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บทคัดย่อ  

บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการสาธิตการสอนของนักศึกษารายวิชาการสอนอ่านเขียน
ภาษาไทยโดยใช้กลุ่มประชากรทั้ง 43 คน รายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกที่จัดอยู่ ในกลุ่มวิชาโทการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียน
รายวิชาดังกล่าวมีทักษะการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย เพ่ือการประกอบอาชีพการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติหลัง
ส าเร็จการศึกษาได้ 

ผลการวิจัยพบว่าจากการทดสอบการสาธิตการสอนของกลุ่มประชากรจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบสภาพและ
ปัญหา 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. การประเมินผล
ระหว่างการสอน และ 4. ความเป็นครู ทั้งน้ีผลการวิจัยดังกล่าวจะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการ
สอนอ่านเขียนภาษาไทยในภาคการศึกษาถัดไป และน าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีหลังจากที่กลุ่มประชากรส าเร็จการศึกษาไป
แล้ว อีกทั้งยังเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
ค าส าคัญ: สภาพและปัญหา, การสาธิตการสอน, การสอนอ่านเขียนภาษาไทย, การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

 
Abstract  

The purpose of this article was to study the state and the problems of the teaching demonstration 
of students in teaching Thai reading and writing course. The data were collected from 43 students that are 
minor in teaching Thai language for the foreigners under Bachelor of Arts program in Language and Applied 
Thai through the participant observation method.  The student’ s reading and writing skills development in 
order to achieve a potential to teach Thai language to foreigner after graduate is the main focus in this 
article. 

The results of the state and the problems of teaching Thai language to foreigners emphasized on 
4 areas:  1)  Creating a positive learning environment 2)  Managing learning process 3)  Evaluation during 
instruction 4) A spiritual teacher. These outcomes approach to the improvement of teaching in Thai reading 
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and writing skills and lead to the best practice after graduated. It will also produce the high quality graduates 
to our communities in the future. 
Keyword: the state and the problems, the teaching demonstration, teaching Thai reading and writing, 

