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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) แก้ปัญหำกำรใช้ภำษำไทยของนิสิตต่ำงประเทศที่ศึกษำในระดับ

อดุมศกึษำ ณ มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลัย ด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน 

(Project-Based Instruction) และ (๒) ประเมินควำมสำมำรถของนิสิตต่ำงประเทศ หลังจำกผ่ำน 

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนโดยใช้โครงงำน (Project-Based Instruction) กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำวจิยั 

ได้แก่ นิสิตต่ำงประเทศ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ จ�ำนวน ๑๕๐ รูป/คน ที่ศึกษำหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต 

(English Program) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วยชุดกำรเรียนกำรสอนด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้

ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน และสถติทิีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะห์

ข้อมูลด้วยสถิติ t-test เพื่อวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำมแตกต่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตต่ำงประเทศ

ตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นิสิตต่ำงประเทศมีควำมเห็นต่อรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน  

โดยภำพรวม ก่อนมีกำรเรียนตำมรูปแบบ อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๐๗ และหลังจำก
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เรียนรู้ตำมรูปแบบแล้ว โดยภำพรวม อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๓๐ ค่ำเฉลี่ยควำมแตกต่ำง

ก่อนและหลังกำรเรียนของนิสิตต่ำงประเทศกับควำมสำมำรถในกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  

มีค่ำเฉลี่ยควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

โครงงำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถในกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำไทยของนิสิต 

ต่ำงประเทศ ดังนั้น รูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน จึงเป็นศำสตร์กำรสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ให้ผู้เรียนส�ำรวจตนเอง ค้นหำควำมถนัดและปัญหำที่ตนสนใจ ผู้เรียน 

มีโอกำสที่จะเลือกวำงแผนและด�ำเนินกำรด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหำได้ 

ในที่สุด 

ค�าส�าคัญ: กระบวนแก้ปัญหำ; กำรใช้ภำษำไทย; นิสิตต่ำงประเทศ; กำรจัดกำรเรียนกำรสอน; 
             โครงงำน

Abstract
 This research with the objective to: (1) A Study of Problem Resolving Process in  

the Thai language usage of foreign students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

with Project-Based Instruction. (2) Assessing the ability of foreign students after teaching 

and learning by using a project. The sample group used in this research were 150 foreign 

students in the first year and the second year are studying in the Bachelor of Arts  

program (English Program). The research instruments consisted of a teaching set using  

a project-based Thai learning model. The statistics used in the research were mean, 

standard deviation. and statistical t-test analysis to analyze the mean difference  

before and after study of foreign students according to the Thai language learning  

model by using the project.

 The results of the research showed that, Overall, foreign students’ opinions on 

learning Thai language by using the project before learning were at the “moderate”  

level with an average of 3.07 and after learning at the “high” level with an average  

of 4.30. The mean difference before and after study of foreign students and their ability 

of listening, speaking, reading and writing had a statistically significant difference at  

the 0.05 level. It was shown that teaching Thai language with Project-Based was related 

to the listening, speaking, reading and writing abilities of foreign students. Therefore,  

the project-based learning model of Thai language is a teaching science that focuses  
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on allowing learners to practice practically every step of the way. Let learners explore 

themselves find aptitudes and problems that interest them. Students have the  

opportunity to choose, plan and act on their own. It helps students to think, act  

and ultimately solve problems.

