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ปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาของประเทศไทยได้ ก าหนดแนวทางที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้
ความสามารถและทั กษะกระบวนการ โดยในพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ ไข
เพิม่ เติม พ.ศ.2545) หมวด 4 มาตราที่ 22-30 ได้ระบุแนวการจัดการศึกษาสรุปได้วา่ การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม ครูต้องจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อ ม และสื่อ การเรียนเพื่อ สร้างการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือ กับทุก ฝ่ าย รัฐ
ส่งเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม และในมาตรา
30 ของหมวด 4 ได้บัญญัตวิ ่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (สานัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547: 13-14 )
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่ได้บัญญัติไว้ ครูผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความ
จาเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึน้ โดยการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา โดยการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและ ลงมือปฏิบัตใิ ห้มากขึ้น
ดังนั้น การจั ดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารการใช้ภาษาไทยให้ บรรลุ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ รวมทั้งแก้ไขด้วยตนเองได้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้ตรงกับความต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญ หาการสื่อสารการใช้ภาษาเป็นรูปธรรมเพราะการ
สื่อสารจาเป็นต้องสื่อสารที่เนื้อความสื่อสารนั้นต้องการจะสื่อ โดยตีความข้อความทั้งหมด ไม่ใช่ตีความแต่
ละประโยค ในการสื่อสารนอกจากส่วนที่เป็นภาษาแล้ว ผู้เรียนยังต้องมีความเข้าใจในส่วนที่ไม่ใช่ตัวภาษาอีก
ด้วย เช่น น้าเสียง วิธีการพูด ลักษณะท่าทาง การแต่งตัว สีหน้า การเคลื่อนไหว เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
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Marrow (อ้างใน อรุณี วิริยะจิตรา, 2532: 58-66)
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 21) ได้ให้คาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในปัจจุบันว่า
มิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว หากมุ่งหวังให้นักเรียนนาความรู้ความสามารถไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องรักษาภาษาไทยไว้ในฐานะที่เป็นสมบัติ
ของชาติด้วย สอดคล้องกับ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545: 4) ที่กล่าวถึงความสาคัญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารในการติดต่อว่าแม้นักเรียนจะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ แต่ถ้ายังบกพร่องในการติดต่อทาความเข้าใจกับ
ผู้อื่นให้ได้ประโยชน์ตามที่ประสงค์แล้ว ก็ยังไม่นับว่าบรรลุความมุ่งหมายของการสื่อสาร ครูควรส่งเสริมโดย
จัดสภาพการเรียนการสอนที่ทาให้นักเรียนต้องใช้ภาษาเป็นสื่อในการติดต่ออยู่เสมอ เช่น ฝึกให้ติดต่อกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องคานึงถึงศิลปะในการใช้ภาษาด้วย ต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้ภาษาที่สละสลวย
สุภาพ เหมาะแก่กาละและเทศะ
การเรียนรู้แบบโครงการเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ให้โอกาสเด็กเรียนรู้โดยการสืบค้นหาข้อมูล
อย่างลึกในหัวข้อเรื่องเฉพาะที่เด็กสนใจและควรค่าแก่การเรียนรู้ โดยปกติการสืบค้นจะทาโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ
ที่อยู่ในชั้นเรียนหรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หัวเรื่องที่เลือก
มาสอนควรมีความหมายต่อชีวิตเด็ก และครูสามารถบูรณาการเนื้อหา เช่น คณิ ตศาสตร์ การอ่าน และ
วิทยาศาสตร์ ในการทาโครงการของเด็กได้ด้วย ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของโครงการคือการค้นหาคาตอบจาก
คาถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง คาถามนี้อาจมาจากเด็ก จากครู หรือครูกับเด็กร่วมกัน เด็กมีโอกาสที่จะวางแผน
สืบค้นด้วยตนเอง โดยมีครูชว่ ยเหลือการทาโครงการของเด็กจะรวมการวางแผนการศึกษาสถานที่ต่างๆ หรือ
สัมภาษณ์เด็ก แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนสิ่งที่เด็กเรียนรู้กับบุคคลอื่น (Katz.1994; Helm & Katz.2001)
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงการ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ใน
การปฏิบัตนิ ักเรียนจะต้องทางานอย่างเป็นขัน้ ตอน สามารถตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงแก้ไขได้
การศึกษาในครั้งนีไ้ ด้กาหนดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ โดยนาแนวคิดของ Sylvia C.Chard