teaching language to the foreigners 
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1. บทน า 
พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ (2559: 212) กล่าวถึงสถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยด้วยเหน็ว่า ปัจจุบันภาษาไทยมีความส าคัญในฐานะภาษาต่างประเทศและได้รับความนิยม
มากในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ท าให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและระดับปรญิญาโท ทั้งน้ีความนิยมในการเลือกเรยีนภาษาไทยของชาวต่างชาติ
มีหลายเหตุผลด้วยกันตามที่ศรีวิไล  พลมณี (2545: 26) กล่าวไว้ไม่ว่าจะเป็น 1. เลือกเรียนภาษาไทยเพราะสนใจวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของคนไทย อยากรู้จักประเทศไทยมากขึน้ ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของเมอืงไทย 2. เลือกเรียนภาษาไทยเพราะต้องการ
ท างานกับบริษัทลูกในประทศไทย เช่น เป็นนักธุรกิจ มัคคุเทศก์ ครู และวิศวกร เป็นต้น 3. เลือกเรียนภาษาไทยเพราะต้องการ
พูดภาษาไทยได้และน าไปสู่การศึกษาต่อในประเทศไทย และ 4. เลือกเรียนภาษาไทยเพราะต้องการเที่ยวในประเทศไทย 
นอกจากน้ีในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่าการเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกสบาย มีช่องทางในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น 
ดังน้ัน การเดินทางมายังประเทศไทยจึงมิใช่เรื่องยากอีกต่อไป และมนุษย์เมื่อเกิดความชอบในประเทศน้ัน  ๆ แล้ว  
การแลกเปลี่ยนภาษาไทยก็จะเป็นส่วนที่ตามมาโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายวิชา 896-442 การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) เป็นรายวิชาหน่ึงของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ที่มีวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวทั้งหมด 43 คน มีทักษะใน
การสอนอ่านเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายวิชาดังกล่าวจึงมีกระบวนการขัดเกลาผู้เรียนภายใต้ค าแนะน ารายวิชาที่ว่าหลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว
จะต้องสามารถสอนชาวต่างชาติทั้งหลักเกณฑ์อักษรไทย ระบบสัทศาสตร์ภาษาไทยในการใช้สอนภาษา หลักการสอนการ
สะกดค าไทย โครงสร้างประโยคภาษาไทย รวมถึงทักษะการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ และเพ่ือเป็น
การวัดว่านักศึกษามีคุณสมบัติที่พร้อมส าหรับการเป็นครูสอนชาวต่างชาติ ในทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยใน
สถานการณ์จริง คาบเรียนสุดท้ายของรายวิชาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องสอบปฏิบัติการสาธิตการสอน
โดยใช้เวลาคนละ 15 นาที และหัวข้อที่จะท าการสาธิตการสอนน้ันผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองว่ามีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องใด ทั้งน้ีหัวข้อเหล่าน้ันต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การสอบปฏิบัติการสาธิตการสอนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวทั้งหมด 43 คน ได้ผ่านการตกผลึก
จากการเรียนเน้ือหาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หากผู้สอนค านึงถึงสถานการณ์จริงจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติที่มา
เรียนภาษาไทยในประเทศไทยน้ันมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาเป็นอย่างมาก ดังน้ันผู้สอนจ าเป็นต้องสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะการใช้ภาษาไทยไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความว่า “มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่มากกว่า 1 สาขามาประยุกต์ในการสอนภายใต้
หวัข้อที่ก าหนด โดยผู้เรียนจะเกิดองค์ความรู้แบบองค์รวมมากกว่าความรู้ที่แยกเป็นส่วน ๆ เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงทั้งพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยเข้าไว้ด้วยกัน 
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อย่างไรก็ดีจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยเห็นว่าในช่วงการสอบปฏิบัติสาธิตการ
สอนของนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์ในการสอบสอนส าหรับการเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติสาธิตการสอน ที่ประยุกต์เกณฑ์จากระบบ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (ม.ป.ป.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 4 เกณฑ์ ผู้วิจัยพบว่าการสอบปฏิบัติสาธิตการสอนน้ัน นักศึกษาแต่ละคนมีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ต่อไปได้อีกแตกต่างกัน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสภาพและปัญหาในการสาธิตการสอนของนักศึกษารายวิชา 896-
442 การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือจะได้น า
สภาพและปัญหาดังกล่าวไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และ
น าไปสู่การประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เ พ่ือ ศึกษาสภาพและปัญหาในการสาธิตการสอนของนักศึกษารายวิชาการสอนอ่านเขียนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.2 เ พ่ือหาแนวทางในการ พัฒนาการสาธิตการสอนของนักศึกษารายวิชาการสอนอ่านเขียนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

3.1 ผู้สอน หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 896-442 การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 43 คน และสอบปฏิบัติการสาธิตการสอนโดยใช้เวลาคนละ 
15 นาทีในคาบเรียนสุดท้ายของการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว 

3.2 ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 896-442 การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 43 คน และท าหน้าที่บทบาทสมมติเป็นผู้เรียนชาวต่างชาติ
ที่มาเรียนภาษาไทยในประเทศไทย 

3.3 สภาพและปัญหา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 896-442 การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 43 คน สอบปฏิบัติการสาธิตการสอนโดยใช้เวลา
คนละ 15 นาที และพบสภาพและปัญหาที่นักศึกษาแต่ละคนจะต้องน าไปพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีทักษะการสอนที่ดีขึ้น 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 เก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการปฏิบัติสาธิตการสอนของนักศึกษา
ทั้งหมด 43 คน ใช้เวลาคนละ 15 นาที 

4.2 ใช้เกณฑ์ในการสอบสอนส าหรับการเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติสาธิตการสอน โดยประยุกต์เกณฑ์จากระบบประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนักศึกษาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (ม.ป.ป.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ทั้งหมด 4 เกณฑ์ ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. การ
ประเมินผลระหว่างการสอน และ 4. ความเป็นครู 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) รวมถึงสรุปผลและ
อภิปรายผลการวิจัย 
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5. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 5.1 การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ ดี 5.2 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5.3 การประเมินผลระหว่างการสอน และ 5.4 ความเป็นครู ดังน้ี 

