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ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงการ                              
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ปัจจุ บันการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางท่ีมุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้

ความสามารถและทักษะกระบวนการ โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไข

เพิม่เติม พ.ศ.2545) หมวด 4 มาตราที่ 22-30 ได้ระบุแนวการจัดการศกึษาสรุปได้วา่ การจัดการศกึษาตอ้ง

ยดึหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การศึกษาทุกระบบต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน ฝึก

ทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม ครูต้องจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนเพื่อสร้างการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย รัฐ

ส่งเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้ตลอดชวีติทุกรูปแบบ มกีารวัดและประเมินผลอยา่งเหมาะสม และในมาตรา 

30 ของหมวด 4 ได้บัญญัตวิ่า ให้สถานศกึษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ

ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส านัก

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 13-14  ) 

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาท่ีได้บัญญัติไว้ ครูผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความ

จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมคีุณภาพมากขึน้ โดยการส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเองได้ มทัีกษะการคิดวเิคราะห์ คิดแก้ปัญหา โดยการให้ผู้เรียนมสี่วน

ร่วมและ   ลงมอืปฏบัิตใิห้มากขึ้น 

   ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารการใช้ภาษาไทยให้บรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรู้  ครูผู้สอนจะตอ้งมกีารพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิต ิคิดวเิคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ รวมท้ังแก้ไขด้วยตนเองได้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสารได้ตรงกับความต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสื่อสารการใช้ภาษาเป็นรูปธรรมเพราะการ

สื่อสารจ าเป็นต้องสื่อสารท่ีเนื้อความสื่อสารนั้นต้องการจะสื่อ โดยตีความข้อความท้ังหมด ไม่ใช่ตีความแต่

ละประโยค ในการสื่อสารนอกจากส่วนท่ีเป็นภาษาแล้ว ผู้เรียนยังตอ้งมคีวามเข้าใจในส่วนท่ีไม่ใชต่ัวภาษาอีก

ด้วย เช่น น้ าเสียง  วิธีการพูด ลักษณะท่าทาง การแต่งตัว สหีนา้ การเคลื่อนไหว เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
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อาศัยความรู้ทางวัฒนธรรม ความรู้ในสาขาวิชาความรู้รอบตัวหรือประสบการณ์ช่วยในการตีความอีกด้วย  

Marrow (อา้งใน อรุณี  วิริยะจิตรา, 2532: 58-66)   

   กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 21) ได้ให้ค าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในปัจจุบันว่า

มไิด้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว หากมุ่งหวังให้นักเรียนน าความรู้ความสามารถไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้กลุ่ มสาระการ

เรียนรู้อื่นๆ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมท้ังต้องรักษาภาษาไทยไว้ในฐานะท่ีเป็นสมบัติ

ของชาติด้วย สอดคล้องกับ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545: 4) ที่กล่าวถึงความส าคัญในการใช้ภาษาเพื่อการ

สื่อสารในการติดต่อว่าแม้นักเรียนจะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ แต่ถ้ายังบกพร่องในการติดต่อท าความเข้าใจกับ

ผู้อ่ืนให้ได้ประโยชน์ตามท่ีประสงค์แล้ว ก็ยังไม่นับว่าบรรลุความมุ่งหมายของการสื่อสาร ครูควรส่งเสริมโดย

จัดสภาพการเรียนการสอนท่ีท าให้นักเรียนต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการติดต่ออยู่เสมอ เช่น  ฝึกให้ติดต่อกับ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และต้องค านึงถึงศิลปะในการใช้ภาษาด้วย ต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้ภาษาท่ีสละสลวย 

สุภาพ เหมาะแก่กาละและเทศะ 

   การเรียนรู้แบบโครงการเป็นวธีิการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีให้โอกาสเด็กเรียนรู้โดยการสบืค้นหาข้อมูล

อย่างลึกในหัวข้อเร่ืองเฉพาะท่ีเด็กสนใจและควรค่าแก่การเรียนรู้ โดยปกติการสืบค้นจะท าโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ 

ท่ีอยู่ในชั้นเรียนหรือเด็กท้ังชั้นร่วมกัน หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หัวเร่ืองท่ีเลือก

มาสอนควรมีความหมายต่อชีวิตเด็ก และครูสามารถบูรณาการเนื้อหา เช่น คณิตศาสตร์ การอ่าน และ