Keywords: problem solving process; Thai language usage; foreign students; 
                teaching management styles; project 

ความน�า
 กำรด�ำเนนิกำรจดักำรศกึษำของมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั นบัต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ที่มหำวิทยำลัยได้รับกำรรับรองสถำนะให้เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐเป็นต้นมำ มหำวิทยำลัยได้ด�ำเนินกำร

พฒันำ ทัง้ในเชงิกำยภำพ (Hardware) และเชงิคณุภำพ (Software) อกีทัง้เตรยีมคนเพือ่รองรบักำรพฒันำ

มหำวทิยำลยัเข้ำสูก่ำรเป็นศนูย์กลำงกำรศึกษำพระพทุธศำสนำทัง้ในระดบัชำตแิละนำนำชำตอิย่ำงต่อเนือ่ง
1
 

ผลจำกกำรด�ำเนินพัฒนำจำกอดีตสู่ปัจจุบันท�ำให้มหำวิทยำลัยมีระบบกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ มีกำรจัดกิจกรรมกำรประชุม

สัมมนำวิชำกำรระดับนำนำชำติและระดับโลก อำทิ งำนประชุมวิสำขบูชำโลก ทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง และมี

บทบำทส�ำคัญที่ท�ำให้สภำสำกลวันวิสำขบูชำโลก (International Council for the Day of Vesak)  

ได้รับอนุมัติให้มีสถำนะเป็นที่ปรึกษำพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ 

(Economic and Social Council – ECOSOC) ส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับ 

ในระดับนำนำชำติและระดับโลก มหำวิทยำลัยมีผู ้เรียนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ ให้ควำมสนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำและระดับบัณฑิตศึกษำจ�ำนวนมำก 

ทกุปี สภำพปัญหำทีพ่บก็คอืปัญหำกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสือ่สำรของนสิติต่ำงประเทศ แม้ว่ำมหำวทิยำลยั

จะพยำยำมแก้ไขปัญหำด้วยกำรให้นิสิตต่ำงประเทศลงทะเบียนเรียนเพิ่มในวิชำภำษำไทยเบื้องต้นก็ตำม 

แต่กไ็ม่ค่อยได้รับควำมร่วมมอืจำกนิสติต่ำงประเทศเท่ำทีค่วร เนือ่งจำกมองว่ำท�ำให้มค่ีำใช้จ่ำยเพิม่ขึน้ นิสติ

ส่วนใหญ่จึงเลอืกทีจ่ะแก้ปัญหำตำมควำมถนดัของตนเอง ผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของปัญหำและโอกำส

ทำงกำรเรียนรู้ของนิสิตต่ำงประเทศ จึงหำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่เหมำะสมส�ำหรับนิสิต

ต่ำงประเทศ และจะต้องเป็นกระบวนกำรที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้ตำมควำมถนัดหรือตำมควำม

สนใจของนิสิตทั้งที่เป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม ดังนั้น จึงเสนอโครงกำรวิจัยเรื่องนี้ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ

 1
 พระศรีคัมภีรญำณ และคณะกรรมกำร, ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

(กรุงเทพมหำนคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ�ำกัด, ๒๕๕๘), หน้ำ ๓๓.
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น�ำศำสตร์กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ให้แก่นิสิตต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ โดยผู้เรียนสำมำรถพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้จำก

ประสบกำรณ์ตรงได้ด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพือ่แก้ปัญหำกำรใช้ภำษำไทยของนสิติต่ำงประเทศทีศ่กึษำในระดบัอดุมศกึษำ ณ มหำวทิยำลยั

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ด้วยรูปแบบกำรเรียนรู ้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน (Project-Based 

Instruction) 

 ๒.  เพื่อประเมินควำมสำมำรถของนิสิตต่ำงประเทศ หลังจำกผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

โครงงำน (Project-Based Instruction)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กำรศึกษำวิจัยน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรใช้โครงงำน  

เป็นกลไกในกำรศึกษำกำรใช้ภำษำไทยกับประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นิสิตต่ำงประเทศ จ�ำนวน ๑๕๐ 

รูป/คน มีกำรด�ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรวิจัยและแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำน ๖ รูปแบบ 

ได้แก่

  ๑.  โครงงำนเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรใช้สำยตำ (Visual Learning Styles / VSL) 

  ๒.  โครงงำนเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรฟัง (Auditory Learning Styles / ALS) 

  ๓.  โครงงำนเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรกระท�ำ (Tactile Learning Styles / TLS) 