5.1 การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี 
การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ที่ดี ในด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน พบว่า 1) 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนอบอุ่นอย่างสม่ าเสมอ ใส่ใจผู้เรียนอย่างทั่วถึง บรรยากาศไม่เครียด ให้เกียรติผู้เรียนจ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 90.69 และ 2) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนเชิงบวกตลอดการสอน ให้เกียรติผู้เรียนอย่างทั่วถึง
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ 1) ผู้สอนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
และ 2) ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับผู้เรียน 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ 1) ผู้สอนควรเดินออกมาจากโต๊ะคอมพิวเตอร์
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนบ้าง หรือท ากิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนเรียน เช่น ปรบมือรวมใจ 2) ผู้สอนต้องไม่ต าหนิผู้เรียนอันท า
ให้เกิดความอับอายในชั้นเรียนต่อหน้าสาธารณะเมื่อผู้เรียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง แต่ควรพูดให้ก าลังใจผู้เรียนและสร้ าง
บรรยากาศการเรียนให้ราบรื่นทั้งชั่วโมง 3) ผู้สอนต้องมีทักษะการสังเกต ปฏิภาณไหวพริบดี และควบคุมชั้นเรียนได้ดี เช่น เมื่อ
ผู้เรียนต่อว่าเพ่ือนร่วมชั้นว่า “ตอนเรียนท าไมไม่รู้จักฟัง” ผู้สอนก็ควรจัดการชั้นเรียนด้วยการบอกว่า “ใจเย็น ๆ” 4) ผู้สอนไม่
ควรบังคับผู้เรียน หากกิจกรรมน้ันต้องการตัวแทนในห้อง ผู้สอนควรใช้ประโยคค าถามมากกว่าประโยคค าสั่ง เช่น “ครูขอ
ตัวแทนหน่อยสักหน่ึงคน มีใครอาสาเป็นตัวแทนมั้ยเอ่ย” 

5.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้มี 3 ประเด็น ได้แก่ 5.2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 5.2.2 

การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ และ 5.2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ดังน้ี 
5.2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนพบว่า 1) สอนโดยเน้นกิจกรรมเชิงรุก (Active 
Learning) ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา หรือปฏิบัติจริง โดยกิจ กรรม
ดังกล่าวสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44  2) สอนโดยเน้นกิจกรรมเชิงรุก (Active 
Learning) ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 และ 3) สอนโดยใช้วิธีบรรยายและมี
กิจกรรมอื่น ๆ ประกอบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมบ้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ ผู้สอนสอนโดยใช้วิธีบรรยาย
เป็นหลัก โดยผู้เรียนเป็นผู้รับฟังแต่เพียงอย่างเดียวหรือผู้เรียนมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ 1) หากต้องการสอนร้องเพลงที่เน้ือหา
มีความเกี่ยวข้องกับบทเรียน ผู้สอนสามารถใช้วิธีชี้ที่เน้ือเพลงที่อยู่บนกระดานประกอบกับการร้องเพลงไปด้วยก็ได้ เพ่ือเป็น
การตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถร้องเพลงในเน้ือหาน้ันได้จริงๆ เพราะผู้เรียนบางคนใช้วิธีคลอเพลงตามเพ่ือน 2) การถามคือ
การสอน เน้ือหาบางอย่างอาจใช้ค าถามน าเน้ือเรื่องได้ เช่น การสอนเรื่องผลไม้ ผู้สอนอาจต้ังค าถามกับผู้เรียนแล้วสร้างความ
สงสัยด้วยประโยคที่ว่า “แล้วเราจะมาเรียนกันว่าผลไม้หมายถึงอะไร” 