(1992,1994) มาก าหนดโครงสร้ า งการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในโครงการ 5 กิ จ กรรมคื อ การอภิ ป รายกลุ่ ม
การศึกษานอกสถานที่ การนาเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง ลักษณะกิจกรรมทั้ง 5
กิจกรรม ดังกล่าว นักเรียนจะเรียนรู้ในแต่ละระยะของงานโครงการ ซึ่งมีอยู่ 3 ระยะ คือ (Katz,1994 Katz
and Chard,1995)
ระยะที่ 1 ขั้นเริ่มต้นโครงการ (Beginning the Project) ทบทวนความรู้และความสนใจของนักเรียน
ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงการ (Developing the Project) ให้โอกาสนักเรียนค้นคว้าและมีประสบการณ์
ใหม่
ระยะที่ 3 ขั้นสรุปโครงการ (Concluding the Project) ประเมิน สะท้อนกลับ และแลกเปลี่ยนงาน
โครงการ
การศึกษาความสนใจและความต้องการในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในโรงเรียน ได้กาหนด
ขอบเขตการศึกษาจากหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2
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ภาษาเขียน ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะกับบุคคลและสถานการณ์ ใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ งๆ ในการ
พัฒนาความรู้ เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย ใช้ภาษาอย่างถูกต้องมีคุณธรรม โดยการพูดการเขียนตามความ
เป็ น จริงและเหมาะสมกั บสถานการณ์ โดยไม่ส ร้ างความเสี ย หายแก่ ผู้ อ่ืน ใช้ภ าษาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและสร้างความสามัคคีสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เข้าใจการ
ใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ,2546: 14-15)
วิธีการศึกษาความสนใจและความต้องการทีใ่ ช้วธิ ีการให้นักเรียนตอบแบบสอบถามที่สร้างขึน้ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ สนใจการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน ต้องการเรียนนอกชั้นเรียนเพื่ อ
เปลี่ยนบรรยากาศ ต้องการทางานเป็นกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ส่วนเนื้อหาด้านการใช้ภาษาต้องการ
พัฒนาการพูด และการเขียน โดยการจัดรายการวิทยุ มีการเปิดเพลงที่ตนสนใจ และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา
ของเพลง เป็นการฝึกการใช้ภาษาพูด ในขณะเดียวกันก็ฝึกการเขียนบทพูดด้ว ย เมื่อพบข้อมูลเช่นนี้จึงได้นา
ความสนใจและความต้องการของนักเรียนมาพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงการ เพราะมีการศึกษาพบว่า การ
สอนแบบนี้เป็น ระบบทาให้ผู้ เรียนเกิ ดความรับผิด ชอบ เนื่องจากเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนเลือ กตั ดสิน ใจและ
รับผิดชอบโครงการของตนเองตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การวางแผนงาน การดาเนินงาน รวมถึงผลงานและ
วิธีการนาเสนอ นอกจากนัน้ การใช้กิจกรรมโครงการเป็นการกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ และท้าทายนักเรียน ให้
เกิดความมั่นใจในตนเอง พัฒนาความสามารถทางภาษาและเนื้อหาที่เรียน ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียน (
Haines,1989)
นอกจากนี้ได้มกี ารศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทของชุมชนพบว่า อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มี
การจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ได้กาหนดนโยบายของสถานีเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เพื่อ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ข่าวสาร ความรู้สชู่ ุมชน ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงได้ประสานงานกับทางสถานี
วิทยุเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขอความร่วมมือในความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ นักจัดรายการวิทยุ เรียนรู้
วิธีการดาเนินรายการวิทยุ ตามแผนงานที่บรรจุโครงการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ศึกษาจึงได้พัฒ นาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการโดยมีเป้ าหมายในการฝึก นักเรี ยนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ เป็ น
ธรรมชาติ ตามสภาพการใช้ภาษาของท้องถิ่น
ประกอบกับการศึกษาบริบทของโรงเรียนพบว่า โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสมีเนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มี
นัก เรียนจ านวน 184 คน ครูจานวน 15 คน โรงเรี ยนตั้งห่ างจากชุม ชน นัก เรียนเดิ น ทางมาโรงเรีย นโดย
รถจักรยาน จักรยานยนต์ รถรับส่งนักเรียน สภาพชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน รับจ้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่า เป็นชุมชนที่มีประชากรอพยพย้ายถิ่นมาเพื่อหาที่ทากินซึ่งหน่ วยงาน กรป.
