปนเรื่องของนิสัยและความเคยชินที่จะตองมีการฝกจนสามารถใชภาษา

ไดอยางอัตโนมัติ  ในการสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสฝกพูดเลียนแบบผูสอนบอย ๆ จนจํา

ไดและสามารถนํามาใชพูดโตตอบได 

  1.3)   ภาษาแตละภาษา  มีโครงสรางที่แตกตางกัน  ในการสอนจึงควรเตรียมบทเรียน

ทั้งในดานการออกเสียง  โครงสรางทางไวยากรณ  และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใหมาก 

โดยเฉพาะในสวนที่แตกตางกัน 

 2)  แนวคิดกลุมเหตุผลนยิม  (Rationalist)  เปนกลุมที่รับแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรูที่

เนนการปรับรูปแบบโครงสรางของความรูที่ติดตัวมา และแนวคิดจากทฤษฎีภาษาศาสตร   

กลุมไวยากรณ  ปริวรรต  ที่เชื่อวาเด็กมคีวามสามารถที่จะใชและเขาใจภาษาไดโดยไมเคยไดยินมา
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กอนเนื่องจากภายในสมองมีกลไกที่จะวิเคราะหขอมูล  และสรางกฎเกณฑการใชภาษาขึน้ได  ประเด็น

สําคัญของแนวคิดนี้  คือ 

  2.1)   ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑ  มนุษยสามารถสรางประโยคตาง ๆ จากกฎเกณฑ

ที่มีอยูข้ึนใชไดอยางไมจํากัด  ในการสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑของภาษาเพื่อจะไดมี

พื้นฐานในการสรางประโยคดวยตนเอง 

  2.2)  ไวยากรณของทุกภาษามีลักษณะสากล  มีโครงสรางพื้นฐานคลายกัน  กลาวคือ 

ประโยคแตละประโยคสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดดวยกฎการปริวรรต  ในการสอนจึงควรสอนให

ผูเรียนมีความรู  สามารถวิเคราะหโครงสรางของประโยคที่พบเห็นจนไดความหมายที่แทจริง 

  2.3)  มนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูได  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลใน

การสอนจึงควรสอนใหผูเรียนไดเขาใจภาษา  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับภาษาและการสื่อ

ความหมายใหเหมาะสมกับสภาพการณกอน  แลวจึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกแสดงออก 

  2.4)  การเรียนรูภาษาเปนเรื่องของบุคคล เปนพฤติกรรมการสะสมความรูจนสามารถ

ใชความรูนั้นแสดงออกทางภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการสอนจึงควรกระตุนใหผูเรียนเกิดความ

อยากรูอยากเห็น  ซักถาม  จนเกิดความเขาใจ  สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับส่ิงที่รูแลวเขาเปนพื้นฐาน

ในการเรียนรูตอไป  และการเรียนรูจะมีผลมากขึ้น  หากผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่มีความหมายตอตัวเอง 

 3)  แนวคิดเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach)  เปนแนวคิดที่เนนความรู

ความสามารถในการติดตอส่ือสารของบุคคลในสถานการณตาง ๆ โดยเชื่อวาการเรียนรูภาษาเปน

ลักษณะเฉพาะที่ติดตัวมา  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง  และเชื่อวาภาษาเปนเรื่องของ

กฎเกณฑ  มนุษยจึงตองมีความรูความสามารถทางภาษา  กอนที่จะแสดงพฤติกรรมทางภาษา  

ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้คือ 

  3.1)  ความรูความสามารถทางภาษา  (Linguistic  Competence)  เปนศักยภาพทาง

ภาษาของบุคคล  กอนจะใชภาษาในลักษณะที่ตองการ  เชน  ฟง  พูด  อาน  หรือเขียน  แบงเปน  

2 ระดับ คือ  ความรูเกี่ยวกับภาษา  และความสามารถที่จะนําความรูเกี่ยวกับภาษาไปใชส่ือ

ความหมายไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

  3.2)  การแสดงพฤติกรรมทางภาษา (Linguistic  Performance) เปนการนําความรู

ความสามารถทางภาษาที่บุคคลมีอยูมาใชใหเหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ  หรือสถานการณที่เกิดขึ้น  

การแสดงพฤติกรรมทางภาษานี้จะสะทอนถึงระดับความรูความสามารถดานภาษาของบุคคล 

 ในการสอนตามแนวคิดการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน  และผูเรียนกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับการนําภาษาไปใชใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  เหมาะสม คลองแคลว สามารถสื่อความหมายไดตามความ
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ตองการ  ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ใกลเคียงกับชีวิต

จริง 

 4)  แนวคิดกลุมมานุษยนิยม  (Humanistic  Approach)  เปนกลุมที่รับแนวคิดเกี่ยวกับ

การเรียนรูแบบมานุษยนิยมที่เนนความสําคัญของผูเรียนในแงอารมณความรูสึก  คือ  ผูเรียนจะเกิด

การเรียนรูไดดีถาอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระ  ไดเรียนในสิ่งที่ตรงกับความตองการ  ความสนใจ  เกิด

ความรูสึกสบายใจ  ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูอํานวยความสะดวก  ใหคําแนะนําแกผูเรียน จัด

สภาพหองเรียนกิจกรรม  และสื่อที่จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย  เปนตัวของตัวเอง  ไมกังวลกับ

สถานการณการเรียน  ประเด็นสําคัญของแนวคิดนี้  คือ 

  4.1)   ใหผูเรียนเกิดความเขาใจตนเอง  ยอมรับตนเอง  และสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได

อยางเปนอิสระ  ลดการปกปองตัวเองลง 

  4.2)   จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ใหมีบรรยากาศแหงการยอมรับที่ผูเรียน

รูสึกปลอดภัยจากความลมเหลว    การถูกลงโทษ    คําวิจารณ   การแขงขัน    และรวมแลกเปลี่ยน

ความรูสึก  ความสนใจ  ความจํา  จินตนาการ 

  4.3)   เลือกกิจกรรม  และสื่อที่ใชในหองเรียนใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวม เปน

กิจกรรมที่มีความหมาย  และเปนประโยชนในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน  และผูเรียนกับ

ผูเรียน 

  4.4)   ในการดําเนินกิจกรรม  ผูสอนตองชวยใหผูเรียนไดแสดงออกดานภาษาใหมาก

ที่สุด  เชน  เลือกกิจกรรมใหเหมาะกับระดับความรูทางดานภาษาของผูเรียน  กิจกรรมที่สนุกสนานและ

ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดเรียนรู 

 

5. ความหมายของความคิดเห็น 
   ความหมาย ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของแตละบุคคลที่จะพิจารณาขอเท็จจริงอยาง

ใดอยางหนึ่ง ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความคิดเห็นไวดังนี้ 

    สุชา จันทรเอมและสุรางค  จันทรเอม (2520: 104) กลาววา เปนการยากที่จะแยกความ

คิดเห็นและเจตคติออกจากกันไดโดยเด็ดขาด เพราะทั้งความคิดเห็นและเจตคติมีลักษณะคลายคลึง

กันและลักษณะของความคิดเห็นไมลึกซึ้งเหมือนเจตคติ 

    กมลรัตน  หลาสุวงษ (2524: 174) กลาววา ความคิดเห็น (Opinion)  เปนการแสดงออกโดย

การพูดหรือเขียนเกี่ยวกับทัศนคติหรือความเชื่อหรือคานิยมของบุคคล ความคิดเห็นไมเหมือนทัศนคติ

ตรงที่ไมจําเปนตองแสดงความรูสึก อารมณ หรือแมกระทั่งการแสดงพฤติกรรมที่จะสนอง หรือไม

สนองตอบตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด เปนเพียงคําพูดพรอมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถาไมมีคนเห็นดวยก็จะ



19 

 

เปลี่ยนเปนคําพูดดังกลาวได ดังนั้น บุคคลที่มีทัศนคติหรือความเชื่อหรือคานิยมอยางใดอยางหนึ่ง แต

ถาไมแสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาบุคคลนั้นมีทัศนคติความเชื่อหรือคานิยม

เชนใด 
 
   ประเภทของความคิดเห็น  
   เรนเนอร  (Renner.  1954:  6-7)  จําแนกความคิดเห็นเปน  2  ประเภทดวยกัน  คือ 

   1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด  -  เชิงลบสุด  (Extreme  Opinion)  เปนการแสดงความคิดเห็น

ที่เกิดจากการเรียนรู  และประสบการณ  ซึ่งสามารถทราบทิศทางได  ทิศทางบวกสุดไดแก  ความรักจน

หลง  ทิศทางลบสุดไดแก  ความรังเกียจ  ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงมาก 

   2.  ความคิดเห็นจากความรูความเขาใจ  (Cognitive  Contents)  การมีความคิดเห็นตอส่ิง

ใด ส่ิงหนึ่ง  ข้ึนอยูกับความรูความเขาใจที่มีตอส่ิงนั้น  เชน  ความรูความเขาใจในทางที่ดี  ชอบ  ยอมรับ  

ความรูความเขาใจทางที่ไมดี  ไดแก  ไมชอบ  ไมยอมรับ  ไมเห็นดวย 
 
  การเกิดความคิดเห็น 
  ความคิดเห็นเกิดจาก  การเรียนรู  และประสบการณของบุคคลทีมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งตาม

เงื่อนไข  4  ประการ  คือ  (ศักดิ์  สุนทรเสรี, 2531: 4) 

  1. กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพูน  และบูรณการของการตอบสนองแนวคิดตาง ๆ 

เชน  ความคิดเห็นจากครอบครัว  โรงเรียน  ครู  การเรียนการสอนนั้น ๆ 

  2. ประสบการณสวนตัวขึ้นอยูกับความแตกตางของบุคคล  ซึ่งมีประสบการณที่แตกตางกัน

ไป  นอกจากประสบการณของคนจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ แลวยังทําใหมีรูปแบบเปนของตัวเองดังนั้น

ความคิดบางอยางจึงเปนเรื่องเฉพาะของแตละบุคคล  แลวแตพัฒนาการและความเจริญเติบโตของคน

นั้น ๆ 

  จากการศึกษาความหมายของความคิดเห็นตางๆ ขางตนที่กลาวไวแลวนั้น สรุปไดวา ความ

คิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ตนไดสัมผัส  มีประสบการณ  หรือ

อยูในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ  แลวนําไปประมวลกับความรูเดิมที่มี  แลวแสดงออกตอส่ิงนั้น ๆ  โดยการพูด  

การเขียน  ที่อาจจะเปนไปในทางที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  พอใจหรือไมพอใจก็ได 
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6. สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  
             (หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545: 32-36)    
           สาระที่  1  การอาน 
  มาตรฐาน  ท  1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู    และความคิดไปใชตัดสินใจในการ 

แกปญหา  และสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต  และในงานอาชีพรวมทั้งสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน 
           สาระที่  2  การเขียน 
  มาตรฐาน  ท  2.1 ใชกระบวนการการเขียน  เขียนเพื่อส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ 

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายการศึกษาคนควาในงาน 

อาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
          สาระที่  3  การฟง  การด ู และการพูด 
 มาตรฐาน  ท  3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู

ความคิด  ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
          สาระที่  4  หลักการใชภาษา 
 มาตรฐาน  ท  4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา  การเปลี่ยนแปลงของ ภาษา 

และพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 มาตรฐาน  ท  4.2  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู  เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและ 

ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  อาชีพ  สังคม  และชีวิตประจําวัน 
          สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท  5.1 เขาใจและแสดงความคิดเหน็  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไท 

อยางเหน็คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริงและในงานอาชีพ 

 

หนวยที ่ ช่ือหนวย 

สาระที่ 1 สาระที่ 2 สาระที่ 3 
 

สาระที่ 4 สาระที่ 5 

มาตรฐาน 
ท 1.1 

มาตรฐาน 
ท 2.1 

มาตรฐาน 
ท 3.1 

มาตรฐาน 
ท 4.1,4.2 

มาตรฐาน 
ท 5.1 

1 การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร      

2 การฟงและการดูเร่ืองราวจากสื่อมวลชน      

3 การพูดตอที่ประชุม      

4 การพูดในโอกาสตาง ๆ      

5 การพูดอภิปราย      

6 การเขียนแสดงทัศนะ      
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7 
การเขียนเพื่อโนมนาวใจ : 

การเขียนโฆษณา 
     

8 
การเขียนเพื่อโนมนาวใจ : 

การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ 
     

9 การเขียนบันทกึรายงานการปฏิบัติงาน      

10 การแตงคําประพันธ      

11 การเขียนจดหมายธุรกจิ      

12 
การวิเคราะห  วิจารณ  และประเมินคา

จากการอานเรื่องสั้น 
     

13 

การอานและประเมินคาวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่เสริมสรางความรูและ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

(การอานวรรณคดี) 

     

14 

การอานและประเมินคาวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่เสริมสรางความรูและ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

(การอานนทิานพืน้บาน) 

     

 
 
 
 
          คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 
 2000 – 1102  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2    2(2) 

         ( Thai  for  the  Workplace 2 ) 
         จุดประสงครายวิชา 
 1.  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสือ่สารไดถูกตอง 

2.  เพื่อใหใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อใหเหน็คุณคาและความงามของภาษาไทย 
         มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนประโยคเพื่อส่ือสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตางๆ 

2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร 
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3.  ประเมนิคุณคา วรรณคดี และวรรณกรรม ที่เกี่ยวกับวฒันธรรมไทยและนําไปใชในชวีิต 

และงานอาชพี 
            คําอธิบายรายวชิา  
   ศึกษาและฝกทักษะการใชประโยคตามเจตนาการสื่อสาร  การวิเคราะห  วิจารณ  ประเมินคา

จากการอาน  การฟง  และการดู  การเขียนโนมนาวใจ  เขียนแสดงทัศนะ  เขียนบันทึกรายงานการ

ปฏิบัติงาน  เขียนจดหมายธุรกิจเขียนบทประพันธที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและสาขาอาชีพที่ศึกษา  

การพูดในที่ประชุมและในงานสังคมการอานวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสรางความรูและ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
           คุณธรรม  จริยธรรม  คานยิม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เนน 
  มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูสอนสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมีมนุษยสัมพันธ  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตยสุจริต  ความ

เชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝรู  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

การพึ่งตนเอง 
           การวัดผล 
 อัตราสวน  70 : 30 
    1. คะแนนระหวางภาคเรียน    70% 

  1)   จิตพิสัย      20%  

  2)  แฟมสะสมงาน    10% 

  3)  ภาระงาน     40% 

   2 คะแนนสอบปลายภาค                30% 

   นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา  80%  ของเวลาทั้งหมด  การแบงสัดสวนในแตละ

รายการผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2  เนนให

ผูเรียนใชภาษาไทยในการสื่อสารในงานอาชีพไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  มีวิจารณญาณใน

การดูและการฟงเรื่องราวจากสื่อประเภทตาง ๆ และวิเคราะห วิจารณ  คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ทั้งผูสอนและผูเรียนจะตองประเมินคุณลักษณะจากพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนดไวและตอง

ประเมินในขณะที่ทํากิจกรรม  ในการจัดกิจกรรมกลุมนั้น  ประธานกลุม  เลขานุการ  และสมาชิกใน

กลุมจะตองสับเปลี่ยนกันทุก ๆ กิจกรรมเพื่อความเที่ยงธรรมในการประเมินทั้งผูสอนและผูเรียนใชแบบ

ประเมินชุดเดียวกันหลังจากประเมินแลวรวบรวมแบบประเมินไวเพื่อศึกษา 
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            การประเมินผล (หลักเกณฑการใชหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 

2545 ) 

    กําหนดคาระดับคะแนน  ตามเกณฑดังนี ้
  

คะแนน ระดับเกรด ผลที่ได 

80 – 100 

           75 – 79               

           70 – 74 

           65 - 69 

           60 - 64 

           55 – 59 

           50 – 54 

0 – 49 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 

    ผลการเรียนอยูในเกณฑข้ันต่ํา 

 

 

7. การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2545 : 

52-60)  
 7.1 ดานเนื้อหาวิชา 

เนื้อหาวิชาเปนรายระเอียด  ของสาระความรูที่สะสมไวในคําอธิบายรายวิชา  โดยตอง

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาวิชาควรเรียงลําดับความยากงาย  และตองคํานึงถึงวุฒิ

ภาวะของผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งมีนักศึกษาใหความหมายของเนื้อหาวิชาไวดังนี้ 

สงัด   อุทรานันท  (2529: 70 )  กลาววา  เนื้อหาวิชาที่สอนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงคของการสอนที่ไดกําหนดไว  ดังนั้นการเลือกเนื้อหาสาระวิชาที่นํามาสอนจึงจําเปนจะตอง

คํานึงถึงความยากงายใหพอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน  และตองมีความตอเนื่องกันความรู

พื้นฐานเดิมของผูเรียนดวย  ถาเนื้อหาสาระที่นํามาสอนมีความยากความงายเกินไป  ผูเรียนก็จะไมเกิด

การเรียนรูแตอยางใด  แตในทางตรงขาม  หากเนื้อหาที่นํามาสอนมีความยากจนเกินไปหรือไมมีความ

ตอเนื่องกับประสบการณเดิมของผูเรียน  เนื้อหาอันนั้นก็จะเปนอุปสรรคที่ผูเรียนไมสามารถเรียนรูให

เขาใจได 

 

 

 



24 

 

เครือวัลย   ล่ิมอภิชาต  (2531: 67-68)   ไดเสนอหลักเกณฑในการเลือกเนื้อหาวิชา   ดังนี้ 

  1.  เนื้อหาวิชานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริง  

  2.  เนื้อหาวิชานั้นตองเชื่อถือได  และเปนแกนสารของความรูในแตละสาขาวิชามีความ

ทันสมัยและถูกตอง 

  3.  เนื้อหาวิชาที่นํามาบรรจุในหลักสูตร  ตองมีความสมดุลพอดีครอบคลุมกับการใหขอมูล

กระบวนการและความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองนั้นเพียงพอที่จะใหผูเรียนเกิดความเขาใจถึงหลักการและ

ความคิดรวบยอดไดอยางลึกซึ้ง 

  4.  เนื้อหาวิชาตองสนองวัตถุประสงคไดหลายประการ  หลายดาน 

  5.  เนื้อหาวิชาตองสอดคลองกับวุฒิภาวะในการเรียนรู  และประสบการณผูเรียน 

  6.  เนื้อหาวิชาตองสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูอ่ืน 

ทาบา  (รัตนา  ประเสริฐศรี.  2543:  15 ;  อางอิงจาก  Taba.  1962:  284)  ไดกลาวถึงการ

เลือกเนื้อหา  (Content  selection)  มาบรรจุไวในหลกัสูตรวา  มีเกณฑการเลือกดังนี้ 

  1.  ความเชื่อถือไดและแกนสารของความรูในแตละสาขาวิชา  ความเชื่อถือไดของเนื้อหาวิชา  

หมายถึง  เนื้อหาที่เปนหลัก  เปนความคิดรวบยอด  (Concept)  ไมใชเปนขอมูล 

  2.  ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม 

  3.  ความสมดุลระหวางความกวางกับความลึก  ความกวางคลอบคลุมถึงการใหขอมูล

กระบวนการ  และความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองนั้นอยางเพียงพอที่จะใหผูเรียนเกิดความเขาใจถึง

หลักการและความคิดรวบยอดไดอยางลึกซึ้ง 

  4.  สามารถสนองความมุงหมายไดหลายประการ 

  5.  สอดคลองกับวุฒิภาวะในการเรียนรูและประสบการณของผูเรียน 

  6.  สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 

  เนื้อหาวิชารายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2  ตามจุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุงพุทธศักราช  2546)  

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและฝกทักษะการใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร  การวิเคราะห  สังเคราะห  

วิจารณ  ประเมินคาจากการอาน  การฟงและการดู  การเขียนแสดงทรรศนะ  การเขียนบันทึกที่จําเปน

ในงานอาชีพ  การเขียนโนมนาวใจ  การเขียนบทประพันธที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ  การพูดในที่ประชุม

ชนและในงานของสังคม  การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสรางและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ 
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  จุดประสงครายวิชา 
   1.  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสื่อสารไดถูกตอง 

   2.  เพื่อใหใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.  เพื่อใหเปนคุณคาและความงามของภาษาไทย 
  มาตรฐานรายวิชา 
   1.  เขียนประโยคเพื่อส่ือสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ  

   2.  ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร 

   3.  ประเมินคุณคา  วรรณคดีและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและนําไปใชในชีวิต 

และงานอาชีพ 

 หนวยที่  1  การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 ภาษาเปนสัญลักษณที่สําคัญในการสื่อความหมาย  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  การสื่อสาร

ทั้งระหวางบุคคลหรือกลุมชน  จึงจําเปนตองรูจักเลือกสรรและใชคํา  ประโยคใหถูกตองสื่อความหมาย

ไดตรงตามจุดประสงคและเขาใจตรงกันทั้งผูสงสารและผูรับสาร 

 หนวยที่  2  การฟงและการดูเร่ืองราวจากสื่อมวลชน 

 การฟงและการดูมักเปนทักษะทางภาษาที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน  การฟงและการดูเร่ืองราวจาก

ส่ือมวลชน  เชน  วิทยุ  เทป  วีดิโอ  โทรทัศน  ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม  จะไดผลและมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับกระบวนการสื่อสาร  กลาวคือ  ผูสงสารตองมีศักยภาพ

เพียงพอสื่อเผยแพรสารตองชัดเจนและที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  ผูรับสารตองมีความพรอมทั้งดาน

รางกาย  จิตใจ  และคุณสมบัติดานอื่น  ๆ ที่จะชวยใหการฟงและการดูสารจากสื่อมวลชนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 หนวยที่  3  การพูดตอที่ประชุมชน 

 การพูดตอที่ประชุมชน  เปนการพูดเพื่อแสดงความรู  ความคิดเห็นตอหนาผูฟงเปนจํานวน

มาก  ผูพูดอาจจะพูดคนเดียวหรือเปนคณะก็ได  การพูดตอที่ประชุมชนจะตองมีจุดมุงหมายในการพูด

ที่ชัดเจน  และมีกําหนดเวลาไวคอนขางแนนอน 

 หนวยที่  4 การพูดในโอกาสตาง ๆ 

 การพูดในโอกาสตาง ๆ เปนการพูดแสดงความรูสึกตาง ๆ ตามโอกาสที่พูด  และเปนกิจกรรม

ทางสังคมที่ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและมารยาททางสังคมเปนสําคัญ 

 หนวยที่  5 การพูดอภิปราย  การพูดอภิปราย  เปนการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิง

วิชาการ  แลกเปลี่ยนความรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางกวางขวาง  โดยมีผูอภิปรายเปนคณะ  3-5  คน  และ

ที่สําคัญ  การอภิปรายเปนกระบวนการกลุมอยางหนึ่งที่แสวงหาขอสรุปที่ดีที่สุดรวมกัน 
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 หนวยที่  6 การเขียนแสดงทัศนะ 

 การเขียนแสดงทัศนะเปนการเขียนเพื่อใหผูอานรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูเขียนวา

ผูเขียนมีความคิดหรือทัศนะตอเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคม  การเมือง  การศึกษาหรือชีวิตอยางไร  

ในการเขียนแสดงทัศนะนั้น  ผูเขียนจะตองแสดงทัศนะที่เปนกลางและเหมาะสม  และจะตองแสดง

ทัศนะอยางสมเหตุสมผล  เพื่อชวยใหผูอานเขาใจไดอยางถูกตอง 

 หนวยที่  7 การเขียนเพื่อโนมนาวใจ : การเขียนโฆษณา 

 การโฆษณา  เปนกระบวนการทางดานสื่อมวลชนที่นําเสนอเรื่องราวและคุณภาพของสินคา

เพื่อชักจูงใจใหคนมีความตองการซื้อสินคาและใชบริการ 

 หนวยที่  8 การเขียนเพื่อโนมนาวใจ :การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ   

 การประชาสัมพันธ  เปนการสื่อสารแนวคิด  เร่ืองราวขาวสาร  ขอเท็จจริง  ในทํานองเชิญชวน

และโนมนาวใจระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยกัน  หรือหนวยงานกับประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อใหเกิดความเขาใจ  การยอมรับขอมูลขาวสารที่ตองการเผยแพร  การประชาสัมพันธในยุคปจจุบัน

มิ ได เพียงแต ส่ือ ส่ิ งพิมพ เท านั้ น   แตยั งมี ส่ือ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยอีกหลายชองทาง   เชน  

วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน  และส่ืออินเทอรเน็ต  เปนตน 

 หนวยที่  9 การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน   

 การเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน  เปนการเขียนบันทึกเรื่องราวและขอเท็จจริงจากการ

ฟง  การอาน  ดวยภาษาของตนเอง  เพื่อประโยชนในทางวิชาการและการปฏิบัติงาน  และเปนการ

เขียนบันทึกที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง  ซึ่งตองเขียนบันทึกในจดหมายหรือหนังสือของ

หนวยงาน  หรือเขียนบันทึกในกระดาษบันทึกขอความที่กําหนดไวในระเบียบงานสารบรรณสํานักงาน

นายกรัฐมนตรี 

 หนวยที่  10 การแตงคําประพันธ 

 การแตงคําประพันธชนิดตาง ๆ ไดแก  ราย  โคลง  กาพย  และกลอน  เปนการเรียงรอย

ถอยคําเพื่อแสดงถึงอารมณ  ความคิด  อุดมการณ  ตลอดจนเปนการฝกทักษะ  เพื่อสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได  การแตงคําประพันธควรแตงตามรูปแบบฉันทลักษณของคําประพันธแตละชนิด 

 หนวยที่  11 การเขียนจดหมายธุรกิจ 

 การเขียนจดหมายธุรกิจเปนการเขียนจดหมายเพื่อติดตอธุรกิจกันระหวางบริษัท  หางรานกับ

บริษัท  หรือกับบุคคลที่เปนลูกคาหรือผูขาย  แลวแตกรณี  จดหมายธุรกิจจะตองคํานึงถึงเรื่องการใช

ภาษาเพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูขายกับลูกคา  และจดหมายธุรกิจมีสวนสําคัญที่ชวย

ใหการดําเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 
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   หนวยที่  12 การวิเคราะหวิจารณและประเมินคาจากการอานเรื่องสั้นเรื่องสั้นเปนงานเขียน

ประเภทเรื่องเลาที่มีโครงเรื่อง  แนวคิด  ฉาก  และตัวละครคลายกับนวนิยาย  แตมีขนาดสั้น  โครงเรื่อง

ไมซับซอนนัก  และเรื่องสั้นมีบทบาทสําคัญในการสะทอนปญหาสังคมตลอดจนชี้นําแนวทางการ

แกปญหาในที่สุด 

  หนวยที่  13  การอานวรรณคดี 

  วรรณคดีเปนหนังสือที่เรียบเรียงเรื่องราวตาง ๆ ดวยถอยคําภาษาที่ประณีตบรรจง  ไพเราะ

รูปแบบของวรรณคดีมีทั้งรอยแกวและรอยกรอง  วรรณคดีใหความบันเทิงแลวยังเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สะทอนภาพสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของยุคสมัยอีกดวย 

  หนวยที่  14 การอานนิทานพื้นบาน 

  นิทานพื้นบาน  เปนเรื่องเลาตอ ๆ กันมา  ผูเลาอาจจะไดยันไดฟงมา  หรืออานจากตนฉบับ

ลายลักษณแลวนํามาเลาตอ  เรื่องที่เลาตอ ๆ มาอาจมีการปรับเปลี่ยนเหตุการณตัวละคร  หรือ

รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อใหสัมพันธกับวัฒนธรรมของตน   
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โครงการสอน  รหัส  2000-1102 2(2)  วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2   
(คูมือครูวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  2545: 4-11) 

 
 

สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

1 - 1-2 

ปฐมนิเทศ 

1. ความสําคญัขอรายวิชา 

    ภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 

2. คําอธิบายรายวิชาภาษา 

    ไทยเพื่ออาชีพ 2 

3. สาระการเรยีนรูรายวิชา  

    ภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 

4. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

5. การวัดผลแลประเมินผล 

1. บอกความสําคัญขอรายวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2 ได 

2. บอกคําอธบิายของรายวชิา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ได 

3. บอกสาระการเรียนรูรายวชิา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ได 

4. บอกผลการเรียนรูที่คาดหวังและ

วิธีการวัดผลประเมินผลได 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 

2 1 3-4 

การใชภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

1. การออกเสยีงเพื่อการ

ส่ือสาร 

2. การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

3. การใชคําราชาศัพท 

สาระที ่ 4 
มาตรฐาน ท 4.1,  4.2 
1. ออกเสียงเพื่อการสื่อสารได

ถูกตอง 

2. เขียนคําและประโยคไดถกูตอง 

3. ใชคําและประโยคสื่อสารไดตรง

กับวัตถุประสงคในการสื่อสาร 

4. ใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
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สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบที่ สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

3 2 5-6 

การฟงและการดูเรื่องราวจาก
ส่ือมวลชน 

1. ความหมายการฟง 

2. ลักษณะของการฟง 

3. หลกัการฟงเรื่องราวอยางมี

วิจารณญาณ 

4. หลกัการฟงเรื่องราวจาก 

ส่ือมวลชน 

5. อุปสรรคของการฟงเรื่องราว

จากสื่อมวลชน 

6. ประโยชนของการฟงเรื่องราว

จากสื่อมวลชน 

 

สาระที่  3 
มาตรฐาน  ท 3.1 
1. อธิบายความหมายของการ

ฟงได 

2. บอกลักษณะของการฟงได 

3. อธิบายหลกัการฟงอยางมี

วิจารณญาณได 

4. อธิบายหลกัการฟงเรื่องราว

จากสื่อมวลชนได 

5. อธิบายอุปสรรคและ

ประโยชนจากการฟงสื่อมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 
4 3 7-8 

การพูดตอที่ประชุมชน 

1. ความหมายของการพูดตอที่

ประชุมชน 

2. จุดมุงหมายของการพูดตอที่

ประชุมชน 

3. ความสําคญัของการพูดตอที่

ประชุมชน 

4. ประเภทของการพูดตอที ่

ประชุมชน 

6. ลักษณะการพูดตอที่ 

ประชุมชน 

7. มารยาในการพูดตอที ่

ประชุมชน 

8. การใชภาษาพูดตอที ่

ประชุมชน 

สาระที่  3 
มาตรฐาน  ท  3.1 

1. อธิบายความหมายของ 

การพูดตอที่ประชุมชนได 

2. บอกจุดมุงหมายของการ 

พูดตอที่ประชุมชนได 

3. อธิบายประเภทของการ 

พูดตอที่ประชุมชนได 

4. บอกจุดมุงหมายและขั้นตอน

องการเตรียมการพูดได 

5. บอกลักษณะการพูดที่ดไีด 

6. บอกลักษณะการใชภาษา 

พูดตอที่ประชุมได 
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สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบที่ สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

5 4 9-10 

การพูดในโอกาสตาง ๆ 

1. ความหมายของการพูด

ในโอกาสตาง ๆ 

2. หลกัการทั่วไปเกี่ยวกบั

การพูดในโอกาสตาง ๆ 

3. แนวเนื้อหาการพูดใน

โอกาสตาง ๆ 

สาระที่  3 
มาตรฐาน  ท  3.1 

1. บอกความหมายของการ

พูดตามโอกาสตาง ๆ ได 

2. บอกหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ

การพูดตามโอกาสตาง  ๆ ได 

3. บอกแนวเนือ้หาการพูด

ตามโอกาสตาง ๆ ได 

4. พูดตามโอกาสตาง ๆ ที่ครู 

 กําหนดใหได 

 

 

 

 

 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 6 5 11-12 

การพูดอภิปราย 

1. ความหมายของการพูด

อภิปราย 

2. ความสําคญัของการพูด

อภิปราย 

3. ประเภทของการพูด

อภิปราย 

4. กระบวนการพูดอภิปราย 

5. บทบาทและหนาที่ของผู

อภิปราย 

6. บทบาทและหนาที่ของ

ผูดําเนนิการอภิปราย 

7. ประโยชนของการพูด

อภิปราย 

สาระที่  3 
มาตรฐาน  ท  3.1 

1.  บอกความหมายและ

ความสาํคัญของการพูด

อภิปรายได 

2. บอกประเภทของการพูด

อภิปราย 

3. บอกกระบวนการของการ

อภิปรายได 

4. บอกบทบาทและหนาที่ของ

ผูอภิปรายและผูดําเนนิการ

อภิปรายได 

5. บอกประโยชนของการพูด

อภิปรายได 

6. สามารถอภปิรายเรื่องที่

กําหนดใหได 
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สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบที่ สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

7 6 13-14 

การเขียนแสดงทัศนะ 

1. ความหมายของการเขียน

แสดงทัศนะ 

2. จุดมุงหมายของการเขียน

แสดงทัศนะ 

3. รูปแบบของการเขียน

แสดงทัศนะ 

4. หลกัการเขียนแสดงทัศนะ 

สาระที่  2 
มาตรฐาน  ท  2.1 

1. อธิบายความหมายของการ

เขียนแสดงทัศนะได 

2. อธิบายจุดมุงหมายของการ

เขียนแสดงทัศนะได 

3. อธิบายรูปแบบของการเขยีน

แสดงทัศนะได 

4. อธิบายหลกัการเขียนแสดง 

ทัศนะได 

5. สามารถเขยีนแสดงทัศนะได 

 

 

 

 

 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 
8-9 7 15-18 

การเขียนเพื่อโนมนาวใจ :  
การเขียนโฆษณา 

1. ความหมายของการ

โฆษณา 

2. ความสําคญัของการ

โฆษณา 

3. จุดมุงหมายของการ

โฆษณา 

4. ลักษณะของการโฆษณา 

5. ประเภทของการโฆษณา 

6. องคประกอบของการ

สรางสรรคงานโฆษณา 

7. หลกัการเขียนคําและ

ขอความโฆษณา 

สาระที่  2 
มาตรฐาน  ท  2.1 

1. อธิบายความหมายและ

ความสาํคัญของการโฆษณาได 

2. บอกจุดมุงหมายของการ

โฆษณาได 

3. บอกลักษณะของการโฆษณา

ได 

4. บอกประเภทของการโฆษณา

ได 

5. อธิบายองคประกอบของการ

สรางสรรคงานโฆษณาได 

6. อธิบายหลกัการเขียนคําและ

ขอความโฆษณาได 

7. เขียนขอความโฆษณาได 
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สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบที่ สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

10 8 19-20 

การเขียนเพื่อโนมนาวใจ : 
การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ 
1. ความหมายของการเขียน

เพื่อประชาสมัพันธ 

2. ความสําคญัของการเขียน

เพื่อประชาสมัพันธ 

3. วัตถุประสงคของการเขียน

เพื่อประชาสมัพันธ 

4. ประเภทของสื่อที่ใชในการ

ประชาสัมพันธ 

5. องคประกอบของขอความ

ประชาสัมพันธ 

6. หลกัการเขียนเพื่อ

ประชาสัมพันธ 

7. การใชภาษาในการเขียน

เพื่อประชาสมัพันธ 

สาระที่  2 
มาตรฐาน  ท  2.1 

1. อธิบายความหมายของ

การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ 

2. อธิบายความสําคัญและ

วัตถุประสงคของการเขียน

เพื่อประชาสมัพันธได 

3. บอกประเภทของสื่อที่ใช

ในการประชาสัมพันธ 

4. บอกองคประกอบของ

ขอความประชาสัมพนัธได 

5. อธิบายหลกัการเขียนเพือ่

ประชาสัมพันธได 

6. อธิบายการใชภาษาเพื่อ

ประชาสัมพันธได 

7. สามารถเขยีนขอความ

ประชาสัมพันธได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 

11 9 21-22 

การเขียนบันทกึรายงาน 
การปฏิบัติงาน 

1. ความหมายของการเขียน

บันทกึรายงานการปฏิบัติงาน 

2. ประเภทของการเขียน

บันทกึรายงานการปฏิบัติงาน 

3. ประโยชนของการเขียน

บันทกึรายงานการปฏิบัติงาน 

สาระที่  2 
มาตรฐาน  ท  2.1 

1. อธิบายความหมายของ

การเขียนบันทกึรายงานการ

ปฏิบัติงานได 

2. อธิบายประเภทของการ

เขียนบนัทกึรายงานการ

ปฏิบัติงานได 

3. อธิบายประโยชนของการ

เขียนบนัทกึรายงานการ

ปฏิบัติงานได 
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สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบที่ สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

12-13 10 23 -26 

การแตงคําประพันธ 

1. ความหมายของคํา

ประพันธ 

2. ประเภทของคําประพนัธ 

3. กลวิธีการเขียนคํา

ประพันธ 

4. การนําเสนอเนื้อหาและ

แนวคิดของคําประพันธที่

ใชในอาชพี 

สาระที่  4 
มาตรฐาน  ท  4.1 
มาตรฐาน  ท  4.2 

1. อธิบายความหมายของคาํ

ประพันธได 

2. สามารถอธบิายลักษณะ 

ฉันทลกัษณของคําประพนัธได 

3. อธิบายกลวธิีการแตงคํา 

ประพันธแตละชนิดได 

4. อธิบายกลวธิีการนําเสนอเนื้อหา

และแนวคิดของคําประพนัธได 

5. แตคําประพันธที่กาํหนดใหได

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 

14-15 11 27-30 

การเขียนจดหมายธุรกิจ 

1. ความหมายของ

จดหมายธุรกจิ 

2. การใชภาษาในการ

เขียนจดหมายธุรกิจ 

3. ประเภทของจดหมาย

ธุรกิจ 

สาระที่  2 
มาตรฐาน  ท  2.1 

1.  อธิบายความหมายของจดหมาย

ธุรกิจได 

2. สามารถใชภาษาในการเขียน

จดหมายธุรกจิได 

3. บอกประเภท  และสามารถเขียน

จดหมายธุรกจิในแตละประเภทได

ถูกตอง 

16 12 31-32 

การวิเคราะห  วิจารณ  และ
ประเมินคาจากการอาน
เรื่องส้ัน 

1. ความหมายของเรื่องสัน้ 

2. องคประกอบของเรื่อส้ัน 

3. แนวทางการวิจารณ

เร่ืองสั้น 

สาระที่  1มาตรฐาน  ท  1.1 
สาระที่  5มาตรฐาน  ท  5.1 

1.อธิบายความหมายของเรือ่งสั้นได 

2. บอกองคประกอบของเรื่องสั้นๆได 

3. สามารถอานและวิจารณเร่ืองสั้น 

ได 
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สัปดาห 
ที่ 

หนวย 
ที่ 

คาบที่ สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

17 13 33-34 

การอานและการประเมิน 
คาวรรณคดีและวรรณกรรม 
ที่เสริมสรางความรูและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
(การอานวรรณคดี) 

1. ความหมายของวรรณคดี 

2. แนวทางการศึกษาวรรณคดี 

    2.1  รูปแบบและขนบวรรณคดี 

    2.2  สาระสาํคัญของวรรณคดี 

    2.3  การใชภาษาและ

ภาพพจนในวรรณคดี 

3.  การศึกษาวิเคราะหวรรณคดี

เร่ืองขุนชางขนุแผน  ตอน  

ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนาง

กิริยา 

สาระที่  1 
มาตรฐาน  ท  1.1 
สาระที่  2 
มาตรฐาน  ท  5.1 

1. อธิบายความหมาย

ของคําวรรณคดีได 

2. บอกแนวทาง

การศึกษาวรรณคดีได 

3.  ศึกษาวรรณคดีไทย

ดานรูปแบบสาระสําคัญ  

และการใชภาษา

ภาพพจนไดถกูตอง 

 

 

 

 

 

 

 

ความมมีนุษยสัมพันธ 

ความมวีินยั 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝรู 

ความรักสามคัคี 

ความกตัญกูตเวท ี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

การพึง่ตนเอง 

18 14 35-36 

การอานและการประเมินคา 
วรรณคดี  และวรรณกรรมที ่
เสริมสรางความรูและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย   
(การอานนิทานพ้ืนบาน) 

1. ความหมายของนทิานพืน้บาน 

2. ประเภทของนทิานพืน้บาน 

3. บทบาทและหนาที่ของนทิาน 

พื้นบาน 

4.  การศึกษาสาระสําคัญของ

นิทาน เร่ืองปลาบูทอง 

สาระที่  1 
มาตรฐาน  ท  1.1 
สาระที่  5 
มาตรฐาน  ท  5.1 

1.  อธิบายความหมาย

ของนิทานพืน้บานได 

2. อธิบายประเภทของ

นิทานพืน้บานได 

3. อธิบายบทบาทและ

หนาที่ของนทิานพื้นบาน

ได 

4. การศึกษาวเิคราะห

สาระสําคัญของนทิาน

พื้นบานได 
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                สรุปไดวา เนื้อหาวิชา หมายถึง สาระความรูและประสบการณที่เลือกสรรนํามาใหผูเรียนได

เรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีระบบ ตามจุดประสงคที่กําหนดไว หลักเกณฑในการเลือก

เนื้อหาวิชาตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร มีความถูกตอง ทันสมัย มีความสอดคลองกับวุฒิ

ภาวะ ความตองการและความสนใจของผูเรียน 

 
             7.2 ดานการจัดการเรียนรู 

     สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ  (2543:  21) ไดจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน

สําคัญที่สุดควรคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

            1. สมองของมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงสุด  สมองของมนุษยประกอบดวยเซลล

สมองประมาณหนึ่งแสนลานเซลลเปนโครงสรางที่มหัศจรรย  โดยธรรมชาติสมองมีความพรอมที่จะ

เรียนรูตั้งแตแรกเกิดมีความตองการที่จะเรียนรู  สามารถเรียนรูใหบรรลุอะไรก็ได  มนุษยตองการเรียนรู

เกี่ยวกับตนเอง  ธรรมชาติ  และทุกอยางรอบตัว 

            2. ความหลากหลายของสติปญญา คนแตละคนมีความสามารถ  หรือความเกง

แตกตางกันและรูปแบบการพัฒนาเฉพาะของแตละคน  ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันสงผลตอการพัฒนา

เสริมสรางความสามารถใหแตกตางกันอยางเห็นไดชัด   

            3. การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มความสามารถทั้งดานความรู  จิตใจ  อารมณและ

ทักษะตาง ๆ 

      สรุปการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ 

1. มุงประโยชนสูงสุดแกนักเรียน 

2. ผูเรียนไดพฒันาเต็มศักยภาพ 

3. ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูที่หลากหลาย 

4. ผูเรียนสามารถนาํวิธกีารเรียนรูไปใชในชีวิตจริง 

5. ทกุฝายมีสวนรวมในทุกขัน้ตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

   สมถวิล  วิเศษสมบัติ  (2528: 51-52) เมื่อพิจารณาความมุงหมายและรายการสอนใน

หลักสูตรภาษาไทยแลว จะเห็นไดวาเรามุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งตอไปนี้คือ 

         1. ทักษะ หมายถึง ความถูกตองคลองแคลวในการใชภาษา ไดแก ทักษะในการฟง 

ทักษะการพูด  ทักษะการอาน  และทักษะการเขียน 

         2. ศิลปะ หมายถึง ความสามารถที่จะใชภาษาใหสละสลวยเหมาะสมกับกาลเทศะ

และบุคคล ข้ันนี้มีศิลปะสูงกวาขั้นมีทักษะ 
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           3. ความรู ไดแกความรูตอไปนี้ 

        3.1 ความรูเกี่ยวกับวรรณคดีไทย  

        3.2 ความรูในเรื่องการเขียน  การพูด การฟงและการอาน 

           4. เจตคติ หมายถึงการเห็นคุณคาของภาษาไทย ความสนใจที่จะเรียนวิชานั้น 

ความรูสึกนิยมชมชื่นในวรรณคดีไทย และเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไป 

           5. วิจารณญาณ หมายถึง ปญญาที่รูดีรูชั่ว รูถูกผิด รูเหตุผล และความสามารถจะ

นําเอาความรูที่ไดรับ ทักษะที่มีข้ึนและเจตคติที่เกิดขึ้นไปใชใหเกิดประโยชนในการครองชีวิต และการ

ประกอบการงานของตนได 

                 แนวจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (การวัดผลและประเมินผล

อิงมาตรฐานการเรียนรู 2544: 27 ) 

     การจัดการเรียนรูใหบรรลุมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ผูสอนจะตองวิเคราะห

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  จัดทําสาระ

การเรียนรูชวงชั้นผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  สาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  และ

จัดทําคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจกอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ผูสอน

จะตองดําเนินการดังนี้ 

1.  เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
                        ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับ

ผูเรียน  เชน  การสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น  การปฏิบัติกิจกรรมตามความ

สนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนทําโครงการ 

2.  คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรมกาเรียนรูแบบอื่น ๆ และนํามาใชใหกับ

ปจจัยตาง ๆ ไดแก  ความรูความสามารถดานเนื้อหาวิชา  ความสนใจ  และวัยของผูเรียน  สอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น  เวลา  สถานที่  วัสดุอุปกรณ  และสภาพแวดลอมของโรงเรียน

และชุมชน 

         3. จัดกระบวนการเรียนรู 

      การจัดกระบวนการเรียนรูมรหลายรูปแบบ  ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชหรือปรับใช  

โดยคํานึงถึงสภาพของลักษณะของผูเรียน   เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมี

ความสุขใน   ที่นี้จะยกตัวอยางบางแบบซึ่งเหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดแก 

- การจัดการเรียนรูแบบโครงการ 
- การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ 
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- การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด 

- การจัดการเรียนรูโดยใช   Story  Line 

- การจัดการเรียนรูโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง 
-  

กิบสัน (Gibson. 1976: 14-16) กลาววา ครูตองประกอบดวยสมรรถภาพตางๆ 4 ประการ 

คือ  

1. ความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน  

2. ความรูในจิตวิทยาการเรียนการสอน  

3. ความสามารถในการถายทอดวิชาความรูและการวัดผล  

4. ความสามารถในการปรับความคิดใหมๆทางการสอนหรือเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ 

สภาวะของชั้นเรียน 

     นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดกําหนดกระบวนการ

เรียนรูของครูมืออาชีพ  ไวดังนี้  (สุวิทย  มูลคําและคณะ  2543: 8) 

      1. จัดกระบวนการเรียนรูมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ  และพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพของตนเอง 

      2. การจัดกระบวนการเรียนรู  ตองจัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

      3. ฝกกระบวนการคิด  ฝกปฏิบัติ  และฝกปรับปรุง  สามารถเผชิญกับสถานการณและการ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 

      4. การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด  ปฏิบัติ  และเรียนรูจากประสบการณจริง  ใหผูเรียนคิด

เปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดความใฝรูอยางตอเนื่อง 

      5. จัดการเรียนรูแบบผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน  

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา 

      6. จัดการเรียนรูใหเกิดไดข้ึนทุกเวลา  ทุกสถานที่  และมีการประสานความรวมมือกับบิดา  

มารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

      7. ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาจนเต็มขีดความสามารถ  โดยใชเทคโนโลยีทาง  

การศึกษาเขาชวยเปนผลทําใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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    ความหมายของครูผูสอน 

       ผูสอนหรือครูผูสอนมีบทบาท และความสําคัญอยางยิ่งในฐานะผูที่ใหการศึกษาของชาติ ครู 

คือ  ผูกําหนดอนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามที่ครูเปนผูมีความรู เปนคนเกง เปนคนเสียสละตั้งใจ

ทํางานเพื่อประโยชนของนักเรียน ชาตินั้นจะไดพลเมืองที่เกงและฉลาด มีศักยภาพ 

และมีความสามารถที่จะแขงขันกับประเทศในโลกได ในทางตรงกันขามชาติใดไดครูที่มีปญหาไม

สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันได ชาตินั้นก็อาจเสื่อม

โทรมและถึงกับมีอันลมสลายไปได ครูจึงมีบทบาทและมีความสําคัญ ประเทศไทยตองการครูที่เปน

แบบอยางที่ดีของนักเรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ ครูที่สามารถยกระดับสติปญญา

หรือวิญญาณของมนุษยใหสูงขึ้นไดตามแนวความคิดใหมที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง รูปแบบการทํางาน

ของครูจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ไปจากเดิม เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในยุคขอมูล

ขาวสาร ครูตองทําตัวเปนกัลยาณมิตร เปนผูรวมเดินทางดวยความหวังดีและดวยความรักตอผูเรียน

เชนเดียวกับที่พอแมรักและหวังดีตอลูก 

   ระเบียบกรมอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 ขอ 47 

กําหนดใหครู อาจารย มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

  1. ทําแผนการสอนหรือโครงการสอนและบันทึกการสอน 

  2. ทําการสอนและอบรมความรูแกนักเรียนนักศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและ

ตองการของตลาดแรงงาน 

  3. ใหบริการทางการศึกษาสงเสริมการเรียนการสอนใหสนองนโยบายกรมอาชีวศึกษา

ครบวงจร ใหคําแนะนําแกผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา 

  4. รับผิดชอบปกครองดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยและสุขภาพ และการดูแล

การศึกษาเลาเรียนของนักเรียนนักศึกษา 

  5. ศึกษาคนควารวบรวมวิทยาการและประสบการณใหม 

  6. จัดทําสื่อการเรียนการสอนใหมๆใชและเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ

อ่ืนๆอยางถูกตอง 

  7. รักษาวินัยและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน นักศึกษา 

  8. นิเทศหรือชวยนิเทศในวิชาที่รับผิดชอบงานวิชาการกลุมสถานศึกษา 

  9. ใหคําแนะนําและแนะแนวตางๆแกนักเรียนนักศึกษาหรือผูปกครอง 

  10. ใหบริการแกผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา และชุมชนในดานวิชาการและดานอื่นๆ 

  11. วิจัยและปรับปรุงการเรียนการสอนใหเปนการประกอบอาชีพอิสระเชิงธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
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  12. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 

  13. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 

 14. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

                  

  ครูผูสอนยุคใหมควรมีคุณสมบัติที่จัดวาเปนนักวิชาการ  นักปฏิบัติ  และนักจัดการราวอยูใน

ตัวเดียวกัน  จึงจะสามารถทําหนาที่บูรณาการความรู  และกระบวนการเรียนรู  นําผูเรียนไปสูเปาหมาย

ของปฏิรูปการศึกษาได  (ธนาธิป  พรกุล.  2544; 6-7) 

  คุณสมบัติของครูผูสอนยุคใหมที่พึงปรารถนาและเปนที่คาดหวังของสังคมไดแก 

 1. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลุมลึก  ครูตองมีความสามารถวิเคราะห  สกัด

เอาแกนของความรูมาเสนอไดอยางแมนยํา  และสามารถสังเคราะหความรูมาใชใหเปนประโยชนกับ

การเรียนการสอนทําใหศาสตรที่สอนมีความเขมแข็งและเข็มขน 

 2. ติดตามความกาวหนาในเทคนิควิธีสอนตลอดเวลา  ครูจึงตองเปนสมาชิกของ

สมาคมหรือชมรมทางวิชาชีพ  นอกจากนี้การติดตามอานวารสารการศึกษา  และวารสารทางดาน

วิชาชีพจะชวยใหครูทราบเทคนิควิธีสอนใหม ๆ และนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนของตนในชั้น

เรียน 

 3. เปนแบบอยางในการคิดการทํา (Role  Modeling) ครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

ผูเรียนเปนอยางมาก  การกระทําของครูจะอยูในสายตาของผูเรียนตลอดเวลา  ผูเรียนจะเรียนแบบครู

โดยไมรูสึกตัว  ดังนั้นหากครูตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมอยางไร  คิดอยางไร  ครูควรนําสิ่งเหลานั้น

มาสะสมไวในตัวครูขณะทําการสอนดวย 

 4. เปนนักจิตวิทยาการเรียนรูครูตองรูจักผูเรียนเปนอยางดี  รูวาผูเรียนมีความรู  

ความสามารถอยางไร  สนใจ  และถนัดเรื่องใด  ตองการอะไร  ทําอยางไรจึงจะกระตุนใหผูเรียนใฝรูใฝ

เรียนกาวหนาทันความรู และสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได 

 5. เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูตองเขาถึงแหลงความรูใหม ๆ มาใชในการเรียน

การสอนไดอยางเหมาะสม 

 6. เปนผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  ครูปจจุบันไมวาจะจบการศึกษาระดับใดหรือสาขา

ใดไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษ  เพราะภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการ

แสวงหาความรูใหม ๆ ที่ทันสมัยจากอินเตอรเน็ต และมัลติมีเดีย  หากครูยังคงใชตําราภาษาไทยจึง

แปลความรูมาจากหนังสือภาษาอังกฤษ  เทากับครูกําลังศึกษาความรูเมื่อ  10 ปกอน 
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                7. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต  ครูตองเปนผูเห็นคุณคาและความสําคัญของการเรียนรู

ตลอดชีวิต การเรียนรูคือ  การพัฒนาตนและวิชาชีพ  ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพของประเทศชาติ 

 คุณสมบัติดังกลาวจะเกิดขึ้นในตัวครูผูสอนมีการปรับความคิดและวิธีการทํางาน  

ดังนี้  ครูตองคิดวาเด็กทุกคนสามารถเรียนรูได  ผูเรียนตองเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ใหผูเรียน

เรียนรูตามสภาพจริง  มีการเก็บสะสมพัฒนาการของผูเรียน  และมีการประเมิลผลการเรียนตามสภาพ

จริง  สวนการทํางานหรือการสอน  ครูตองเริ่มตนจากการศึกษาศักยภาพของผูเรียนคนหาวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม  จัดทําหรือนํานวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดผล   
 คุณลักษณะครูภาษาไทย 
 สายใจ  อินทรัมพรรยและสุจริต  เพียรชอบ (2536: 47-52) การสอนภาษาไทยเปนงานที่

ยาก ตองใชความอดทน มานะบากบั่น ครูจึงควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1. ครูภาษาไทยควรเปนผูมีความรูทางภาษาไทยดี โดยเฉพาะอยาง  เมื่อไดเรียนกับครูที่มี

ความรูกวางขวางและลึกซึ้ง ก็จะทําใหเกิดความศรัทธาในตัวครูและวิชาภาษาไทยทําใหรัก เกิดความ

กระตือรือรนและมีทัศนคติตอวิชาภาษาไทย 

 2. ครูภาษาไทยมีความรูเกี่ยวกับวิทยาการในสาขาอื่นๆ ตลอดจนมีความรูรอบตัวอยาง

กวางขวาง การสอนภาษาไทยใหสนุกนั้น มิใชวาจะตองจํากัดตัวเองอยูในแวดวงของภาษาไทยเทานั้น 