5.2.2 การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ 
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การใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้พบว่า 1) ใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย เพ่ือ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับกิจกรรมจัดการเรียนรู้ ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
เป็นตัวอย่างที่ดีในการอ้างอิงทรัพยากรการเรียนรู้จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 และ 2) ใช้สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้
ที่ทันสมัย หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมหรือกระตุ้นการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมจัดการเรียนรู้จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.13 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ ใช้สื่อและทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ 1) PowerPoint ขนาดตัวอักษรควรมี
ขนาดใหญ่ท าให้ผู้เรียนที่น่ังข้างหลังห้องมองเห็นได้ชัด, ตัวอักษรและสีพ้ืนหลังจะต้องไม่ใช้โทนสีเดียวกัน และรูปภาพที่น ามา
จัดวางควรจัดให้มีความสมดุลกับขนาดของพ้ืนที่และควรใช้รูปภาพที่เป็นของจริงในการสอนเพราะผู้เรียนจะได้พบเจอใน
ชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว รวมถึงรูปภาพน้ันเมื่อเปิดบนเครื่องฉายภาพจะต้องมีความคมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 2) รูปภาพที่ใช้ใน
การสอนควรมีความสอดคล้องกับค าศัพท์หรือเน้ือหา เช่น ต้องการสอนรสชาติอาหารค าว่าอร่อยและไม่อร่อย หากผู้สอนน ารูป
นักแสดงชายมาประกอบการสอนก็อาจจะท าให้การเข้าใจในความหมายของผู้เรียนผิดเพ้ียนไป เพราะแทนที่จะสอนรสชาติ
อาหารอาจกลายเป็นว่าผู้สอนสอนเรื่องความรู้สึกแทน เพราะการใช้รูปนักแสดงควรอยู่ภายใต้เน้ือหาการสอนเรื่องความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ อีกทั้งผู้สอนบางคนสอนหัวข้ออวัยวะในร่างกายและต้องการใช้รูปภาพที่เป็นนักแสดงมาเป็นตัวอย่างในการ
ส อ น  รู ป ภ า พ น้ั น นั ก แ ส ด ง ก็ ค ว ร แ ต่ ง ก า ย สุ ภ า พ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม ข อ ง ไ ท ย  
3) การสอนค าศัพท์สามารถใช้ค าศัพท์ที่เป็นภาษาประจ าชาติของผู้เรียนชาวต่างชาติคนน้ัน ๆ ได้ แต่ควรใช้ค าศัพท์ภาษาไทย
เป็นหลักในการสอน เพราะผู้สอนต้องค านึงว่าก าลังสอนวิชาการสอนอ่านเขียนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ 4) การใช้สิ่งของ
ใกล้ตัวเป็นสื่อในการสอน เช่น ผู้สอนก าลังสอนค าศัพท์เรื่องอุปกรณ์การเรียน ผู้สอนก็สามารถใช้ไม้บรรทัดที่มีในมือชี้ไปยัง
ค าศัพท์และยังสามารถถามผู้เรียนถึงประโยชน์ของไม้บรรทัดได้ด้วยว่าสามารถน าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง หรือถ้าหากผู้สอนก าลัง
สอนเรื่องการผสมแม่สีระหว่างสีแดงกับสีเหลืองว่าเมื่อผสมแล้วจะกลายเป็นสีส้ม แต่สีที่ผู้สอนเตรียมมาใน PowerPoint เมื่อ
ผ่านเครื่องฉายภาพแล้วกลายเป็นสีเหลือง ผู้สอนก็สามารถใช้ปฏิภาณไหวพริบชี้ไปยังวัสดุที่มีสีส้มที่อยู่ในห้องเรียนก็ได้  
5) ตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในสื่อต่าง ๆ  ที่ผู้สอนเตรียมมา หากมีการสะกดผิดต้องรีบแก้ไขทันทีมิเช่นน้ันจะท าให้ผู้เรียน
น าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และ 6) ควรใช้สื่อให้หลากหลายมากขึ้น เช่น บัตรค า วงล้อค าศัพท์ หรือการเล่นเกม เป็นต้น 

5.2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้พบว่า 1 ) ครูแจ้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

หัวข้อที่สอน กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้ น าไปใช้ได้จริงจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 97.67 และ 2) 
ครูแจ้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน แต่กิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.32 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ ผู้สอนไม่ได้แจ้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน หรือแจ้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์แต่กิจกรรมการเรยีนรู้ยงัไม่สามารถท าให้บรรลุเปา้หมาย
ได้ 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ 1) แจ้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หัวข้อที่สอนทุกครั้ง 2) หากผู้สอนต้องการน าผู้เรียนร้องเพลงประกอบเน้ือหาที่สอน ควรน าร้องแบบช้า ๆ และไม่เร็วจนเกินไป 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป 3) การอธิบายการใช้ไวยากรณ์ไทย ผู้สอนควรอธิบายอย่างละเอียด เช่น การสอนสระ 
ใ- ผู้สอนก็ต้องแนะน าว่าสระ ใ- คืออะไร วางอยู่ส่วนใดของพยัญชนะต้น 4) การมอบหมายการบ้านควรเป็นแบบฝึกหัดที่ท าให้
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ผู้เรียนได้ฝึกคิดจริง ๆ เช่น ผู้สอนสอนเรื่องสระ ใ- ผ่านกลอน “ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่” เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจว่าค าใน
ภาษาไทยที่ประกอบด้วยสระ ใ- มีเพียง 20 ค าเท่าน้ัน ดังน้ันการบ้านที่ผู้สอนมอบหมายก็ไม่ควรเป็นการเติมค าสระ ใ- ที่อยู่ใน
กลอนดังกล่าว เพราะการมอบหมายการบ้านโดยที่ผู้เรียนมีเน้ือหาเหล่าน้ันอยู่แล้วจะท าให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกปฏิบั ติใด ๆ เลย 5) 
บางหัวข้อสามารถปรับการสอนได้ตามความเหมาะสมถ้าหากการปรบัเน้ือหาน้ันไม่ท าให้กระบวนการเรียนรู้ผิดเพ้ียนไป 6) การ
สอนค าที่ไม่เป็นทางการบางค าสามารถสอนได้ถ้าหากคนในสังคมไทยใช้กันเป็นปกติอยู่แล้ว เช่น เราสามารถบอกค าว่า “สุนัข” 
คนทั่วไปใช้ “หมา” แต่ถ้าหากต้องพูดแบบเป็นทางการก็ควรใช้ค าว่า “สุนัข” จะเหมาะสมกว่า และ 7) เน้ือหากับระยะเวลาใน
การสอนต้องมีความเหมาะสม บางคาบเรียนอาจสอนเน้ือหาประกอบความเข้าใจแล้วอาจให้ท ากิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือท า
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

