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 เมื่อดอกไมแ้ห่งความรกัในการอ่านผลบิานขึน้ ในชัน้เรยีนวชิา TH 431 วรรณกรรมปจัจุบนั นัก

อ่านทัง้หลายสนุกสนานและกล่าวถึงประสบการณ์การอ่าน “หนังสือเล่มโปรด” ของเขาเองอย่างมี

ความสุข อาจารยพ์ยายามจดัรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยนึกขึน้มาได้ว่า 

วธิกีารสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิรวบยอด (Concept Attainment) น่าจะเหมาะสมส าหรบักจิกรรม

การสอนในวชิานี้ ดว้ยวธิกีารนี้เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่่งใหผู้เ้รยีนทราบถงึคุณลกัษณะของสิง่ใด

สิง่หนึ่งเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง หรอืเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสามารถระบุลกัษณะเด่น ลกัษณะรองของ

สิง่นัน้ ๆ ได้ สามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ เมื่อนักศึกษาอ่านหนังสอืและ

สามารถวเิคราะห์หนังสอืเล่มโปรดของตนเองได ้เมื่อเขาเจอหนังสอืเล่มอื่น ๆ เขากน่็าจะใช้เครื่องมอืที่

เขามอียู่นัน้ ช่วยพฒันาการอ่านของเขาให้ดีขึ้นได้ คิดได้ดงันี้ อาจารย์จงึวางแผนจดักิจกรรมอย่าง

ขมกัเขมน้ 

 

 งานชิ้นที่อาจารย์ประจ าวชิาได้มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนท า นัน่คือ การไปเลือกหนังสือ

บรรดามทีีว่างรอบุคคลผูร้กัการอ่านอยู่อย่างหลากหลายในทอ้งตลาดมาหนึ่งเล่ม อาจเป็นเล่มทีเ่คยอ่าน

มาแลว้หลายต่อหลายครัง้ หรอือาจเป็นเล่มใหม ่เพิง่จะเปิดตวัเมื่อไม่นานมานี้ เป็นผลงานของนักเขยีนที่

ชื่นชอบ ตดิตามกนัมาอย่างยาวนาน รวมถงึเล่มที่มรีางวลัเป็นเครื่องค ้าประกนัคุณภาพ ที่ผ่านการคดั

กรองจากคณะกรรมการตดัสนิผลงานนัน้ ๆ มาแล้ว อาจารยใ์ห้นักศกึษาเลอืกหนังสอืได้ตามอธัยาศยั 

แต่นักศกึษาเองก็อดไม่ได้ที่จะกงัวลว่าการอ่านหนังสอืเล่มโปรดในครัง้นี้มงีานตามมาหลงัจากการอ่าน 

แลว้มนัจะสนุกเหมอืนเดมิหรอืไม่ 

 

 การอ่านหนังสือเล่มโปรดนี้  เมื่ออ่านจบแล้ว ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า เรื่องที่อ่านนี้มี

องคป์ระกอบของวรรณกรรมประเภทนัน้ ๆ อยา่งไร ขัน้แรกนกัศกึษาคงตอ้งบอกใหไ้ดว้่างานชิน้ทีต่นเอง

เลอืกมาอ่านน้ี เป็นวรรณกรรมประเภทใด จากนัน้จงึเลอืกใชอ้งคค์วามรูจ้ากทีไ่ดเ้ล่าเรยีนไป มาใชใ้นการ

วเิคราะห์หนังสอืเรื่องนัน้ๆ ขัน้สุดท้ายกลัน่กรองออกมาเรยีบเรยีงเป็นเขยีนสรุปออกมาหนึ่งชิน้งานที่มี

ขนาดไมย่าวมากนกั และเตรยีมออกมาน าเสนอผลการท างานของตนเองหน้าชัน้เรยีน 

                                                           
1
 อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



 

 อาจารย์บอกกล่าวให้นักศึกษาฟงัเกี่ยวกบัการท างานชิ้นน้ีตัง้แต่การเข้าเรยีนในคาบแรก ที่

อาจารยก์า้วเทา้เขา้หอ้งเรยีนมาดว้ยความกระตอืรอืรน้ มองหน้าสบตากบัผูเ้รยีนทีห่น้าเก่าบา้ง (เคยเจอ

กนัในวชิาอื่น) หน้าใหม่บ้าง ที่เราคงต้องท าความรู้จกัสร้างความคุ้นเคยกนัต่อไป ส ารวจนักศึกษาไป

อยา่งทัว่ถงึ ถามไถ่ชื่อเสยีงเรยีงนามกนัแลว้เสรจ็ ทุกคนตื่นเตน้กบัการท างานชิน้น้ีมาก 

 

 นบัจากสปัดาหท์ีส่องเป็นตน้ไป อาจารยท์ าตารางวนัและเวลาใหน้ักศกึษาจบัจองวนัทีส่ะดวกมา

เขา้ชัน้เรยีน (ตามวสิยัของนักศกึษาของมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีส่ามารถท าได)้  และไดช้่วงเวลาเป็น