การนําความรูจากสาขาอื่นมาสัมพันธหรือมากลาวถึงจะทําใหการเรียนภาษาไทยมีชีวิตชีวาขึ้น ตัวครู

เองก็เปนบุคคลที่รอบรูและสามารถถายทอดลักษณะนั้นๆใหกับศิษยของตนไดดวย สําหรับตัวครูนั้น

เมื่อเปนผูที่รอบรูก็จะเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความภาคภูมิใจในความเปนครูภาษาไทยดวย 

นอกจากนั้นการที่ครูเปนผูที่มีความรูดีจะสามารถตอบปญหาตางๆไดอยางฉาดฉานรวดเร็วและ

สามารถขจัดขอสงสัยของนักเรียนไดอยางมีเหตุผล เพราะฉะนั้นการที่ครูเปนผูที่มีความรูกวางขวางนั้น 

นอกจากจะบังเกิดผลดีกับตัวครูเองแลวยังสามารถที่จะใหขอคิดและชวยแนะนําทางที่ดีใหกับนักเรียน

ไดอีกดวย 

   3. ครูภาษาไทยควรเปนผูที่มีความรูความสามารถพิเศษ เชน สามารถรองเพลง เลนดนตรี 

ฟอนรํา ขับเสภา หรือสามารถนําเกมการเลนตางๆได ความรูพิเศษเหลานี้ครูจะสามารถนํามาใชกับ

การเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อชวยใหบรรยากาศมีชีวิตชีวาขึ้นได 

   4. ครูภาษาไทยควรเปนผูหมั่นปรับปรุงตนเองใหเปนผูที่มีความรูทันสมัยอยูเสมอ เปนผูที่

ใครรูใครเรียน สามารถทําวิจัยตางๆ แมเปนเพียงทําการวิจัยเชิงปฏิบัติอยางงายๆเพื่อตอบคําถามที่

ตนเองกังขาของใจ หรือทําการศึกษาสํารวจตางๆเพื่อสนองความยากรูอยากเห็นของตนเองก็ได 

ความสามารถทางดานนี้ควรพยายามสรางใหเกิดมีข้ึนในตนเองใหได เพราะสัญลักษณของผูเจริญ 
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วิธีการงายๆก็คือใชธรรมะที่เรียกวาอิทธิบาทสี่ คือ มีความรักในวิชาที่สอน รักนักเรียน มีความ

ขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจจริง ตั้งใจสอน รูจักคิดพิจารณาใครครวญใชเหตุผล ไมเชื่ออะไรงายๆ  

สุ จิ ปุ ลิ ก็เปนธรรมะอีกประการหนึ่งที่ครูภาษาไทยพึงยึดถือ คือ การพยายามไดยิน ไดฟงมากๆ รูจัก

คิดใครครวญตรึกตรองหาเหตุผล เมื่อไมเขาใจก็ถามตนเอง หรือถามผูอ่ืนและเมื่อไดรับความรูมาแลวก็

จดบันทึกไว 

     5. ครูภาษาไทยควรเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดดี คือ ใชภาษาได

ถูกตองตามกาลเทศะตางๆ เปนตัวอยางที่ดีของนักเรียนในดานการใชภาษา 

     6. ครูภาษาไทยจะตองเปนผูมีความรัก ความพอใจและศรัทธาในอาชีพครู รักเด็ก รักการ

สอน รูสึกสนุกสนาน มีความสุขในการสอน ความศรัทธาในอาชีพครูภาษาไทยนี้จะชวยใหครูภาษาไทย

เปนผูมีพลังจิตสูง มีเจตนารมณอันแรงกลาที่จะถายทอดความรูความคิดใหแกนักเรียนอยางเต็มเปยม 

ศรัทธาดังกลาวแลวจะออกมาในรูปของการกระทํา คือ ในการสอนทุกครั้งครูจะจัดเตรียมการสอน  

จัดกิจกรรมและอุปกรณ ตลอดจนการประเมินผลมาเปนอยางดี ขณะที่สอนก็คึกคักมีชีวิตชีวา เมื่อมี

อากัปกิริยาเชนนี้ นักเรียนก็พลอยสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย ในขณะเดียวกันเปนที่นาชื่นชมทั้ง

ในดานผูสอนและผูเรียน 

      7. มีวิธีการสอนที่ดี พยายามสอนภาษาไทยดวยวิธีการตางๆ เพื่อนักเรียนไดมี

ประสบการณในการเรียนในรูปแบบแปลกๆกันออกไป เปนการปองกันบรรยากาศที่ซ้ําซากจําเจ 

พยายามใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนใหมากที่สุด นอกจากนั้นควรพยายามจัดสภาพการณที่จะ

ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสไดเรียนทั้งในกลุมใหญ กลุมยอย และศึกษาหาความรูดวยตนเอง สําหรับ

การสอนแบบแปลกๆใหมๆนั้น ครูอาจศึกษาจากตํารา ศึกษาเพิ่มเติม ไปรวมประชุมสัมมนา รับการ

อบรมหรือไตถามจากผูรูหรือนักศึกษานิเทศกได ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดกลาววา ความ

บกพรองในการสอนภาษาไทยที่สําคัญที่สุด คือ การขาดความเอาใจใสและความพยายามในอันที่จะ

คนหาวิธีสอนที่ไดผลและการผลิตวัสดุอุปกรณไมกาวหนา ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบตั้งแตผูบริหาร

ระดับสูงลงมาจนถึงครูอาจารยที่ทําการสอนรวมกัน 

      8. ครูภาษาไทยควรเปนผูที่เขาใจหลักจิตวิทยา เขาใจลักษณะธรรมชาติและความ

ตองการของเด็กวัยรุนเด็กเพราะในวัยนี้ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็วทั้งดานรางกาย

และจิตใจ เชน เด็กจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากจนตัวเด็กเองรูสึกเกงกางขัดเขินไมวาจะนั่ง ยืนหรือ

เดิน ครูที่รูหลักจิตวิทยาดีจะทราบวาเด็กในวัยนี้จะชอบนั่งทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมมากกวาการ

ออกมาปรากฏกายหนาชั้นแตตามลําพัง หรือเมื่อพบวาเด็กชายจะมีเสียงแตกพรา ก็ไมควรบังคับให

เด็กออกเสียงหรืออานทํานองเสนาะ เพราะจะทําใหกลายเปนเรื่องขําขันสําหรับเพื่อนๆ ได หลักความ

แตกตางระหวางบุคคลก็เปนสิ่งที่ครูภาษาไทยควรคํานึงถึงเปนอยางมากเพราะครูจะไดชวยเหลือแนะ
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แนวทางใหเด็กไดเรียนไปตามถนัดและมีความสามารถ การมอบหมายงานที่รับผิดนี้ชอบนั้น ถาครู

ดําเนินการโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลวจะทําใหผูเรียนมีความสนุกสนาน และรูสึกวา

ประสบผลสําเร็จในการเรียน นอกจากนั้นจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรูก็เปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อ

บรรยากาศในหองเรียนจะไดเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู ครูควรจะไดรับทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูตางๆ 

เชน การเราความสนใจ การฝกทักษะ การใหรางวัลและการลงโทษ เปนตน 

        9. ครูภาษาไทยควรเปนผูที่รูแหลงวิทยาการดี ทั้งที่เปนบุคคล(Human Resources) 

สถาบัน(Institutional Resources) และที่เปนเอกสาร(Documental Resources) และนําแหลง

วิทยาการเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนในการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อเด็กจะไดรับรูอยางเต็มที่ 

      10. ครูภาษาไทยควรเปนผูที่มีหนาตายิ้มแยมแจมใส มีอารมณดี โอภาปราศรัยและเปน

กันเองกับเด็ก เพราะรอยยิ้มและดวงหนาที่แจมใสของครูชวยใหบรรยากาศที่สดชื่นแจมใสและเปน

กันเองเชนนั้นจะไดกลาซักถาม กลาทํากิจกรรม และแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคตางๆ โดยไมหวั่น

วิตก  

       11. ครูภาษาไทยควรเปนคนที่ขยันขันแข็ง มานะอดทน ขยันเตรียมการสอนจัดหา

เอกสารมาประกอบการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูอยางกวางขวาง มิใชไดรับความรูแตเพียงจาก

หนังสือแบบเรียนหรือประมวลการสอนเทานั้น ครูที่ดีตองมีความมานะอดทนตอความเหนื่อยยากและ

ความลําบากตางๆ และเนื่องจากวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่นักเรียนใหความสนใจนอยกวาวิชาอื่น ครู

ตองมีความอดทนตอทัศนคติในทางลบ และในขณะเดียวกันก็มุมานะที่จะจัดกิจกรรม และบรรยากาศ

ตางๆ เพื่อสรางใหนักเรียนเกิดความรักใสใจและสนใจ    ในการเรียนวิชาภาษาไทย 

        12. ครูภาษาไทยควรเปนคนที่มีจิตใจกวางขวาง เปนนักประชาธิปไตย มีเหตุผล 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนเปนอยางดี ที่สําคัญก็คือ พยายามจัดกิจกรรมหรือปดโอกาสให

นักเรียนแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุดที่จะมากได และยอมรับฟงความคิดเห็นเหลานั้นดวยใจเปน

ธรรม 

        13. ครูภาษาไทยที่ดีควรมีความสามารถในการแสดง สามารถแสดงบทบาทเลนละคร 

รองรํา ฟอนรํา หรือรวมกิจกรรมการเลนตางๆ ถาครูมีความสามารถในดานนี้ขณะที่สอน หากถึงคราว

รองก็รอง เมื่อถึงคราวรําก็รําได จะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ เกิดจินตนาการและในขณะเดียวกันก็

เกิดความสนุกสนานสนใจในการเรียนและประสบผลสําเร็จในดานการเรียนเปนอยางดี  

        14. ครูภาษาไทยที่ดีตองเปนผูที่มีความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิดและ

อารมณโดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนวิชาวรรณคดี หากครูมีความสามารถในการแสดงออกซึ่ง

ความคิดและอารมณแลว ก็จะสามารถนํานักเรียนไปสูอารมณรวมกับกวีได ทําใหเด็กเขาใจบท

วรรณคดีไดลึกซึ้ง อยางนอยก็ควรที่จะสรางสถานการณจําลองหรือสถานการณใดๆขึ้น เพื่อใหนักเรียน
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เกิดปฏิกิริยาทางอารมณข้ึนในขณะที่อานหนังสือ บทประพันธ หรือแบบเรียนวรรณคดีอันจะเปน

หนทางใหนักเรียนไดเขาถึงวรรณคดีไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

         15. ครูภาษาไทยควรเปนบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ชอบคิด ชอบจัดกิจกรรม

แปลกๆใหมๆเพื่อชวยใหการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

         16. ครูภาษาไทยควรเปนผูที่มีบุคลิกลักษณะดี แตงกายสะอาดเรียบรอยตามสมัย

นิยมที่ทวงทีทาทางดี มีความสามารถในการพูดและวางตนดี 

         17. ครูภาษาไทยที่ดีควรเปนคนที่มีความเปนตัวของตัวเอง เคารพในหลักการ มีความ

เชื่อมั่นในตนเอง ควรดํารงตนเปนนักวิชาการ ไมเอนเอียงหรือฟุงซานไปตามสมัยนิยม 

         18. ครูภาษาไทยควรหมั่นประชุมกันเปนเนืองนิตย เพื่อชวยกันปรับปรุงการสอน

ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ครูภาษาไทยควรเปนบุคคลที่รวมงานกับผูอ่ืนไดดี มีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ ยินดีชวยและบริการผูอ่ืน และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และศักดิ์ศรีของความ

เปนครูภาษาไทย 

         19. ครูภาษาไทยเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี สามารถเขากับผูอ่ืนไดดีทั้งในระดับครู 

นักเรียนผูปกครองและประชาชนอื่นๆ 

         20. เปนผูที่มีจิตใจเข็มแข็ง กลาหาญ เด็ดเดี่ยว ไมยอทอตองานหนักและการดูหมิ่น

จากบุคคลอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในอันที่จะเสนอความคิดที่มีคากับบุคคลอ่ืน เปนตน

วาครูสายวิชาชีพอ่ืน บุคคลในวงการอื่น เชน นักสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธในดานที่จะ

ชวยกันรับผิดชอบและทํานุบํารุงภาษาไทยไว เพื่อเปนเอกลักษณของไทยสืบตอไป 

   สรุปไดวา ครูผูสอนภาษาไทยตองมีความรูความสามารถทางภาษาไทยกวางขวางและ

ลึกซึ้ง ใชภาษาไทยไดถูกตองตามกาลเทศะ  รูจักการถายทอดความรู ทําใหผูเรียนอยากเรียน มี

บุคลิกภาพสวนตัวที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มุงมั่นปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีความรูทันสมัย 

 
      คุณลักษณะและบทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย (การวัดผลและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู 2544: 25 - 26) 

       1.  คุณลักษณะของผูสอน 

       1.1 มีความรูความเขาใจในการจัดหลักสูตร  โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

        1.2 มีความรูความเขาใจในเนื้อหาภาษาไทยเปนอยางดี 

                        1.3 ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดดี  เปนแบบอยางแกผูอ่ืน 

                       1.4 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

           1.5 เปนผูใฝรู  ใฝเรียน  ศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองใหทันสมัยทันเหตุการณ 
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อยูเสมอ 

           1.6  มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทยหลายรูปแบบ  ตาม 

หลักการวัดผลและประเมินผล 

          1.7  มีความรู  ความเขาใจดานจิตวิทยา  เขาใจลักษณะธรรมชาติและความตองการ 

ของผูเรียนเปนอยางดี 

          1.8  มคีุณลักษณะของครูที่ดีที่ผูเรียนพึงประสงค  ไดแก  ใจดี  ยิ้มแยมแจมใส  ม ี

อารมณขัน   พูดจาไพเราะ มีเมตตา  ขยัน  อดทน  เอาใจสาผูเรียนอยางทั่วถึง  มีเวลาใหผูเรียนเขาพบ 

และปรึกษาหารือ  มีความเปนมิตร  มีความยุติธรรม  ใจกวาง  ยอมรับความคิดเหน็ของผูเรียนและไว

ตอความคิด   ความรูสึกของผูเรียนและมีคณุธรรม 

          1.9  เปนแบบอยางที่ดีดานความประพฤติ  และมีบุคลิกภาพที่สงางาม 
     2. บทบาทหนาที่ของผูสอน 
          2.1  ทําหนาที่พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรวมกับคณะครูในกลุม 

สาระการเรียนรู  โดยทําหนาที่  4  ประการ  คือ  พัฒนาหลักสูตร  ใชหลักสูตร วิจัยและประเมิน

หลักสูตร และการปรับหลักสูตร 

          2.2  จัดบรรยากาศและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข  ไดแก 

   1)  ยอมรับศักยภาพของผูเรียนวาสามารถเรียนรูไดเทาเทียมกัน  แตอาจใชเวลา 

ไมเทากัน 

   2)  สงเสริมใหผูเรียนยอมรับนับถือ  ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  และ 

รูจักปรับตัวใหเขากับสถานการณได 

   3)  สงเสริมใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ   ตามความถนัด   ความสามารถ      

ความตองการ  และความสนใจของตนเอง 

4)  สงเสริมใหผูเรียนคนพบความสามารถของตนเอง  และมีโอกาสไดแสด 

ความสามารถอยางเตม็ที ่ ตลอดจนรูจักวางแผนการเรียนรูไดเอง 

5)  จัดบทเรียนทีม่ีความหมาย    มีประโยชน    เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ   และ 

ความสามารถที่จะทําใหผูเรียนมีโอกาสประสบความสาํเร็จได 

6) จัดกิจกรรมการเรียนรูทีห่ลากหลาย  จูงใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางม ี

คุณภาพตามศักยภาพและมีความสุข 

7)  ใชภาษาที่ถกูตองตามวฒันธรรมการใชภาษาในการจักกระบวนการเรยีน 

การสอน  และปฏิสัมพันธกับผูเรียนทกุโอกาส 

 



45 

 

8) เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความรู 
ความสามารถของตนเอง 

 2.3   จัดสภาพหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

         หองเรียนความเปนแหลงเรียนรูที่ ผู เรียนไดทั้งความรู  ทักษะกระบวนการ    

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  เกิดความคิดสรางสรรค  เกิดการปฏิบัติ  มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

และหมูคณะ เปนการฝกการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือ

ตอการพัฒนาการเรียนรูทุกดาน  หองเรียนจึงเปนหองเรียนแหงการเรียนรู 

 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ควรฝกใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  เพื่อให

ความรู  และความสามารถเฉพาะของตน  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สรรคสรางงานใหเกิดประโยชน   

เปนการฝกใหมีมนุษยสัมพันธ   ฝกภาวะผูนํา  ฝกความรับผิดชอบ การแกปญหารวมกัน การยอมรับ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การใหเกียรติผูอ่ืน  ความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย ความมีมารยาทใน

สังคม ฯลฯ  และควรตั้งมาตรฐานการเรียนรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

 การจัดสภาพหองเรียน  ควรใหมีความสะดวก  สะอาด  สวยงาม  และเอื้อตอการ

ปฏิบัติงานฝกทักษะของผูเรียน  มีส่ือและอุปกรณพรอมที่จะกอใหเกิดการเรียนรู  และมีแหลงคนควา  

เชน  มุมหนังสือในหองเรียน ฯลฯ 

 2.4  จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสงเสริมการเรียนรู 

  โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู สําคัญ  ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอม  เชน  สวน

พฤกษศาสตร  ซึ่งสามารถที่จะใหผูเรียนไดเรียนแบบบูรณาการไดหลายสาระการเรียนรู เชน  ใหความรู

ทางวิทยาศาสตรในการศึกษาชื่อและชนิดของพันธุไม  ใชความรูทางการงานอาชีพในการศึกษาวิธีการ

ปลูก  การขยายพันธุ   คุณคาทางอาหาร  และประโยชนอ่ืน ๆ ใชความรูทางศิลปะในการตกแตง  

ออกแบบจัดสวน ใหความรูทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณพื้นที่ระยะการปลูก  ใชความรูทางภาษา

ในการบรรยาย  พรรณนาหรือนําชมสวน  ใหความรูทางสุขศึกษาในการศึกษาคุณประโยชนของ

สมุนไพร  ซึ่งอาจจะเรียนรูควบคูกับวิชาวิทยาศาสตรหรือความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตน 

  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูสําคัญในโรงเรียน  และเปนหัวใจสําคัญที่ผูเรียนจะใชใน

การศึกษาคนควา  เพิ่มพูนความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น โรงเรียนแตละแหงอาจจะมีหองสมุดกลาง  

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรู  มุมหนังสือในหองเรียน  ตะกราหนังสือเคลื่อนที่ไปตามระเบียง    

หรือตนไม   หรือศาลาในบริเวณโรงเรียน  หรือหองสมุดประชาชนลวนแตเปนแหลงเรียนรู  จะทําให

ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดการปลูกฝงนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควา และรักการอาน 
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            วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ความหมายของการสอน  ในทีน่ี้จะกลาวถึง  ความหมายของการเรียนการสอน  มดีังนี ้

    กูด.  (Good.  1973:  588)  ไดใหความหมายไววา  การสอนคือ  การใหการศึกษาอบรม

ผูเรียนในสถานศึกษา  และการสอนคือ  การจัดสถานการณภาพการณ  หรือ  กิจกรรมเพื่อชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย        

    กาญจนา  บุญสง.  (2542:1)   ไดกลาววา   วิธีสอน  หมายถึง  วิธีดําเนินการที่ผูสอน

นํามาใชถายทอดความรู  ทักษะ  เจตคติ  จากหลักสูตรไปสูผูเรียน  จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความรูและ

ประสบการณ 

    การสอนเปนการตั้งใจกระทําใหเกิดการเรียนรู  และการสอนที่ดียอมทําใหเกิดการเรียนรูไดดี

ผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ผูสอนที่สอนอยางมีหลักการและมี

ทักษะจะชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีความหมาย  มีคุณคา  ดังนั้นผูสอนจึงควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน  ทั้งในดานความหมาย  ลักษณะ  องคประกอบ  หลักการสอน  เพื่อจะไดนําไป

ปฏิบัติทําใหการสอนบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพลักษณะการสอน 

    จากความหมายของการสอนขางตนสามารถวิเคราะหถึงลักษณะของการสอนได 3 ประการ  

ดังนี้ 

   1. การสอนเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 

   2. การสอนมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ตามจุดประสงคที่กําหนด

ไว 

   3. การสอนจะบรรลุประสงคไดดีตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูเรียน 

  ลักษณะของการสอนทั้ง  3  ขอ  อาภรณ  ใจเที่ยง.  (2540:  3-4)  ไดอธิบายไวโดยสรุปดังนี้ 

   1. การสอนเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ขอนี้ตองเนนการสอนใน

กระบวนการปฏิสัมพันธ  ซึ่งหมายความวา  การสอนจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอน และผูเรียนจะตองมี

ปฏิสัมพันธตอกัน  และเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  เปนไปตามลําดับข้ันตอนเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ในการจักการเรียนการสอน  ถาฝายใดฝายหนึ่งนิ่ง  

คือไมเกิดการเคลื่อนไหวทั้งกาย  วาจา  และทางปญญา  เชน  ครูอาจยืนบอกทั้งชั่วโมงนักเรียนไดยิน

เสียงครู  แตมิไดรับรู  และประสบการณใหม  นักเรียนอาจทําเลขหรือคัดเขียนไปทั้งชั่วโมงตามบุญตาม

กรรม  โดยครูนั่งนิ่งที่โตะครู  อยางนี้เรียกวา  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนก็ไมจัดเปนการสอน  

ดังนั้นการสอนจึงเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับนักเรียน  ที่ทําใหผู เรียนไดรับ

ประสบการณ 
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       2. การสอนมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่

กําหนดไว  ขอนี้ตองการเนนเปาหมายของการสอน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง  3  ดาน  ไดแก 

 2.1. ดานความรู  ความคิด  หรือดานพุทธิพิสัย  คือผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามทาง

สติปญญา  เกิดการพัฒนาข้ึนจากความไมเขาใจ  คิดไมเปน  มาเปนความรูความเขาใจมาเปน

ความคิดและคิดเปน 

 2.2. ดานเจตคติ   หรือดานจิตพิสัย  เกี่ยวกับความรูสึกเห็นคุณคา  ความดีความงาม

ผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานนี้  เชน  ซาบซึ้งในบทกลอนที่ไดฟงไดอานเห็นคุณคาของการใชภาษาไทย

ใหถูกตอง 

 2.3. ดานทักษะ  หรือดานทักษะพิสัย  หมายถึง  ความสามารถกระทําได  ปฏิบัติได

ถูกตองตามวัย  เชน  สามารถวายน้ํา  ไดพิมพดีดได  วาดภาพได  ฟงพูด  อาน  เขียน  ฯลฯ  ผูเรียนจะ

เกิดทักษะถาไดฝกปฏิบัติบอย ๆ  

         จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การสอน คือ วิธีการหรือข้ันตอนที่ผูสอนชี้แนวทาง

ใหกับผูเรียนโดยการสอน วิธีการสอนแบบตางๆ เขาชวยใหผู เ รียนไดรับประสบการณและนํา

ประสบการณที่ไดรับจากการสอนไปพัฒนาผูเรียนมีความเจริญงอกงามในดานตางๆ ตรงตาม

จุดประสงคที่ไดกําหนดไว 

 
  หลักการเลือกวิธีการสอน   
   ผูสอนจะตองรูจักเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสม  อาจใชวิธีผสมผสานกันไดการเลือกวิธีการ

สอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

       1. วิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนหรือไม  เชน  เนื้อหาที่เปนหลักการทฤษฎีก็สามารถ

ใชวิธีการบรรยายแตถาเปนงานและตองการการฝกควรใชการฝกทักษะปฏิบัติหรือจะใชทั้งบรรยายและ

การฝกทักษะปฏิบัติควบคูกันไป 

      2. วิธีสอนควรเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียน  เปนความถนัดของผูสอนที่จะสอนแบบ

วิธีใหม 

      3. วิธีสอนเหมาะสมกับช่ัวโมงสอนในหลักสูตร  ขอจํากัดของเวลาเปนตัวกําหนดวิธีสอน 

      4. วิธีสอนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนละขนาดของหองเรียน  การสอนแบบบรรยาย

สามารถสอนผูเรียนไดมากกวาการอภิปราย 

      5. วิธีสอนเหมาะสมกับผูเรียน   เชน  ความรูเดิมของผูเรียน  ความสนใจของผูเรียนเปน

ขอพิจารณาในการเลือกวิธีสอน  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  (2542: 199) 
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  วิธีการสอนแบบตาง ๆ  
   วิธีการสอนมีหลายรูปแบบก็ยอมมีลักษณะ  และวิธีการสอนแตกตางกัน  ซึ่งไดใหคําจํากัด

ของวิธีการสอนไวดังนี้  สุพิน  บุญชูวงศ.  (2538: 54)วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ  ซึ่งแตละรูปแบบก็

ยอมมีลักษณะและวิธีการสอนแตกตางกัน  ฉะนั้นเมื่อนําวิธีการสอนแบบตาง ๆ มาจัดประเภทตาม

ลักษณะเฉพาะจะได  2  แบบ  คือ 

    1. วิธีการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง  (Teacher  -  Centered  Method)  ไดแกวิธีการสอน

ที่ครูเปนผูสอน  ครูเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ  เชน  ครูจะเปนผูตั้ง

จุดมุงหมายควบคุมเนื้อหา  จัดกิจกรรมวัดผล  เปนตน  วิธีสอนแบบนี้ไดแก  วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธี

สอนแบบสาธิต  วิธีสอนโดยการทบทวน 

    2. วิธีสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง  (Pupil  -  Centered  Method)  ไดแกวิธีสอนที่ให

นักเรียนไดมีโอกาสเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง  เปนผูวางแผนบทเรียนดําเนินการคนควาหา

ความรูครูเปนเพียงผูแนะแนวไปสูการคนควา  และนําส่ือการเรียนจนนักเรียนไดความรูดวยตนเอง   

ไดแก  วิธีสอนแบทดลอง  วิธีสอนแบบโครงการ  วิธีสอนแบบศูนยการเรียน  วิธีสอนแบบสืบสวน

สอบสวน  วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน  วิธีสอนแบบอภิปราย  วิธีสอนแบบหนวย  วิธีสอนแบบอุปนัย  

วิธีสอยแบบนิรนัย  วิธีสอนแบบแสดงบทบาท  วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร 

     วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย  ประภาศรี  สีหอําไพ (2524: 321-340) 
   วธิีสอนทักษะการพูด 

     การสอนทักษะการพูดตองการสงเสริมพัฒนาการพูดของนักเรียนใหพูดไดถูกตองชัดเจน   

ทั้งดานการออกเสียงตามอักขรวิธี  และตามความนิยม  ใหเขาใจเรื่องการสื่อสารดานการพูด  รูจักใช

ภาษาพูดที่เหมาะสมแกกาลเทศะ  มีมารยาทในการพูด  กลาแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกแม

ดานจินตนาการ  รูจักตัดสินใจใชการพูดใหเหมาะสม  เกิดประโยชนอยางงดงามและเปนธรรม  

การเรียนการสอนทุกวิชามีการพูดเปนสื่อการสอนทั้งสิ้น  ครูตองฝกทักษะการพูดใหเปนตัวอยางที่ดีได  

