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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ

อาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ อาจารยผูสอนภาษาไทยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 12 คนและ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาทั้งหมด 300 คน จาก 6 เขตพ้ืนท่ี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณถึง

วิธีการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาโดยภาพรวมเห็นวาวิธีการสอนที่เหมาะสมคือตอ งการให

อาจารยใชสื่อการสอนท่ีมีความทันสมัยและหลากหลาย ดานวิธีการสอนทักษะการฟง นักศึกษาตองการใหมีการสอน

เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณ ดานวิธีการสอนทักษะการพูด นักศึกษาตองการใหมีการสอนการพูดที่

สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ดานวิธีการสอนทักษะการอาน นักศึกษาตองการใหอาจารยใชส่ือเพื่อพัฒนา

ทักษะการอานที่มีความทันสมัยกับเหตุการณในปจจุบัน และดานวิธีการสอนทักษะการเขียน นักศึกษาตองการใหมี

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการประกอบอาชีพ  

 ดานความคิดเห็นของอาจารยเห็นวาวิธีการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่เหมาะสม คือผูสอนจะตองคํานึงถึง

คือความสามารถในการใชภาษาไทยไดจริงของผูเรียน มีส่ือการสอนท่ีหลากหลายทันสมัย รวมท้ังจัดกิจกรรมให

ผูเรียนไดฝกฝนปฏิบัติทักษะการส่ือสารทั้ง  4 ดานไปพรอมๆกันกับทักษะการคิดวิเคราะห วิจารณ และประเมิน

คุณคา สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

 
คําสําคัญ : วิธีการสอนภาษาไทย/ ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย 
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Abstract 
 The objectives of this research was to investigate the appropriate teaching Thai methods 

according to the opinions of undergraduate students and lecturers at Rajamangala University of 

Technology Lanna. The samples were 12 Thai Language lecturers and 300 students, including from 6 

campus of Rajamangala University of Technology Lanna. The guestionnaire and interview forms were 

used as the instruments. The result data were analyzed using two statistics, including means and 

standard deviation. 

 In this study, the opinions of undergraduate students showed that Thai Language lecturers 

should use the various modern instructional media for teaching. Students wanted to develop their 

critical listening skills. They wanted lecturers to teach speaking skills that can apply effectively in 

the every day life. For reading skills, students wants lecturers use instructional medias that were up 

to date to the situation.Furthermore, the opinions indicated that developing wrtiing skills were useful 

for their  future career.  

 In the views of lecturers, the consideration to student ability in Thai language, the usage of 

various, modern and up-to-date of instructional media, and the designation of new classroom 

activities could improve the students in communication language skills (i.e. listening, speaking, 

reading and writing skills) and critical and analytical thinking skills. 

 Finally, it is believed that the communication and thinking skills are applied to use in the 

outside classroom in daily life of the students and are useful for their future career.  

 

Keyword:  Teaching Thai methods/ Opinions of undergraduate students and lecturers 

  

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 การศึกษาเปนปจจัยที่ สําคัญในการพัฒนา

ประเทศโดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

อีกท้ังการศึกษายังเปนเครื่องมือในการเตรียมประชากร

ใหมีคุณภาพ อันเนื่องมาจากการแขงขันในสภาวะโลก

ปจจุบันทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการศึกษา

ถือเปนกุญแจที่สําคัญไปสูเปาหมายดังกลาว การศึกษา

ทุกระดับมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ

ในระดับอุดมศึกษา ที่มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนรู

ในระดับสูงใหกับผูเรียนเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานี้จึงตองใหสอดคลอง

กับความตองการของสังคม และผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ

ในการพัฒนาประเทศ  

 แตสภาพการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย

จากการศึกษาของ พันธศักดิ์  พลสารัมย (2543, หนา 

3) พบวามีปญหาดานวิธีการสอนของอาจารยมักใชแบบ

บรรยาย ใชการถายเทความรู ไมถายเทความคิดเปน 

ทําเปน มุงเนนการทองจําไมสามารถปลูกฝงการรักที่จะ

เรียนรู เนนภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ ขาดทักษะและ

เทคนิคในการผลิตและใชอุปกรณการสอน ขาดการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับความเปนจริง อีกทั้งในดาน

ผูเรียน ยังขาดความอุตสาหะ ความอดทน การคิดริ่เริ่ม

สรางสรรค ขาดทักษะการวิจัย การเขียนเรียงความ

ภาษาไทย และการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงถือเปนหนาที่

สําคัญของอาจารยผูสอนที่จะตองพัฒนาวิธีการสอนให

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทัน

ตอยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป  

  วิธีการสอนจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา

ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา กิตติ รัตนราษี (2550, หนา 

1) กลาววาวิธีการสอนที่เหมาะสมมีอยูดวยกันมากมาย

หลายวิธี แตละวิธีมีทั้งขอดีและขอเสีย วิธีการสอนแตละ

วิธีอาจจะเหมาะสมกับสถานการณบางอยาง ซ่ึงจะถือวา

วิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดไมได ในบางครั้ง

อาจตองผสมผสานวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเขาดวยกันเพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ดังนั้นในการเรียนการ

สอนแตละครั้งตองมีการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม โดยมี
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หลักเกณฑในการเลือก คือ ลักษณะของเนื้อหาวิชาท่ีจะ

สอน อาจารยผูสอน ส่ือทรัพยากรที่มีอยูและหลักการ

ของการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดวยการรับส่ิง

เรา โดยผานทางประสาทรับรูในสวนตาง ๆ ยิ่งถาไดใช

ประสาทรับรูมากสวนเพียงใด ก็จะยิ่งชวยใหเกิดการ

เรียนรูไดงายและเร็วข้ึน ดังนั้นในการตัดสินเลือกวิธีสอน 

ผูสอนจะตองคํานึงถึงส่ิงเหลานี้ และส่ิงอื่น ๆ อีก เชน 

คว ามแตกต า งร ะหว า งบุ คคล  บรรยากาศของ

ส่ิงแวดลอม ความพรอมของผูเรียน สอดคลองกับ 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2551, หนา 1) กลาวถึง