ของตนเองในการน าเสนอผลงาน คนละประมาณ 15 นาท ีนัน่หมายความว่า นกัศกึษาจะตดัสนิใจไดแ้ลว้

ว่าตนจะเลอืกวเิคราะหเ์รือ่งอะไร แต่ถา้ใครเกดิเปลีย่นใจระหว่างทางกส็ามารถขอเปลีย่นเรื่องกบัอาจารย์

ได ้อาจารยใ์หโ้อกาส และอสิระในการท างานอย่างมาก นักศกึษาบางคนไม่แน่ใจในความคดิของตนเอง 

ก็มาขอค าปรกึษาเพิม่เติม อาจารย์ก็ยนิดเีป็นอย่างยิง่ ขอเพยีงเรื่องนัน้ ๆ ต้องไม่ซ ้ากบัเรื่องที่เพื่อน

ลงทะเบยีนไวใ้นตารางแลว้ 

 

 เมื่อถงึคราวต้องน าเสนองาน นักศึกษาที่รบัผดิชอบในช่วงวนัและเวลานัน้ต้องรกัษาเวลาของ

ตวัเอง มาให้ตรงเวลา และใช้เวลาในการน าเสนอพอดีกับที่ได้ก าหนดไว้ โดยไม่กินเวลาของเพื่อน 

สามารถใชว้ธิกีารใดใดในการน าเสนอของตนเองใหน่้าสนใจได ้หากนักศกึษาคนใดมาไม่ตรงเวลา จะตดั

สทิธิก์ารน าเสนองานในครัง้นัน้ไป และต้องมานัง่คอยเป็นตวัส ารองในแต่ละครัง้ เพื่อเกบ็ตกทา้ยชัว่โมง 

หากตอ้งการน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชัน้เรยีน นอกจากไดฝึ้กการเรยีนรูด้ว้ยตนเองแลว้ อาจารยก์็

ไดฝึ้กความรบัผดิชอบและการตรงต่อเวลาของนกัศกึษาไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั 

 

 นักศกึษาทุกคนตัง้ใจเป็นอย่างมากในการน าเสนอเนื้อหา ประกอบรปูภาพ มกีลวธิแีละอุปกรณ์

ประกอบตามอธัยาศยัของตนเอง พรอ้มทัง้มรีายงานฉบบัย่อม ๆ เล่มเลก็ ๆ ไม่ต้องใหญ่โตมากมาย แต่

เป่ียมไปดว้ยเนื้อหา ตดิมอืมาส่งอาจารยด์ว้ย หลายคนตื่นเต้นอย่างเหน็ไดช้ดั เพราะไม่ค่อยไดม้โีอกาส

ฝึกฝนการออกมาพูดหน้าชัน้เรยีนสกัเท่าใด เพื่อน ๆ ในห้องพยายามท าให้บรรยากาศเป็นกันเอง 

ช่วยกันตัง้ค าถามที่ท าให้บรรยากาศคลายความกังวล ผู้รายงานตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง...ไม่เป็นไร 

อาจารยพ์รอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืในการตอบค าถามไดต้ลอดเวลา แต่อยากใหน้ักศกึษาใชค้วามพยายามของ

ตนเองใหเ้ตม็ทีเ่สยีก่อน  

 



ตลอดการน าเสนองานของนักศกึษา อาจารยต์้องท างานอย่างหนัก คอยจบัประเดน็ จุดเด่น จุด

ดอ้ยของงานเพื่อสรุปเป็นผลสะทอ้นใหน้ักศกึษาไดท้ราบว่า การท างานของตนมจีุดใดทีย่งัต้องปรบัปรุง

แกไ้ขอกีบา้ง และเป็นแนวทางใหเ้พื่อนคนอื่นไดน้ าไปใชท้ างานของตนต่อไป 

 

 การฟงัสรุปช่วงท้ายคาบน้ี มนีักศึกษาหลายคน ติดตามฟงัอย่างตัง้ใจ มาเข้าชัน้เรยีนอย่าง

สม ่าเสมอแม้ว่าจะไม่ใช่เวลาที่ตนเองต้องน าเสนองาน หากแต่ต้องการฟงัค าแนะน า ค าติชมงานของ

เพื่อนในตอนทา้ยคาบเรยีน และรูจ้กัหนงัสอืเล่มใหม่ ๆ เพิม่ขึน้จากการแนะน าของเพื่อน ต้องเสาะหามา

อ่านต่ออยา่งละเอยีด 

 

 ความส าเรจ็ของการใช้ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางในการใหอ้สิระ เพื่อเลอืกวรรณกรรมเล่มโปรดของ

ตนเองมาใช้ท ารายงาน เป็นการท างานด้วยความสบายใจ อยู่บนความนิยมชมชอบของตนเองมาเป็น

ขอ้มลูส าคญัในการท ารายงาน ไดอ่้านหนงัสอืเรือ่งทีส่นุกสนาน กบัการประยุกต์ทฤษฎมีาใช ้หลายคนส่ง