จึงจะสามารถใชศิลปะในการพูดถายทอดและนํากิจกรรมใหนักเรียนรวมมือไดตรงจุดประสงคของการ

สอน 
   วิธีการสอนพูด 

    1. สรางความเชื่อมั่นใหนักเรียนวาการฝกพูดวาการทดสอบการพูดไมใชเปนการแขงขัน

ระหวางเพื่อนที่มีพรสวรรคในการพูดเทานั้น  แตเปนการแขงขันกับตัวเอง  เมื่อเร่ิมตนฝกพูดครูจด

ขอบกพรองของนักเรียนแตละคนไว    และชี้แจงใหทราบเพื่อจะแกไข  ในการพูดครั้งตอไปหรือคนอ่ืน ๆ 

ในกรณีเดียวกัน 
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     2. พยายามแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหหมดสิ้นไปหรือใหเหลือนอยลง  หรือนอยที่สุดแลว

พยายามฝกทักษะใหม ๆ เพื่อดูวาแตละคนมีพัฒนาการการพูดมากนอยเพียงใด 

     3. ใหเร่ิมพูดในส่ิงที่นักเรียนรูและสนใจ  เปนเรื่องรอบตัวและเรื่องของตัวเอง 

     4. คอยเสริมทักษะดวยการใหพูดเรื่องที่ยากขึ้นยาวขึ้น 

     5. ใหนักเรียนสังเกตการณพูดของผูอ่ืนทั้งดานการใชคํา  ลําดับความ  การแสดงบุคลิก

ทาทางประกอบการพูด 

     6. ใหรวบรวมคําพูดคม ๆ จากนักพูดที่มีชื่อเสียงแลวลองนํามาผูกเปนเรื่องราวที่ตองการ

ถอยคําเหลานั้นอยูดวย 

     7.หลีกเลี่ยงการกําหนดหัวขอใหนักเรียนพูด  แตคอยชี้แนะวิธีการที่เหมาะสม 

     8. การฝกทักษะควรทําเปนกลุมกอนรายบุคคล  เพราะจะชวยนักเรียนที่ยังไมชํานาญให

เปนผูฟงที่ดี  แลวคอย ๆ เห็นวาการพูดไมใชเร่ืองยากนัก 

     9. สงเสริมการพูดในที่ชุมนุมชนทุกโอกาสที่มี 

   10. จัดกิจกรรมการพูดในสถานการณจริงในหองเรียนเสมอ  เชน  การโตวาที  การอภิปราย  

การประชุม  การปาฐกถา  การบรรยาย  ฯลฯ 

   ขอพึงระวังคือ  ครูผูสอนตองไมทอถอย  ที่ตองใชเวลาละการอดทนในการชี้แจงอธิบาย

ขอบกพรองที่จําเจซ้ําซาก 

   เทคนิคการพูดที่ครูควรฝก  คือ 

1.  รูจักผูฟง  ศึกษาภูมิหลงัดานตาง ๆ คือ วยั เพศ การศึกษา  ฐานะทางสังคมเพื่อ 

สังเกตความสนใจ  ความรู  คานิยม  ทัศนคติ 

                   2. ตั้งชื่อเร่ืองทนัสมัย 

                   3. ใหขอคิดเดน 

                   4. พูดใหเปนลําดับ 

                   5. จับจุดสนใจ 

                   6. ใหความกระจาง 

                   7. ตัวอยางเหมาะสม 

                   8. อารมณเยือกเยน็ 

      วธิีปรับปรงุการพูด  การพูดประกอบดวยเนื้อเร่ืองและการเปลงเสยีง  การปรับปรุงการพูด  

พึงคํานงึถึง 

1.  กอนพูดควรศกึษาเนื้อเร่ืองใหเขาใจเสียกอน 

2. เวลาพูดควรหาตัวอยางขอเท็จจริงมาอภิปรายประกอบใหชัดเจน 
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3. เปลงเสียงใหชดัถอยชัดคํา  มีจังหวะการพดูดังพอทีทุ่กคนจะไดยิน  ออกเสียงถูกตอง   

และพูดชาพอสมควร 

4. ศึกษาวธิีของนักพูดเพื่อนํามาดัดแปลงใหเหมาะสมกบับุคลิกภาพของตนเอง  ศิลปะ 

การพูดนั้นตองสามารถถายทอดสารไดครบถวนตามเจตนา  และโนมนาวหัวใจใหผูฟงเชื่อถือดวย 

5. ศึกษาคนควารวบรวมคติพจน  คําคมไวชวยเสริมการพดู  เลือกใชถอยคําใหตรง 

ความหมายเรยีงลําดับขอความถูกตอง 

6. อากัปกิริยาตองสอดคลองกับถอยคําขณะพูด  ชวยเสริมหรือเพิ่มความนาสนใจใหเกิด 

แกผูฟงและมมีารยาทในการพูดตามวัฒนธรรมไทย 

7. กําหนดเกณฑการพูดใหเปนมาตรฐานวัดความสามารถในการพูด 

 

    กจิกรรมฝกทักษะการพูด  ผูพูดมีความมุงหมายในการพูด  คือพูดเพื่อความบันเทงิ  เพื่อ

เสนอสาร  หรือเพื่อโนมนาวใจในการฝกในชั้นเรียน  อาจจัดกิจกรรมไดดังนี ้

1. ฝกการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. ฝกตอบคําถามงาย ๆ  ส้ัน ๆ  รายบุคคล 

3. ฝกเรียงความปากเปลาและเลาเรื่อง 
4. ฝกการกลาวแนะนําบุคคล 

5. ฝกตีความสาํนวนโวหารหรอืขอความจากวรรณคดี 
6. วิจารณการพดูของเพื่อนเพือ่แกไขและวางเกณฑการพดู 

7. แบงกลุมนักเรยีนฝกอภิปรายและโตวาท ี

8. ฝกเปนโฆษกและวิทยุ  หรือพิธกีร 
9. ฝกการแสดงบทบาท  การพดูในการแสดงละคร 

10. ประกวดสุนทรพจน 
  
    วิธีการสอนทักษะการอาน 
     การอาน คือ กระบวนการรับสารโดยทางสายตาผานตัวหนังสือตามความมุงหมายของการ

อาน ซึ่งมีหลายประการ คือ  

       1. อานเพื่อความเพลิดเพลิน ลักษณะของสารมีหลายประเภท คือ สารคดี บันเทิงคดี และ

กวีนิพนธ ซึ่งแยกสาขาออกเปนสารคดีประเภทบทความเชิงสาระและปกิณกะ การเลาเรื่อง ฯลฯ บันเทิง

คดีประเภทนวนิยาย นิทาน เร่ืองสั้น ฯลฯ  
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         2. อานเพื่อไดเนื้อหาชวยใหเกิดการเรียนรู การอานชวยดานการศึกษาคนควาไดขอมูลที่

ถูกตองหลายดาน นําแนวคิด เนื้อหา คติธรรม มาประกอบประสบการณ ทําใหเกิดความคิดเห็น

กวางไกล ไมจํากัดเวลาและสถานที่ก็เกิดการเรียนรูไดจากการอาน หนังสือจึงเปนประสบการณรอง

อยางหนึ่ง 

         3. เพื่อความเขาใจตัวเองและผูอ่ืน หนังสือทําใหมองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา 

สะทอนผลซึ่งเกิดจากจิตใจและสิ่งแวดลอมประกอบกันเปนเหตุการณที่ทําใหเกิดเปนเหตุของปญหา

ข้ึนมา สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวหรือพฤติกรรมที่อานมาใชกับหลักจิตวิทยา พิจารณาถึงเหตุและ

ผลเกิดความเขาใจอันดีตอผูอ่ืน 

        4. สรางจินตนาการ หลุดพนจากความจริงที่กําลังเผชิญอยูชั่วขณะ หนังสือสามารถแก

ความทุกขไดทําใหผูอ่ืนลืมสภาพที่เปนอยู วาดภาพไปตามเรื่อง เชน การอานนิทาน นวนิยาย การตูน 

เปนตน 
   วิธีการสอนการอานในใจ  

1. ระยะสายตาและลักษณะการอาน 

         นักเรียนควรจะนั่งเรียบรอยแตเปนธรรมชาติ คือ ลําตัวตรงพอสบาย ระยะหางของ

สายตาจากตัวหนังสือควรหางกันอยางนอย 1 ฟุต วางหนังสือราบกับโตะหรือยกขึ้นเล็กนอยและไมตอง

เคลื่อนไหวใบหนาไปตามตัวอักษร 

2. อัตราความเร็วในการอาน 

            นักเรียนจะอานชาถาคําศัพทยากหรือเนื้อหามีมาก มีความสนใจเรื่องที่อานนอย 

ตีความเรื่องที่อานไมเขาใจ ควรฝกจับเวลากําหนดอัตราเร็วของตนเอง การอานที่เร็วผูอานตองรูจักแบง

การจับตา เก็บแตใจความสําคัญ ฝกคนใจความหลักซึ่งมักอยูบรรทัดแรกหรือทายๆของยอหนา 
    การจัดกิจกรรมฝกการอาน 
     ฝกอานหนังสือพิมพ  วารสาร หนังสือ เอกสาร ฯลฯ แลวทํางานตอไปนี่ 

      1.  พูดหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ 

      2.  เขียนตีความหมายตามวัตถุประสงคของเรื่องที่อานโดยเขียนความหมายที่สําคัญได  

อยางนอย 3-5 ขอ ตามรายละเอียดของเนื้อหา 

     3.  แบงกลุมใหอานเฉพาะตอนที่กําหนดแลวอภิปรายรวมกันเพื่อออกมารายงานหนาชั้น 

     4.  อานแลวเขียนวิจารณเร่ืองตามเกณฑการวิจารณหนังสือประเภทตางๆได 

     5.  แบงกลุมอานแลวแขงขันกันสรางคําถามหรือคําถามหรือหาคําตอบ 

     6.  อานแลววาดภาพจากจินตนาการ 
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   วิธีการสอนอานออกเสียง 
1. ครูควรสอนคําศัพทใหเขาใจเสียกอนเพื่อจะเขาใจความหมายโดยไมขัดจังหวะการอาน 

2. ลักษณะทาทาง การจับหนังสือ ระยะหางจากสายตาถูกตอง คือไมใกลหรือหางจนเห็น 

ตัวอักษรไมถนัด สายตาไมจับอยูแตตัวหนังสือเทานั้นเงยหนามองผูฟงบาง 

3. จัดหาสื่อการเรียน ชวยการสอนอาน ไดแก เครื่องบันทึกเสียง การจัดหองเรียน เชน  

แบงกลุมฝกการอาน อานหนังสือพิมพ อานรายงาน เปนตน 

4. จัดกิจกรรมสนับสนุนการอาน เชน อานผลงานการเขียน อานบทประพันธที่ชวยกันแตง  

ประกวดอานทํานองเสนาะ อานนิทานเพื่อทายปญหา 

5. สังเกตความบกพรองในการอานของนักเรียน เชน ความไมเชื่อมั่นในตนเอง ความ 

ประหมา อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สายตาไมดี ความเคยชินในการอานในทาที่ผิด ฯลฯ เพื่อวิจารณ

แกไข 
  วิธีการสอนทักษะการเขียน 

               การเขียน คือ การเสนอแนวความคิดเห็นออกมาเปนลายลักษณอักษร ผูเขียนยอมมีเจตนา

และขอคิดเห็นในการเขียนเรื่องซึ่งผูอานควรวิเคราะหเร่ือง คนใหพบเจตาและขอคิดเห็นเหลานั้น จึง

สามารถรับสารจากผูเขียนได กระบวนการเขียนมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คิดจากขอมูลและความรู สามารถบอกจุดสําคัญของเรื่องได 
2. จัดระเบียบความคิดใหเปนลําดับตามเรื่องราว สถานที่ และเหตุผล 

3. แสดงความคิดเห็นอยางแจมแจง เรียบเรียงถอยคําในประโยคถูกตองตามหลักภาษา 

และความนิยม เรียงกลุมคําและรูปประโยคถูกตอง 

ครูควรคํานึงถึงหลักสําคัญบางประการในการสอนทักษะการเขียนดังนั้น 

     1. กอนลงมือสอนครูควรจะไดทดสอบความพรอมในการเขียนของนักเรียนดวยขอสอบ

มาตรฐานหรือขอสอบที่ครูสรางขึ้นมา  เพื่อเปนการวัดความสามารถในการสะกดคํา  การใชคํา  การ

ผูกประโยชน  และการเรียบเรียงขอความเขาดวยกัน 

    2. ครูควรปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของการมีความสามารถในการเขียน  พยายาม

ชี้ใหเห็นวาผูที่มีความสามารถดังกลาวก็อาจยึดเปนอาชีพได  นอกจากจะมีรายไดดีแลวก็มีเกียรติใน

สังคมดวย 

    3. ครูควรใหนักเรียนไดทราบวัตถุประสงคในการเขียนแตละครั้งอยางชัดเจน  พรอมทั้งบอก

ประโยชนของการฝกทักษะนั้น ๆ ดวย  และถาเปนไปไดควรใหนักเรียนรวมตั้งวัตถุประสงคในการเขียน

ดวย 
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      4. การสอนทักษะการเขียนไมวาจะเปนการเขียนเกี่ยวกับเร่ืองใดก็ตาม  ไมควรกําหนดหัว

เร่ืองใหตายตัว  นักเรียนควรจะไดมีสวนรวมในการเสนอหัวเรื่อง  หรือมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะเขียนดวย 

      5. การสอนทักษะการเขียนไมควรแยกออกมาจากทักษะอื่น ๆ  ควรจะสอนใหสัมพันธกัน

ไปกับวิชาอื่น ๆ เชน สังคมศึกษา  ศิลปะ  เปนตน 

      6. เนื่องจากทักษะการเขียนมีลักษณะคอนขางซับซอน  นักเรียนสวนใหญไมคอยสนใจ  

เกิดความทอแทและรูสึกวาไมคอยจะประสบความสําเร็จในการเรียน  ครูจึงควรพยายามใชกลวิธีจูงใจ  

และการเสริมกําลังใจหลาย ๆ รูปแบบและทําเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาที่ทําการสอน 

      7. ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหมาก  การจัดกิจกรรม  หรือการ

มอบหมายงานควรพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนแตละคน 

      8. เนื่องจากทักษะการเขียนเปนเรื่องคอนขางยากนักเรียนไมคอยประสบความสําเร็จ  ทํา

ใหเกิดอาการทอแทเบื่อหนาย  ดังนั้น  เนื้อหาหรือกิจกรรมตาง ๆ และงานที่ครูมอบหมายใหทําจึงควรมี

ระดับความยากงาย  ความสั้น  ยาว  และความสลับซับซอนแตกตางกันไปในแตละครั้ง  จะเปนการ

ชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาไดประสบความสําเร็จแมไมมากแตเปนบางสวนก็ยังดี 

      9. ครูควรพลิกแพลงการสอนทักษะโดยวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ เพื่อใหบรรยากาศในการ

เรียนการสอนนาสนใจมีชีวิตชีวาทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเขียน 

    10. ครูควรจัดกิจกรรมประกอบการสอนหลาย ๆ ประเภท  นักเรียนควรมีสวนในการ

วางแผนเพราะเปนกิจกรรมที่ใหประสบการณตรงที่นักเรียนควรไดฝกปฏิบัติดวยตนเองใหมาก 

    11. ครูควรใชส่ือการสอนชวยเพราะนอกจากจะเราความสนใจและยังทําใหนักเรียนเขาใจ

บทเรียนไดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

    12. ครูควรมีจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอยางละเอียดเดนชัด  เพื่อชวย

เร่ืองการนําเขาสูบทเรียน  การดําเนินการสอน  การจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับทักษะอื่น ๆ  

    13. ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑและเขียนประเภทตาง ๆ ดวยเพื่อฝกให

เขียนอยางมีหลักเกณฑและประเมินผลงาย 
   กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นําขาวหนังสือพิมพมายอเร่ือง 
2. ใหเขียนจดหมายเลาเรื่องการทองเที่ยวเดินทางจากประสบการณหรือสมมติ 

เหตุการณอ่ืนๆ 

3. ใหเรียงความปากเปลาและเขียนขอความอยางสม่ําเสมอ 

4. ประกวดการเขียนตามโอกาสเหตุการณสําคัญ 
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5. จัดอภิปรายกลุม กําหนดใหผูบันทึกรายงานการประชุมแลวนํามารายงานหนาชั้น 

เรียน 

   
              7.3 ดานสื่อการเรียนการสอน  
                 ส่ือการเรียนการสอน มีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ผูสอนบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนสนับสนุนในการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และ

สงผลไปถึงตัวหลักสูตรวาดีเหมาะสมเพียงใด ไดมีนักการศึกษาใหความหมายสื่อการเรียนการสอนไว

ดังนี้ 

        จินตนา  ใบกาซูยี  (2537: 11) กลาววา  ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง  วัสดุ  หรือ  

เครื่องหมายที่จัดทําขึ้น  ซึ่งมีขอมูลเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอประสบการณเรียนรูสําหรับนําไปใช

ในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด  ส่ือการเรียนการสอน

เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่ง  ที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูเนื้อหา  เกิดทักษะกระบวนการและความรูสึกนึกคิดตางๆอันจะนําไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร 

      วรวิทย  นิเทศศิลป  (2551: 16-19) จากกรวยประสบการณนี้  เอดการ  เดล  ไดจําแนกสื่อ

การเรียนรูออกเปน  3  ประเภท 

       1.  ส่ือประเภทวัสดุ  (Software)  หมายถึง  ส่ือที่เก็บความรูอยูในตัวเองซึ่งจําแนกยอย

เปน  2  ลักษณะ  คือ 

            1.1  วัสดุประเภทที่สามารถถายทอดความรูไดดวยตนเอง  โดยไมตองอาศัยอุปกรณ

อ่ืนชวย  เชน  แผนที่  ลูกโลก  หุนจําลอง 

            1.2  วัสดุประเภทที่ไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตนเอง  จําเปนจะตองอาศัย

อุปกรณอ่ืนชวย  เชน  แผนเสียง  ฟลมภาพยนตร  สไลด 

       2.  ส่ือประเภทอุปกรณ  (Hardware) 

หมายถึง  ส่ือที่เปนตัวผานที่ทําใหขอมูลหรือความรูที่ที่อยูภายในวัสดุสามารถถายทอดออกมาใชหรือ

เรียนรูได  เชน  เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องเลนแผนเสียง  เครื่องฉายสไลด 

      3.  ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ  (Techniques  and  Methods) 

หมายถึง  ส่ือที่มีลักษณะเปนแนวความคิดหรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอนซึ่งไมมีลักษณะเปน

วัสดุอุปกรณ  แตก็สามารถใชส่ือวัสดุอุปกรณเหลานั้นมาใชชวยในการดําเนินงาน  เชน  การจัดระบบ  

การสอนแบบจุลภาค  การสาธิต 
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          ลักษณะของสื่อการเรียนรู 

          ลักษณะของสื่อการเรียนรู  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาวไวดังนี้ 

ส่ือที่วัตถุประสงคเพื่อการเรียนการสอนโดยตรงตามวัฒนธรรมการเรียนรูที่เคยมีมาแลว  ทุกสิ่งทุกอยาง

รอบตัวไมวาจะเปนคน  สัตว  ส่ิงของ  สถานที่  เหตุการณ  หรือความคิดก็ตามถือเปนสื่อการเรียนรูได

ทั้งสิ้น  ข้ึนอยูกับผูเรียนไดเรียนรูกับส่ิงนั้นๆ  หรือนําสิ่งเหลานั้นเขามาสูการเรียนของเราหรือไม  ส่ือทั้ง

มวลอาจจําแนกเปนประเภทใหญๆ  ไดดังนี้ 

           1.  ส่ือส่ิงพิมพ  หมายถึง  หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ  ซึ่งไดแสดงหรือจําแนก

หรือเรียบเรียงสาระความรูตางๆ  โดยใชหนังสือที่ เปนตัวเขียน  หรือตัวพิมพเปนสื่อเพื่อแสดง

ความหมายสื่อส่ิงพิมพมีหลายประเภท  เชน  เอกสาร  หนังสือ  ตํารา  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร  

จุลสาร  จดหมาย  จดหมายเหตุ  บันทึก  รายงาน  วิทยานิพนธ 

            2.  ส่ือเทคโนโลยี  หมายถึง  ส่ือการเรียนรูที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชควบคูกับเครื่องมือ

โสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหมๆ  ส่ือการเรียนรูดังกลาว  เชน  แถบบันทึกเทปพรอม

เสียง  (วีดิทัศน)  แถบบันทึกสียง  สไลด  ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  นอกจากนี้  ส่ือเทคโนโลยียัง

หมายถึงกระบวนการตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอน  เชน  

การใชอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน  การศึกษาผานดาวเทียม 

            3.  ส่ืออ่ืนๆ  นอกจากสื่อส่ิงพิมพและสื่อเทคโนโลยีแลว  ยังมีส่ืออ่ืนๆ  ที่สงเสริมการ

เรียนการสอน  ซึ่งมีความสําคัญไมหยิ่งหยอนไปกวาสื่อ  2  ประเภทดังกลาว  เพราะสามารถอํานวย

ประโยชนใหแกทองถิ่นที่ขาดแคลนสื่อส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยี  ส่ือเหลานี้อาจแบงไดเปน  4  ประเภท

ใหญๆ  ดังนี้ 

                 3.1  ส่ือบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่มีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานซึ่งสามารถทําหนาที่ถายทอดสาระความรู  แนวคิด  เจตคติและวิธีปฏิบัติตนไปสูบุคคลอื่นสื่อ

บุคคลอาจเปนบุคลากรภายนอกระบบโรงเรียน  เชน  บุคลากรในทองถิ่นที่มีความชํานาญและ

เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพตางๆ 

                 3.2  ส่ือธรรมชาติละสื่อส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ

สภาพที่อยูรอบตัวผูเรียน  เชน  พืชผัก  ผลไม  สัตวชนิดตางๆ  ปรากฎการณ  แผนดินไหว  สภาพดินฟา

อากาศ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงวิทยบริการหรือแหลงการเรียนรู  หองสมุด  ชุมชน  สังคม  

วัฒนธรรม  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้เปนสื่อที่มีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรูซึ่งครูหาไดไมยาก 

                 3.3  ส่ือกิจกรรม/  กระบวนการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูหรือ

ผูเรียนกําหนดขึ้นเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู ใชในการฝกทักษะซึ่งตอใชกระบวนการคิด  

การปฏิบัติ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูของผูเรียน  เชน  การแสดงละครบทบาท  
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สมมติ  การสาธิต  สถานการณจําลอง  การจัดนิทรรศการ  การไปทัศนศึกษาสถานที่  การทําโครงงาน  

เกม  เพลง  การปฏิบัติตามใบงาน  ฯลฯ 

                 3.4  ส่ือวัสดุ  เครื่องมือและอุปกรณ  หมายถึง  วัสดุที่ประดิษฐข้ึนเพื่อประกอบการ

เรียนรู  เชน  หุนจําลอง  แผนภูมิ  แผนที่  ตาราง  สถิติ  กราฟ  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังรวมถึงสื่อประเภท

เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติการปฏิบัติงานตางๆ  เชน  อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร  

เครื่องมือวิชาชาง 

          ส่ือตางๆ  ที่สถานศึกษาจัดทําหรือจัดหามาใหเพื่อการเรียนรูของผูเรียน  ตองเชื่อมั่นไว

วาใหสาระการเรียนรูที่ถูกตอง  มีความหมาย  และเกี่ยวพันกับการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีคุณคา  

หองสมุดหรือศูนยส่ือเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญมากที่เนนผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

          ประโยชนของสื่อการเรียนรู 

          ส่ือกับผูเรียนรู 

           1.  เปนสิ่งที่ชวยกอใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะชวยใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น  และสามารถชวยใหเกิด

ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

           2.  ส่ือชวยความกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน  เกิดความสนุกและไมรูสึก

เบื่อหนาย 

           3.  การใชส่ือจะทําใหผูเรียนเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณเดียวรวมกัน 

           4.  ชวยใหผูเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีใน

ระหวางผูเรียนดวยกันและกับผูสอนดวย 

           5.  ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู  ชวยใหผูเรียนเกิด

ความคิดสรางสรรคจากการใชส่ือเหลานั้น 

           6.  ชวยแกปญหาระหวางความแตกตางระหวางบุคคลโดยการใชส่ือในการศึกษา

รายบุคคล 

        ส่ือกับผูสอน 

           1.  การใชส่ือวัสดุอุปกรณตางๆ  ประกอบการเรยีนการสอน  เปนการชวยให

บรรยากาศในการสอนนาสนใจยิ่งขึน้  ทาํใหผูสอนมีความสนกุสนานในการสอนมากกวาวิธกีารทีเ่คย

ใช  และเปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหเพิ่มข้ึน 

           2.  ส่ือจะแบงเบาภาระใหผูสอนในดานการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆ  เพื่อใชเปนสื่อ

การสอน  ตลอดคนคิดคนเทคนิควธิีการตางๆ  เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึน้ 
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            3.  เปนการกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหมๆ  เพื่อใช

เปนสื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตางๆ  เพื่อการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น 

       ส่ือการเรียนรูจะมีประโยชนก็ตอเมื่อผูสอนนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี  ดังนั้น  

กอนที่จะนําสื่อแตละอยางไปใช  ผูสอนควรศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน  ขอดีและ

ขอจํากัดอันเกี่ยวกับส่ือและการใชส่ือแตละอยาง  ตลอดจนการผลิตและการใชส่ือใหเหมาะสมกับ

สภาพการเรียนการสอนดวย  ทั้งนี้เพื่อใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ 

 
     การใชสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
      สายใจ  อินทรัมพรรยและสุจริต  เพียรชอบ  (2536: 325 - 326)  ผูสอนภาษาไทยถารูจัก

การผลิตสื่อการสอนประเภทงายๆ  ไดจะทุนคาใชจาย  ยิ่งถารูแหลงที่จะบริการสื่อการสอนแลวจะชวย

ขจัดการขาดแคลนอุปกรณตางๆ  ไดมาก อาจมีขอแนะนําดังนี้ 

      1.  ครูผูสอนภาษาไทยควรเก็บรูปภาพ  เพื่อทําภาพผนึกเอาไวใชสอน  อาจเก็บจากปฏิทิน

หนังสือพิมพ  นิตยสารตางๆ  เอามาสะสมไวใชในโอกาสที่จําเปน 

      2.  บทความหนังสือพิมพประจําวันที่เปนประโยชนควรตัดเก็บไว 

      3.  ขอความรวมมือจากครูศิลปะหรือวาดเขียนในการจัดทําสื่อประเภทภาพวาด  ภาพถาย  

หรือหุนจําลอง 

      4.  อาจรวมมือกับบรรณารักษ  จัดแนะนําวิธีการใชหองสมุดจัดทํารายชื่อหนังสืออาน

เพิ่มเติม  หนังสือประกอบการคนควาทํารายงานใหผูเรียน 

      5.  อาจฝกใหผูเรียนรูจักสะสมสื่อการสอนประเภทตางๆ  เชน  สมุดภาพ  ภาพวาดหรือให

รวมมือกับครูศิลปะ  ทํางานวาดเขียน  ปนหุน   ฯลฯ 

      6.  อาจจัดทําปายนิเทศในหองเรียน  สําหรับติดภาพ  ขอความ  บทความ  คําขวัญ

สุภาษิต  บทรอยกรอง  ขาวประจําวัน  เปนตน 

      7.  อาจจะขอยืมหรือขอส่ือการสอนการบริษัท  องคการ  หรือสถาบันตางๆ  เชน 

7.1  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

7.2  ศูนยโสตทัศนอุปกรณของมหาวิทยาลัยตางๆ 

7.3  สถานทูต  สถานกงสุล 

7.4  สํานักขาวของประเทศตางๆ  เชน  สํานักขาวสารอเมริกา  สํานักขาวสารญี่ปุน   

สํานักเผยแพรวัฒนธรรมอิหราน  ฯลฯ 

7.5   องคการตางๆ   ระหวางประเทศ  เชน  UNESCO,  UNICEF 
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7.6  หอสมุดแหงชาติ  หรือหองสมุดของหนวยงานตางๆ 