วิธีการสอนระดับอุดมศึกษาไววามีหลายวิธี ไมมีวิธีไหนท่ี

ดีที่สุด วิธีการสอนท่ีดีนั้น ยอมข้ึนอยูกับสถานการณ 

สาระการสอน สภาพของผูเรียน ดังนั้น การเลือกวิธีการ

สอนจึงข้ึนอยูกับการวางแผนการสอนของผูสอนวามี

วัตถุประสงคอยางไร วิธีการสอนนั้นในบทเรียนหนึ่งหรือ

ชั่วโมงสอนช่ัวโมงหนึ่งอาจใชวิธีการสอนหลายๆ แบบก็ได  

ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับเนื้อหาสาระท่ีจะสอน ดังนั้นวิธีการสอนท่ี

ดี จ ะส ง ผลต อ ก า ร เ รี ยน รู ข อ ง ผู เ รี ย น ได อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ ตามท่ีทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต ที่เชื่อ

ว าคนเราทุกคน ต้ังแต เกิดมามีความพรอมที่ จะ มี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และโดยธรรมชาติแลวมนุษย

เปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรม หรือเร่ิมกระทํากอน โดย

มนุษยเรามีแนวโนมพื้นฐานท่ีติดตัวมาแตกําเนิด 2 ชนิด 

คือ ขอแรกคือการจัดและรวบรวมกระบวนการตางๆ 

ภายในเขาเปนระบบอยางตอเนื่องกัน เปนระเบียบโดยมี

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ตราบท่ีมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ขอที่สองคือ การปรับตัวให

เขากับส่ิงแวดลอมเพื่ออยูในสภาพสมดุล เม่ือมนุษยมี

ปฏิ สัมพันธกับ ส่ิงแวดลอมก็จะ ซึมซาบหรือดูด ซึม

ประสบการณใหม ใหรวมเขาอยูในโครงสรางของ

สติปญญาเดิมและมีการเปล่ียนแบบโครงสรางของ

สติปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับส่ิงแวดลอม หรือ

ประสบการณใหม หรือเปนการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม

ใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมใหม (สุรางค โควตระกูล, 

2541, หนา 48-49) โดยผูเรียนแตละคนมีศักยภาพและ

แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยูแลว ผูสอนมีบทบาทใน

การชวยเหลือ แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู โดยใหผูเรียนเปนผูนําทางในการเรียนรูของตน  

และคอยชวยเหลือผู เรียนให เ รียนอยางสะดวกจน

บรรลุผลในการจัดการเรียนการสอนควรเนนการเรียนรู

กระบวนการ เปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู 

ซ่ึงสามารถเรียนรูไดอยางยั่งยืนหรือเรียนรูตลอดชีวิต 

เนื่องจากกระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญที่บุคคล

ใชในการดํารงชีวิตและแสวงหาความรูตอไป (ทิศนา 

แขมมณี, 2545, หนา 70 อางอิงจาก Rogers, 1969) 

 แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

ซ่ึงนายแพทยประเวศ วะสี (2541, หนา 3) กลาวถึง

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาวาคือการปฏิรูปการเรียนรู 

ด วยเหตุที่ สภาพการเรียนการสอนของไทยขาด

กระบวนการเรียนรูที่ดีสวนใหญเขาใจวา การเรียนคือ

การทองหนังสือ ผลที่ตามมาจึงทํา ใหผูเรียนตัดขาดจาก

ความเปนจริงรอบตัว คิดไมเปน ทําไมเปน สัมพันธกับคน

อื่นและส่ิงแวดลอมไมเปน เม่ือเขาสูโลกของงานอาชีพจึง

ไม มี ศักยภาพเ ต็มที่ ในการพัฒนาตน พัฒนางาน  

และพัฒนาประเทศ (ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี  

คําวัจนัง, 2545, หนา 4-5) ตรงกับกฤษณพงศ กีรติกร 

(2548) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูใน

ระดับอุดมศึกษาไววา การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยาง

รวดเร็วในโลกโลกาภิวัตนและความไมแนนอนของอนาคต

ทําใหมหาวิทยาลัยตองลดการใหความรู เชิงทฤษฎี 

เปลี่ยนมาเปนความรูที่เขาใจและสามารถคิดได 

 หลักสูตรการจัดการศึกษาของมหาวิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดใหมีรายวิชาศึกษา

ทั่วไปแกนักศึกษาในทุกสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สราง

เสริมสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ มีวินัย กลา

แสดงออก มีจิตสาธารณะ และสามารถทํางานเปนหมู

คณะ พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะดานภาษา สามารถใช

ภาษาในการส่ือสารไดถูกตองและนําไปประยุกตใชได

อยางเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางปญญา มี

ความคิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ สามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใฝรู  แสวงหาความรูอยาง

ตอเนื่อง รูเทาทันเหตุการณและสามารถนําความรูไปใช

ในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข   

 โดยนักศึกษาทุกหลักสูตรมีวิชาภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสารเปนวิชาบังคับในหมวดภาษาตะวันออก ที่

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน เพราะภาษาไทยนั้นถือ

เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ วิชา

ภาษาไทยถือเปนพื้นฐานในการเรียนรูที่ สําคัญของ

นักศึกษา สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย 
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(2539, หนา 3) ไดกลาวจึงความสําคัญของภาษาไทย 

คือช วย ให ผู ที่ มี ความสามารถทางภาษาประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินกิจการตางๆ นั้นคือเม่ือมีทักษะ

ทางภาษาสูงยอมพัฒนาใหเกิดความคิด และสามารถใช

ภาษาในการส่ือสารถึงความคิดตางๆนั้นกับบุคคลได 

อยางดี เชนเดียวกันกับ เอกฉัท จารุเมธีชน (2539, หนา 

3) ที่ใหความสําคัญของภาษาไทยวาเปนเครื่องมือในการ

ส่ือสารที่สําคัญของมนุษยในการส่ือความนึกคิดใหเขาใจ

กัน ทั้งในการรับความคิดจากการอานและการฟง และ

ถายทอดความคิดจากการพูดและการเขียน วิชา

ภาษาไทยจึงเปนวิชาศึกษาทั่วไปบังคับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาตองเรียนเพื่อเพิ่มทักษะทางการ

ใชภาษาในการส่ือสาร และตระหนักในคุณคาของ

ภาษาไทย ตรงกันกับแนวคิดของอัญชลี ทองเอมและ

มธุรส จงชัยกิจ (2555, หนา 2) ที่กลาววา ภาษาไทย

ถือเปนเครื่องถายทอดวัฒนธรรม เปนส่ือที่แสดงภูมิ

ปญญา โลกทัศน และสุนทรียภาพ จึงเปนสมบัติของชาติ

ที่ควรเรียนรู อนุรักษสืบสานใหอยูคูชาติไทยตลอดไป 

ธรรมชาติของภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

และบริบทในสังคมทําใหครูผูสอนตองรูจักวิธีการสอน

ภาษาไทยที่มีความหลากหลายและทันยุคสมัย เพื่อชวย

ใหผูเรียนเกิดความสนใจ มองเห็นประโยชนของการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน ในการศึกษาหาความรูใน