5.3 การประเมินผลระหว่างการสอน 
การประเมินผลระหว่างการสอนพบว่า 1) มีการประเมินผลระหว่างการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหัวข้อที่สอน ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเองหรือสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.46 2) มีการประเมินผลระหว่างการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอนให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้เรียนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 และ 3) ไม่มีการประเมินผลระหว่างการสอนในชั้นเรียนจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.32 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ ไม่มีการประเมินผลระหว่างการสอน
ในชั้นเรียน หรือมีการประเมินผลระหว่างการสอนในชั้นเรียนแต่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ 1) แบบฝึกหัดบางเรื่องสามารถปรับให้เป็น
การบ้านได้ ซึ่งผู้สอนอาจท าให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนประมาณ 1-2 ข้อก็ได้ 2) แบบฝึกหัดกับเน้ือหาที่สอนต้องมีความ
สอดคล้องกัน 3) หากผู้สอนต้องการเฉลยแบบฝึกหัดสามารถท าได้โดยเฉลยบนกระดานหรือเฉลยใน PowerPoint ผ่านเครื่อง
ฉายภาพ และโดยเฉพาะการสอนเรื่องต าแหน่งของสถานที่ด้วยการถามผ่าน PowerPoint ผู้สอนสามารถใช้ปากกาใน
โปรแกรมวงกลมต าแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ ได้ 4) การใช้ค าถามในการถามควรใช้ประโยคที่ชัดเจนว่าต้องการสื่อถึงอะไร ไม่
ควรใช้ประโยคที่สร้างความสับสนแก่ผู้เรียน เช่น ผู้สอนมีรูปภาพผัดกะเพราอยู่ในมือ แต่เลือกชูรูปภาพแล้วถามผู้เรียนว่า 
“แล้วอันน้ีคืออะไร” ในทางปฏิบัติจริงควรใช้ประโยคว่า “อาหารที่อยู่ในภาพน้ีคืออะไร” และ 5) ผู้สอนควรใช้วิธีตรวจสอบ
ความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือจะได้ประเมินผลระหว่างการสอนว่าผู้เรียนเข้าใจในหัวข้อเหล่าน้ันจริง ๆ  

5.4 ความเป็นครู 
ความเป็นครูมี 2 ประเด็นได้แก่ 5.4.1 การน าเสนอและบุคลิกภาพ และ 5.4.2 ความตรงต่อเวลา ดังน้ี 
5.4.1 การน าเสนอและบุคลิกภาพ 