7.7  หนวยศึกษานิเทศก  กรม  กอง  จังหวัดและภาค 

7.8  บริษัท  หางราน  ธนาคาร  เชน  ESSO,  SHELL  ธนาคารศรีนคร 

7.9  แหลงวิชาการอื่น  เชน  วัดหรือบานเอกชน  ฯลฯ 

       8.  ในตางจังหวัดอาจจะแลกเปลี่ยนสื่อการสอนกันระหวางโรงเรียน 

       9.  อาจติดตอขอสื่อการสอนที่นิสิตฝกสอนจากสถาบันผลิตครูทําข้ึนเพื่อใชสอน 

     10.  อาจนําสื่อมวลชน  (หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  ฯลฯ)  มาใชใหเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอนมากที่สุด 

    สรุปไดวา ส่ือการสอนเปนตัวกลางที่จะชวยนําความรูไปสูผูเรียน ทําใหการเรียนการสอน

บรรลุตามจุดประสงค ประเภทสื่อการเรียนการสอนไดแก ส่ือที่เปนเครื่องมือหรืออุปกรณ ส่ือที่เปนวัสดุ 

และส่ือที่เปนเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบตางๆ 
 
             7.4 ดานการวัดผลและประเมินผล 
 ความหมาย การวัดผล (Measurement) หมายถึง วิธีการใชเครื่องมือวัดอยางใดอยางหนึ่ง

เพื่อศึกษา คนหาหรือตรวจสอบคุณลักษณะของบุคคล ผลงาน หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหไดขอมูลที่มี

ความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งของหรือบุคคลที่ตองการศึกษา เชน ไมเมตร ตาชั่ง 

การสังเกต สัมภาษณ แบบทดสอบ แบบสอบถาม เปนตน (สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ 2547: 80-81)อางมา

จาก(ภัทรา  นิคมานนท) 

 ดารกา  วรรณวนิช (2549: 402) การประเมิน(Evaluation) จะหมายถึง การตีคาหรือการให

ความหมายของผลการวัด เชน การตีคาคะแนน ที่วัดไดออกมาเปนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ

การตีคาน้ําหนักละสวนสูงที่วัดไดออกมาเปนระดับความสมบรูณของสุขภาพ เปนตน ดังนั้น  

“การประเมินผล”  จึงเปนการใชผลจากการวัดมาสูการพิจารณาเพื่อตีคาผลการวัด (evaluation 

=measurement + value judgment) ซึ่งโดยทั่วไป ครูผูสอนจําเปนตองดําเนินการประเมินอยางนอย 

2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การประเมินผลยอยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ( formative  evaluation ) 

การประเมินผลนี้ ผูสอนทําเปนระยะๆเพื่อที่จะดูวาผูเ รียนมีอุปสรรคขอขัดของ ขอมูลเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในบทยอยๆ ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกตอกระบวนการในการเรียนการสอน  การ

จัดกิจกรรมการใชส่ือและตัวผูสอนลวนเปนขอมูลที่จะเปนประโยชนตอผูสอนในการแกไข  ปรับปรุงการ

เรียนการสอนของตน  และประโยชนตอการชวยเหลือผูเรียนและชวยแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียน

ตั้งแตอยูในระดับเร่ิมตน 
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2. การประเมินผลรวมเพื่อตัดสินใจ (summative  evaluation) 

การประเมินผลนี้เปนการประเมินเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินผล  เชน  การประเมินผลปลายปเพื่อ

เลื่อนขั้น  การประเมินผลใหระดับคะแนนรายวิชาเมื่อเรียนจบ  เปนตน  การประเมินผลนี้จะชวยให

ผูเรียนไดทราบระดับความสําเร็จในการเรียนรูของตนเอง 

   สุรพันธ  ตันศรีวงศ (2538: 280) การวัดผลการเรียนเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัว

นักเรียน เพื่อตรวจสอบดูวาหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแลว เขาสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่เรียนไปแลวมากนอย

เพียงใด ซึ่งการรวบรวมขอมูลนี้จําเปนตองใชเครื่องมือหลายๆชนิดมาชวย เชน แบบทดสอบ การสังเกต 

เปนตน 

   การวัดผลการเรียน ควรวัดใหครอบคลุมสมรรถภาพของผูเรียนทั้ง 3 ดาน คือ 

1.  ดานพุทธิพิสัย 

2. ดานเจตพิสัย 

3. ดานทักษะพิสัย 

  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535: 203)  ไดสรุปเทคนิคการวัดและประเมินผลไวดังนี้ 

       1.  เทคนิคการสังเกต การสังเกตที่ดี มีดังตอไปนี้ 

            1.1  ควรสังเกตเฉพาะเปนเรื่อง ๆ ที่ตองการเทานั้น 

            1.2  ตองมีเกณฑในการสังเกต 

            1.3  ตอสังเกตดวยความละเอียดรอบคอบ 

            1.4  มีการจดบันทึกขอมูล 

            1.5  ควรใชเครื่องมือประกอบการสังเกต 

         2. เทคนิคการตรวจผลงาน  การตรวจสอบผลงานมีเทคนิคดังนี้ 

  2.1  วิธีจัดอันดับคุณภาพ  โดยอาจเรียงจากผลงานที่ดีที่สุดของนักเรียน  จนถึง

ผลงานที่ออนสุดที่สุด 

  2.2  วิธีจัดอันดับคุณภาพ  โดยใชวิธีแรกคือจัดเรียงลําดับกอน  แลวจึงแปลงอันดับให

เปนตําแหนงรอยละ 

         3. เทคนิคในการสัมภาษณ  เปนการถามดวยปากเปลา  มีเทคนิควิธีดังนี้ 

  3.1  มีการตั้งจุดมุงหมายในการสัมภาษณ 

  3.2  การเตรียมคําถามในเรื่องที่ถาม 

  3.3  สรางบรรยากาศใหมีความรูสึกที่นักเรียนอยากตอบ 

  3.4  ใหเวลาคิดและกระตุนใหเกิดความคิดแลวจึงตอบ 

  3.5  ควรมีการสัมภาษณแบบตอเนื่อง 



60 

 

  3.6  ควรมีการเก็บบันทึกการสัมภาษณทุกครั้ง 

         4. เทคนิคการทดสอบดวยขอเขียน  แบบทดสอบขอเขียนเปนการวัดผลนักเรียนโดยให

นักเรียนตอบลงในกระดาษคําตอบเปนหลัก  เทคนิควิธีการใหแบบทดสอบดวยขอเขียน  มีดังนี้ 

4.1  ควรจัดใหมีการทดสอบทั้งกอนเรียน  ระหวางเรียนและภายหลังการเรียน

 4.2  แบบทดสอบขอเขียนใชในการวัดความรู  ความเขาใจ  ไดมากกวาการวัดทักษะ 

ปฏิบตัิและเจตคติ 

  4.3  การทดสอบดวยขอเขียน  ควรมีหลายลักษณะ  ทั้งอัตนัยและปรนัย 

         กรมวิชาการ   (2542: 11) ไดใหความหมายการประเมินผลสภาพจริง  หมายถึง 

กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานของ

การตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอเด็กเหลานั้น การประเมินผลจากสภาพจริงจึงไมเนนการ

ประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของนักเรียน 

ความสามารถในการแกปญหา และการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการ

สอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนผูคนพบและผูผลิตความรู นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งเนน

การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพื่อสนองจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของสังคม 

        การประเมินผลจําแนกตามจุดประสงคของการประเมินได 4 ชนิด 

         1. การประเมินผลกอนเรียน (Placement Test)เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานเดิมของ

ผูเรียนที่จําเปนในการเรียนตอไป ผลการประเมินสามารถนําไปกําหนดจุดประสงคของการเรียนใหอยู

ในระดับที่ผูเรียนสามารถเรียนรูได หรือนําไปใชในการปรับพื้นฐานความรูเดิมไดมั่นคงขึ้น และเปนการ

ตรวจสอบวาจุดประสงคขอใดที่ผูเรียนรูแลวจะไดตัดออกไปหรือใชเปนขอมูลในการจัดกลุมผูเรียนและ

ใชเปรียบเทียบความกาวหนาของการเรียนรู 

       2. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงผลการเรียน(Formative Evaluation) เปนการประเมินใน

ระหวางที่มีการเรียนการสอนอยู เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนและตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของกระบวนการเรียนการสอน 

       3. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง(Diagnostic Evaluation) เปนการประเมินที่

ครูผูสอนกับผูเรียนที่มีปญหาทางวิชาการ เพื่อหาจุดบกพรองของเด็กและหาสาเหตุของปญหา ทําให

การสอนของครูมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น 

       4. การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน (Summative Evaluation)เปนการประเมินผล

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละระยะ เชน เมื่อส้ินเทอม กลางเทอม   และส้ินป เปนตน 

    สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2543: 210-211) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการ

ประเมินผลตามสภาพจริงไดสรุปไวดังนี้  
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       1. เปนการประเมินที่กระทําไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู

ของผูเรียน ซึ่งสามารถกระทําไดตลอดเวลา ทุกสถานการณ ทั้งที่โรงเรียน บานและชุมชน 

       2. เปนการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 

       3. เนนการพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัดและใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 

       4. เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 

       5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชีวิตจริง รวมทั้งการเชื่อมโยงการเรียนรูไปสูชีวิต

จริง 

       6. ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดาน ทั้งที่โรงเรียน บาน

และชุมชนอยางตอเนื่อง 

       7. เนนคุณภาพของผลงานที่ ผู เ รียนสรางขึ้น ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการความรู 

ความสามารถหลายๆดานของผูเรียน 

       8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดที่ซับซอน) เชนการวิเคราะห 

การสังเคราะห เปนตน 

       9. สงเสริมปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

และผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 

     10. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดกําหนดแนวทางและหลักการวัดผล

ประเมินผลการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  ดังนี้    

      1. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตองควบคูกับการเรียนการสอน  ครูจะตองทํา

หนาที่ถักทอการสอบและการสอนเปนเนื้อหาเดียวกันในกระบวนการเรียนการสอน  ครูผูสอนจะตองทํา

การประเมินผลอยางตอเนื่องทั้งกอนเรียน  ระหวางเรียน  และหลังเสร็จส้ินการเรียน 

      2. การวัดและประเมินผลการเรียน  เนนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนมากกวาเพื่อชี้ขาด

วาผูเรียนจะเปนอยางไร  การจะใชผลการวัดเพื่อพัฒนาผูเรียนไดดี  ครูตองทําหนาที่สอบวัดเอง  และ

ตองนําคําตอบที่ผิดของผูเรียนมาเปนคําถามใหม  เพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป 

      3. การวัดประเมินผลการเรียน  ตองครอบคลุมทั้งดานความรู  ทักษะพัฒนาการของผูเรียน  

และคุณธรรม  เด็กไทยยุคใหมตามพรราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ตองมีคุณลักษณะ

เกง  ดี  มีสุข  สามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

      4. การวัดและประเมินผลการเรียน  ตองใชวิธีการหลากหลาย  เครื่องมือวัดผลไมควรเปน

แบบทดสอบอยางเดียว  แตควรใชใหเหมาะกับส่ิงที่จะวัดผลอาจไดแก  แบบทดสอบ  การสังเกต

พฤติกรรม  การสัมภาษณ  แฟมสะสมงาน  หรือผลงานของผูเรียน  เปนตน 
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        5. ตามมาตรา  22  ถือวาในการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  การเรียนการสอนจึง

ตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหคิดเปน  ทําเปนและพัฒนาตามธรรมชาติของผูเรียนอยางเต็ม

ศักยภาพ  การประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางจะให

ความสําคัญแกผูเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินผลตนเอง  ประเมินผลเพื่อน  หรือใหเพื่อนประเมิน

ผูเรียน 

       6. ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ตองมีความเที่ยงตรง  โปรงใส  สามารถ

ตรวจสอบความถูกตอง  ฉะนั้นหลักฐานที่เปนผลงานที่แสดงศักยภาพของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การประเมิน   

 

    หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย (การวัดผลและประเมินผลอิง

มาตรฐานการเรียนรู 2544: 52 – 54) 

     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรแกนกลางสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งสติปญญา  ความรู  รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และ

คุณธรรม  จริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีคานิยมที่ดี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และ

เนนการสรางกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาคนและการดํารงชีวิตในสังคม มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทยและการสงเสริม ภูมิปญญาไทย ภาษาไทยไมเพียงแตเปนภาษาประจําชาติซึ่งคนไทย

ทุกคนพึงตองรักษาและสืบสานใหคงอยูตลอดไปเทานั้น  แตยังเปนเครื่องมือส่ือสารของคนในชาติที่

จะตองใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  เกิดความ

รวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ   เพื่อการดํารงชีวิตใหมีความสุขใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ    และภาคภูมิใจในการใชภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรมของชาติ 

      การวัดและประเมินผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเรียนจะตองถือวาเปนสวน

หนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งตองดําเนินการควบคูกันไป เปนการบูรณาการหรือ

ประสมประสานการวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนเขาดวยกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

ผูเรียนซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาการประเมินผลจะมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการเรียนรู   

ผลทางตรง   ก็คือจะใหขอมูลยอนกลับที่จะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สวนผลทางออม 

คือ การประเมินผลจะเปนตัวชี้นําการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงสามารถ

นําผลการประเมินทั้ง  2  ลักษณะมาใชเกิดประโยชนอยางแทจริงตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่   22  ซึ่งระบุการจัด

การศึกษาที่ยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาใหเต็มศักยภาพ
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ดังนั้นหากมุงพัฒนาการเรียนของผูเรียน  การวัดและประเมินผูเรียนทั้งระหวางการเรียนการสอน  และ

หลังการเรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน  จะตองกําหนดภาระงานใหผูเรียนไดปฏิบัติ   ผูสอน

จะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและผูเรียนในฐานะผูถูกประเมินจะ

เตรียมและฝกฝนตนเอง  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานนั้นไดจริงดวยเชนกัน 

    การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษา  เปนงานที่ตองการความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การพัฒนาทางภาษา  ดังนั้นผูปฏิบัติหนาที่วัดผลและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทยจําเปนตองเขาใจ

หลักการของการเรียนรูภาษาเพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินงานดังนี้ 

     1.  ทักษะทางภาษาทั้งการฟง  การดู  การพูด  การอาน  และการเขียน  มีความสําคัญ 

เทา ๆ กัน  และทักษะเหลานี้จะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทักษะทีละอยางจะตอง

ฝกทักษะไปพรอม ๆ กันและทักษะทางภาษาดานหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาดาน 

อ่ืน ๆ ดวย 

     2.  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิด 

เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภาษา มีประมวลคํามากจะ

ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดดวย ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับผูอ่ืน    

มีการติดตอส่ือสาร   ใชภาษาในการติดตอกับเพื่อนจึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย เมื่อผูเรียนไดใช

ภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททางวิชาการในหองเรียนและในชุมชน  จะทําใหผูเรียนไดใชภาษา

และไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง 

     3.  ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใชภาษา   

มิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาเพียงอยางเดียว  การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยกรณหรือหลักภาษา  

การสะกดคํา  การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝนการเขียน และ

พัฒนาทักษะทางภาษาของตน 

     4.  ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หลักสูตรจะตองใหความสําคัญและ

ใหความเคารพและเห็นคุณคาของเชื้อชาติ  จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใชภาษาถิ่นของ

ผูเรียน  และสามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข 

     5.  ภาษาไทยเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใชภาษาไทยเปน

เครื่องมือการแสวงหาความรู  ใชภาษาในการสื่อสาร  การคิดวิ เคราะห  การคิดสรางสรรค     

การอภิปราย   การเขียน  รายงาน   การเขียนโครงการ  การตอบคําถาม  การตอบขอทดสอบ   ดังนั้น

ครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาไทยที่เปนแบบแผนเปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียน   

ตลอดจนตองตรวจสอบและสอนการใชภาษา แกผูเรียนดวยเสมอ 
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        ดังนั้น    ผูดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทยจะตองยึดหลักการวัดและ

ประเมินผลที่ถูกตอง นั่นคือจะตองกําหนดใหชัดเจนวาตองการสิ่งใดทักษะใดจะวัดและประเมินผลจาก

สวนไหนใชเครื่องมือชนิดใดและจะสรุปผลหรือประเมินผลการเรียนรูจากการวัดอยางไร ซึ่งในการ

ประเมินผลการเรียนรูจะตองคํานึงถึงหลักสามประการ  คือ 

        ประการแรก :  การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียน 

        การประเมินผลในช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ทั้งนี้

เพราะเปาหมายของการประเมินในชั้นเรียน  คือ  การไดขอมูลเพื่อพัฒนาการเรียนของผูเรียนและ

ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน แนวคิดนี้ชี้ใหเห็นวาการประเมินผลจะตองอยูในกระบวนการ

ดําเนินงาน มิใชเหตุการณเกิดขึ้นเพียง  ครั้งเดียวแลวสรุปผลการเรียนการสอนหรือประเมินผลตอนจบ

บทเรียน  ผูสอนจะตองประเมินผลการเรียนรูตั้งแตเริ่มตนบทเรียนเพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐาน  

ประเมินผลระหวางการเรียนการสอน  โดยประเมินอยางสม่ําเสมอตลอดการสอนแตละหนวย  เพื่อให

ไดขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนผลการประเมิน  จะไดขอมูล

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนและระดับการเรียนรูของนักเรียน 

         ในกระบวนการประเมิน  ผูสอนตองตั้งเกณฑไวลวงหนาเพื่อรองรับทั้งการสอนและการ

ประเมินและตองอธิบายเกณฑที่ตองการใหผูเรียนทราบ  แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบอยาง

สม่ําเสมอ  เพื่อผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายตามเกณฑ  หรือใชเกณฑในการประเมินตนเอง 

        ประการที่สอง :  การประเมินจะตองใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

        การประเมินผลในชั้นเรียนที่ดีจะตองไดจาการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ การวัด

เพียงครั้งเดียวจะใหขอมูลที่ไมสมบูรณ  เนื่องจากเปนขอมูลของผูเรียนเพียงเวลานั้นเทานั้น การใช

ขอมูลจากหลายแหลงที่ไดมาดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดและสภาพที่เปน

จริง  มีความสําคัญตอการตัดสินใจโดยรวม  เชน  การใหระดับผลการเรียนหรือการเลื่อนระดับ ซึ่งใน

ประเด็นนี้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 26 ที่กําหนดให

สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากผลการประเมินดวยวิธีการตาง ๆ   และสอดคลอง

กับหลักการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชนกัน 

        ประการที่สาม :  การประเมินจะตองมีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได  และยุติธรรม 

        ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  เปนคุณสมบัติสําคัญของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลการ

เรียนรูของผูเรียน  ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเปนผลจากใชเครื่องมือวัดที่สามารถวัดสิ่งที่ตองการวัด  

เชน  ผูสอนตองการวัดความสามารถในการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ของผูเรียน  ผูสอน

จะตองติดตามสังเกตการใชแหลงความรูเพื่อการคนควาขอมูลในสภาพที่เปนจริงของผูเรียน  มิใชการ
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ใหผูเรียนสอบโดยการเขียนตอบ  เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับการคนควาขอมูลจากหองสมุด เพราะถือวา

เปนวิธีการโดยออมที่ไมเที่ยงตรง และไมสามารถสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนไดเพียงพอ 

    สําหรับคุณสมบัติดานความเชื่อมั่นเชื่อถือไดของขอมูลนั้น   หมายถึง  ความเชื่อถือไดและ

ความคงเสนคงวาของผลการประเมินที่ได หากการประเมินผูเรียนคนเดียวกันดวยเครื่องมือเดียวกัน  

แตใหผลการประเมินที่แตกตางกันคําถามที่จะถูกถามก็คือเคร่ืองมือมีความเชื่อถือไดเพียงใด  การ

กําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนจะชวยใหผลการประเมินมีความเชื่อถือไดมากขึ้น   ไมวาจะเปนการ

ประเมิน  โดยผูประเมินคนเดียวหรือหลายคน 

    ความยุติธรรม  หมายถึง  การใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงสิ่งที่เขารูและสามารถทําได    

กรณีผูสอนประเมินสิ่งที่ไมเคยสอนหรือใชวิธีการประเมินที่ไมสอดคลองกับการสอน  เชน  ถามเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงในขณะที่การจัดกิจกรรมการสอนเนนการหาเหตุผล และการแกปญญา ถือเปนการประเมิน

ที่ไมยุติธรรม  ความรูสึกสวนตนของผูสอนเกี่ยวกับผูเรียน มีอิทธิพลตอการประเมินผูเรียน และสามารถ

นําไปสูความเปนธรรมตอผูเรียนไดซึ่งผูสอนพึงระมัดระวังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลอง

เชื่อมโยงกับสถานการณในชีวิตจริง จะชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตนศึกษากับสภาพ

ที่เปนจริง และสามารถนําไปสูการเรียนรูการประยุกตใชความรูกับการดํารงชีวิตประจําวันไดโดยงาย 

    การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเรียนดวยวิธีการที่สอดคลองสัมพันธกับกระบวนการเรียนการ

สอนดังกลาว  จะทําใหสามารถประเมินความกาวหนาในการเรียนรูผลการเรียนรูไดอยางแมนยําและ

ยุติธรรม 

  การประเมินผลวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (คูมือครูวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2545: 17 ) 

   หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการวัดผลและการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยแบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เปนอัตราคะแนนกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน คือ  อัตราสวน  70 : 30 

 

       1. คะแนนระหวางภาคเรียน    70% 

  1)   จิตพิสัย      20% 

  2)  แฟมสะสมงาน    10% 

  3)  ภาระงาน     40% 
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     2.  คะแนนสอบปลายภาค    30% 

 

                     ระดับผลการเรียนรู 

   80 - 100   คะแนน    ระดับ   4.0  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 

75 - 79   คะแนน    ระดบั   3.5      ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 

   70 - 74    คะแนน     ระดับ   3.0  ผลการเรียนอยูในเกณฑด ี

65 - 69    คะแนน    ระดับ   2.5 ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 

                         60 - 64    คะแนน    ระดับ   2.0     ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 

55 - 59      คะแนน    ระดบั   1.5     ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 

50 – 54  คะแนน    ระดบั   1.0     ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 

  0 - 49             คะแนน    ระดับ      0      ผลการเรยีนอยูในเกณฑข้ันต่ํา  

 

                       การประเมนิคุณลักษณะอันพึง่ประสงคในดาน 

1. ความมีมนษุยสัมพนัธ   

2. ความมีวนิยั   

3. ความรับผิดชอบ   

4.  ความซื่อสัตยสุจริต   

5.  ความเชื่อมั่นในตนเอง   

6.  ความสนใจใฝรู   

7.  ความรักสามัคคี   

8.  ความกตัญูกตเวท ี  

9.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   

              10.  การพึง่ตนเอง  

                        วิธีการประเมิน 

  1. การสังเกต 

  2. มอบหมายงานเปนกลุม 

  3. ตรวจใบงาน 

  4. ตรวจภาระงาน 

  5. ตรวจแบบฝกหัด 

  6. ทดสอบ 
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    การนับเวลาเรียนเต็มของแตละวิชาใหถือปฏิบัติตามที่ปรากฏในหลักสูตร การนับเวลาเรียน

ไมนอยกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนเต็ม นักเรียนที่ขาดเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เกิน 20 % 

(จํานวน 7 คาบ) จะไดผลการเรียน ขร (ขาดเรียน) นักเรียนตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นใหมในภาค

เรียนที่เปดทําการสอน 

    สรุปไดวาการวัดผลและประเมินผลคือกระบวนการผูสอนนําผลที่ไดจากการทดสอบหรือ

วัดผลมาสรุปตีคาคุณภาพอยางมีหลักเกณฑ ซึ่งการวัดผลและประเมินผลจะมีประโยชนทั้งกับตัว

ผูเรียนและครอบคลุมในทุกดานนั้น ครูและผูเรียนจะตองรวมกันประเมินผลตามสภาพที่แทจริง ดังนั้น

การประเมินผลจึงตองมีหลากหลายรูปแบบ และเนนการประเมินพัฒนาการ และกระบวนการ

ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 
8. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

   8.1 งานวิจัยในประเทศ 
   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน  มีผูศึกษา  ดังนี้ 

   มาลี  ทักษะกรวงศ. (2541: 117) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่มีตอ

การสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิค นักเรียนที่มีอายุตางกนั

มีความคิดเห็นกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยรวม

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่มีสาขาวิชาแตกตางกันมีความคิดเห็นกับการเรียน

การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  มีความคิดเห็นกับการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ   นักเรียนที่มีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ นักเรียนที่มีระยะเวลาทํางานในสถานประกอบการแตกตางกันมีความคิดเห็นกับการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   นักเรียนที่มีลักษณะการจบ ม.3 แตกตางกันมีความคิดเห็นกับการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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    กิ่งแกว  เอี่ยมแฉลม. (2542: 70) ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ

บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัยเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ  นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน  

มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักศึกษาชั้นปที่ 1มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวามีความ

เหมาะสมมากกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพการ

จัดการเรียนการสอนโดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (บัญชีทั่วไป) และสาขาวิชาการจัดการ(การจัดการทั่วไป) มีทัศนะเกี่ยวกับ

สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและเปนรายดาน 5 ดานวามีความเหมาะสมมากกวานักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

    ระวีวรรณ  อยูสําราญ. (2545: 68) ไดศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่2 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี

บริหารธุรกิจ ผลการวิจัย พบวานักศึกษาที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการ

เรียนการสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานการวัดผลและประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     รุจินาถ  ศรีสุวรรณ. (2545: 62) ไดศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนสาขาวิชา

การขายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี พบวา นักเรียนที่มีเพศ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนทั้ง 6 ดาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นักเรียนที่เรียนระดับช้ันตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนทั้ง 6 ดาน โดยรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียน

การสอนทั้ง 6 ดาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่มี

ผูปกครองมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนทั้ง 6 ดาน โดยรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     สิริพร  หอมดี. (2545: 71) ไดศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิ ชาบัญชีของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ  ผลการวิจัย

พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีวามีความเหมาะสม

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักศึกษาที่ผูปกครองมีรายไดตอ

เดือนตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีวามีความเหมาะสมโดยรวมแตกตางกัน
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อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเนื้อหาวิชาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   เพ็ชรัตน  ขวัญสังข.(2546: 93) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็น