ศาสตรอื่นๆ รวมถึงการประกอบอาชีพ นวัตกรรมการ

สอนจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ตอการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน

ไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง และเขาใจยิ่งข้ึน เพราะวิธีการสอน 

หรื อ รู ป แบบการสอน ใหม ๆ  ที่ ห ล ากหล าย เป น

องคประกอบท่ีสําคัญที่จะชวยพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู 

ความสามารถจนมีศักยภาพออกสูสังคมได  

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาอาจารยผูสอนตองมี

ความชํานาญการในการถายทอดความรู ตองสรางทักษะ

ทางภาษาและเจตคติที่ดีตอภาษาไทยใหกับผูเรียน เปด

โอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด

พิจารณาเหตุผลดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะเปน

ผูสอนวิชาภาษาไทยจึงมีความตระหนักในวาการจัดการ

เรียนการสอนในวิชาภาษาไทยนั้น มีความสําคัญเปน

อยางมากในการพัฒนาผูเรียน เพราะในชีวิตประจําวัน

ของคนในสังคมตองมีการสื่อสารกันอยูตลอดเวลาท้ังเปน

ผูรับสารและผูสงสาร ดังนั้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ทั้งการสงสารและรับสารใหกับผูเรียนเพื่อใหทําหนาที่

ของตนในกระบวนการส่ือสารไดอยางสมบูรณ อันจะ

สงผลใหการส่ือสารประสบความสําเร็จ (สิรวรรณ  

นันทจันบูล และธันวพร เสรีชัยกุล, 2554) ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงวิธีการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสม

ต า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า จ า ร ย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพื่อนําขอมูลที่

ไดมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสารใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ในทักษะการส่ือสารทั้ง 4 ดานอันไดแก การฟง การพูด 

การอานและการเขียน ซ่ึงถือเปนพื้นฐานทางภาษาที่

สําคัญที่ใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  

 
วัตถุประสงคของวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิธีการสอนภาษาไทยที่เหมาะสม

ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิ จั ย ในค ร้ังนี้ ไ ดศึ กษา วิธี การสอน

ภาษาไทยท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ

อาจารยในดานตางๆคือ ดานวิธีการสอนโดยภาพรวม 

และวิธีการสอนในทักษะท้ัง 4 ดานไดแกการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 วิธีการสอนภาษาไทย หมายถึง วิธีการสอน

ภาษาไทยโดยภาพรวมและวิธีการสอนในทักษะท้ัง 4 

ดานไดแกการฟง การพูด การอาน และการเขียน  

 นักศึกษาและอาจารยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา หมายถึง นักศึกษาและ

อาจารยผูสอนภาษาไทยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 6 เขตพื้นที่ ไดแก เชียงใหม เชียงราย 

ลําปาง ตาก พิษณุโลกและนาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ อาจารยผูสอนภาษาไทยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

 กลุมตัวอยาง คือ อาจารยผูสอนภาษาไทย

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จาก 6 

เขตพื้นที่ ไดแก เ ชียงใหม เ ชียงราย ลําปาง ตาก 

พิษณุโลกและนานกําหนดโควตาเขตพื้นที่ๆละ 2 คน รวม 

12 คนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาโดยการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง

คือ กําหนดใหโควตาเลือกเขตพ้ืนที่ละ 50 คน แลวสุม

แบบกลุม จาก 6 เขตพ้ืนที่ รวมนักศึกษาท้ังหมด 300 

คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1 . แบบสอบถามวิ ธีการสอนภาษาไทย ท่ี

เหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาแบงออกเปน 3 ตอน  

1.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับนักศึกษาที่

ตอบแบบสอบถาม 

1.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอวิธีการสอน

ภาษาไทยที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ โดยมีทั้งหมด 5 ขอ

คําถามในประเด็นตางๆ คือ วิธีการสอนโดยภาพรวม 

วิธีการสอนทักษะการฟง วิธีการสอนทักษะการพูด 

วิธีการสอนทักษะการอาน วิธีการสอนทักษะการเขียน 

1.3 ตอนท่ี 3 คําถามปลายเปด เปนขอ 

เสนอแนะวิธีการสอนวิชาภาษาไทยที่เหมาะสม โดยหา

คุณภาพดังนี้ 

1) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปให

ผูเช่ียวชาญ 3 คนทางหลักสูตรและการสอน การสอน

ภาษาไทยและการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความ

ตรงแบบประเมิน โดยพิจารณาความสอดคลองกับ

รายการท่ีประเมิน ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช โดยยึด

เอาเกณฑการคัดเลือกขอรายการท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.5 

ข้ึนไปผลการตรวจสอบพบวา รายการมีคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 

2) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามที่สรางข้ึน

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและปรับสํานวนภาษาให

เหมาะสม 

3) นําเครื่องมือไปใชทดลองกับกลุม

นักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30  

คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสํานวนภาษาในแต

ละขอ รวมทั้งเพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

4) นําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชนํามา

วิ เคราะหหาความเชื่ อ ม่ันของแบบสอบถามโดย

คํานวณหาค า สัมประสิทธิ์ แอลฟา โดยวิ ธีหาค า

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคไดคาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามของนักศึกษาท้ังฉบับไดเทากับ 0.89   

5) ป รับปรุ งแก ไขภาษา ท่ี ใช ในแบบ 

สอบถามใหเหมาะสมอีกครั้งและจัดทําแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บ

ขอมูลตอไป 

 2. แบบสัมภาษณอาจารยผูสอนภาษาไทย

วิธีการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสม 

2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาจารย 

2.2 คําถามเพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับวิธีการ

สอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมโดยภาพรวมและในทักษะท้ัง 4 

ดานอันไดแก ทักษะ การฟง การพูด การอาน และการ

เขียนโดยหาคุณภาพดังนี้ 

1) นําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไปให

ผูเชี่ยวชาญ 3 คนทางหลักสูตรและการสอน การสอน

ภาษาไทยและการวัดและประเมินผล ตรวจความถูกตอง

ของคําถามในแตละขอ 

2) ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและปรับสํานวนภาษาให

เหมาะสม 

 การรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เขตพื้นที่ พิษณุโลก ตาก ลําปาง เชียงใหม 