กลาง สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดสรรที่ทากินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ ทาให้ประชากรที่ไม่มที ี่ทากิน
มาจากหลายภูมิภาคมาอาศัยอยูร่ ่วมกัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสื่อสารโดยการ
ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ภาษาอีสาน ทาให้เกิดปัญหาในการสื่ อสาร เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ได้ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาว่าจะมีวิธีการใดที่จะทาให้นักเรียนเหล่านี้สามารถพูดจาสื่อสารได้
เข้าใจตรงกั น จึ งได้ ศึกษาวิธีก ารจัด กิจ กรรมที่ มุ่งเน้น ให้ นัก เรียนได้พ บสถานการณ์ ที่เป็ นจริง ให้ร่วมกั น
วางแผน ลงมือปฏิบัตเิ พื่อแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้วยตนเอง จะทาให้ได้ฝึกทักษะทั้ง
การสื่อสารและฝึกการทากิจกรรมที่มีความหมายกับชีวติ จริงของตนเอง จึงได้พจิ ารณาเห็นว่าการสอนแบบ
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นักเรียนได้ และที่สาคัญการสอนแบบโครงการจะช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการใช้ภาษาไทย
ของผู้เรียนมากขึน้
จากหลักการ แนวทาง และขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงการ คาดว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการ
สอนที่ผู้ ศึกษาเห็ นว่าจะทาให้ครูได้นามาพัฒ นาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิ ด
โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง และนาวิธีการสอนแบบโครงการมาฝึกนักเรียน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบของการเรียนรู้แบบโครงการ อันจะส่งผลให้นักเรียนได้ใช้
ความคิด ใช้เหตุผล มีความรับผิดชอบ และสร้างความตระหนัก ในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน
การเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
ความสามารถของตนโดยแท้จริง
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
การก าหนดกรอบสาระของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบโครงการ ส าหรับนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน กาลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ อาเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีม้ จี านวน 3 ประเภท คือ
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสารวจความสนใจและความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้การใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นแบบสารวจที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (The Likert Type Scale)
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เครื่องมือชุดที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
แผนการจัดการเรียนรู้น้ี มีลักษณะเป็นเอกสารคู่มือที่ใช้เป็นแผนการสอนให้ครูได้นาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมฝึก นักเรียนในการเรีย นรู้การใช้ภ าษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้กิ จกรรมโครงการตามแนวคิดขอ ง
Slyvia C Chard (1999) ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอก
สถานที่ การนาเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง และมีขั้นตอนการทาโครงการ 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นเริ่มต้นโครงการ ขั้นพัฒนาโครงการ และขั้นสรุปโครงการ
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนีม้ ี 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกรอบสาระของการเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงการ
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของนักเรียน
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คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้ วิจั ยขออนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการโรงเรีย น กรป.กลางอุ ปถั ม ภ์ เพื่อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล กับนักเรียนและครู
2. ผู้ วิจั ย ขอความร่ว มมือ จากนั ก เรีย นและครู ผู้ ส อนภาษาไทยในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล โดย
ดาเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อสารวจความสนใจและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน
3. ผู้วิจัยทาการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 โครงการ และรวบรวมข้อมูลจากการแบบ