วิทยาศาสตร์ ในการท าโครงการของเด็กได้ด้วย ท้ังนี้ ลักษณะเด่นของโครงการคือการค้นหาค าตอบจาก

ค าถามท่ีเกี่ยวกับหัวเร่ือง ค าถามนี้อาจมาจากเด็ก จากครู หรือครูกับเด็กร่วมกัน เด็กมีโอกาสท่ีจะวางแผน

สบืค้นด้วยตนเอง โดยมีครูชว่ยเหลอืการท าโครงการของเด็กจะรวมการวางแผนการศึกษาสถานท่ีต่างๆ หรือ

สัมภาษณเ์ด็ก แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีเด็กเรียนรู้กับบุคคลอื่น (Katz.1994; Helm & Katz.2001) 

  ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงการ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ใน

การปฏบัิตนิักเรียนจะต้องท างานอย่างเป็นขัน้ตอน สามารถตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไขได้ 

   การศึกษาในคร้ังน้ีได้ก าหนดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ โดยน าแนวคิดของ Sylvia C.Chard 

(1992,1994) มาก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ 5 กิจกรรมคือ การอภิปรายกลุ่ม  

การศึกษานอกสถานท่ี การน าเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง ลักษณะกิจกรรมท้ัง 5 

กิจกรรม ดังกล่าว นักเรียนจะเรียนรู้ในแต่ละระยะของงานโครงการ ซึ่งมีอยู่ 3 ระยะ คือ (Katz,1994 Katz 

and Chard,1995)  

ระยะที่ 1 ขั้นเร่ิมตน้โครงการ (Beginning the Project) ทบทวนความรู้และความสนใจของนักเรียน 

ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงการ (Developing the Project) ให้โอกาสนักเรียนค้นคว้าและมีประสบการณ์

ใหม ่

ระยะท่ี 3 ขั้นสรุปโครงการ (Concluding the Project) ประเมิน สะท้อนกลับ และแลกเปลี่ยนงาน

โครงการ 

การศึกษาความสนใจและความต้องการในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในโรงเรียน ได้ก าหนด

ขอบเขตการศึกษาจากหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นท่ี 2 จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 2 
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สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปว่า เข้าใจระดับของภาษา ลักษณะของภาษาพูดและ

ภาษาเขียน ใชภ้าษาได้ถูกต้องเหมาะกับบุคคลและสถานการณ์ ใชภ้าษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ในการ

พัฒนาความรู้ เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย ใช้ภาษาอยา่งถูกต้องมคีุณธรรม โดยการพูดการเขียนตามความ

เป็นจริงและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์เป็น

ประโยชนต์อ่สว่นรวมและสร้างความสามัคคีสอดคล้องกับขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม เขา้ใจการ

ใชภ้าษาของกลุ่มบุคคลในชุมชน (กระทรวงศึกษาธกิาร,2546: 14-15)  

วธีิการศึกษาความสนใจและความตอ้งการท่ีใชว้ธีิการให้นักเรียนตอบแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้พบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่สนใจการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย สนุกสนาน ต้องการเรียนนอกชั้นเรียนเพื่ อ

เปลี่ยนบรรยากาศ ต้องการท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ส่วนเนื้อหาด้านการใชภ้าษาต้องการ

พัฒนาการพูด และการเขียน โดยการจัดรายการวิทยุ มกีารเปิดเพลงท่ีตนสนใจ และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา

ของเพลง เป็นการฝึกการใช้ภาษาพูด ในขณะเดียวกันก็ฝึกการเขียนบทพูดด้วย เมื่อพบข้อมูลเช่นนี้จึงได้น า

ความสนใจและความต้องการของนักเรียนมาพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงการ เพราะมีการศึกษาพบว่า การ

สอนแบบนี้เป็นระบบท าให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกตัดสินใจและ

รับผิดชอบโครงการของตนเองตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การวางแผนงาน การด าเนินงาน รวมถึงผลงานและ

วธีิการน าเสนอ นอกจากนัน้ การใชก้ิจกรรมโครงการเป็นการกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ และท้าทายนักเรียน ให้

เกิดความมั่นใจในตนเอง พัฒนาความสามารถทางภาษาและเนื้อหาที่เรียน ส่งเสริมเจตคตท่ีิดีต่อการเรียน ( 

Haines,1989)  

นอกจากนี้ได้มกีารศกึษาวิเคราะห์สภาพบริบทของชุมชนพบวา่ อ าเภอดอยหลอ่ จังหวัดเชยีงใหม ่มี

การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ได้ก าหนดนโยบายของสถานีเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เพื่อ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่งๆ ข่าวสาร ความรู้สูชุ่มชน ดังนัน้ทางโรงเรียนจึงได้ประสานงานกับทางสถานี

วิทยุเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขอความร่วมมือในความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์นักจัดรายการวิทยุ เรียนรู้

วิธีการด าเนินรายการวิทยุ ตามแผนงานท่ีบรรจุโครงการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการโดยมีเป้าหมายในการฝึกนักเรียนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารท่ีเป็น

ธรรมชาติ ตามสภาพการใช้ภาษาของท้องถิ่น 

ประกอบกับการศึกษาบริบทของโรงเรียนพบว่า โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขยาย

โอกาสมเีนื้อท่ีท้ังหมด 32 ไร่ จัดการศกึษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน้ มี

นักเรียนจ านวน 184 คน ครูจ านวน 15 คน โรงเรียนตั้งห่างจากชุมชน นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย

รถจักรยาน จักรยานยนต์ รถรับส่งนักเรียน สภาพชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน รับจ้าง 

ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า เป็นชุมชนท่ีมีประชากรอพยพย้ายถิ่นมาเพื่อหาท่ีท ากินซึ่งหน่ วยงาน กรป.

กลาง สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดสรรท่ีท ากินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ ท าให้ประชากรท่ีไมม่ท่ีีท ากิน

มาจากหลายภูมิภาคมาอาศัยอยูร่่วมกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสื่อสารโดยการ

ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ภาษาอีสาน ท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน

ได้ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาว่าจะมีวิธีการใดท่ีจะท าให้นักเรียนเหล่านี้สามารถพูดจาสื่อสารได้

เข้าใจตรงกัน จึงได้ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พบสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ให้ร่วมกัน

วางแผน ลงมอืปฏบัิตเิพื่อแก้ปัญหา และตดิตามประเมินผลการปฏบัิตงิานดว้ยตนเอง จะท าให้ได้ฝึกทักษะทั้ง

การสื่อสารและฝึกการท ากิจกรรมท่ีมีความหมายกับชีวติจริงของตนเอง จึงได้พจิารณาเห็นว่าการสอนแบบ



 - 4 - 

โครงการน่าจะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการความจ าเป็นของสภาพ

นักเรียนได้ และท่ีส าคัญการสอนแบบโครงการจะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย

ของผู้เรียนมากขึน้ 

จากหลักการ แนวทาง และขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงการ คาดว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการ

สอนท่ีผู้ศึกษาเห็นว่าจะท าให้ครูได้น ามาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเ ป็นส าคัญ เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ และน าวิธีการสอนแบบโครงการมาฝึกนักเรียน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการ

ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบของการเรียนรู้แบบโครงการ อันจะส่งผลให้นักเรียนได้ใช้

ความคิด ใช้เหตุผล  มีความรับผิดชอบ และสร้างความตระหนักในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน

การเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารท่ีถูกต้องจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ

ความสามารถของตนโดยแท้จริง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

การก าหนดกรอบสาระของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ส าหรับนักเ รียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 12 คน ก าลังศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2551 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ ์อ าเภอดอยหล่อ จ.เชยีงใหม่ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีมจี านวน 3 ประเภท คือ 

เครื่องมอืชุดท่ี 1 แบบส ารวจความสนใจและความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับวธีิการเรียนรู้การใช้

ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นแบบส ารวจท่ีมีลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (The Likert Type Scale) 

เครื่องมือชุดท่ี 2 แบบทดสอบวัดความรู้การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

เครื่องมือชุดท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 

แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีลักษณะเป็นเอกสารคู่มือท่ีใช้เป็นแผนการสอนให้ครูได้น าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมฝึกนักเรียนในการเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมโครงการตามแนวคิดของ 

Slyvia C Chard (1999) ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอก

สถานท่ี การน าเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง และมีขั้นตอนการท าโครงการ 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้นเร่ิมตน้โครงการ ขั้นพัฒนาโครงการ และขั้นสรุปโครงการ 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

การด าเนนิการวิจัยคร้ังน้ีม ี3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกรอบสาระของการเรียนรู้การใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารโดยใชก้ารเรียนรู้แบบ