  ๔.  โครงงำนเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรปฏิบัติตนในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Kinesthetic Learning 

Styles / KLS) 

  ๕.  โครงงำนเรียนรู้ภำษำไทยตำมล�ำพัง (Individual Learning Styles / ILS) 

  ๖.  โครงงำนเรียนรู้ภำษำไทยด้วยกำรเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning Styles / GLS)

กรอบแนวคิด
 กำรเรียนรู้นับเป็นกระบวนกำรที่มีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์

แตกต่ำงจำกสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ โดยเฉพำะในด้ำนสติปัญญำ ซึ่งมนุษย์มีกำรพัฒนำจนเกิดเป็นสังคม 

แห่งกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดกันมำอย่ำงต่อเนื่อง วิธีกำรพัฒนำสติปัญญำของมนุษย์ที่ได้รับกำรยอมรับ 

มำกที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ กำรศึกษำแนวคิดทำงกำรเรียนรู้ของนักกำรศึกษำผู้มำกด้วยประสบกำรณ์ ซึ่งในที่นี้

จะขอน�ำเสนอตวัอย่ำงกรอบแนวคดิทำงกำรเรยีนรูข้องนกักำรศกึษำชำวต่ำงประเทศและชำวไทย เพือ่เป็น

แนวทำงประกอบกำรศึกษำ ดังนี้
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 โรเบิร์ด กำเย่ (Robert Gagne)
2
 นักปรัชญำและจิตวิทยำชำวอเมริกำ ได้เสนอแนวควำมคิด 

เกี่ยวกับกำรสอน คือ ทฤษฎีเงื่อนไขกำรเรียนรู้ (Condition of Learning) โดยทฤษฎีกำรเรียนรู้ของกำเย่

จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสำน (Gagne’s eclecticism) ซึ่งเชื่อว่ำควำมรู้มีหลำยประเภท บำงประเภทสำมำรถ

เข้ำใจได้อย่ำงรวดเรว็ไม่ต้องใช้ควำมคดิทีล่กึซึง้ บำงประเภทมีควำมซบัซ้อนมำก จ�ำเป็นต้องใช้ควำมสำมำรถ

ในขั้นสูง ฉะน้ัน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรจัดให้ผู้เรียนมีกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ เริ่มจำกง่ำยไปหำ

ยำกตำมล�ำดับ ๙ ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

  ๑.  สร้ำงควำมสนใจ (Gaining attention) 

  ๒.  แจ้งจุดประสงค์ (Informing the learning) 

  ๓.  กระตุน้ให้ผูเ้รียนระลกึถงึควำมรู้เดิมทีจ่�ำเป็น (Stimulating recall of prerequisite learned 

capabilities) 

  ๔.  เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the stimulus) 

  ๕.  ให้แนวทำงกำรเรียนรู้ (Providing learning guidance) 

  ๖.  ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the performance) 

  ๗.  ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

  ๘.  ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์ (Assessing the performance) 

  ๙.  ส่งเสริมควำมแม่นย�ำและถ่ำยโอนกำรเรียนรู้ (Enhancing retention and transfer)

 กรอบกำรเรียนรู้ดังกล่ำวน้ีได้รับกำรยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงจนน�ำไปสู่กำรจัดท�ำรูปแบบกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนหรือท่ีเรียกว่ำ ศำสตร์กำรสอน รูปแบบต่ำง ๆ ตำมกรอบแนวคิดกำรจัดประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้จำกง่ำยไปหำยำก เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรเรียนรู้ไปตำมล�ำดับควำมสนใจ โดยครูผู้สอน 

จะเริ่มต้นบทเรียนด้วยกำรส�ำรวจควำมสนใจของผู้เรียน จำกนั้นจึงน�ำมำเขียนวัตถุกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กับควำมถนัดหรือควำมสนใจของผู้เรียนและจัดกำรเรียนกำรสอนไปตำมล�ำดับ