ประเมินในชั้นเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การกาหนดกรอบของเนื้อหาในการสอนทั้ง 2 โครงการ ได้มาจากการสารวจความสนใจและ
ความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบวัดความรู้ด้านการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยยึด
เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบที่ถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หาค่า
ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ของข้อสอบวัดความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิค 27%
ของกลุ่มสูง-กลุ่มต่า ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ B –Index (สาคร แสงผึ้ง) และยึดเกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบที่ดจี ากข้อสอบที่มคี ่าความยากง่ายที่มีค่าตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนกรายข้อที่มีคา่ ตั้งแต่
0.20 ขึน้ ไป และค่าอานาจจาแนกรายตัวลวงมีค่ามากกว่า 0 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบโดยใช้
สูตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) K.R20
วิธีดาเนินการศึกษา
1. กลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ น นั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึก ษา 2551 โรงเรีย น กรป.กลาง
อุปถัมภ์ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 12 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือสาหรับสร้างและใช้พัฒนาแผนการจั ดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบสอบถามความสนใจ
และความต้องการของนักเรียนที่มีต่อหัวข้อและรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 2 โครงการ
2.2 เครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบความรู้ด้านการใช้
ภาษาเพื่อการสือ่ สาร

-62.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนรู้แบบโครงการ
การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนีแ้ บ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาความสนใจและความต้องการของนักเรียนเพื่อนามาพัฒ นาแผนการจัดการ
เรียนรู้
ระยะที่2 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร การประเมินผลการสอน และการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบโครงการ
สรุปผลการวิจัย
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ผลการศึกษาความต้องการและความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
สนใจกิจกรรมการดจัดรายการวิทยุ ชอบฟังเพลง ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ส่วนความต้องการในการ
เรียนต้องการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ศึกษานอกชัน้ เรียน ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียน
2. นักเรีย นมีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อ สารเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรู้แบบ
โครงการ
3. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงการในระดับเห็นด้วยมาก
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าวพบประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากข้อค้นพบ พบว่า นักเรียนมีความต้องการและความสนใจกิจกรรมการจัดรายการวิทยุ ชอบ
ฟังเพลง ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนความต้องการในการเรียนต้องการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ศึกษา
นอกชั้นเรียน ต้องการมีส่วนร่วมในการเรียน ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่
ยึด ผู้เรีย นเป็ น ส าคั ญ ผู้ เรีย นควรมีบทบาทในการมีส่ว นร่วมในกระบวนการเรียน เปิด โอกาสให้ นัก เรีย น
ตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงการด้วยตนเอง นักเรียนจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองที่เป็น “ผู้รับ” ความรู้จากครู
เพียงอย่างเดียวมาเป็น “ผู้เรียน”ส่วนครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” หรือ”ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็น “ผู้จัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ” (พั ฒ นา ชัช พงษ์ , ข้ อ มู ล ออนไลน์ ) ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นค้ น คว้ า หาความรู้ ดั ง ที่
Carmona,Rodrigo Femandez.et.al (1991) กล่ า วว่ า ครู ค วรแสดงบทบาทเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม ประสานงาน