ตอการเรียนวิชาพิมพดีดตางกันโดยรวมและรายดานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาดานเนื้อหาหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีกลุม

วิชาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดตางกันโดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวากลุมวิชาการขายและกลุมวิชาการบัญชี

มีความคิดเห็นแตกตางกันในดานเนื้อหาหลักสูตรและดานครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนวิชา

พิมพดีดตางกันโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่มีประสบการณคอมพิวเตอร

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดตางกันโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

    เรณู  สัจจะเวทะ.(2546: 73 ) ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดชาง นักศึกษาที่มีอายุ อาชีพและรอบการเรียน

ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักศึกษาที่มีความรูเดิมตางกันมีความ

คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพณิชยกรรม โดยรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพณิชยกรรม โดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาที่เรียนจํานวนชั่วโมงตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพณิชยกรรม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

    จันทิมา  บุญพยุง.(2547: 62) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน พบวานักเรียนมี

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก นักเรียนที่มีเพศตางกัน 

และนักเรียนที่มีผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและราย

ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความ

คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนและ
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ดานการวัดผลและประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานหลักสูตรและ

ดานวิธีสอน นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

   ดวงดี  ศรีสม. (2549: 70) ไดศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี มีความคิดเห็นตอการเรียน

วิชาพิมพดีดไทย โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวานักเรียนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดไทยดานเนื้อหาและ

หลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มีสาขาตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การเรียนวิชาพิมพดีดไทย โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการการเรียนวิชาพิมพดีดไทย โดยรวมทุกดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีความสนใจและไมสนใจมีความ

คิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดไทย โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวาดานการวัดผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนดานเนื้อหา

หลักสูตรดานวิธีการสอน ดานครูผูสอน ดานสื่อการสอน และดานการวัดผล แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

    นงลักษณ  ตระกูลวงศ. (2549: 96) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน สาขางาน

การบัญชี ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผลและดานกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยรวมและทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอน สาขางานการบัญชี โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนดานการจัดการ

เรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล และดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สวนดานเนื้อหาวิชาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    เบญญา เวียงหฤทัย. (2551: 65) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเรียนการสอนวชิางานธรุกจิโดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีผูปกครองอาชีพตางกันที่มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ โดยรวมและรายดานกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ผูปกครองประกอบอาชีพนักธุรกิจ – คาขาย – รับจาง 

มากกวานักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการ – พนักงานรัฐวิสาหกิจและนักเรียนที่มี

ผูปกครองรายไดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ 
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โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน

เนื้อหาวิชา ดานครูผูสอน ดานการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 สวน

นักเรียนที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ

เรียนการสอนวิชางานธุรกิจ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยนักเรียนที่สนใจประกอบอาชีพทางธุรกิจมีความคิดเห็นวาการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจเหมาะสม

มากกวานักเรียนที่สนใจประกอบอาชีพที่ไมใชธุรกิจ   
   8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
    เฮลท  และแพทรซี่.  (สมคะเน  ค้ําจุน.  2528: 30;  อางอิงจาก Health; & Perty. 1982: 26)  

ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน  โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียน

ไมเต็มเวลา  จากการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญตองการอาจารยผูสอนที่มีความกระตือรือรน  มี

ความรูดี  ตองการเรียนเนื้อหาวิชาที่นาสนใจมีประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพได

อยางดี 

    โรไมน  (อุมาพร  สกลรักษ.2543:  30 ; อางอิงจาก  Romine.  1974: 136)  ไดศึกษา

บรรยากาศที่เกี่ยวกับการสอน  ที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูไดดีข้ึน  โดยสํารวจความคิดเห็นจาก

อาจารยคณะตาง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยโคโรลาโด  สหรัฐอเมริกา  บรรยากาศที่จะทําใหการ

สอนมีประสิทธิภาพ  คือ 

     1. บุคลิกภาพของครู  เปนผูกระฉับกระเฉง  มีอารมณขัน  มีความกระตือรือรน  สนใจใน

วิชาที่ตนสอน 

     2. ดานการจัดเตรียมการสอน  มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี  ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจ

วิชาที่ตนสอน 

     3. ดานการสอน  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน  มิใชเปนเพียงผูฟง 

     4. ดานเนื้อหา  ครูตองพูดชัดเจนใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด 

     5. ดานการประเมินผล  การใชขอมูลยอนกลับ  การเสริมแรงทางการเรียนตองมีการ

ทดสอบหรือรายงาน  เมื่อประเมินผลแลวตองแจงใหผูเรียนทราบ  และใหรูสาเหตุที่เปนเชนนั้นดวย 

     6. ดานชวยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม  มีการจัดเวลาเพื่อสอนนักเรียนเปนกลุมพิเศษ 

(กองการศึกษาสงเคราะห  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  2544:  31;  อางอิงจาก  

Christine  Ward.  2000:  4-8)  ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปน

ศูนยกลางวา  เด็กทุกคนมีความสามารถเรียนรูไดโดยธรรมชาติ  ประสบการณทั้งหมดของเด็กจะถูก

นําเขากระบวนการทางสมองโดยอัตโนมัติ  เพราะฉะนั้นเด็กแตละคนมีวิธีการในการทํางานหรือการ

เรียนไมเหมือนกัน  แตเด็กจะเรียนไดผลดีที่สุด  เมื่ออยูในสิ่งแวดลอมที่ปราศจากการขูเข็ญบังคับ  และ
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เด็กสามารถที่จะเรียนเนื้อหาในหลักสูตรไดทุกคน  หากหลักสูตรนั้นตรงกับความถนัดของเด็กและครู

เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู คือ ครูตองมีความรู ความเขาใจของวัตถุประสงคของหลักสูตร

ใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล จัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหมีลักษณะ

จูงใจ  เกิดความสนใจใฝรู 

     จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ที่นําเสนอขางตน  แสดงใหเห็นวา การเรียนการสอน  

ประกอบดวย เนื้อหาวิชา การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล      

ซึ่งองคประกอบดังกลาวเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการเรียนการสอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความ

คิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู  

ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล เพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัดําเนินการวิจยัตามขั้นตอนดังนี ้

  1. การกาํหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 

พณิชยกรรม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา            
              กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  4  สาขางาน  คือ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี  สาขา

งานการขาย สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จากการเปดตารางขนาดของ

กลุมตัวอยางสําหรับศึกษาคาเฉลี่ยของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % คาความคลาดเคลื่อน   

± 5 %  ( ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.2537: 106)  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 255 คน แลวทําการสุม

ตัวอยางดวยวิธีแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ตามตัวแปรสาขางาน  ดังแสดงตาม

ตาราง 
 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของนักเรียน จําแนกตามสาขางาน 
 

 
สาขางาน 

 
ประชากร 

 
กลุมตวัอยาง 

คอมพิวเตอรธรุกิจ 241 99 

การบัญช ี 200 82 

การขาย 110 45 

การเลขานุการ 70 29 

รวม 621 255 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดย

แบงแบบสอบถามออกเปน 2  ตอน  ดังนี้ 

     ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ  (Check  list)  ไดแก   เพศ   สาขางาน  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ความคาดหวังใน

อาชีพ 

      ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

โดยจําแนกเปน  4  ดาน  ไดแก   ดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน   

ดานการวัดผลและประเมินผล   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  

Scale)   โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

      คําถามแตละขอมีคาระดับความคิดเห็นใหเลือกตอบ 5 ระดับ 

  เห็นดวยในระดับมากที่สุด  ใหคะแนน  5  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับมาก   ใหคะแนน 4  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับนอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับนอยที่สุด  ใหคะแนน  1   คะแนน 

 

             ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

                ผูวิจัยจะดําเนินการสรางเครื่องมือ  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

       1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ที่เปนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษาเพื่อ

กําหนดแนวทางและขอบเขตในการออกแบบสอบถามตามหัวขอที่กําหนดและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

ที่จะเก็บขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

      2. ศึกษาวิธีเขียน สอบถามและสัมภาษณนักเรียน เพื่อรวบรวมขอมูลเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

2 ใน 4 ดาน  ดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผลและ

ประเมินผล 
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     3. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  

2  ใน  4  ดาน ประกอบดวย ดานเนื้อหาวิชา จํานวน 14 ขอ ดานการจัดการเรียนรู 17 ขอ ดานสื่อการ

เรียนการสอน 8 ขอ และดานการวัดผลและประเมินผล 12 ขอ รวมทั้งสิ้น 51 ขอ เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุมความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ทั้ง 4 ดาน 

     4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขใหสมบรูณ 

     5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ  แกไข  จากอาจารยที่ปรึกษาแลวเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุพีร ล่ิมไทย, อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย, 

อาจารยศศิมา กานยะคามิน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา(Content Validity)เพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอง ความชัดเจนของภาษา โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังนี้ 

  +1   หมายถึง   แนใจวาขอความนั้นมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการวัด 

    0   หมายถึง   ไมแนใจวาขอความนั้นมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการวัด 

   -1   หมายถึง   แนใจวาขอความนั้นไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการวัด 

     จากการบันทึกผลคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนในแตละขอ แลวนํามาหา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เลือกขอคําถามที่มีคาเทากับ 0.66 – 1.00 ไดขอคําถามที่ผานเกณฑ

จํานวน 51 ขอ  ไมผานเกณฑ 2 ขอ 

    6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  นําเสนออาจารยที่

ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบอีกครั้ง  แลวนํามาแกไขใหสมบูรณกอนไปทดลองใช  

    7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นักเรียนตอบ

แบบสอบถามสมบรูณครบถวนทั้งฉบับ  จํานวน 30 คน   แลวนําผลที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่น 

( Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha - Coefficient)  ตามวิธีการ

ของครอนบัค  (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.9159 

    8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบรูณแลวนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยกับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ตามขั้นตอนดงันี ้

      1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหในเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในการเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ 

      2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือแนะนําตัว เพื่อไปเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม 4 สาขางาน คือ คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การ

ขายและการเลขานุการ โดยผูวิจัยไดชี้แจงนักเรียนเพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการตอบ

แบบสอบถามกอน จากนั้นควบคุมติดตามเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในวันที่ 1-2  กันยายน 2553  

จํานวน 255 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 255 ฉบับมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ100 

      3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได ไปตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 

หลังจากนั้นนําขอมูลของแบบสอบถามแตละชุดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิต 

 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
    การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะนําแบบสอบถาม   ที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห

ดังนี้  

      1. วิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยคํานวณหาคาความถี่

และคารอยละ 

     2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ที่เปนตัวแปร 4 ดาน ดานเนื้อหาวิชา   ดานการจัดการเรียนรู   ดานสื่อ

การเรียนการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวม รายดานและรายขอ โดยการคํานวณหา

คาเฉลี่ย (  ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition)  จากแบบสอบถามตอนที่ 2  โดยมี

การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถงึ  เห็นดวยมากทีสุ่ด 

  คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถงึ  เห็นดวยมาก 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถงึ  เห็นดวยปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

X
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      3.  วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 จําแนกตามตัวแปรอิสระ คือ  เพศและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยใชการทดสอบคา ( t-test) 

     4.  วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   จําแนกตามตัวแปร คือ  สาขางานและความคาดหวังในอาชีพ    

เปนการทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว  (One-way  Analysis of Variance) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ

ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช LSD (Least Significant Difference) 

 

5. สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูล 

     5.1 สถิติพืน้ฐานไดแก 

           5.1.1  คารอยละ( Percentage) 

           5.1.2  คาเฉลี่ยโดยใชสูตร  ( Mean) ( ชูศรี วงศรัตนะ. 2546 : 35 ) 

 

 

 

เมื่อ  X   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 

   ∑ Χ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N           แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 

1.1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสูตร  

(ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 65) 

 
เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละระดับยกกําลงัสอง 

              ∑ 2X)(  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลงัสอง 

    N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 1)N(N

2X)(2XNS.D. −
∑ ∑−=

 = ∑ Χ  

     N  
X
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5.2  สถิติวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

                   5.2.1 หาความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด  โดยใชสูตร   

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 1)  

 

 
 

เมื่อ  IOC  แทน        ดัชนีความสอดคลอง 

∑R   แทน        ผลรวมของความคดิเห็นผูเชีย่วชาญ 

  N  แทน         จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

                  5.2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยใชสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α-coefficient)   (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2549: 14)  

 

    ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−

−
= 2

2

1
1 x

i

S
S

k
kα  

 
เมื่อ α  แทน คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื 

     K แทน จํานวนสวนยอยหรือขอคําถามของเครื่องมือ 

                2
iS  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

                          2
xS       แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของ   

เครื่องมือวัด 

 

5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  

      5.3.1  เปรียบเทียบ ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

คาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที   (t-test ) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 165) 

 

   t = 
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2
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BMS

เมื่อ      t   แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาในการแจกแจงแบบ (t-test ) 

    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่1 

    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

    แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1  

    แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

    แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1  

    แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 

 

   5.3.2 เปรียบเทียบ ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

คาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม  โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546: 236) 

   

F   =        
W

B

MS
MS

    

 

                         เมื่อ      F      แทน      คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 

                                  แทน  ความแปรปรวน (Mean Square) ระหวางกลุม 

                       แทน ความแปรปรวน (Mean Square) ภายในกลุม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา  ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ  และการแปลผลตามลําดับดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  N     แทน       จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  X      แทน       คาเฉลี่ย (Mean) 

.  S.D.   แทน       คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  t     แทน       คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t - distribution 

  F     แทน       คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F- distribution 

  P     แทน       คาความนาจะเปน (Probability) 

  df     แทน       ระดับช้ันของความเปนอิสระ (Degrees  of  Freedom) 

  SS     แทน       ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum  of  Squares) 

  MS    แทน       คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean of  Squares) 

        **     แทน       มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
             ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน  

ตามลําดับดังนี้ 

    ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของนักเรียน  

    ตอนที่ 2  การวิเคราะหความคิดเหน็ที่มีตอการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ 2  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เปนรายดาน 

    ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความคิดเหน็ที่มีตอการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ 2  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

จําแนกตามตวัแปร  เพศ  สาขางาน  ระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคาดหวงัในอาชีพ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
    ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม     
     ในตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภท

วิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดยนําเสนอในรูปของความถี่และรอยละ  ปรากฎ

ผลดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของนักเรียน  จําแนกตาม  เพศ  สาขางาน  ระดับ 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ความคาดหวังในอาชพี 
 

สถานภาพ คาความถี ่ คารอยละ 

1. เพศ   

 1.1  ชาย 10 3.9 

 1.2  หญิง 245 96.1 

 รวม 255 100 

2. สาขางาน   

 2.1  คอมพิวเตอรธุรกิจ 99 38.8 

 2.2  การบัญชี 82 32.2 

 2.3  การขาย 45 17.6 

 2.4  การเลขานุการ 29 11.4 

 รวม 255 100 

3. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  **   

 3.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  3.00            157 61.6 

 3.2  คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.00 ข้ึนไป 98 38.4 

 รวม 255 100 

4. ความคาดหวังในอาชีพ   

 4.1  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 94 36.9 

 4.2  พนักงานบริษัท 96 37.6 

 4.3  ประกอบธุรกิจสวนตัว 65 25.5 

 รวม 255 100 
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    ** เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way  Analysis of Variance) ปรากฏผล 

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 (N=18) จึงปรับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเหลือ 2 ระดับและใช

การทดสอบคาที (t-test) ปรากฏผลตามตาราง 1 

   จากตาราง 1 พบวานักเรียนตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน  สวนใหญเปนนักเรียนหญิง

คิดเปนรอยละ 96.1 เปนนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  คิดเปนรอยละ 38.8  ระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00  คิดเปนรอยละ 61.6   และมีความคาดหวังในอาชีพ

พนักงานบริษัท  คิดเปนรอยละ 37.6   
 

   ตอนที่  2  การวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

เปนรายดาน ในตอนนี้เปนการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นที่มี

ตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภท

วิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รวม 4 ดาน คือ  ดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการ

เรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานการวัดผลและประเมินผล โดยจําแนกตามเพศ  สาขางาน  

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคาดหวังในอาชีพ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 2 - 6 
 

ตาราง 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2 โดยรวมและรายดาน 
  

  ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ 

  อาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       

 

S.D. 

ระดับความ 

เหมาะสม 

  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

  ดานเนื้อหาวิชา 3.85 0.53 มาก 

  ดานการจัดการเรียนรู 3.80 0.58 มาก 

  ดานสื่อการเรียนการสอน 3.34 0.85 ปานกลาง 

  ดานการวัดผลและประเมินผล 3.89 0.60 มาก 

รวม 3.76 0.52 มาก 
 

    จากตาราง 2 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูใน

X
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ระดับมาก  ( X  = 3.76)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  เกือบทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก ยกเวนดานสื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง   
 

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2 ในดานเนื้อหาวิชาโดยรวมและรายขอ 
 

ขอ ความคิดเหน็ดานเนื้อหาวิชา  S.D. ระดับ 

1 เนื้อหารายวิชาครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 3.90 0.73 มาก 

2 เนื้อหาแตละหนวยการเรียนมีความสอดคลองกัน 3.90 0.65 มาก 

3 เนื้อหาวิชาจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก 3.86 0.77 มาก 

4 เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงที่เรียน 3.93 0.77 มาก 

5 เนื้อหาวิชามีความตอเนื่องจากพื้นความรูเดิม 3.84 0.75 มาก 

6 เนื้อหาวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ 3.76 0.78 มาก 

7 เนื้อหาวิชาสามารถชวยฝกทักษะการฟง การพูด  

การอาน  การเขียนไดครบถวน 

3.98 0.78 มาก 

8 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาไทยในการสื่อสารได

อยางถูกตอง 

3.91 0.77 มาก 

9 เนื้อหาวิชาชวยสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและ 

การเขียน 

3.73 0.83 มาก 

10 เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค

ในการใชภาษาไทย 

3.78 0.83 มาก 

11 เนื้อหาวิชาสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพได 

3.90 0.75 มาก 

12 เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3.67 0.84 มาก 

13 เนื้ อหาวิชาสง เสริมให ผู เ รียนมีทัศนคติที่ ดีตอวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

3.82 0.81 มาก 

14 เนื้อหาวิชาทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 

3.93 0.75 มาก 

รวม 3.85 0.53 มาก 
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 จากตาราง 3  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มี

ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานเนื้อหาวิชา  โดยรวมและรายขอวา

มีความเหมาะสมอยูในระดับ  
 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2 ในดานการจัดการเรียนรูโดยรวมและรายขอ 

 

ขอ ความคิดเหน็ดานการจัดการเรียนรู  S.D. ระดับ 

1 ผูสอนวางแผนการสอนอยางเปนระบบครอบคลุม

เนื้อหาวิชา 

3.92 0.85 มาก 

2 ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 3.85 0.84 มาก 

3 ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนที่กระตุนความสนใจของ

ผูเรียน 

3.78 0.86 มาก 

4 ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน 3.83 0.80 มาก 

5 ผูสอนเลือกจัดกิจกรรมการสอนจากงายไปหายาก 3.82 0.81 มาก 

6 ผูสอนเนนการฝกปฏิบัติมากกวาทฤษฎีเพื่อใหผูเรียน 

เกิดทักษะการเรียนรูการใชภาษา 

3.80 0.83 มาก 

7 ผูสอนสามารถฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติเพื่อ 

ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะกับสถานการณตางๆในสังคม 

3.82 0.75 มาก 

8 ผูสอนใชวิธีการสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 

เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณการใชภาษา 

ในทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

3.86 0.73 มาก 

9 ผูสอนใชวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูและ 

ประสบการณซึ่งกันและกัน 

3.81 

 

0.81 

 

    มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอ ความคิดเหน็ดานการจัดการเรียนรู  S.D. ระดับ 

10 ผูสอนใชวิธีการบูรณาการความรูเพื่อใหผูเรียนนําความรู 

และทักษะผสมผสานกันไปสรางสรรคผลงานทางธุรกิจ 

3.78 

 

0.77 

 

มาก 

11 ผูสอนเนนการการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิด 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

3.89 

 

0.83 มาก 

12 ผูสอนสามารถสรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน 3.72 0.89 มาก 

13 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยาง

อิสระ 

3.90 

 

0.83 

 

มาก 

14 ผูสอนสนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิจารณ 

การปฏิบัติกิจกรรมของเพื่อนรวมชั้นเรียน 

3.73 0.77 มาก 

15 ผูสอนอภิปรายใหคําแนะนําในการแกไขขอบกพรอง

จากการปฏิบัติกิจกรรม 

3.79 0.84 มาก 

16 ผูสอนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะ

ดานภาษาอยางสม่ําเสมอ 

3.72 0.84 มาก 

17 ผูสอนจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ในสถานการณจริง เชน การประกวดแขงขัน  

การพูดหนาเสาธง 

3.56 0.88 มาก 

รวม 3.80 0.58 มาก 

 

  จากตาราง 4  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานการจัดการเรียนรูโดยรวมและ

รายขอวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2  ในดานสื่อการเรียนการสอนโดยรวมและรายขอ 

 

ขอ ความคิดเหน็ดานสื่อการเรียนการสอน  S.D. ระดับ 

1 มีการใชหองบันทึกเสียงเปนสื่อชวยใหผูเรียนพัฒนา 

ทักษะการพูดและการอานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.23 1.02 ปานกลาง 

2 หองบันทึกเสียงมีอุปกรณที่มีคุณภาพ 3.16 1.05 ปานกลาง 

3 อุปกรณในหองบันทึกเสียงอยูในสภาพพรอมใชงาน 3.09 1.10 ปานกลาง 

4 มีการใชวิทยุเปนสื่อชวยใหผูเรียนสนใจและสนุกสนาน

ในการเรียน 

3.22 1.13 ปานกลาง 

5 มีการจัดทําปายนิเทศที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาใน

หองเรียน 

3.48 0.98 ปานกลาง 

6 หนังสืออานนอกเวลาเรียนมีจํานวนเพียงพอกับผูเรียน 3.58 0.95 มาก 

7 นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพในหองสมุดมีความ

ทันสมัยและมีใหเลือกหลากหลาย 

3.60 0.97 มาก 

8 มีการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการใชภาษาไทยมา 

บรรยายเปนครั้งคราว 

3.34 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.85 ปานกลาง 

 

     จากตาราง 5  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานสื่อการเรียนการสอน  โดยรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เกือบทุกขอมีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลาง  สวนขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คือ นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพใน

หองสมุดมีความทันสมัยและมีใหเลือกหลากหลาย และหนังสืออานนอกเวลาเรียนมีจํานวนเพียงพอ

กับผูเรียน  
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 ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

       เพื่ออาชีพ 2 ในดานการวัดผลและประเมินผลโดยรวมและรายขอ 

 

ขอ ความคิดเหน็ดานการวัดผลและประเมินผล  S.D. ระดับ 

1 มีการกําหนดเกณฑวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบ

อยางชัดเจน 

3.81 0.91 มาก 

2 ผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑวัดผลและ

ประเมินผล 

3.87 0.87 มาก 

3 การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

และจุดประสงคการเรียนรู 

3.87 0.77 มาก 

4 มีการประเมินความพรอมของผูเรียนกอนทํากิจกรรม 3.83 0.81 มาก 

5 มีการวัดผลและประเมินทักษะการพูดในโอกาสตางๆ 3.82 0.85 มาก 

6 การวัดผลและประเมินผลการเขียนเชิงธุรกิจ เชน 

การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนขอความโฆษณา 

3.86 0.86 มาก 

7 มีการวัดผลและประเมินผลทักษะการอานเพื่อวิเคราะห 

จากสื่อส่ิงพิมพตางๆเชน  เร่ืองสั้น   วรรณคดี    

นิทานพื้นบาน 

3.90 0.82 มาก 

8 มีการวัดผลและประเมินผลทักษะการฟงจากการฟงเพื่อ

สรุปขาวสารสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ 

3.81 0.85 มาก 

9 แบบประเมินการนําเสนอผลงานมีเกณฑการให 

คะแนนชัดเจน  เขาใจงาย  และปฏิบัติได 

3.89 0.86 มาก 

10 มีการเก็บคะแนนจิตพิสัย เชน การแตงกาย การเขาชั้น

เรียนตรงเวลา มารยาทในชั้นเรียนอยางจริงจัง 

4.05 0.85 มาก 

11 ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เชน  

การทดสอบ  การรายงานกลุม  แบบฝกหัด   การสังเกต  

การอภิปรายและแฟมสะสมงาน 

4.04 0.80 มาก 

12 แจงผลการวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบทุกครั้ง 3.99 0.89 มาก 

รวม 3.89 0.60 มาก 
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   จากตาราง 6  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มี

ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานการวัดผลและประเมินผล  

โดยรวมและรายขอวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

 
  ตอนที่  3 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

  การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มาเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยจําแนกตามตัวแปรอิสระ  ดังนี้    

  3.1  การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยมา

เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใช  t - test  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 7  

 

ตาราง 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จําแนก

ตามเพศ  โดยรวมและรายดาน 

 

  ความคิดเหน็ดานตาง ๆ 
เพศชาย (N= 10) เพศหญงิ(N=245) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

  ดานเนื้อหาวิชา 3.99 0.60 3.84 0.52 0.83 0.41 

  ดานการจัดการเรียนรู 3.84 0.47 3.79 0.59 0.23 0.82 

  ดานสื่อการเรียนการสอน 3.48 0.79 3.33 0.86 0.52 0.61 

  ดานการวัดผลและประเมินผล 3.85 0.39 3.90 0.61 0.24 0.81 

รวม 3.82 0.48 3.76 0.52 0.37 0.72 

 

  จากตาราง  7 พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิง  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมและรายดานวามีความเหมาะสม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 



89 

 

  3.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  โดยรวมและแยกเปนรายดาน  

จําแนกตามสาขางาน  โดยผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ และทดสอบความแตกตางโดย

วิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance)  ปรากฏผลดังแสดงใน

ตาราง  8 

 

ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จําแนกตามสาขางาน  โดยรวมและรายดาน 

 

ความคิดเห็นดานตาง ๆ 

                                                สาขางาน 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

(N=99) 

การบัญช ี

(N=82) 

การขาย 

(N=45) 

การเลขานุการ 

(N=29) 

รวม 

(N=255) 

 

 SD  SD  SD  SD  SD ระดับ 

  ดานเนื้อหาวิชา 3.64 0.52 3.96 0.33 4.02 0.54 3.98 0.73 3.85 0.53 มาก 

  ดานการจัดการเรียนรู 3.56 0.51 3.98 0.45 3.95 0.48 3.83 0.93 3.80 0.58 มาก 

  ดานสื่อการเรียนการสอน 3.12 0.88 3.33 0.82 3.92 0.44 3.17 0.95 3.34 0.85 ปานกลาง 

  ดานการวัดผลและประเมินผล 3.63 0.57 4.12 0.45 4.01 0.53 3.99 0.82 3.89 0.60 มาก 

รวม 3.53 0.48 3.90 0.36 3.98 0.45 3.81 0.79 3.76 0.52 มาก 

 

   จากตาราง 8 พบวา  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

ทั้ง 4 สาขางาน ไดแก คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การขายและการเลขานุการ  มีความคิดเห็นที่มีตอ

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยมีคา

เทากับ  3.53   3.90   3.98  และ 3.81 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละดานของ  