การน าเสนอและบุคลิกภาพพบว่า 1) มีความมั่นใจมาก การน าเสนอและค าอธิบายชัดเจน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบ การใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสม มีการใช้ภาษากายที่เหมาะสม การพูดและน้ าเสียงชัดเจน กระชับ ใช้เวลาได้อย่าง
เหมาะสม มีการย้ าบางประเด็นเมื่อจ าเป็น การแต่งกายและท่าทางเหมาะสม ถูกกาลเทศะจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.81 2) มีความมั่นใจ การน าเสนอชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ ค าอธิบายเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ การใช้ภาษาถูกต้อง 
การพูดและส าเนียงชัดเจน มีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ การแต่งกายและท่าทางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 และ 3) มีความมั่นใจพอควร การน าเสนอชัดเจน แต่อาจสั้นหรือยาวเกินไป ใช้เวลาไม่
เหมาะสม ใช้ภาษาเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ ค าอธิบายมีความสับสนบ้าง มีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นบางครั้ง การ
แต่งกายและท่าทางเหมาะสม ถูกกาลเทศะจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 
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จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ ไม่มั่นใจท าให้เกิดความ
สับสน การน าเสนอขาดประเด็นส าคัญบ้าง มีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นบางครั้ง การแต่งกายและท่าทางไม่
เหมาะสม 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ  1) การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม  
ไม่ควรใช้ประโยคที่มีความหมายเชิงดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเคลือบแคลงในเชิงลบ เช่น เมื่อหมดคาบเรียนผู้สอนไม่ควรบอก
ผู้เรียนว่า “ไปกินข้าว ไป๊ไป!” และการออกเสียงค าแต่ละค าต้องชัดเจนเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 2) บุคลิกภาพที่ดี 
ผู้สอนไม่ควรหัวเราะหากไม่ใช่เรื่องข าขันจริง  ๆ  เพราะจะท าให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
ภาษาไทย และหากผู้สอนสายตาสั้นก็ควรสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ หากผมยาวควรมัดผมให้เรียบร้อยเพ่ือบุคลิกภาพที่ดี 
ทั้งน้ีผู้สอนสามารถปรับบุคลิกภาพให้น่าสนใจแต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีเพราะถ้าหากมากจน เกินไปจะท าให้
ผู้เรียนสนใจในตัวผู้สอนมากกว่าเน้ือหาในชั่วโมงน้ัน ๆ 3) ผู้สอนควรฝึกมองผู้เรียนให้ทั่วห้องและไม่แกล้งเพิกเฉยเมื่อถูกผู้เรียน
ถาม 4) การแต่งต้องสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรสวมกระโปรงสั้นและรองเท้าแตะมาสอน และ 5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม เช่น ผู้เรียนบอกว่า “หนูชอบโดดเรียนประจ า” ผู้สอนก็ควรตักเตือนว่าการไม่เข้าเรียนจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี
อย่างไรเพ่ือให้เห็นโทษของการกระท าดังกล่าว 

5.4.2 ความตรงต่อเวลา 
ความตรงต่อเวลาพบว่า 1) เข้าสอนและเลิกสอนตรงตามเวลาที่ก าหนด ใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมจ านวน 6 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 2) เข้าสอนและ / หรือเลิกสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 2 นาทีจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.20 3) เข้าสอนและ/หรือเลิกสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดมากกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาทีจ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.18 และ 4) เข้าสอนและ / หรือเลิกสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดเกินกว่า 5 นาทีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.65 

จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้สอนบางส่วนพบปัญหาในการสาธิตการสอน คือ เลิกสอนไม่เป็นไปตามเวลา
ที่ก าหนด 

ดังน้ันสภาพและปัญหาดังกล่าวสิ่งทีผู้สอนสามารถพัฒนาต่อไปได้ คือ 1) ผู้สอนควรฝึกการใช้เวลาในการ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ให้มากขึ้น หรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละคาบให้มีความหลากหลาย และ 2) การสอน
แต่ละหัวข้อไม่ควรใช้เวลากับประเด็นใดประเด็นหน่ึงมากเกินความจ าเป็น เช่น หากต้องการสอนประโยคบอกเล่าก็ไม่ควร
เสียเวลากับการสอนค าศัพท์ 10 นาที จากทั้งหมด 15 นาที 

 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การทดสอบการปฏิบัติสาธิตการสอนของนักศึกษารายวิชา 896-442 การสอนอ่านเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 43 คน พบสภาพและปัญหา 4 ประเด็นด้วยกัน 
ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. การประเมินผลระหว่างการสอน 
และ 4. ความเป็นครู 

ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสอนนอกจากผู้สอนจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีแล้ว
จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น วาทนิเทศ จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ปรัชญาการศึกษาขั้นแนะน า 
พัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษา สถิติและการวิจัยทางการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
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ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้จัดอบรมโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมศักยภาพของนักศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายไว้หลายโครงการ และยุคปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลายไว้ให้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ดังน้ันหากนักศึกษามี
ความสนใจสามารถเรียนรู้และน าองค์ความรู้น้ัน ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติหลังส าเร็จ
การศึกษาได้  
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