โครงการ 

ขั้นตอนท่ี 2 สรา้งแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและความตอ้งการของนักเรียน  
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ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสารของนักเรียน และศึกษาความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ เพื่อขออนุญาตในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล กับนักเรียนและครู 

2.  ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความสนใจและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6 จ านวน 12 คน  

3.  ผู้วิจัยท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 2 โครงการ และรวบรวมข้อมูลจากการแบบ

ประเมินในช้ันเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

1.  การก าหนดกรอบของเนื้อหาในการสอนท้ัง 2 โครงการ ได้มาจากการส ารวจความสนใจและ

ความตอ้งการในการเรียนรู้ของนักเรียน 

2.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบวัดความรู้ด้านการ

ใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารโดยผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความสอดคลอ้งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยยึด

เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบท่ีถือว่ามีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หาค่า

ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ของข้อสอบวัดความรู้ด้านการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิค 27% 

ของกลุ่มสูง-กลุ่มต่ า ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ B –Index (สาคร แสงผึ้ง) และยึดเกณฑ์การคัดเลือก

ข้อสอบท่ีดจีากข้อสอบท่ีมคี่าความยากง่ายท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อท่ีมีคา่ตั้งแต ่

0.20 ขึน้ไป และค่าอ านาจจ าแนกรายตัวลวงมคี่ามากกว่า 0 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของขอ้สอบโดยใช้

สูตร คูเดอร์ ริชารด์สัน (Kuder Richardson) K.R20     

วิธีด าเนินการศึกษา 

1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน กรป.กลาง

อุปถัมภ ์อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 12 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

2.1  เคร่ืองมือส าหรับสร้างและใช้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบสอบถามความสนใจ

และความต้องการของนักเรียนท่ีมีต่อหัวข้อและรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน 2  โครงการ             

2.2  เคร่ืองมือประเมินผลเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบความรู้ด้านการใช้

ภาษาเพ่ือการสือ่สาร  
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2.3  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนรู้แบบโครงการ 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาความสนใจและความต้องการของนักเรียนเพื่อน ามาพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

ระยะท่ี2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใชก้ารเรียนรู้แบบโครงการ เร่ืองการใช้ภาษาใน

การสื่อสาร การประเมินผลการสอน และการศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบโครงการ 

สรุปผลการวิจัย 

หลังจากวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความต้องการและความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่

สนใจกิจกรรมการดจัดรายการวิทยุ ชอบฟังเพลง ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ส่วนความต้องการในการ

เรียนต้องการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน ศกึษานอกชัน้เรียน ตอ้งการมสี่วนร่วมในการเรียน 

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรู้แบบ

โครงการ 

3. นักเรียนมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงการในระดับเห็นดว้ยมาก 

การอภปิรายผล 

จากผลการวจิัยดังกล่าวพบประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากข้อค้นพบ พบว่า นักเรียนมีความต้องการและความสนใจกิจกรรมการจัดรายการวิทยุ ชอบ

ฟังเพลง ค้นหาข้อมูลผ่านอนิเทอร์เน็ต ส่วนความต้องการในการเรียนต้องการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ศึกษา

นอกชั้นเรียน ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียน ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ี

ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียน

ตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงการด้วยตนเอง นักเรียนจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองท่ีเป็น  “ผู้รับ” ความรู้จากครู

เพียงอย่างเดียวมาเป็น “ผู้เรียน”ส่วนครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” หรือ”ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็น “ผู้จัด

ประสบการณ์การเรียนรู้” (พัฒนา ชัชพงษ์, ข้อมูลออนไลน์) ส่งเสริมนักเรียนค้นคว้าหาความรู้ ดังท่ี 

Carmona,Rodrigo Femandez.et.al (1991) กล่าวว่าครูควรแสดงบทบาทเป็นผู้มีส่วนร่วม ประสานงาน 

ประเมินผลงาน และตรวจสอบภาษาเป้าหมายของผู้เรียนในการท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดเดาได้ก่อน เนื่องจากเป็นบทเรียนท่ีเกิดขึ้นจากผู้เรียน ดังนั้นครูต้องกระตือรือร้นเตรียมพร้อม ศึกษาหา

ข้อมูลอยูเ่สมอ 

2.  จากข้อค้นพบวา่นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึน้ หลังจาก

การเรียนรู้แบบโครงการ อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจของตนเองเป็นพื้นฐานประกอบ