4 สาขางานรวมกัน พบวา มีความคิดเห็นตอดาน ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู  ดานการ

วัดผลและประเมินผล วามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานสื่อการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

 

 
 

X X X X X



90 

 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จําแนกตามสาขางาน โดยรวมและราย

ดาน 

 

ความคิดเห็นดานตาง ๆ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

ดานเนื้อหาวิชา ระหวางกลุม 3 7.01 2.34 9.30** 0.00 

 ภายในกลุม 251 63.07 0.25   

 รวม 254 70.08    

ดานการจัดการเรียนรู ระหวางกลุม 3 9.56 3.19 10.43** 0.00 

 ภายในกลุม 251 76.73 0.31   

 รวม 254 86.30    

ดานสื่อการเรียนการสอน ระหวางกลุม 3 20.59 6.87 10.50** 0.00 

 ภายในกลุม 251 164.16 0.65   

 รวม 254 184.76    

ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม 3 11.85 3.95 12.57** 0.00 

 ภายในกลุม 251 78.84 0.31   

 รวม 254 90.69    

รวม ระหวางกลุม 3 9.28 3.09 13.02** 0.00 

 ภายในกลุม 251 59.59 0.24   

 รวม 254 68.87    

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 9 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   

ที่มีสาขางานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมและ

รายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงไดทดสอบเปนรายคูโดยใช LSD (Least 

Significant Difference) ปรากฎผลดังแสดงในตาราง  10 – 14 
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ตาราง 10 การทดสอบรายคูความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดานเนื้อหาวิชา จําแนกตาม

สาขางาน   
 

สาขางาน 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ 

3.64 3.96 3.98 4.02 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.64 -    0.32**    0.38** 0.34 

การบัญชี 3.96  - 0.06 0.02 

การขาย 3.98   - 0.04 

การเลขานุการ 4.02    - 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

    จากตาราง 10  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

2  ดานเนื้อหาวิชาวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตาราง 11 การทดสอบรายคูความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดานการจัดการเรียนรู จําแนก

ตามสาขางาน  
 

สาขางาน 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ 

3.56 3.83 3.95 3.98 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.56 -    0.42**   0.39** 0.27 

การบัญชี 3.83  -          0.33 0.15 

การขาย 3.95   - 0.12 

การเลขานุการ 3.98    - 

  

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

    จากตาราง 11 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

2   ดานการจัดการเรียนรูวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01   สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X
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ตาราง 12 การทดสอบรายคูความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดานสื่อการเรียนการสอน  

จําแนกตามสาขางาน   
 

สาขางาน 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ 

3.12 3.17 3.33 3.92 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.12 - 0.20   0.79** 0.04 

การบัญชี 3.17  -   0.59** 0.16 

การขาย 3.33   -    0.75** 

การเลขานุการ 3.92    - 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

     จากตาราง 12 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขางานการขาย มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ดานสื่อการเรียนการ

สอนวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานการบัญชีและสาขางานการ

เลขานุการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตาราง 13 การทดสอบรายคูความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดานการวัดผลและประเมินผล  

จําแนกตามสาขางาน   
 

สาขางาน 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ 

3.63 3.99 4.01 4.12 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.63 -    0.49**   0.38** 0.36 

การบัญชี 3.99  -          0.11 0.13 

การขาย 4.01   - 0.02 

การเลขานุการ 4.12    - 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

  จากตาราง 13 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ 

อาชีพ 2  ดานการวัดผลและประเมินผลวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตาราง 14 การทดสอบรายคูความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จําแนกตามสาขางาน โดยรวม 
 

สาขางาน 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ การบัญชี การขาย การเลขานุการ 

3.53 3.81 3.90 3.98 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 3.53 -    0.37**   0.45** 0.28 

การบัญชี 3.81  -         0.08 0.09 

การขาย 3.90   - 0.17 

การเลขานุการ 3.98    - 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

   จากตาราง 14 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

2 โดยรวมวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  

 

  3.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   โดยผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยมา

เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใช  t - test  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตาราง 15 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จําแนก

ตามระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยรวมและรายดาน 

 

  ความคิดเหน็ดานตาง ๆ 

คะแนนเฉลีย่สะสม 

ต่ํากวา 3.00 (N=157) 

คะแนนเฉลีย่สะสม 

3.00 ข้ึนไป(N=98) t p 

X  S.D. X  S.D. 

  ดานเนื้อหาวิชา 3.83 0.56 3.88 0.47  0.68 0.50 

  ดานการจัดการเรียนรู 3.76 0.59 3.86 0.57  1.39 0.17 

  ดานสื่อการเรียนการสอน 3.49 0.82 3.10 0.86  3.62** 0.00 

  ดานการวัดผลและประเมินผล 3.86 0.60 3.95 0.60  1.27 0.21 

รวม 3.76 0.54 3.76 0.49  0.07 0.95 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  จากตาราง  15 พบวา นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และนักเรียนที่มีระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวม  

วามีความเหมาะสม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสื่อ

การเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ํา มีความคิดเห็นวาเหมาะสมกวานักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนดาน

เนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 
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   3.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  โดยรวมและแยกเปนรายดาน  

จําแนกตามความคาดหวังในอาชีพ  โดยผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ และทดสอบความ

แตกตางโดยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way Analysis of Variance)  ปรากฏผลดัง

แสดงในตาราง  16 

 

ตาราง 16 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จําแนกตาม

ความคาดหวังในอาชีพ  โดยรวมและรายดาน 

 

  ความคิดเห็นดานตางๆ 

ความคาดหวังในอาชีพ 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

(N=94) 

พนักงานบริษัท 

 

(N=96) 

ประกอบธุรกิจ

สวนตัว 

(N=65) 

รวม 

 

(N=255) 

 

 SD  SD  SD  SD ระดับ 

  ดานเนื้อหาวิชา 3.84 0.49 3.86 0.53 3.85 0.57 3.85 0.53 มาก 

  ดานการจัดการเรียนรู 3.83 0.58 3.79 0.62 3.76 0.53 3.80 0.58 มาก 

  ดานสื่อการเรียนการสอน 3.29 0.91 3.44 0.78 3.26 0.86 3.34 0.85 ปานกลาง 

  ดานการวัดผลและประเมินผล 3.99 0.59 3.88 0.58 3.78 0.62 3.89 0.60 มาก 

รวม 3.78 0.52 3.77 0.53 3.71 0.51 3.76 0.52 มาก 

 
 

 จากตาราง 16 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้ง 3 

กลุมความคาดหวังในอาชีพ ไดแก รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจสวนตัว 

 มีความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก  (คาเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.78  3.77 และ 3.71 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแต

ละดานของ 3 กลุมความคาดหวังในอาชีพรวมกัน พบวา มีความคิดเห็นตอดาน ดานเนื้อหาวิชา 

ดานการจัดการเรียนรู  ดานการวัดผลและประเมินผล วามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานสื่อ

การเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

 

 

 

X X X X
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จําแนกตามความคาดหวังใน

อาชีพ  โดยรวมและรายดาน 

 

ความคิดเห็นดานตาง ๆ 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

ดานเนื้อหาวิชา ระหวางกลุม 2   0.01 0.01 0.03 0.98 

 ภายในกลุม 252 70.06 0.28   

 รวม 254 70.08    

ดานการจัดการเรียนรู ระหวางกลุม 2  0.19 0.10 0.28 0.76 

 ภายในกลุม 252 86.11 0.34   

 รวม 254 86.30    

ดานสื่อการเรียนการสอน ระหวางกลุม 2   1.57 0.78 1.08 0.34 

 ภายในกลุม 252 183.19 0.73   

 รวม 254 184.76    

ดานการวัดผลและประเมินผล ระหวางกลุม 2   1.81  0.91 2.57 0.08 

 ภายในกลุม 252 88.88 0.35   

 รวม 254 90.69    

รวม ระหวางกลุม 2   0.23 0.12 0.42 0.66 

 ภายในกลุม 252 68.64 0.27   

 รวม 254 68.87    

 
  จากตาราง 17  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ที่มี

ความคาดหวังในอาชีพตางกัน มีความความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2     

โดยรวมและรายดานแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    
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บทที่ 5 
                     สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา ในดานตางๆ  4   ดาน  ไดแก   ดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการ

สอนและดานการวัดผลและประเมินผล ซึ่งสรุปสาระสําคัญและผลการวิจัยไวดังตอไปนี้ 

ความมุงหมายของการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในดานตางๆ  

4   ดาน  ไดแก  ดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผล

และประเมินผล 

     2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา        

ใน   4  ดาน จําแนกตามเพศ  สาขางาน  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคาดหวังในอาชีพ  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

     ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและอาจารยผูสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ไดทราบถึงความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เพื่อ

ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผน  พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน 

คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผลและประเมินผล

ไดอยางเหมาะสม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรเปาหมาย 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  

ประเภทวิชาพณิชยกรรม  4  สาขางาน  คือ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานการบัญชี  สาขา

งานการขาย  สาขางานการเลขานุการ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553   วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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ฉะเชิงเทรา  มีนักเรียนจํานวน  255 คน  (แหลงที่มา: งานทะเบียนนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2553) 

 

สมมติฐานการวิจัย 

   1. นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

   2. นักเรียนที่มีสาขางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2    

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน  

   3. นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

   4. นักเรียนที่มีความคาดหวังในอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมและรายดานแตกตางกัน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษากับประชากรที่เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 

2  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  4  สาขางาน  คือ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี    

สาขางานการขาย  สาขางานการเลขานุการ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553   จํานวน 255 ฉบับ ได

แบบสอบถามที่สมบรูณกลับคืน จํานวน 255 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  5 ระดับ  โดยสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

พณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  โดยแบงออกเปน 2  ตอน คือ 

   ตอนที่  1  เแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  สาขางาน  ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคาดหวังในอาชีพ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ   

   ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 51 ขอ แบงออกเปน   4  ดาน  คือ   ดานเนื้อหาวิชา  จํานวน 14 ขอ
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ดานการจัดการเรียนรู จํานวน 17 ขอ ดานสื่อการเรียนการสอน จํานวน 8 ขอ ดานการวัดผลและ

ประเมินผล จํานวน 12 ขอ   ซึ่งแบบสอบถามนี้กอนนําไปใชเก็บขอมูลไดวิเคราะห หาคาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามแลว ไดคาความเชื่อมั่น 0.9159 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

    1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

อนุเคราะหจากผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ 

    2. ติดตออาจารยผูสอน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อขอความรวมมือและอนุญาตใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม 

    3. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 255 ฉบับ เก็บขอมูลดวยตนเองที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทราและรับแบบสอบถามกลับคืนในวันเดียวกัน ครบทั้ง 255 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

    4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได ไปตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวหลัง 

จากนั้นนําขอมูลของแบบสอบถามแตละชุดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   โดยดําเนินการ

ตามลําดับดังนี้  

   1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยคํานวณหาความถี่และคา 

รอยละ 

  2. วิเคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ2 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ทั้ง 4 ดาน   

โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Devition)  

จากแบบสอบถามตอนที่ 2  โดยรวมและรายดาน ตามเกณฑคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เห็นดวยในระดับมากที่สุด  ใหคะแนน  5  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับมาก   ใหคะแนน 4  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับนอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 

  เห็นดวยในระดับนอยที่สุด  ใหคะแนน  1   คะแนน 
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    3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ2  ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  ระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม  โดยใช

สถิติ  ( t-test ) ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา  2 กลุม  โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   

(One-way  Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทดสอบ

ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
    ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ2  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา  สรุปไดดังนี้ 

     1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน  ซึ่ง

กําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สวนใหญเปนนักเรียนหญิง คิดเปนรอยละ 96.1  เปนนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ คิดเปนรอย

ละ 38.8  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 คิดเปนรอยละ 61.6 และมี

ความคาดหวังในอาชีพพนักงานบริษัท  คิดเปนรอยละ 37.6   

     2. ผลการวิเคราะห ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

พบวานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มีความคิดเห็นตอการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.76)  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน  พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน โดยดานที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ ดานการวัดผลและประเมินผล ( X  = 3.89)  รองลงมา คือ 

ดานเนื้อหาวิชา ( X  = 3.85) และดานการจัดการเรียนรู  ( X  = 3.80)  สวนดานที่มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง คือ ดานสื่อการเรียนการสอน ( X = 3.34) ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ตามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน ทั้ง 4 ดานมีดังนี้ 

 2.1 ดานเนื้อหาวิชา พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิช

ยกรรม  มีความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานเนื้อหาวิชา  โดยรวม

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความเหมาะสม

ในระดับมาก  โดยขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรกคือ เนื้อหาวิชาสามารถชวยฝก

ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนไดครบถวน ( X = 3.98)   รองลงมาคือ เนื้อหาวิชามีความ
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เหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงที่เรียน  และเนื้อหาวิชาทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ ( X = 3.93)  ขอที่อยูอันดับสุดทายคือ  เนื้อหาวิชามีความสอดคลองตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน  ( X = 3.67)   

2.2 ดานการจัดการเรียนรู  พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม  มีความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานการจัดการ

เรียนรู  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรกคือ ผูสอน

วางแผนการสอนอยางเปนระบบครอบคลุมเนื้อหาวิชา ( X = 3.92)   รองลงมา คือ ผูสอนเปดโอกาสให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ( X = 3.90)  ขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ  ผูสอนจัดกิจกรรมนอก

ชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  ( X = 3.56)    

     2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภท

วิชาพาณิชยกรรม  มีความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานสื่อการ

เรียนการสอน  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา เกือบทุกขอมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  สวนขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คือ 

นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพในหองสมุดมีความทันสมัยและมีใหเลือกหลากหลาย ( X = 3.60)   

และหนังสืออานนอกเวลาเรียนมีจํานวนเพียงพอกับผูเรียน ( X = 3.58)   โดยขอที่มีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลางเปนอันดับแรกคือ มีการจัดทําปายนิเทศที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในหองเรียน  

( X = 3.48)   รองลงมา คือ    มีการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในการใชภาษาไทยมาบรรยายเปนครั้ง

คราว ( X = 3.34)   ขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ อุปกรณในหองบันทึกเสียงอยูในสภาพพรอมใชงาน 

( X = 3.09) 

2.4 ดานวัดผลและประเมินผล พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภท

วิชาพาณิชยกรรม  มีความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในดานการวัดผล

และประเมินผล  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขอมีความเหมาะสมในระดับมาก  โดยขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรกคือ มี

การเก็บคะแนนจิตพิสัย เชน การแตงกาย การเขาชั้นเรียนตรงเวลา มารยาทในชั้นเรียนอยางจริงจัง 

( X = 4.05)   รองลงมา คือ ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เชน การทดสอบ การรายงาน

กลุม แบบฝกหัด การสังเกต การอภิปรายและแฟมสะสมงาน ( X = 4.04)  ขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ  มี

การกําหนดเกณฑวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน และ มีการวัดผลและประเมินผล

ทักษะการฟงจากการฟงเพื่อสรุปขาวสารสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ( X = 3.81)    
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        3. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผล ตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ปรากฏผลดังนี้ 

 3.1 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวานักเรียนที่มีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอ

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ทั้ง 4 ดาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

 3.2 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวานักเรียนที่มีสาขางานแตกตางกัน  มีความ

คิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ทั้ง 4 ดาน โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01   ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย และเมื่อทดสอบ

เปนรายคู โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) พบวา  

      3.2.1 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย  มีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ดานเนื้อหาวิชาวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร

ธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

      3.2.2 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย  มีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ดานการจัดการเรียนรูวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     3.2.3 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชีและสาขางานการ

เลขานุการ มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ดานสื่อการเรียนการสอนวา

เหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานการขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     3.2.4 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย มีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ดานการวัดผลและประเมินผลวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางาน
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คอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     3.2.5 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย มีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมวาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

        3.3 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีความคิดเห็นดานสื่อการเรียนการสอนวาเหมาะสมกวานักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

ที่ตั้งไว  สวนดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู  และดานการวัดผลและประเมินผลแตกตางอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย  

         3.4  การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 นักเรียนที่มีความคาดหวงัในอาชพีแตกตางกนั มี

ความคิดเหน็ตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมและรายดานแตกตางอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวจิัย   

  
อภิปรายผล 

    1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ  2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชาพณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา    ในดานเนื้อหาวิชา  ดานการจัดการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผล

และประเมินผล 

      ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชยกรรม                  

มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

โดยรวมเกือบทุกดานอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เกือบทุกดานอยูในระดับ

มาก  โดยดานที่อยูในระดับมากเปนอันดับแรก  คือ  ดานการวัดผลและประเมินผล  รองลงมา   

คือ  ดานเนื้อหาวิชาและดานการจัดการเรียนรู  สวนดานที่อยูในระดับปานกลาง  คือ   ดานสื่อการเรียน

การสอน  ตามลําดับ  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  2  ทั้ง  4  ดาน  เปนไปตามที่นักเรียน

มุงหวังไว  คือ  เนื้อหาวิชาสามารถชวยฝกทักษะการฟง   การพูด  การอาน  การเขียนไดครบถวน  

ผูสอนวางแผนการสอนอยางเปนระบบครอบคลุมเนื้อหาวิชา  ใชทักษะและวิธีการสอนที่หลากหลายที่
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กระตุนความสนใจของผูเรียน  ส่ือการเรียนการสอนนิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพในหองสมุดมีความ

ทันสมัยและมีใหเลือกหลายหลาย  มีการวัดผลและประเมินผลครอบคลุมถึงคะแนนจิตพิสัย  เชน  การ

แตงกาย   การเขาชั้นเรียนตรงเวลา  มารยาทในชั้นเรียนอยางจริงจัง สอดคลองกับที่ สมถวิล  วิเศษ

สมบัติ (2528: 51 – 52)  ไดกลาวถึงความมุงหมายและรายการสอนในหลักสูตรภาษาไทยวาเรามุงให

นักเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งตอไปนี้  คือ  ทักษะ  หมายถึง  ความถูกตองคลองแคลวในการใชภาษา  

ไดแก  ทักษะการฟง   ทักษะการพูด   ทักษะการอานและทักษะการเขียน   ศิลปะ   หมายถึง  

ความสามารถที่ใชภาษาใหสละสลวยเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  ข้ันนี้มีศิลปะสูงกวาขั้นมี

ทักษะ  ความรูไดแก ความรูเกี่ยวกับวรรณคดีไทยและความรูในเรื่องการเขียน  การพูด  การฟงและการ

อาน  เจตคติ  หมายถึง  การเห็นคุณคาของภาษาไทย  ความสนใจที่จะเรียนวิชานั้น  ความรูสึกนิยมชม

ชื่นในวรรณคดีไทย  และเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไป  วิจารณญาณ  หมายถึง  ปญญาที่รูดีรู

ชั่ว  รูถูกผิด  รูเหตุผล  และความสามารถจะนําเอาความรูที่ไดรับ  ทักษะที่มีข้ึนและเจตคติที่เกิดขึ้นไป

ใชใหเกิดประโยชนในการครองชีวิตและการประกอบการงานของตนได 

1.1  ดานเนื้อหาวิชา พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ 2  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยขอที่อยูในระดับมาก  3  อันดับแรก  ไดแก  เนื้อหาวิชาสามารถ

ชวยฝกทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  ไดครบถวน  เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับ

จํานวนชั่วโมงที่เรียนและเนื้อหาวิชาทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะ  การจัดการเรียน  การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ที่ใชอยูในปจจุบันจัดใหสอดคลองกับ

จุดประสงครายวิชา เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสื่อสารได

ถูกตอง  เพื่อใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเห็นคุณคาและความงาม

ของภาษาไทย  ฉะนั้นการเลือกเนื้อหาวิชาตองคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรู มีความถูกตอง  ทันสมัย  

มีความสอดคลองกับวุฒิภาวะ  ความตองการและความสนใจของผูเรียน  ดังที่ สงัด อุทรานันท  

(2529: 70) กลาววา เนื้อหาวิชาที่สอนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของการสอนที่ได

กําหนดไว  ดังนั้นการเลือกเนื้อหาสาระวิชาที่นํามาสอนจึงจําเปนจะตองคํานึงถึงความยากงายให

พอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน  และตองมีความตอเนื่องกับความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียนดวย  

ถาเนื้อหาสาระที่นํามาสอนมีความยาก   ความงายเกินไป  ผูเรียนก็จะไมเกิดการเรียนรูแตอยางใด  แต

ในทางตรงกันขามความยากจนเกินไปหรือไมมีความตอเนื่องกับประสบการณเดิมของผูเรียน  เนื้อหา

วันนั้นก็จะเปนอุปสรรคที่ผูเรียนไมสามารถเรียนรูใหเขาใจได สอดคลองกับ เฮลท และเพทรซี่ (สมคะเน 

ค้ําจุน 2528: อางจาก Health; & Percy. 1982: 26) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออาจารย

ผูสอน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียนไมเต็มเวลากับนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา จากการศึกษา
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พบวา นักศึกษาสวนใหญตองการอาจารยผูสอนที่มีความกระตือรือรน มีความรูดี ตองการเรียน

เนื้อหาวิชาที่นาสนใจมีประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพไดอยางดีสอดคลองกับ

งานวิจัยของนงลักษณ  ตระกูลวงศ (2549: 93) ไดศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน สาขา

งานการบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 3  โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชย

การ  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอน  สาขางานการบัญชีดานเนื้อหาวิชาโดยรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  การจัดการเรียนการสอน  สาขางานการบัญชี  จัดขึ้นโดยคํานึงถึง

ความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงานเปนสําคัญ  ประกอบกับเนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับ

สภาพปจจุบันและมีความยากงายพอเหมาะกับความรูความสามารถของนักเรียน สอดคลองกับวุฒิ

ภาวะและประสบการณของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญญา  เวียงหฤทัย (2551: 63)  

ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบวา เนื้อหาวิชางานธุรกิจ นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันได สามารถเชื่อมโยงความรู หลักการ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกตใชกับ

งานธุรกิจที่สนใจและถนัด เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองานธุรกิจ  

1.2   ดานการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยขอที่อยูในระดับมาก  3  อันดับแรก  ไดแก  ผูสอนวางแผนการ

สอนอยางเปนระบบครอบคลุมเนื้อหาวิชา  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ

และผูสอนเนนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 

ครูผูสอนที่มีความรูในวิชาการที่สอนเปนอยางดีจะสามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแก

ผูเรียน การเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนทั้งการวางแผนการสอน  และดูแลการสอนใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  การพัฒนาการเรียนวิชาชีพ  วิธีการสอนตองใหผูเรียนไดเห็นขั้นตอนและ

วิธีการปฏิบัติ  มุงเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  

สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจจากแหลงความรูตาง ๆ การเรียนจากประสบการณ  

การเรียนจากการทํางานกลุม  ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริงมากกวาการจํา  ดังที่ สายใจ  อินทรัม

พรรยและสุจริต   เพียรชอบ (2536: 47 - 52)  กลาววา  การสอนภาษาเปนงานที่ยากตองใชความ

อดทน  มานะบากบั่น  ครูควรมีลักษณะดังตอไปนี้  ครูภาษาไทยควรเปนผูมีความรูทางภาษาไทยดีเมื่อ

ไดเรียนกับครูที่มีความรูกวางขวางและลึกซึ้ง  ก็จะทําใหเกิดความศรัทธาในตัวครูและวิชาภาษาไทยทํา

ใหรัก  เกิดความกระตือรือรนและมีทัศนคติตอวิชาภาษาไทย ดังที่ สุวิทย  มูลคําและคณะ(2543: 8) 

กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
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และพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพของตนเอง  การจัดกระบวนการเรียนรู  ตองจัดสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

สอดคลองกับงานวิจัยของ  กิ่งแกว  เอ่ียมแฉลม (2542: 69)  ไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัยเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพการ

จัดการเรียนการสอนดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับปาน

กลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิชาสอนที่ทันสมัย เอื้อตอการเรียนรู ครูผูสอนจึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร โดยสามารถเลือกใชเทคนิคการสอนหลายๆวิธี 

ประกอบกันในการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ เรณู  สัจจะเวทะ (2546: 72)  ศึกษาความคิดเห็น

ตอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดชาง 

พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นดานวิธีการสอน และกิจกรรมการสอนอยูในระดับมาก  เปนเพราะผล

จากการพัฒนาหลักสูตรและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนไดมี

การพัฒนาในดานตาง ๆ ตามไปดวย  โดยเฉพาะการเรียนวิชาชีพตองใหผูเรียนไดเห็นขั้นตอนและ

วิธีการปฏิบัติพรอมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัยระหวางเรียน 

ตามที่ กิบสัน. (Gibson. 1976: 14-16) กลาววา ครูตองประกอบดวยสมรรถภาพตางๆ 4 ประการ คือ 

1.ความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 2. ความรูในจิตวิทยาการเรียนการสอน 3. ความสามารถ

ในการถายทอดวิชาความรูและการวัดผล 4. ความสามารถในการปรับความคิดใหมๆทางการสอนหรือ

เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาวะของชั้นเรียน 

              1.3  ดานสื่อการเรียนการสอน  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา เกือบทุกขอ มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  โดยขอที่อยูในระดับมากมี  2  อันดับ ไดแก   

นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพในหองสมุดมีความทันสมัยและมีใหเลือกหลากหลาย  หนังสืออาน

นอกเวลาเรียนมีจํานวนเพียงพอกับผูเรียนทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ครูผูสอนไดจัดใหมีส่ือการเรียนการสอน

เหมาะสมกับเนื้อหา เปนสื่อที่ทําใหผูเรียนสนใจและกระตือรือรนในการเรียนชวยใหผูเรียนเกิดทักษะ

และมีประสบการณตรงมากขึ้น  โดยครูผูสอนจัดหาสื่อมาใหผูเรียนอยางตอเนื่อง  และคัดสรรสื่อที่

เชื่อมั่นวาใหสาระการเรียนรูที่สรางสรรคและคุณคา  หองสมุดหรือศูนยส่ือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญมาก

ที่ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ดังที่สายใจ  อินทรัมพรรยและสุจริต  เพียรชอบ  (2536: 325 - 

326)  ผูสอนภาษาไทยถารูจักการผลิตสื่อการสอนประเภทงายๆ  ไดจะทุนคาใชจาย  ยิ่งถารูแหลงที่จะ

บริการสื่อการสอนแลวจะชวยขจัดการขาดแคลนอุปกรณตางๆ  ไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ระวีวรรณ  อยูสําราญ (2545: 70)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่2 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ พบวา นักศึกษามี
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ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ส่ิงที่นักศึกษามีความคิดเห็นวาควรปรับปรุงคือ ส่ือการ

เรียนการสอนไมทันสมัย ส่ือการเรียนการสอนไมเพียงพอ ควรใชส่ือที่หลากหลาย ใชส่ือชวยกระตุนและ

สรางความสนใจใหผูเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ชรัตน  ขวัญสังข (2546: 92)  ศึกษาความ

คิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการ 

เชตุพน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับปานกลางในดานสื่อการสอนวิชาพิมพดีดไทย ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะอุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดสวนใหญไมอยูในสภาพที่พรอมตอการใช

งานไดกอปรกับเคร่ืองพิมพดีดบางสวนนั้นมีอยูในสภาพที่ลาหลังและดูไมทันสมัย ไมสามารถดึงดูดใจ