เชียงราย และนาน เพื่อเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีเปนกลุม

ตัวอยางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทั้ง 

6 เขตพื้นที่ จํานวน 300 คนและสัมภาษณอาจารย

ผูสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัย 12 คน จากนั้นนํา

แบบสัมภาษณและแบบสอบถามคืนกลับมาเพ่ือวิเคราะห

ขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเชิงปริมาณ โดยการใชคาสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดแกความ

คิดเห็นตอวิธีการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมตามความคิด

เห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา โดยกําหนดการแปลความหมายเปนมาตราสวน
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ประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอรท (อางใน 

บุญสง นิลแกว, 2541, หนา 146) ดังนี้  
 คาเฉล่ีย  ระดับความหมาย 
 4.50 - 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 มีความเหมาะสมมาก 

 2.50 – 3.49 มีความเหมาะสมปานกลาง 

 1.50 – 2.49 มีความเหมาะสมนอย 

 1.00 - 1.49 มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลท่ีไดจากแบบ 

สอบถามปลายเปดตอนท่ี 3 และแบบสัมภาษณอาจารย

มาวิเคราะหเนื้อหา จัดกลุม เปรียบเทียบและวิจารณ 

ตีความเพื่อประเมินสภาพท่ีเกิดขึ้น แลวสรุปความ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ดานวิธีการสอนโดยภาพรวมท่ีเหมาะสมพบวา 

นักศึกษาอยากใหอาจารยใชสื่อการสอนท่ีมีความทันสมัย

และหลากหลายอยู ในระดับมากที่ สุด  ( x =4.51, 

S.D.=0.62) รองลงมาคือ นักศึกษาอยากใหอาจารยมี

กิจกรรมการสอนในรูปแบบตางๆที่หลากหลายอยูใน

ระดับมาก ( x =4.37, S.D.=0.67) และนักศึกษาอยาก

ใหอาจารยใชวิธีการสอนหลายๆวิธีในแตละเนื้อหาของ

วิชาอยูในระดับมาก ( x =4.33, S.D.=0.55) 

 ดานวิธีการสอนทักษะการฟง ท่ี เหมาะสม 

นักศึกษาอยากใหมีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟง

อย า ง มีวิ จ ารณญาณอยู ใ น ระดับมาก ( x =4. 38, 

S.D.=0.72) รองลงมาคือ นักศึกษาอยากใหอาจารยมี

กิ จ กรรมพัฒนาทั กษะการฟ ง ใ น รู ปแบบต า งๆ ท่ี

หลากหลายอยูในระดับมาก ( x =4.27, S.D.=0.68) 

และนักศึกษาอยากใหมีการพัฒนาทักษะการฟงเพ่ือจับ

ใจความสําคัญอยูในระดับมาก  ( x =4.22, S.D.=0.75) 

 ดานวิธีการสอนทักษะการพูดที่ เหมาะสม 

นักศึกษาอยากใหมีการสอนการพูดที่สามารถนําไปใชได

จริ ง ในชี วิ ตประจํ าวั นอยู ในระดับมาก ( x =4.38, 

S.D.=0.68) รองลงมาคือ นักศึกษาอยากใหมีการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพื่อใชในการประกอบอาชีพอยู

ในระดับมาก ( x =4.27, S.D.=0.77) และนักศึกษา

อยากใหอาจารย มีการนํา ตัวอย างการพูด ท่ี ดีมา

ประกอบการสอนอยูในระดับมาก ( x =4.22,S.D.=0.56) 

 ดานวิธีการสอนทักษะการอานท่ีเหมาะสม 

นักศึกษาอยากใหอาจารยใชสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ที่มีความทันสมัยกับเหตุการณในปจจุบันอยูในระดับมาก 

( x =4.33, S.D.=0.70) รองลงมาคือ นักศึกษาอยากให

อาจารยใชเนื้อหาในการพัฒนาทักษะการอานจากส่ือ

ออนไลนอยูในระดับมาก ( x =4.27, S.D.=0.73) และ

นักศึกษาอยากใหมีการสอนการอานหนังสืออยางมี

วิจารณญาณอยูในระดับมาก  ( x =4.21, S.D.=0.79) 

 ดานวิธีการสอนทักษะการเขียนที่เหมาะสม 

นักศึกษาอยากใหมีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

เพื่ อ ป ร ะ กอบอ าชี พ อยู ใ น ร ะดั บมาก  ( x =4. 36, 

S.D.=0.69) รองลงมาคือ นักศึกษาเห็นอยากมีการสอน

การเขียนคําตางๆในภาษาไทยใหถูกตองอยูในระดับมาก 

( x =4.33, S.D.=0.54) และนักศึกษาอยากใหมีการสอน

การเขียนในประเภทตางๆทุกประเภทอยูในระดับมาก 

( x =4.30, S.D.=0.85) 

 ขอเสนอแนะอื่นๆ ของนักศึกษาตอวิธีการสอน

ภาษาไทยท่ีเหมาะสม นักศึกษาอยากใหอาจารยสอนโดย

มีตัวอยางประกอบเพื่อใหเขาใจไดงาย อยากใหอาจารย

ใชสื่อออนไลน มีเทคโนโลยีใหมๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการสอน มีการสอนแบบบูรณาการการใชภาษาไทยใน

ทักษะท้ัง 4 ดานและสอนใหนักศึกษาสามารถพัฒนา

ทักษะภาษาไทยเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

 ดานความคิดเห็นของอาจารยตอวิธีการสอน

ภาษาไทยโดยภาพรวม อาจารยเห็นวาการสอนใน

รายวิชาภาษาไทยส่ิงจําเปนที่จะตองคํานึงถึง คือ 

ความสามารถในการใชไดจริงของผูเรียน ดังนั้นส่ิงที่

ผูสอนจะตองคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนคือการ

ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในแตละดาน โดยผูสอนมี

หนาที่ในการช้ีแนะวิธีการในการฝกปฏิบัติใหเหมาะสม

ตามวัตถุประสงคที่ผูเรียนตองการจะส่ือหรือรับ และ

สรางใหเกิดความหลากหลายเพื่อใหเกิดกระบวนการคิด

และประยุกตไดตอไป เนื้อหาหลากหลายประเภทมาให

นักศึกษาแลวฝกวิเคราะห วิจารณ ประเมินคุณคาสาระท่ี

ไดจากการอาน โดยเลือกเนื้อหาท่ีเปนความสนใจของ

นักศึกษาในแตละสาขา นําไปใชในชีวิตประจําวันไดและ

การประกอบอาชีพได 

 ดานวิธีการสอนทักษะการฟง อาจารยเห็นวา

ควรใหผู เรียนได มีโอกาสฟงสารท่ีหลากหลาย จัด
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กิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝนการฟงไปพรอมกันกับทักษะ