กับได้เรียนรู้จากกิจกรรม การปฏิบัติโครงการไป 5 ประการคือ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอกสถานท่ี 
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การน าเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sylvia C.Chard 

(1999) ได้ก าหนดโครงสร้างการปฏบัิตโิครงการด้วยกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  

3. จากข้อค้นพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงการในระดับเห็นด้วยมาก 

เนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ และบรรยากาศในการเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม นักเรียนมีโอกาส

วางแผนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูช่วยเหลือแนะน าการท าโครงการ รวมท้ังการวางแผนการศึกษา

สถานท่ีต่างๆ หรือการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีเด็กเรียนรู้กับบุคคลอื่น (Katz.1994; 

Helm & Katz.2001) 

4.  การท ากิจกรรมโครงการนักจัดรายการวทิยุท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในด้าน

การพูด การอา่น และการเขียน ด้วยเหตุผลคือ กิจกรรมโครงการเน้นการท างานเป็นกลุ่มมกีารวางแผนการ

ท างานตามโครงการท่ีก าหนดไว ้นักเรียนเร่ิมตน้การเรียนรู้แบบโครงการโดยเริ่มตน้จากการอภิปรายกลุ่มว่า

กลุ่มตนสนใจที่จะเรียนรู้อะไรเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นการจุดประกาย

การเรียนรู้น าไปสู่การศกึษานอกสถานท่ีคือสถานวีทิยุในท้องถิ่น มีการสัมภาษณ์นักจัดรายการวทิยุในเร่ืองท่ี

สนใจ น าผลการศึกษามาเล่าสู่กันฟังในชั้นเรียนขยายความรู้ประสบการณ์เดิม ต้องการเรียนรู้ให้มากขึ้นให้

ลึกซึ้ง จึงได้คน้ควา้ตามวธีิการท่ีตนสนใจ โดยค้นจากห้องสมุด ค้นจากอินเทอร์เน็ต และฝึกฝนการพูด มีการ

เตรียมบทพูดจากการการค้นคว้า ทดลองอัดเสียงพูดจัดรายการลงในแถบบันทึกเสียง แล้วได้ปฏิบัติจริงคือ

ไปพูดจัดรายการวิทยุ และบันทึกรายการวิทยุ แลว้น ามาเปิดฟังผลงานของตนเอง จากการจัดกิจกรรมท่ีเร่ิม

จากความสนใจของนักเรียนท าให้เขาได้เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ ได้ฝึกฝนทักษะการคิด ได้พูดใน

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาว่ามีผลสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวด 4 มาตราท่ี 24 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา,2547: 13-14 ) โดยสรุปว่า การจัดการศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง

ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 

5. การท ากิจกรรมโครงการพาน้องฟังนทิานท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการพูด  การ

อ่าน เพราะนักเรียนต้องค้นคว้าหานิทานท่ีตนเองชอบ จากการอ่านหนังสือ หรือค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้ว

น ามาวางแผนการเล่านิทาน หาวิธีการเล่าท่ีเด็กๆ สนใจ มีการใช้หุ่นมือประกอบการเล่า ใช้ฉาก ใช้อุปกรณ์

ประกอบการเล่าให้น่าสนใจ นักเรียนเร่ิมต้นโครงการจากการสอบถามนักเรียนรุ่นน้องว่าชอบฟัง หรืออ่าน

นิทานเกี่ยวกับเร่ืองอะไร จึงได้จัดหานิทานเหล่านั้นฝึกเล่า ท าให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาพูดในการเล่ า 

บันทึกเสียงการเล่านิทานในในแถบบันทึกเสียง น ามาเปิดฟังเพื่อดูข้อบกพร่องในการพูด เป็นกิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาตามความสามารถของตนเองโดยไม่มีการเรียงล าดับความยากง่ายของภาษา 

เพื่อสื่อความหมายหรือเร่ืองราวท่ีนักเรียนสนใจหรือมีประสบการณ์เดิม นักเรียนได้วางแผน ก าหนดสื่อ 

แหลง่ข้อมูล วธีิด าเนนิการ และผลลัพธ์อยา่งชัดเจน นักเรียนจึงได้ฝึกฝนการใชภ้าษาในสถานการณท่ี์เป็นจริง 

ท าให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอย่างอิสระตามศักยภาพของตนเอง สามารถน าผล

การศกึษามาอภิปรายผลซึ่งสอดคล้องกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารตามแนวคิดของ สุมติรา อังวัฒนกุล 