เสียงสะท้อนกลบัมาถึงอาจารย์ว่า “หนูอ่านหนังสือรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยค่ะ” แค่นี้ก็เพียงพอที่จะท าให้

อาจารยม์กี าลงัใจที่จะสอนกนัต่อไป หวัใจพองฟูด้วยความชื่นบาน นักศกึษาบางคนมคีวามถนัดในการ

แต่งเพลง เขาน าเองสิง่ทีจ่ะน าเสนอมารอ้ยเรยีงเป็นเพลง บรรเลงประกอบกตี้ารโ์ปร่งตวัเก่ง กน็ับเป็นอกี

รปูแบบหน่ึงทีท่ าใหก้ารน าเสนอน่าสนใจยิง่ 

 

การเรยีนการสอนในลกัษณะขา้งตน้น้ี ผูเ้รยีนจงึตอ้งมบีทบาทดา้นต่าง ๆ คอื 

          ๑. เป็นผู้ลงมอืกระท า ผู้เรยีนจะต้องด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ที่อาจารยจ์ดัเตรยีมให้ดว้ยตนเอง 

เพื่อผล          ในการเรยีนรู ้

          ๒. เป็นผู้มสี่วนร่วม ผู้เรยีนจะต้องเป็นผู้มสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทุก

ขัน้ตอน 

          ๓. เป็นสมาชกิของกลุ่มผู้เรยีน ผู้เรยีนจะต้องเป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ ความ

คดิเหน็ สรา้งความสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนอื่น ๆ  ในกลุ่มเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

          ๔. เป็นผู้ประเมนิ ผู้เรยีนจะต้องคอยตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ  ดว้ยการ

ประเมนิผลตนเองและผูเ้รยีนในกลุ่มเป็นตน้ 

 

 การจดัการเรยีนการสอน “หนังสือเล่มโปรด” นี้ อาจารย์อาจเกิดความเหนื่อยยากมากมาย

ระหว่างทาง จะท าอย่างไรให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างเต็มใจ เข้าฟงัการน าเสนอของเพื่อนอย่าง

สม ่าเสมอ อาจารย์ต้องติดตามอ่านหนังสืออย่างกว้างขวางเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เท่าทนักับหนังสือที่



นักศกึษาเลอืกเรื่องมาน าเสนอ หากแต่ความเหนื่อยยากเหล่านี้ เป็นสิง่ทีอ่าจารยพ์รอ้มจะทุ่มเท เพื่อท า

ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัวชิานี้นัน้ เป็นไปดว้ย

ความเรยีบรอ้ย สนุกสนาน และเพิม่ปรมิาณนกัอ่านในวงวรรณกรรมใหง้อกเงยขึน้อย่างงดงาม 

 

          อาจารยจ์งึตอ้งเป็นผูม้บีทบาทดงันี้ 

          ๑. เป็นผูจ้ดัการ (Manager) เป็นผูก้ าหนดบทบาทใหผู้เ้รยีนทุกคนไดม้สี่วนเขา้ร่วมท ากจิกรรม

ต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของผูเ้รยีน 

          ๒. เป็นผูช้่วยเหลอืและแหล่งความรู ้(Helper and resource) เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืทางดา้น

วชิาการในยามทีผู่เ้รยีนตอ้งการ อนัจะช่วยใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพ 

          ๓. เป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรยีนการสอน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านสื่ออุปกรณ์ 

ค าแนะน า เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถด าเนินกจิกรรมไปไดอ้ยา่งราบรื่น 

          ๔. เป็นผู้ตดิตามตรวจสอบ คอยตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลงานของผู้เรยีน รวมทัง้การ

เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนเพื่อน าผลมาปรบัปรงุการเรยีนการสอนต่อไป 

 

 การเรยีนการสอนในวชิานี้ อาจารยอ์อกแบบใหน้ักศกึษาเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามอธัยาศยั 

เพื่อใหก้ารเรยีนอย่างมคีวามสุข นักศกึษาไดม้โีอกาสคดิ ลงมอืปฏบิตั ิแก้ปญัหา และศกึษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองอยา่งเตม็ที ่สิง่เหล่าน้ีจะปลกูฝงัเป็นคุณสมบตัติดิตวัต่อไปในการพฒันาศกัยภาพของตน ในทุก ๆ 

ด้าน ที่เป็นผู้ใฝ่รู้และใฝ่เรยีนตลอดเวลา นักอ่านทัง้หลายจงึมีความสุขเป็นอย่างยิ่งกับการได้อ่าน

วรรณกรรมเล่มทีต่นเองโปรดปราน ในขณะเดยีวกนั ไดรู้จ้กัหนังสอืเล่มอื่น ๆ จากการน าเสนอของเพื่อน 

และไดเ้ครือ่งมอืส าหรบัน าไปใชอ่้านหนงัสอืเล่มอื่น ๆ ต่อไป 
 