ประเมินผลงาน และตรวจสอบภาษาเป้าหมายของผู้เรียนในการทากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ก่อน เนื่องจากเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน ดังนั้นครูต้องกระตือรือร้นเตรียมพร้อม ศึกษาหา
ข้อมูลอยูเ่ สมอ
2. จากข้อค้นพบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึน้ หลังจาก
การเรียนรู้แบบโครงการ อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจของตนเองเป็นพื้นฐานประกอบ
กับได้เรียนรู้จากกิจกรรม การปฏิบัติโครงการไป 5 ประการคือ การอภิปรายกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่

-7การนาเสนอประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sylvia C.Chard
(1999) ได้กาหนดโครงสร้างการปฏิบัตโิ ครงการด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ
3. จากข้อค้นพบว่า นั กเรียนมีความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงการในระดั บเห็ นด้ วยมาก
เนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ และบรรยากาศในการเรียนเปลี่ยนไปจากเดิม นักเรียนมีโอกาส
วางแผนสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูช่วยเหลือแนะนาการทาโครงการ รวมทั้งการวางแผนการศึกษา
สถานที่ต่างๆ หรือการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนสิ่งที่เด็กเรียนรู้กับบุคคลอื่น (Katz.1994;
Helm & Katz.2001)
4. การทากิจกรรมโครงการนักจัดรายการวิทยุทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในด้าน
การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยเหตุผลคือ กิจกรรมโครงการเน้นการทางานเป็นกลุ่มมีการวางแผนการ
ทางานตามโครงการที่กาหนดไว้ นักเรียนเริ่มต้นการเรียนรู้แบบโครงการโดยเริ่มต้นจากการอภิปรายกลุ่มว่า
กลุ่มตนสนใจที่จะเรียนรู้อะไรเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นการจุดประกาย
การเรียนรู้นาไปสู่การศึกษานอกสถานที่คือสถานีวทิ ยุในท้องถิ่น มีการสัมภาษณ์นักจัดรายการวิทยุในเรื่องที่
สนใจ นาผลการศึกษามาเล่า สู่กันฟังในชั้นเรียนขยายความรู้ประสบการณ์เดิม ต้องการเรียนรู้ให้มากขึ้นให้
ลึกซึ้ง จึงได้คน้ คว้าตามวิธีการที่ตนสนใจ โดยค้นจากห้องสมุด ค้นจากอินเทอร์เน็ต และฝึกฝนการพูด มีการ
เตรียมบทพูดจากการการค้นคว้า ทดลองอัดเสียงพูดจัดรายการลงในแถบบันทึกเสียง แล้วได้ปฏิบั ติจริงคือ
ไปพูดจัดรายการวิทยุ และบันทึกรายการวิทยุ แล้วนามาเปิดฟังผลงานของตนเอง จากการจัดกิจกรรมที่เริ่ม
จากความสนใจของนักเรียนทาให้เขาได้เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ ได้ฝึกฝนทักษะการคิด ได้พูดใน
สถานการณ์ ที่ เป็ น จริ ง ซึ่ ง สามารถอภิ ป รายผลการศึ ก ษาว่า มี ผ ลสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวด 4 มาตราที่ 24 (สานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา,2547: 13-14 ) โดยสรุปว่า การจัดการศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. การทากิจกรรมโครงการพาน้องฟังนิทานทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการพูด การ
อ่าน เพราะนักเรียนต้องค้นคว้าหานิทานที่ตนเองชอบ จากการอ่านหนังสือ หรือค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้ว
นามาวางแผนการเล่านิทาน หาวิธีการเล่าที่เด็กๆ สนใจ มีการใช้หุ่นมือประกอบการเล่า ใช้ฉาก ใช้อุปกรณ์
ประกอบการเล่าให้น่าสนใจ นักเรียนเริ่มต้นโครงการจากการสอบถามนักเรียนรุ่นน้องว่าชอบฟัง หรืออ่าน
นิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไร จึงได้จัดหานิทานเหล่านั้นฝึกเล่า ทาให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาพูดในการเล่ า
บันทึกเสียงการเล่านิทานในในแถบบันทึกเสียง นามาเปิดฟังเพื่อดูข้อบกพร่องในการพูด เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาตามความสามารถของตนเองโดยไม่มีการเรียงลาดับความยากง่ายของภาษา
เพื่อสื่อความหมายหรือเรื่องราวที่นักเรียนสนใจหรือมีประสบการณ์ เดิม นักเรียนได้วางแผน กาหนดสื่อ
แหล่งข้อมูล วิธีดาเนินการ และผลลัพธ์อย่างชัดเจน นักเรียนจึงได้ฝึกฝนการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง
ทาให้ นั ก เรีย นได้ พั ฒ นาความสามารถการใช้ภ าษาอย่างอิส ระตามศั ก ยภาพของตนเอง สามารถน าผล
การศึกษามาอภิปรายผลซึ่งสอดคล้องกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ สุมติ รา อังวัฒนกุล
(2537: 112-115) ได้สรุปขั้นตอนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1
ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation or Introducing New Language) ผู้สอนจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียนซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาจนกระทั่งผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ขั้นที่
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ฝึกแบบควบคุม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนจดจารูปแบบของภาษาได้และทาความเข้าใจความหมาย ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยอาจฝึกพร้อมกันทั้งห้อง เป็นกลุ่ม หรือทีละคนก็ได้ ผู้สอนต้องให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนแต่ละคนด้วย รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมายโดยการตัง้ คาถาม และ
ขั้นที่ 3 ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production/ Free Practice) มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษา
ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทางเท่านั้น การฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียนกับการนาภาษาไปใช้จริงมีประโยชน์ชว่ ยให้ผู้เรี ยนและผู้สอนรู้ว่า
ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปมากน้อยเพียงใด การที่จะถือว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างแท้จริงก็คือผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และนาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นการสร้างความ
มั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียน การฝึกในขัน้ นีม้ ักอยู่ในรูปของกิจกรรมแบบต่างๆ
6. กิจกรรมตามโครงการทั้งสองโครงการ เป็นกิจกรรมที่มีคุณ ค่าต่อนักเรียนที่ใช้ในการฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษาในสภาพที่เป็นจริง สร้างความเชื่อมั่นของนักเรียนในความสามารถทางด้านภาษาของ
ตนเอง เนื่องมาจากนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานการพูด การเล่าเรื่องของตนเอง ให้คนอื่นได้รับรู้ ทาให้นักเรียน
มีความรู้สึกว่าตนเองประสบความสาเร็จ ทาให้นักเรียนกล้าพูดมากขึ้นโดยไม่ต้องเขียนบทพูดให้ละเอียด
เพียงแต่เขียนโน้ตสั้นๆ ประเด็นหลักในการพูด ซึ่งต่างจากการพูดในครั้งแรกนักเรียนจะประหม่ า ขาดความ
มั่นใจในการพูด เกรงว่าจะพูดผิด เมื่อนักเรียนได้ฟังเสียงจากแถบบันทึกเสียงทาให้ทราบข้อบกพร่องของ
ตนเองและของเพื่อน จึงได้ปรับปรุงการพูดให้ดีข้นึ เมื่อพูดจัดรายการหลายครั้งความสามารถด้านการพูดก็ดี
ขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลการค้นพบได้ว่า สอดคล้องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารของ อรุณี วิริยะจิตรา (2532: 78-95) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้
ผลการสื่อความหมาย โดยได้รับข้อมูลย้อนกลับจากกันและกัน เพื่อจะได้ประเมินความสาเร็จในการสื่อสาร
ของตนได้
7. การเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมโครงการเป็ นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสิ่งต่างๆ ทาให้
นักเรียนได้รู้จริงต่อสิ่งที่ตอ้ งการค้นหาและเข้าใจคาตอบ โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ได้อยูท่ ี่ผลลัพธ์ของโจทย์ แต่
เป็นช่วงเวลาระหว่างทางที่นักเรียนลงมือทา
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยใช้การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังกล่าว ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการเรียนการสอน
1. ครูค วรส ารวจแหล่ ง ข้อ มู ล แหล่ งเรี ย นรู้ที่ ส นั บ สนุ น ในการค้ น คว้า ไว้ให้ พ อเพี ย ง เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการความสนใจของนักเรียน
2. ควรเปิ ด โอกาสให้ นัก เรียนเลื อกหัวข้อ โครงการและวิธีการนาเสนอผลงานด้ วยตนเอง ตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ครูควรมีบทบาทในการให้คาปรึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครูควรบูรณาการเนื้อหาวิชาอื่นๆ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงการ

-9การพั ฒ นาความสามารถในการใช้ภ าษาเพื่อการสื่อ สารโดยใช้กิ จ กรรมการเรีย นรู้แ บบ
โครงการ อาจนาไปใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนในช่วงชั้นอื่นๆ ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. ควรศึกษากระบวนการทางานของนักเรียนที่เรียนรู้แบบโครงการ
2. ควรศึกษาการบูรณาการการสอนวิธีอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับ
การสอนแบบโครงการ