(2537: 112-115) ได้สรุปขั้นตอนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 

ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation or Introducing New Language) ผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียนซึ่งเป็น

จุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้และฝึกการใชภ้าษาจนกระท่ังผู้เรียนสามารถใชภ้าษาได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ ขั้นท่ี 
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2 ขั้นการฝึก (Practice Controlled Practice) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาท่ีเพิ่งเรียนรู้มาในลักษณะของการ

ฝึกแบบควบคุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้และท าความเขา้ใจความหมาย ควรเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยอาจฝึกพร้อมกันท้ังห้อง เป็นกลุ่ม หรือทีละคนก็ได้ ผู้สอนต้องให้

ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนแต่ละคนดว้ย รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมายโดยการตัง้ค าถาม และ

ขั้นท่ี 3 ขั้นการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสาร (Production/ Free Practice) มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองใชภ้าษา

ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทางเท่านั้น การฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาในช้ันเรียนกับการน าภาษาไปใชจ้ริงมีประโยชน์ชว่ยให้ผู้เรียนและผู้สอนรู้ว่า

ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปมากนอ้ยเพยีงใด การท่ีจะถือวา่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างแท้จริงก็คือผู้เรียน

สามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และน าความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี เป็นการสร้างความ

มั่นใจในการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารให้กับผู้เรียน การฝึกในขัน้นีม้ักอยู่ในรูปของกิจกรรมแบบตา่งๆ 

6.  กิจกรรมตามโครงการท้ังสองโครงการ เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าต่อนักเรียนท่ีใช้ในการฝึกฝน

ทักษะการใช้ภาษาในสภาพท่ีเป็นจริง สร้างความเชื่อมั่นของนักเรียนในความสามารถทางด้านภาษาของ

ตนเอง เนื่องมาจากนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานการพูด การเล่าเร่ืองของตนเอง ให้คนอื่นได้รับรู้ ท าให้นักเรียน

มีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ท าให้นักเรียนกล้าพูดมากขึ้นโดยไม่ต้องเขียนบทพูดให้ละเอียด

เพียงแต่เขียนโน้ตสั้นๆ ประเด็นหลักในการพูด ซึ่งต่างจากการพูดในคร้ังแรกนักเรียนจะประหม่า ขาดความ

มั่นใจในการพูด เกรงว่าจะพูดผิด เมื่อนักเรียนได้ฟังเสียงจากแถบบันทึกเสียงท าให้ทราบข้อบกพร่องของ

ตนเองและของเพื่อน จึงได้ปรับปรุงการพูดให้ดีขึ้น เมื่อพูดจัดรายการหลายคร้ังความสามารถด้านการพูดก็ดี

ขึ้นตามล าดับ ท้ังนี้สามารถอภิปรายผลการค้นพบได้ว่า สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารของ อรุณี วริิยะจิตรา (2532: 78-95) ท่ีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้

ผลการสื่อความหมาย โดยได้รับข้อมูลย้อนกลับจากกันและกัน เพื่อจะได้ประเมินความส าเร็จในการสื่อสาร

ของตนได้ 

7.  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงการเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสิ่งต่างๆ ท าให้

นักเรียนได้รู้จริงต่อสิ่งท่ีตอ้งการค้นหาและเข้าใจค าตอบ โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ได้อยูท่ี่ผลลัพธ์ของโจทย ์แต่

เป็นช่วงเวลาระหว่างทางที่นักเรียนลงมือท า 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิัยใชก้ารเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสาร กับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ดังกล่าว ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน   

1.   ครูควรส ารวจแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนในการค้นคว้าไว้ให้พอเพียง เหมาะสม

สอดคล้องกับความตอ้งการความสนใจของนักเรียน 

2.   ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกหัวข้อโครงการและวิธีการน าเสนอผลงานด้วยตนเอง  ตาม

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ครูควรมบีทบาทในการให้ค าปรึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ ์  

 ครูควรบูรณาการเนื้อหาวิชาอื่นๆ โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโครงการ 
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 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงการ อาจน าไปใชเ้ป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนในชว่งช้ันอื่นๆ ได้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

 1.  ควรศกึษากระบวนการท างานของนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบโครงการ 

 2. ควรศึกษาการบูรณาการการสอนวธีิอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลตอ่การเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับ

การสอนแบบโครงการ  

 