 วิชัย วงษ์ใหญ ่ นักกำรศึกษำไทยผู้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของครูผู้สอน ได้กล่ำวถึง

กรอบแนวคิดของกำรเรียนรู้ในอนำคตไว้ว่ำ “กำรเรียนรู้ในอนำคตมีลักษณะเป็นกำรเรียนแบบ Multi-

Disciplinary team จะสอนให้เรำต้องเรียนรูท้ีจ่ะท�ำงำนกบัทกุคนทกุประเภทเป็นทมี และกำรเรยีนรูก้ว้ำง

แบบ Liberal Arts มีโครงกำรให้ท�ำร่วมกัน กำรเรียนรู้ท่ีดีที่สุด คือ กำรเรียนรู้ที่จะฟังจำกคนอื่นที่เรำ 

ไม่เชื่อ ฟังเรื่องที่เรำไม่เชื่อจำกคนที่เรำไม่รู้จัก นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้นได้”
3
 ฉะนั้น จำกกรอบแนวคิด 

 2
 ภำสกร เรืองรอง, บทความวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเครือข่าย WBI กับขั้นตอนการสอน ๙ 

ขั้นของกาเย,่ [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: http://www.thaiwbi.com/topic/WBI_Gagne/WBI_Gagne.pdf, [๒ เมษำยน 
๒๕๖๕].

 3
 วิชัย วงษ์ใหญ่, นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท อำร์ แอนด์ 

ปริ้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๕๔), หน้ำ ๒.
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35การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนิสิตต่างประเทศที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ

ดังกล่ำวจึงน�ำไปสู่กำรสรุปบทบำทของครูผู้สอนยุคใหม่ ๕ ประกำร ได้แก่ กำรเป็นนักออกแบบ นักจัดกำร

เรียนรู้ นักสร้ำงสรรค์ นักวิจัยคันคว้ำ และเป็นผู้เชื่อมโยง

 บทบำทของครูผู้สอน อันดับที่ ๑ คือ กำรเป็นนักออกแบบและพัฒนำ ได้แก่ ออกแบบหลักสูตร 

ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ออกแบบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผล อันดับท่ี ๒ คือ  

กำรเป็นนักจัดกำรเรียนรู้ที่มีบทบำทเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ และใช้ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน อันดับที่ ๓ คือ กำรเป็นนักสร้ำงสรรค์ คิดค้นและสร้ำงส่ือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ อันดับท่ี ๔ คือ  

กำรเป็นนักวิจัยค้นคว้ำ (Routine to Research : R2R) ท�ำงำน จัดกำรเรียนรู้ วิจัย และบทบำทของคร ู

ผู้สอนอันดับที่ ๕ คือ กำรเป็นผู้เชื่อมโยง ประสำน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน ในลักษณะเครือข่ำย 

 กรอบแนวคิดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวข้ำงต้น ช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ได้

หยุดนิ่งอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ หำกอยู่ที่ระบบกำรจัดกำรที่จะต้อง

เอือ้ประโยชน์ต่อกำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้ำงออกไปอย่ำงไร้ขดีจ�ำกดั โดยอำศยับทบำท

ของครูผู้สอนซึ่งเป็นนักออกแบบและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรเรียนรู้ เพรำะผู้เรียนทุกคนล้วนมีแรงจูงใจ

ภำยในที่จะพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีจึงต้องอำศัยศำสตร ์

กำรสอนที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน 

เป็นส�ำคัญ 

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) 
 เมื่อได้ศึกษำกรอบแนวคิดทำงกำรเรียนรู้และศำสตร์กำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ แล้ว ผู้วิจัยได้เลือก 

วธิกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเป็นหลกั เพือ่น�ำมำเป็นเครือ่งมอืในกำรศกึษำวจิยักระบวนกำร