ผูเรียนได นอกจากนี้เคร่ืองพิมพดีดบางสวนนั้นไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ

พิมพ มีการพัฒนาคอมพิวเตอรมาใชอยางแพรหลายที่งายตอการใชงานและมีลักษณะการทํางานที่

คลายคลึงกับเครื่องพิมพดีด ซึ่งปจจัยนี้อาจสงผลตอความคิดเห็นในดานอุปกรณส่ือการสอนวิชา

พิมพดีดทั้งโดยรวมและพิจารณารายดานได 

  1.4  ดานการวัดผลและประเมินผล  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยขอที่อยูในระดับมาก  3  อันดับแรก  ไดแก  มีการ

เก็บคะแนนจิตพิสัย  เชน  การแตงกาย  การเขาชั้นเรียนตรงเวลา  มารยาทในชั้นเรียนอยางจริงจังใช

วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย  เชน  การทดสอบ  การรายงานกลุม  การทําแบบฝกหัด  

การสังเกต  การอภิปรายและแฟมสะสมงาน  แจงผลการวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบทุกครั้ง  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ครูผูสอนวิเคราะหความรูความเขาใจของผูเรียนกอน จึงแจงเกณฑการวัดผลและ

ประเมินผลอยางชัดเจนใหผูเรียนทราบ  ใชวิธีวัดผลและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน  มีความยุติธรรม  มี

ความชัดเจน  แจงผลการวัดผลและประเมินผลภายหลัง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียน  ตลอดจน

การวัดผลคะแนนจิตพิสัย  เพื่อฝกและสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถไป

ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง มีความสุข  ตามความตองการของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  ป  พ.ศ. 2542  ที่ตองการใหผูเรียนเปนคนดี  โดยใหครูผูสอนสอดแทรกคุณธรรม  

จริยธรรมใหกับผูเรียนอยูเสมอ ๆ นอกจากนั้นเนื้อหาวิชาที่จัดสอบตองสอดคลองกับความรูที่ไดเรียนมา  

เปนการวัดผลและประเมินผลโดยตองดูจุดประสงคของหลักสูตรในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งครูจะตองชี้แจงให

นักเรียนทราบเกณฑและวิธีการทดสอบ ในวิชาที่สอบเปนการสรางความเขาใจในการเรียนการสอน   

ซึ่งในคาบแรกของการเรียนผูสอนตองสรางความเขาใจในการสอนใหกับผูเรียน  เชน  การให

กําหนดการสอนทั้งภาคเรียนกับผูเรียนใหเขาใจถึงเกณฑและวิธีการสอบ  สอดคลองกับงานวิจัยของรุจิ

นาถ  ศรีสุวรรณ  (2545: 62) ที่ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนสาขาวิชาการขายของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
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การเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เปนเพราะครูผูสอนทําการวัดผลและประเมินผล การเรียน

ของผูเรียนอยางสม่ําเสมอซึ่งการประเมินผลถือเปนหนาที่สําคัญของผูสอน เพื่อที่จะทราบผลวาการ

เรียนการสอนที่ผูเรียนไดเรียนรูนั้นไดรับผลตรงตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร สอดคลองกับ

งานวิจัยของดวงดี ศรีสม (2549: 69) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดไทยของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2  โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี พบวา นักเรียนมีความ

คิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดไทยโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนรูเกณฑของการ

พิจารณาวัดผลแตละครั้งและเก็บรายละเอียดของคะแนนรายบุคคล ทุกครั้งที่มีการวัดผลอาจารย

จะแจงใหทราบและเตรียมพรอมในการวัดผล 

                  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

โดยจําแนกตามเพศ  สาขางาน  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และความคาดหวังในอาชีพปรากฏผล

ดังนี้ 

 2.1 นักเรียนที่มีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ 2 ทั้ง 4 ดาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เลือกเรียนประเภท

วิชาพณิชยกรรมสวนใหญเปนผูที่มีความสนใจในงานธุรกิจและตองการไดรับความรู  ฝกทักษะการฟง 

การพูด การอานและการเขียนอยางครบถวน ตลอดจนนําความรูจากวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ไป

ประยุกตในการฝกงาน ศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการประกอบอาชีพใน

อนาคต ทําใหนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเกิดความคิดเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นงลักษณ ตระกูลวงศ (2549: 96) ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน สาขางานการ

บัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3  โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 

พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร  หอมดี  (2545: 71-72) ศึกษา

ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการ

เรียนการสอนวิชาบัญชีโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของจันทิมา  บุญพยุง (2547 : 60) ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่2 สาขาการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยที่มีตอการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียน

ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 2.2 นักเรียนที่มีสาขางานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  ทั้ง 4 ดาน โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเนื้อหาวิชา นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย  มี

ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 วาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางาน

คอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานการจัดการเรียนรู นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย  มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 วาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานสื่อการ

เรียนการสอน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ สาขางานการบัญชีและสาขางานการเลขานุการ มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 วาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานการขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และดานการวัดผลและประเมินผล นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา

พาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชีและสาขางานการขาย มีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 วาเหมาะสมมากกวานักเรียนสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนๆ พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะความสนใจในการเรียน ขีดความสามารถในการเรียนรู และความตองการนําเนื้อหาวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ไปใชในการฝกงาน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ ของนักเรียนแตละสาขา

งานแตกตางกัน  การใชวิธีการสอนที่มุงเนนความสามารถ การปฏิบัติกิจกรรมจริงของนักเรียนแตละ

สาขางานแตกตางกัน โดยครูผูสอนใชวิธีการสอนกับนักเรียนแตสาขางานแตกตางกัน ความถี่ในการใช

ส่ือการเรียนการสอนที่ไมเทากัน การใชหองปฏิบัติการทางภาษาที่ไมสม่ําเสมอ ส่ือไมอยูในสภาพพรอม

ใชงานและไมชวยกระตุนความสนใจตอผูเรียน  ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลของครูผูสอนใช

เกณฑที่แตกตางกันกับนักเรียนแตละสาขางานจึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของดวงดี  สีสม (2549: 70) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดไทย

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี พบวา นักเรียนสาขา

งานตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดไทยโดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ชรัตน  ขวัญสังข (2546 : 87)   ศึกษาความคิดเห็นที่มี

ตอการเรียนวิชาพิมพดีดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน พบวา 
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นักเรียนกลุมวิชาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีด   โดยรวมทุกดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.3 นักเรียนทีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียน

การสอน ดานสื่อการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว โดยนักเรียนทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นดานสื่อการเรียนการสอนวาเหมาะสมอยูใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนคือผลของระดับสติปญญา ขีด

ความสามารถ และความถนัดของบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันตามระดับความสามารถในการเรียนรู 

นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นวา ส่ือการเรียนการสอนเหลานั้นไม

ชวยพัฒนาทักษะดานภาษาไดเทาที่ควร เนื่องมาจากสภาพของสื่ออยูในลักษณะที่ไมพรอมใชงาน ไม

มีคุณภาพ ไมสรางความนาสนใจและความสนุกสนานใหกับผูเรียน ตลอดจนอิทธิพลจากการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีโดยการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยสอนอยางแพรหลาย นักเรียนจึงมีความ

คิดเห็นวาสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูลาสมัยจึงไมชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับงานวิจัยของระวีวรรณ อยูสําราญ (2545 : 73) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนีย

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจพบวา

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและทุก

ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานสื่อการ

เรียนการสอนนักศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 สอดคลองกับงานวิจัย

ของมาลี ทักษะกรวงศ (2541: บทคัดยอ) พบวาความคิดเห็นของนักเรียนชางอุตสาหกรรมที่มีตอการ

สอนอาชีวศึกษาทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.4 นักเรียนที่มีความคาดหวังในอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียนการ

สอนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการ

วิจัยที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละดานของ 3 กลุมความคาดหวังในอาชีพรวมกัน พบวา 

มีความคิดเห็นตอดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู  ดานการวัดผลและประเมินผล วามีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก สวนดานสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้

อาจเปนเพราะ นักเรียนทั้ง 3 ความคาดหวังในอาชีพที่ตางกันเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ2 ซึ่งเปนวิชาที่มีเนื้อหาที่หลากหลายมุงเนนฝกทักษะ การฟง การอาน การพูดและการเขียน โดย
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นักเรียนสามารถนําทักษะทั้ง 4 ดานใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชใน

การประกอบอาชีพในหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชนได 

 
ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการวิจยั 
   จากผลการวิจัยความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราในดานสื่อการ

เรียนการสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เกือบทุก

ขอมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งอยูในระดับที่ต่ํากวาในดานอื่นๆ ซึ่งแสดงวาอุปกรณส่ือการ

เรียนการสอนมีความจําเปนตอรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ที่มุงเนนการฝกปฏิบัติทักษะดานภาษา 

ดังนั้นครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการจัดหา พัฒนา ปรับปรุง และการนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยสอนในการเรียนการสอนดวย ผูวิจัยแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

   1. สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร 

สาขางานการบัญชี และสาขางานการเลขานุการ มีความคิดเห็นดานสื่อการเรียนการสอนวา อุปกรณ

ในหองบันทึกเสียงไมอยูในสภาพพรอมใชงาน หองบันทึกเสียงมีอุปกรณที่ไมคุณภาพ ส่ือไมชวยให

ผูเรียนสนใจและสนุกสนานในการเรียน ดังนั้นครูผูสอนควรตรวจเช็คสภาพสื่อการเรียนการสอนใหอยู

ในสภาพที่สมบรูณพรอมใชงานเสมอ และใหปริมาณงานที่ตองใชหองปฏิบัติการทางภาษาในระดับที่

เหมาะสมกับเวลาในคาบเรียน ทันกําหนดสง สอดคลองกับสภาพของอุปกรณในหองปฏิบัติการทาง

ภาษาที่สามารถรองรับการใชงานได ครูผูสอนควรเนนใชวิธีการสอนการฝกปฏิบัติทักษะดานภาษาโดย

จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติในสถานการณจริงเพิ่มมากขึ้น  และ

เชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตใหผูเรียนไดรับสาระความรูจากประสบการณจริง 

   2. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ในปจจุบันนั้นไดรับอิทธิพลจากการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี มีการนําคอมพิวเตอรมาชวยพัฒนาทักษะการใชภาษา เชน การพิมพใน

รูปแบบจดหมายธุรกิจ บันทึกขอความ และการใชภาษาในการสรางสรรคชิ้นงานโฆษณา ซึ่งมักใชการ

พิมพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ดั้งนั้นครูผูสอนควรนําเทคโนโลยีเขามาชวยสอนในหนวยการเรียน

ดังกลาว เพื่อเลือกการใชส่ือใหเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียน  
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1.  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนประเภทวิชาอื่น ไดแก ประเภทวิชาคหกรรมและประเภทวิชาศิลปกรรม เพื่อจะไดนําขอมูลที่

ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม ตรงกับความตองการของผูเรียน 

2. ศึกษาวิจัยกลุมประชากรที่เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยก

รรมของสถาบันอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด เปรียบเทียบผลการวิจัยและเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณา วางแผน แกไขเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนในระดับมหภาคไปดวย 
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   ภาคผนวก  ก 
    แบบสอบถาม 

     ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชพี 2 
    ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

   ประเภทวชิาพณิชยกรรมวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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แบบสอบถาม 
 
     เรื่อง 

 
                         ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 
                      ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
      วิทยาลัยอาชีวศกึษาฉะเชิงเทรา 
 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอน 

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชพี 2  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี   ประเภทวชิาพณิชยกรรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นักเรยีนตอบแบบสอบถามตามสภาพจริง และตามความคิดเหน็ของ 

ตัวเองใหมากที่สุดทัง้นี้เพื่อไดขอมูลที่สมบรูณเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนการสอน 

 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม วทิยาลัยอาชีวศกึษาฉะเชิงเทรา รวม 5 ดาน      คือ 

ดานเนื้อหาวิชา ดานการจัดการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน และ ดาน

การวัดผลและประเมินผล 
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แบบสอบถาม 
 เรื่อง  ความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ประเภทวิชาพณิชยกรรม   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

  
 

ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  / ลงใน (   ) หนาขอความทีเ่ปนจริง 

 

1.  เพศ               1.1 (   ) เพศชาย   1.2 (   ) เพศหญิง 

 
2.  สาขาวิชา 
      2.1 (   ) คอมพิวเตอรธุรกิจ    

 2.2 (   ) การบัญชี 

 2.3 (   ) การขาย 

 2.4 (   ) การเลขานุการ 

 
3. ระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.1(   )   คะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา 2.00 

                        3.2 (   )   คะแนนเฉลีย่สะสม 2.00 – 2.99 

                           3.3 (   )   คะแนนเฉลีย่สะสม  3.00  ข้ึนไป 

   
4. ความคาดหวังในอาชีพ 

4.1 (   )  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

4.2 (   )  พนกังานบริษัท 

4.3 (   )  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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ตอนที่ 2     แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ทั้ง  4  

ดาน  คือ  ดานเนื้อหาวิชา   ดานการจัดการเรียนรู    ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง แตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของ 

นักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2  โดยพิจารณากับ  เกณฑประเมินดังนี้ 

                  ระดับ  5  หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นกับเร่ืองดังกลาวในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

                 ระดับ  4  หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นกับเร่ืองดังกลาวในระดับเห็นดวยมาก 

      ระดับ  3  หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นกับเร่ืองดังกลาวในระดับเห็นดวยปานกลาง 

      ระดับ  2  หมายถงึ  ผูตอบมีความคิดเห็นกับเร่ืองดงักลาวในระดบัเห็นดวยนอย 

      ระดับ  1  หมายถงึ  ผูตอบมีความคิดเห็นกับเร่ืองดงักลาวในระดบัเห็นดวยนอยที่สุด 

 

 
ขอที่ 

 
ความคิดเห็นที่มีตอการเรยีนการสอน 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   

                  ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
   มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย  
  นอย 

เห็นดวย  
นอยที่สุด

 ดานเนื้อหาวชิา      

  1. เนื้อหารายวิชาครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู      

  2. เนื้อหาแตละหนวยการเรียนมีความสอดคลองกัน      

  3. เนื้อหาวิชาจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก      

  4. เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงทีเ่รียน      

  5. เนื้อหาวิชามีความตอเนื่องจากพืน้ความรูเดิม      

  6. เนื้อหาวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ      

  7. เนื้อหาวิชาสามารถชวยฝกทักษะการฟง การพูด  

การอาน การเขียนไดครบถวน 

     

  8. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาไทยใน 

การสื่อสารไดอยางถูกตอง 

     

  9. เนื้อหาวิชาชวยสงเสริมใหเปนผูเรียนมีนิสัยรักการอานแล

การเขียน 
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ขอที่ 

 
ความคิดเห็นที่มีตอการเรยีนการสอน 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   

                       ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

10. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิม 

สรางสรรคในการใชภาษาไทย 

     

 11. เนื้อหาวิชาสามารถนาํไปประยุกตใชในการประกอบ 

อาชีพได 

     

 12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 

     

 13. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคตทิี่ดีตอวิชา 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

     

 14. เนื้อหาวิชาทําใหผูเรียนเหน็คุณคาของการใช 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

     

15. ผูสอนวางแผนการสอนอยางเปนระบบครอบคลุม 

เนื้อหาวิชา 

     

 16. ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนสอดคลองกับเนือ้หาวิชา      

 17. ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนไดเหมาะสมกบัความสนใจ 

ของผูเรียน 

     

 18. ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน      

 19. ผูสอนเลือกจัดกิจกรรมจากงายไปหายาก      

 20. ผูสอนเนนการฝกปฏิบัติมากกวาทฤษฎีเพือ่ใหผูเรียน 

เกิดทักษะการเรียนรูการใชภาษา 

     

21. ผูสอนใชวิธกีารสอนแบบใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ

เพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะกับสถานการณตางๆ 

ในสังคม 

     

 22. ผูสอนใชวิธกีารสอนแบบมุงประสบการณทางภาษา 

เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณการใชภาษา 

ในทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
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ขอที่ 

 
ความคิดเห็นที่มีตอการเรยีนการสอน 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   

                       ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

23. ผูเรียนใชวธิีการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพนัธ 

สงเสริมใหผูเรียนแลกเปลีย่นความรูและประสบการณ 

ซึ่งกนัและกนั 

     

 24. ผูสอนใชวิธกีารบูรณาการความรูเพื่อใหผูเรียนนํา 

ความรูและทกัษะผสมผสานกันไปสรางสรรคผลงาน 

ทางธุรกิจ 

     

 25. ผูสอนเนนการการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิด 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

     

 26. ผูสอนสามารถสรางบรรยากาศการเรียนใหสนกุสนาน      

 27. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยาง 

อิสระ 

     

 28. ผูสอนสนับสนนุใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิจารณการ 

ปฏิบัติกิจกรรมของเพื่อนรวมชั้นเรียน 

     

 29. ผูสอนอภิปรายใหคําแนะนาํในการแกไขขอบกพรอง 

จากการปฏิบัติกิจกรรม 

     

 30. ผูสอนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหผูเรียนฝกทักษะ 

ดานภาษาอยางสม่าํเสมอ 

     

 31. ผูสอนจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัต ิ

ในสถานการณจริง เชน การประกวดแขงขัน  

การพูดหนาเสาธง   

     

32. มีการใชหองบนัทกึเสียงเปนสื่อชวยใหผูเรียนพัฒนา 

ทักษะการพูดและการอานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

     

 33. หองบนัทกึเสยีงมีอุปกรณทีม่ีคุณภาพ      

 34. อุปกรณในหองบันทึกเสยีงอยูในสภาพพรอมใชงาน 
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ขอที่ 

 
ความคิดเห็นที่มีตอการเรยีนการสอน 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   

                       ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

35. มีการใชวทิยุเปนสื่อชวยใหผูเรียนสนใจและสนุกสนาน 

ในการเรียน 

     

 36. มีการจัดทาํปายนเิทศที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

ในหองเรียน 

     

 37. หนงัสืออานนอกเวลาเรียนมีจํานวนเพยีงพอกับผูเรียน      

 38. นิตยสาร  วารสาร   หนังสือพิมพในหองสมุด 

มีความทนัสมยัและมีใหเลือกหลากหลาย 

     

 39. มีการเชิญวทิยากรที่เชี่ยวชาญในการใชภาษาไทยมา 

บรรยายเปนครั้งคราว 

     

40. มีการกาํหนดเกณฑวัดผลและประเมินผลใหผูเรียน 

ทราบอยางชัดเจน 

     

 41. ผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑวัดผลและ 

ประเมินผล 

     

 42. การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ 

จุดประสงคการเรียนรู 

     

 43. มีการประเมนิความพรอมของผูเรียนกอนทํากจิกรรม      

 44. มีการวัดผลและประเมินทักษะการพูดในโอกาสตางๆ       

 45. มีการวัดผลและประเมินผลการเขียนเชงิธุรกิจ เชน 

การเขียนจดหมายธุรกจิ  การเขียนขอความโฆษณา 

     

 46. มีการวัดผลและประเมินผลทกัษะการอานเพื่อ 

วิเคราะหจากสื่อส่ิงพิมพตางๆ  เชน เร่ืองสั้น  

วรรณคดี  นทิานพื้นบาน 

     

 47. มีการวัดผลและประเมินผลทกัษะการฟงจากการฟง 

เพื่อสรุปขาวสารจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 

     

 48. แบบประเมินการนาํเสนอผลงานมีเกณฑการให 

คะแนนชัดเจน เขาใจงาย และปฏิบัติได 
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ขอที ่

 
ความคิดเห็นที่มีตอการเรยีนการสอน 
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2   

                       ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

เห็นดวย 
มากทีสุ่ด 

49. มีการเก็บคะแนนจิตพิสัย เชน การแตงกาย การเขาชัน้ 

เรียนตรงเวลา มารยาทในชัน้เรียนอยางจริงจัง 

     

 50. ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน  

การทดสอบ การรายงานกลุม  แบบฝกหัด  

การสังเกต  การอภิปรายและแฟมสะสมงาน 

     

 51. แจงผลการวัดผลและประเมนิผลใหผูเรียนทราบทุกครั้ง      
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
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                                                รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ล่ิมไทย   ขาราชการบาํนาญ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

อาจารยสิฏฐากร   ชูทรัพย   อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารยศศิมา   กานยะคามนิ   อาจารยประจําวทิยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา 
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                                                  ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงคา IOC และคาความเชื่อมั่น 
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การวิเคราะหความสอดคลอง IOC จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 ทาน 
 
 

 

ขอที่ 

 

ความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

รวม IOC สรุป

ผล 

 ดานเนื้อหาวชิา       

1. เนื้อหารายวิชาครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 3 1.00 ใชได 

2. เนื้อหาแตละหนวยการเรียนมีความสอดคลองกัน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

3. เนื้อหาวิชาจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก 1 1 1 3 1.00 ใชได 

4. เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงทีเ่รียน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

5. เนื้อหาวิชามีความตอเนื่องจากพืน้ความรูเดิม 1 0 1 2 0.66 ใชได 

6. เนื้อหาวิชามีความทันสมัยและนาสนใจ 1 1 0 2 0.66 ใชได 

7. เนื้อหาวิชาสามารถชวยฝกทักษะการฟง การพูด การอาน  การเขียน

ไดครบถวน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

8. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยาง

ถูกตอง 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

9. เนื้อหาวิชาชวยสงเสริมใหผูเรียนมนีิสัยรักการอานและการเขียน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

10. เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการใช

ภาษาไทย 

1 0 1 2  ใชได 

11. เนื้อหาวิชาสามารถนาํไปประยุกตใชในการประกอบอาชพีได 1 1 1 3 1.00 ใชได 

12. เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

13.  เนื้อหาวิชาสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคตทิี่ดีตอวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 1 1 3 1.00 ใชได 

14.  เนื้อหาวิชาทําใหผูเรียนเหน็คุณคาของการใชภาษาไทยเพื่ออาชพี 1 1 1 3 1.00 ใชได 

 ดานการจัดการเรียนรู       

15. ผูสอนวางแผนการสอนอยางเปนระบบครอบคลุมเนื้อหาวิชา 1 1 1 3 1.00 ใชได 

16. ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนสอดคลองกับเนือ้หาวิชา 1 1 1 3 1.00 ใชได 

  17. ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนทีก่ระตุนความสนใจของผูเรียน 1 1 0 2 0.66 ใชได 

18. ผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

19. ผูสอนเลือกจัดกิจกรรมการสอนจากงายไปหายาก 1 1 1 3 1.00 ใชได 
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ขอที่ 

 

ความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

รวม IOC สรุป

ผล 

20. ผูสอนเนนการฝกปฏิบัติมากกวาทฤษฎีเพือ่ใหผูเรียนเกดิทักษะ 

การเรียนรูการใชภาษา 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

21. ผูสอนสามารถฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติเพื่อปฏิบัติกิจกรรม 

ที่เหมาะกับสถานการณตางๆ ในสงัคม 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

22. ผูสอนใชวิธกีารสอนแบบมุงประสบการณทางภาษาเพื่อใหผูเรียนเกิด 

ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

23. ผูสอนใชวิธกีารสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพนัธเพื่อสงเสริมให 

ผูเรียนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกนัและกนั 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

24. ผูสอนใชวิธกีารบูรณาการความรูเพื่อใหผูเรียนนําความรูและทักษะ 

ผสมผสานความรูในการสรางสรรคผลงานทางธุรกิจ 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

25. ผูสอนเนนการการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 1 1 1 3 1.00 ใชได 

26. ผูสอนสามารถสรางบรรยากาศการเรียนใหสนกุสนาน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

27. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 1 1 1 3 1.00 ใชได 

28. ผูสอนสนับสนนุใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิจารณการปฏิบัติกิจกรรม 

ของเพื่อนรวมชั้นเรียน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

29. ผูสอนอภิปรายใหคําแนะนาํในการแกไขขอบกพรองจากการปฏิบัต ิ

กิจกรรม 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

30. ผูสอนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะดานภาษา 

อยางสม่ําเสมอ 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

31. ผูสอนมีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติใน 

สถานการณจริง  เชน  การประกวดแขงขนั   การพูดหนาเสาธง   

1 1 1 3 1.00 ใชได 

32. ผูสอนมุงเนนใหผูเรียนนาํความรูภาษาไทยไปใชในการสรางสรรค 

ผลงานทางธุรกิจ 

0 1 0 1 0.33 ใช

ไมได 

33. มีการใชหองบนัทกึเสียงเปนสื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

34. หองบนัทกึเสยีงมีอุปกรณทีม่ีคุณภาพ 1 1 1 3 1.00 ใชได 
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ขอที่ 

 

ความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

รวม IOC สรุป

ผล 

35. อุปกรณในหองบันทึกเสยีงอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 1 1 1 3 1.00 ใชได 

36. มีการใชวทิยุเปนสื่อชวยใหผูเรียนสนใจและสนุกสนานในการเรียน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

37. มีการจัดทาํปายนเิทศที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในหองเรียน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

38. หนงัสืออานนอกเวลาเรียนมีจํานวนเพยีงพอกับผูเรียน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

39. นิตยสาร  วารสาร  หนงัสือพิมพ  ในหองสมุดมีความทนัสมัยและ 

มีใหเลือกหลากหลาย 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

40. มีการเชิญวทิยากรที่เชี่ยวชาญในการใชภาษาไทยมาบรรยายเปน 

คร้ังคราว 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

41. มีการกาํหนดเกณฑวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

42. ผูเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดเกณฑวัดผลและประเมินผล 1 1 1 3 1.00 ใชได 

43. มีการแจงวิธีการวัดผลและประเมินผลใหผูเรียนทราบ 0 1 0 1 0.33 ใช

ไมได 

44. การวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

45. มีการประเมนิความพรอมของผูเรียนกอนทํากจิกรรม 1 1 1 3 1.00 ใชได 

46. มีการวัดผลและประเมินทักษะการพูดในโอกาสตางๆ 1 1 1 3 1.00 ใชได 

47. มีการวัดผลและประเมินผลการเขียนเชงิธุรกิจ เชน 

การเขียนจดหมายธุรกจิ  การเขียนขอความโฆษณา 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

48. มีการวัดผลและประเมินผลทกัษะการอานเพื่อวิเคราะหจาก 

ส่ือส่ิงพิมพตางๆ  เชน  เร่ืองสั้น   วรรณคดี   นทิานพืน้บาน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

49. มีการวัดผลและประเมินผลทกัษะการฟงจากการฟงเพื่อสรุปขาวสาร 

จากสื่อมวลชนแขนงตางๆ 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

50.  แบบประเมินการนาํเสนอผลงานมีเกณฑการใหคะแนนชัดเจน   

เขาใจงาย  และปฏิบัติได 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

51. มีการเก็บคะแนนจิตพิสัย เชน การแตงกาย  การเขาชัน้เรียนตรงตาม 

เวลา   มารยาทในชัน้เรียนอยางจริงจัง 

1 1 1 3 1.00 ใชได 
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ขอที่ 

 

ความคิดเหน็ที่มีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 

ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

รวม IOC สรุป

ผล 

52. ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เชน การทดสอบ  

การรายงานกลุม  แบบฝกหดั  การสังเกต  การอภิปรายและ 

แฟมสะสมงาน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

53. แจงผลการวัดผลและประเมนิผลใหผูเรียนทราบทุกครั้ง 1 1 1 3 1.00 ใชได 
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