การคิดวิเคราะห จับใจความสําคัญ ประเมินคุณคาส่ิงท่ี

ฟง มีการจัดทําแบบทดสอบการเปนผูฟงท่ีดีกอนและ

หลังจากการเรียนจัดหาส่ือการฟงที่มีเนื้อหาหลากหลาย

ประเภทมาใหนักศึกษาฟง เชน สารคดี บันเทิงคดี การ

โฆษณา ขาวสารตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะการ

ฟงจากส่ิงรอบตัวที่พบเจอไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 ดานวิธีการสอนทักษะการพูด อาจารยเสนอวา

ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสไดพูดในช้ันเรียน ท้ังในดานของ

การฝกทักษะตามบทเรียน และการถามตอบในหองเรียน 

รวมถึงการนําเสนอความคิดเห็นจากประเด็นตางๆ ให

เกิดกระบวนการการส่ือสารในช้ันเรียนทั้งระหวาง

ครูผูสอนกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษาดวยกัน ให

นักศึกษาฝกพูดตอหนาที่ประชุมชนรายบุคคลกําหนด

หัวขอใหนักศึกษาพูด รวมท้ังใหนักศึกษาเลือกหัวขอที่จะ

พูดเองดวย ใหนักศึกษาแสดงบทบาทในการพูดที่

หลากหลาย เชน การเปนพิธีกร การพูดรายงานทาง

วิชาการ การพูดในโอกาสตางๆ การพูดกับบุคคล

ประเภทตางๆ การสัมภาษณทํางาน เปนตน 

 ดานวิธีการสอนทักษะการอาน อาจารยเห็นวา

ควรสอนการอานรวมกับการฝกฝนทักษะในดานอื่นๆ โดย

ใชเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาไทยเปนหลัก. โดยผูสอนตองสรางประเด็นในการ

อานใหกับผูเรียนอยางหลากหลายเพื่อใหเกิดการฝกฝน

ทักษะการอานสารท่ีหลากหลาย โดยใหนักศึกษาฝกอาน

ขาวที่เปนเหตุการณปจจุบัน ทันสมัย เพื่อใหนาสนใจ

สําหรับนักศึกษา รวมทั้งเรื่องอานที่นํามาจากส่ือออนไลน

ใหสามารถจับใจความ คิดวิเคราะห และสังเคราะห

ขอมูลได ไปจนกระทั่งถึงความสามารถในการนําไป

ประยุกตใชตอไปได 

 ดานวิธีการสอนทักษะการเขียน อาจารยเห็นวา

ควรสอนโดยใหความรู เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ

นําเสนอโดยการเขียนในลักษณะตางๆ สรางประเด็นใน

การเขียนใหกับนักศึกษาโดยใหนักศึกษาไดมีโอกาส

เลือกใชกลวิธี ในการเขียนที่หลากหลาย อาจนํามา

ประยุกตโดยการฝกฝนทักษะดานนี้ควบคูกันกับทักษะใน

การรับสาร สรางความคุนเคยใหกับนักศึกษาในการเขียน

นําเสนอ ใหสามารถถายทอดความคิด ความรูไดอยาง

ถูกตองตามโอกาสใหนักศึกษาเขียนเร่ืองที่อยูใกลตัว เชน 

เขียนบันทึกประจําวัน เขียนเก่ียวกับอาชีพที่อยากจะทํา

ในอนาคต สาขาที่เรียน กิจกรรมท่ีชอบทํายามวาง งาน

อดิเรก  

 
อภิปรายผล 
 วิธีการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมโดยภาพรวม

ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการศึกษาจะเห็นไดวา

โดยภาพรวมนักศึกษาอยากใหอาจารยใชส่ือการสอนท่ี

ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นอาจารย

ผูสอนจึงตองเลือกใช ส่ือการสอนท่ีทันสมัยและให

สอดคลองกับบทเรียน การเลือกใชโสตทัศนูปกรณ

ประกอบการเรียนนั้นมีความสําคัญอยางมากในยุค

ปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นกาวหนาไปอยางมาก 

ตรงกับแนวคิดการใชส่ือในการสอนภาษาของนาธาน 

(Nathan, 1999 อางในหทัยรัตน  เติมใจ, 2552, หนา 

36) ที่กลาววาเทคโนโลยีหรือส่ือการสอนสมัยใหม 

เหมาะกับการสรางสรรครูปแบบการกระจายขอมูล 

สําหรับการเรียนรูภาษา เพราะภาษามีความเกี่ยวของกับ

การมีปฏิสัมพันธที่หลากหลาย ซ่ึงเทคโนโลยีใหมตางเอื้อ

ใหเกิดปจจัยดานนี้ไดมาก และส่ือผสมมัลติมีเดีย มีความ

สามาถในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆเชน ภาพ 

ขอความ โดยเฉพาะเสียงท่ีเปนส่ือกลางแทจริงของภาษา

ที่มนุษยใช สอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 

1989 อางในสมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต, 2539, หนา 51-

52) ที่กลาวถึงการเรียนรูโดยการสังเกตผานตัวแบบที่

เปนส่ือตางๆ จะชวยในการเรียนรู พิจารณา วิเคราะห 

วิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากงานวิจัยของ

พศิน  แตงจวง (2536) ที่ไดศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่

มีอิทธิพลตอผูเรียน โดยการศึกษาดานการใชส่ือ พบวา

การเรียนรูเปนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ือ หาก

ผูเรียนมีความพึงพอใจกับส่ือ การเรียนรูของผูเรียนก็จะ

มีประสิทธิภาพสูง 

 วิธีการสอนทักษะการฟง นักศึกษาอยากใหมี

การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงอยางมีวจิารณญาณ ผล

ที่ไดสอดคลองกับความคิดเห็นของอาจารยที่มองวาควร

มีการสอนโดยมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝนการฟง

ไปพรอมกันกับทักษะการคิดวิเคราะห จับใจความสําคัญ 

ประเมินคุณคาส่ิงท่ีฟง จะเห็นไดวาการสอนภาษาเพ่ือ

พัฒนาความคิดเปนส่ิงท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการคิดอยางมี

วิจารณญาณอันถือเปนคุณสมบัติของพลเมืองโลกใน

อนาคต  และอาจารยผูสอนมีบทบาทอยางมากในการ
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สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ สอดคลองกับ

แนวคิดของนักการศึกษาไวก็อตสกี้ (สุรางค โควตระกูล, 

2541, หนา 61-63 อางอิงจาก Palinsar and Brown, 

1989 ; Bivens and Berk, 1990) ที่อธิบายวามนุษย

ไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมต้ังแตแรกเกิด ซ่ึงนอกจาก

ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติแลวก็ยังมีส่ิงแวดลอมทาง

สังคมซ่ึงก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางข้ึน ดังนั้น

สถาบันสังคมตาง ๆ เร่ิมต้ังแตสถาบันครอบครัวจะมี

อิทธิพลตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของแตละ บุคคล 

นอกจากนั้น ภาษายังเปนเคร่ืองมือสําคัญของการคิดและ

การพัฒนาเชาวนปญญาข้ันสูง พัฒนาการทางภาษาและ

ทางความคิดของเด็กเริ่มดวยการพัฒนาที่แยกจากกัน 

แตเม่ืออายุมากข้ึน พัฒนาการทั้ง 2 ดานจะเปนไป

รวมกัน อาจารยผูสอนจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการนํา

วิธีการสอนมาใชเพื่อสงเสริมการคิดใหกับผูเรียน ดังท่ี

งานวิจัยของแมคครินค (McCrink, 1999) ไดศึกษาผล

ของวิธีการสอนของครู และรูปแบบการเรียนของผูเรียน

ที่สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลการศึกษา

พบวา วิธีการสอนของครูสงผลตอการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียน ครู อาจารยที่สอนโดยใช

นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนจะทําให

ผูเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณมากกวาครูที่สอน

แบบปกต ิและสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย รัตนท

องคํา (2545) และนฤมล ศราธพันธุ (2546) ท่ีได

ทําการศึกษาพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของ

ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ตางพบวาหลังการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว สงผล

ใหผูเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึน 

 ดานวิธีการสอนการพูดที่เหมาะสม นักศึกษา

อยากใหมีการสอนการพูดที่สามารถนําไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวันแสดงใหเห็นวานักศึกษาตองการนําส่ิงท่ีได

จากหองเรียนออกไปใชนอกหองเรียนไดจริง ซ่ึงเปนไป

ทางเดียวกันกับความคิดเห็นของอาจารยที่มองวาควรให

นักศึกษาไดแสดงบทบาทในการพูด ท่ีหลากหลาย

สามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายเชน 

การเปนพิธีกร การพูดรายงานทางวิชาการ การพูดใน

โอกาสตางๆ การพูดกับบุคคลประเภทตางๆ การ

สัมภาษณเขาทํางาน เปนตน เพราะการเรียนรูภาษาท่ีดี

ผูเรียนตองประยุกตความรูนําไปใชในการส่ือสารกับ

บุคคลตางๆ อาจารยจึงตองคํานึงถึงวิธีการสอนที่เขาใจ

ถึงธรรมชาติของภาษาวามีไวเพื่อใชในการส่ือสารใน

สังคม สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูของจอหน 

แมคนามารา (John Macnamara, 1972, หนา 1-13) ท่ี

ไดเสนอการสอนภาษาไววา ผูสอนควรมีความเขาใจใน

เรื่องธรรมชาติของการเรียนภาษา ซ่ึงเด็กท่ีเรียนภาษา

อยางเปนธรรมชาตินั้นสนใจเกี่ยวกับสาร ไมใชตัวภาษา 

แตการสอนภาษาใหหองเรียนมักเนนท่ีตัวภาษา เพราะ

ภาษามีไวเพื่อส่ือสารไมใชมีไวเพื่อเรียน ดังนั้นผูเรียนจะ

เรียนภาษาไดดีนั้นตองมุงไปท่ีความหมาย อาจารยตอง

สอนโดยการใหเกิดการส่ือสารข้ึนในช้ันเรียนเหมือนกับที่

ผูเรียนส่ือสารกันกับพอแมที่บาน ซ่ึงใกลเคียงกับการใช

จริงในชีวิตประจําวัน 

 ดานวิธีการสอนทักษะการอาน นักศึกษาอยาก

ใหอาจารยใช ส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการอานที่ มีความ

ทันสมัยกับเหตุการณในปจจุบัน เพราะส่ือการสอนถือ

เปนปจจัยสําคัญในการสอนภาษาใหแกผูเรียนดังท่ีทฤษฎี

การเรียนรูของบลูม (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2535, 

หนา 92-93, หนา 115 อางอิงจาก Bloom, 1976) ได

กลาวถึงองคประกอบท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายทาง

การศึกษา ในดาน อุปกรณส่ือการสอน เปนอุปกรณที่จะ

ชวยใหครูไดใชในการสอนผูเรียนใหสะดวกและเขาใจได

งาย ซ่ึงในสวนของอาจารยผูสอนมองวาการสอนทักษะ

การอานตองสรางประเด็นในการอานใหกับผูเรียนอยาง

หลากหลายเพื่อใหเกิดการฝกฝนทักษะการอานสารที่

หลากหลาย โดยใหนักศึกษาฝกอานขาวที่เปนเหตุการณ

ปจจุบัน ทันสมัย เพื่อใหนาสนใจสําหรับนักศึกษา 

รวมทั้งเรื่องอานที่นํามาจากส่ือออนไลนใหสามารถจับ

ใจความ คิดวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ได ไป

จนกระทั่งถึงความสามารถในการนําไปประยุกตใชตอไป

ได ตรงกับแนวคิดของ ฐะปะนีย นาครทรรพ (2545, 

หนา 11-13) เสนอแนะวาการใชอุปกรณการสอนชวยทํา

ใหบทเรียนภาษาไทย นาสนใจยิ่งข้ึน และจะทําใหผูเรียน

สนใจเรียนโดยไมเบ่ือหนาย เพียงแตผูสอนมอบหมาย

งานใหผูเรียนชวยกันหามาหรือชวยกันทําข้ึน ก็จะเกิด

ประโยชนแกการเรียนภาษาไทยเปนอันมาก หรือ ผูสอน

อาจใหนักเรียนเขียนเรียงความส้ัน ๆ หรืออภิปราย

เกี่ยวกับภาพหรือขอความ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณอื่น ๆ 

อีกเชน ปายประกาศ แผนภูมิ บัตรคํา สมุดภาพ สมุด

รวบรวมคําประเภทตาง ๆ สํานวนภาษา พจนานุกรม
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และหนังสือในหองสมุด ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหการเรียน

ภาษาไทยมีคุณคามากข้ึน  

 วิธีการสอนทักษะการเขียน นักศึกษาอยากใหมี

วิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อประกอบอาชีพ 

จะเห็นไดวานักศึกษาอยากไดวิธีการสอนท่ีสามารถ

นําไปใชในการทํางานไดจริง ดังที่ศรีวิ ไล  พลมณี 

(2545, หนา 188) กลาวถึงวิธีการสอนทักษะการเขียน

วาเปนทักษะชั้นสูงในบรรดาทักษะท้ัง 4 ทางภาษา เปน

ทักษะท่ีจําตองอาศัยทักษะอื่นเปนพื้นฐานมากอน จึงจะ

ทําใหสามารถเขียนไดอยางมีทักษะ ดังนั้น กอนจะถึงข้ัน

เขียน อาจารยควรวางแผนใหผูเรียนไดพัฒนาความรู

ความคิด โดยอาศัยทักษะการฟงการอาน และการจัด

ประสบการณอื่นๆ ที่ใหความรู ความคิด จากการท่ี

ผูเรียนเปนฝายรับความรูโดยผานเขาสูผูเรียน โดยการดู 

ฟง อาน กระทํา แลวฝกใหแสดงออก ซ่ึงความรูสึกตอ

ส่ิงนั้นๆ รวมถึงความรู ความคิด จินตนาการในช้ันตน

การแสดงออกเพ่ือสนองตอบส่ิงกระตุนที่พบเห็นผูเรียน

อาจแสดงออกไดดวยคําพูดอยางส้ันๆ พอไดใจความ 

ขณะ เดี ย ว กั น ค ว าม รู เ ร่ื อ ง กฎ เ กณฑ ท า งภ าษ า 

ประกอบการฝกพูดจากกฎเกณฑทางภาษาซ่ึงเม่ือแสดง

ออกไปแลว ส่ือสารใหครูและเพื่อนเขาใจ ต้ังใจรับฟง  

ผูเรียนจะมีความเชื่อม่ันและพรอมที่จะเขียนและจะเขียน

ไดดีกวาพูด เพราะมีโอกาสไตรตรอง วางแผนการเขียน 

ขัดเกลาภาษา โดยไดพัฒนาควบคูไปกับทักษะอ่ืนๆ 

ตลอดจนใชเปนเครื่องมือแสดงความรู ความรูสึกนึกคิด 

และชวยจดบันทึกความจําในการเรียนรู ไปจนถึงข้ันใช

ติดตอส่ือสารเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวันไดเม่ือ

ตองการ เชน การเขียนประกาศตางๆ การเขียน

บทความทางวิชาการ บทความทางวิจารณ เขียน

จดหมายติดตอบุคคลที่รูจักและเขียนจดหมายเพื่อธุรกิจ 

เชน การสมัครงาน การส่ังของ การขอความรวมมือ 

การเชิญวิทยากร เปนตน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาสามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคตได ดานความ

คิดเห็นของอาจารยผูสอนที่มองการการพัฒนาทักษะการ

เขียนควรใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกใชกลวิธีในการเขียนที่

หลากหลาย  ใหสามารถถายทอดความคิด ความรูได

อยางถูกตองตามโอกาสใหนักศึกษาเขียนเรื่องที่อยูใกลตัว 

เชน เขียนบันทึกประจําวัน เขียนเกี่ยวกับอาชีพที่อยากจะ

ทําในอนาคต สาขาท่ีเรียน กิจกรรมท่ีชอบทํายามวาง 

งานอดิเรก ตรงกับแนวคิดของ ฐะปะนีย นาครทรรพ 

(2545, หนา 11-13) ที่เสนอวาการสอนภาษาไทย ส่ิงที่

ควรคํานึงถึงใหมากที่สุดคือ การใชภาษาไทยใหเกิด

ประโยชนแกชีวิตของนักเรียนในฐานะท่ีเปนสมาชิกของ

สังคม เม่ือสอนหลักภาษาเราก็มิไดมุงสอนแตกฎเกณฑ

เทานั้น แตประสงคจะใหนักเรียนใชความรูอยางถูกตอง 

เม่ือสอนการใชภาษา เนื้อหาท่ีจะใหนักเรียนนํามาฝก 

การฟง การพูด การอาน และการเขียน ควรเปนเรื่องท่ี

นาสนใจในการสอนใหนักเรียนเกิดทักษะทางภาษานั้น 

ควรใหนักเรียนอยูในสภาพหรือสถานการณที่ตองใช

ภาษาจริงๆ จะทําใหพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน

เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว 

 ในสวนของความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษา

ตอวิธีการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมในแตละดานอยากให

อาจารยสอนโดยมีตัวอยางประกอบเพ่ือใหเขาใจไดงาย 

อยากใหอาจารยใช ส่ือออนไลน มีเทคโนโลยีใหมๆ  

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสอน มีการสอนแบบ

บูรณาการการใชภาษาไทยในทักษะท้ัง 4 ดานและสอน

ใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อนาํไปใชใน

ชีวิตประจําวันได จะเห็นไดวาวิธีการสอนภาษาไทยที่

เหมาะสมในปจจุบันเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิมไมเนนการ

อานออกเขียนไดเพียงอยางเดียว แตเนนการสอนภาษา

เพื่อการส่ือสารกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพและใชภาษา

ในการแกปญหาในการดํารงชีวิต เนนการสอนภาษาไทย

ในฐานะเปนเครื่องมือของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน

แสวงหาความรูดวยตนเองและนําความรูไปพัฒนาตนเอง 

สอดคลองกับแนวคิดของ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2556) ที่

กลาววาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให

ผูเรียนเกิดผลลัพธดานการส่ือสารสามารถดําเนินการได

ดวยการใหความรู และการฝกหัด เพื่อใหเกิดความ

ชํานาญ เนื่องจากเม่ือกลาวถึงการส่ือสารแลว ยอม

หมายถึงการแสดงออกความคิดผานรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง

ทักษะท่ีใชสวนใหญ คือ การพูด และการเขียน ดังนั้น 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย จะตองสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน ท้ังในรูปแบบท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป 

เชน ใหผูเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นในกลุม จากนั้น

ในมานําเสนอหนาชั้นเรียน หรือการใหเขียนงานสวน

บุคคล แลวนํามาแลกเปล่ียนกันอาน แลวนําความคิดเห็น

ของเพ่ือนไปปรับปรุงผลงานการเขียนของตนเอง   
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 ดานความคิดเห็นของอาจารยตอวิธีการสอน

ภาษาไทยโดยภาพรวมท่ีเหมาะสม อาจารยเห็นวาการ

สอนในรายวิชาภาษาไทยส่ิงจําเปนที่จะตองคํานึงถึง คือ 

ความสามารถในการใชไดจริงของผูเรียนดังนัน้ส่ิงท่ีผูสอน

จะตองคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนคือการให

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในทักษะแตละดาน โดยผูสอนมี

หนาที่ในการช้ีแนะวิธีการในการฝกปฏิบัติใหเหมาะสม

ตามวัตถุประสงคที่ผูเรียนตองการจะส่ือหรือรับ และ

สรางใหเกิดความหลากหลาย มีกิจกรรมการสอนท่ีมี

รูปแบบแตกตางกัน เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดและ

ประยุกตไดตอไป เนื้อหาหลากหลายประเภทมาให

นักศึกษาแลวฝกวิเคราะห วิจารณ ประเมินคุณคาสาระท่ี

ไดจากการอาน สอดคลองกับแนวคิดของ สุจริต เพียร

ชอบและสายใจ อินทรัมพรรย (2539, หนา 98-103) ที่

ไดเสนอวิธีการสอนภาษาไทย ในแตละข้ันตอน โดย

ข้ันตอนแรกจะใชการฟง การอภิปราย การซักถาม การ

อานออกเสียงขอความจากแผนภูมิ การอานในใจจาก

ขอความจากแผนปลิวที่ครูแจกให หรือการเขียนสรุป

เนื้อหาเขียนวิจารณแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ี

เรียนมาแลว ทําใหนักเรียนจะไดฝกทักษะหลายๆ ทักษะ

ในขณะเดียวกัน 

 นอกจากนี้ผลการศึกษาอาจารยเห็นวาควร

เลือกเนื้อหาท่ีเปนความสนใจของนักศึกษาในแตละสาขา

มีความทันสมัยทันตอเหตุการณ และตองใช ส่ือที่

หลากหลายเพื่อกระตุนการเรียนรู  โดยคํานึงถึงวา

นักศึกษาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและการ

ประกอบอาชีพได สอดคลองกับงานวิจัยดานการสอน

ภาษาของ กองวิจัยทางการศึกษา (2546: 31) ท่ีไดกลา

วถึงการสอนภาษาไววา การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มี

แนวคิดคือใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เปาหมาย

ในการสอนภาษาคือเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ

ในการส่ือสาร สวนหัวใจคือการใชกิจกรรมทางภาษา 

เปนส่ือในการสื่อสาร มีหลักการคือสอนใหเกิดการเรียนรู

และมีเจตคติที่ดีต อการเรียนภาษา เนื้ อหาที่ ใช มี

พอสมควรเทาที่ใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงตรงกับงานวิจัย

สภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของ 

วิชิต สุรัตนเรืองชัย และคณะ (2549) ที่ทําการศึกษา 

สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย

มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ความตองการพัฒนาการสอน

ของคณาจารย คือ รูปแบบและเทคนิคการสอนแบบ 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนนิสิตตองการใหคณาจารย

เตรียมการสอนลวงหนาและเขาสอนใหตรงเวลา สอนให

สนุกสนาน ใช ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย วัดและ

ประเมินผลเปนระยะสมํ่าเสมอ และปรับปรุงเนื้อหาวชิาที่

สอนใหทันสมัยอยูเสมอ และเปนไปในแนวทางเดียวกับ 

จิตติมา อัครธิติพงศ ที่ไดศึกษาความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ดานการเรียน

การสอน นักศึกษาเห็นวาเนื้อหาวิชานั้นมีความทันสมัย 

เหมาะสมกับสาขาท่ีเรียนเปนวิชาที่นาสนใจ สาระเนื้อหา

ดี สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดานผู

สอน มีการสอนท่ีสอดแทรกประสบการณ ทําใหเขาใจได

ความรู มีความเปนกันเอง มีการเอาส่ือใหม ๆ มาสอน

เสมอ และผูสอนมีความเอาใจใสกับผูเรียนเปนอยางดี ส

วนของกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนมีกิจกรรมท่ี

หลากหลาย มีการจัดงานเปนกลุมใหกับนักศึกษา ผูสอน

มีสวนชวยกระตุนใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดความ

รูและนําไปใชประโยชนในไดชีวิตประจําวัน     

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือดานการสอนภาษาไทย 
 1. อาจารยผูสอนภาษาไทย ควรฝกใหนักศึกษา

ไดใชภาษาไทยในการส่ือสารท้ัง 4 ทักษะไปพรอมกับ

กระบวนการคิดตางๆ เชนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห เปนตน 

 2. อาจารยผูสอนควรจัดชั้นเรียนวิชาภาษาให

เปนชั่วโมงที่เปนกิจกรรมที่ตองใชภาษาในการส่ือสารกัน

ระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน 

 3. อาจารยผูสอนภาษาไทยควรใชส่ือที่มีความ

หลากหลาย มีความทันสมัย เพื่อใหการเรียนการสอน

ภาษาไทยมีความนาสนใจ 

 4. อาจารยผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนกระตุนใหนักศึกษาไดใชภาษาไทย ในรูปแบบตางที่

หลากหลาย เชน การแสดงบทบาทสมมติ การชม

ภาพยนตร การเปนพิธีกร  

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนภาษาไทยแบบ

บูรณาการเรียนรูที่มุงพัฒนาทักษะการส่ือสารทั้งส่ีดาน

ไปพรอมๆกัน 
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 2. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมใน

รายวิชาอื่นๆโดยเฉพาะในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เชน 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

 3. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนภาษาไทยที่มุง

พัฒนาความคิดดานตางๆ เชน การคิดอยางสรางสรรค 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห 
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