แก้ปัญหำกำรใช้ภำษำไทยของนสิติต่ำงประเทศ ส�ำหรบักำรเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงำนเป็นหลกันัน้ เป็นรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จัดประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับกำรท�ำงำนในชีวิตจริง เปิดโอกำสให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมควำมสนใจอย่ำงลุ่มลึก โดยผ่ำนกระบวนกำรแก้ปัญหำ ซึ่งผู้เรียน 

จะต้องเป็นผูล้งมอืปฏบิตัเิพือ่ค้นหำค�ำตอบด้วยตนเอง และเป็นกำรเรยีนรูผ่้ำนประสบกำรณ์ตรงจำกแหล่ง

เรียนรู้ต่ำง ๆ “โครงงำน” จึงเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจำก

กำรลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของกำรศึกษำส�ำรวจ ค้นคว้ำ ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอย

กระตุ้น แนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด
4

 4
 อำภรณ์ ใจเที่ยง, หลักการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหำนคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้ำส์, ๒๕๕๐), หน้ำ ๑๓๐.
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36 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 ชัยวฒัน์ สทุธริตัน์
5
 กล่ำวถงึกำรสอนแบบโครงงำน สรปุควำมได้ว่ำ กำรสอนแบบโครงงำนนัน้เป็นกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้วำงโครงกำร และด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย 

ของโครงกำรนั้น อำจเป็นโครงกำรที่จัดท�ำเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้ ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร

ท�ำงำนนั้นด้วยตนเอง ลักษณะกำรสอนคล้อยตำมสภำพจริงของสังคม เป็นกำรท�ำงำนที่เริ่มด้วยปัญหำ 

และด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ โดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง

 ลักษณะของกำรสอนแบบโครงงำน มีแนวคิดพื้นฐำนมำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที ่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มำกที่สุดในทุกขั้นตอน ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกนักจิตวิทยำ

แนวใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนส�ำรวจตนเอง ค้นหำควำมถนัดและปัญหำที่ตนสนใจ ผู้เรียนมีโอกำสที่จะเลือก

วำงแผนกำรและด�ำเนินกำรด้วยตนเอง โดยอำศัยหลักปรัชญำของ John Dewey ซึ่งเป็นกำรสอนที่ช่วย

ให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหำได้ในที่สุด

 บทบำทของครูผู้สอนในกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนเป็นหลักนั้น ครูผู้สอน 

จะมีบทบำทเป็นผู้ช่วยเหลือ อ�ำนวยควำมสะดวก เป็นที่ปรึกษำในกำรท�ำงำนให้ผู้เรียนมีบทบำทในกำร

เลือกงำน วำงแผนกำรท�ำงำน รับผิดชอบกำรท�ำงำน และเป็นผู้ประเมินผลด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจะท�ำ

หน้ำท่ีเป็นผู้กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็นของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำ

ควำมเป็นตัวของตัวเองในด้ำนกำรสะสมเก็บรวบรวม แสวงหำควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมรู ้

ควำมเข้ำใจตำมสถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรท�ำงำน  

ฝึกฝนกระบวนกำรในกำรค้นหำควำมรู้ และด�ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำย

 ดังนั้น กำรที่ผู้เรียนได้มีโอกำสท�ำโครงงำนประกอบกำรศึกษำด้วยตนเอง ก็จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดกำร

เรียนรู้โดยตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนสนใจ ได้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ค้นคว้ำ 

ทดลอง เพื่อหำค�ำตอบในสิ่งที่ตนอยำกรู้ เป็นกำรฝึกคุณลักษณะนิสัยของกำรเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งจะเกิด

ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ในอนำคต ครูผู้สอนจึงควรมอบหมำยงำนให้ผู้เรียน 

ได้ฝึกปฏิบัติท�ำโครงงำนในเนื้อหำสำระที่เหมำะสม ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี

รูปแบบการเรียนรู้
 ค�ำว่ำ รูปแบบกำรเรียนรู้ (Learning style) ในที่นี้หมำยถึงลักษณะทำงกำยภำพด้ำนควำมคิดและ

ควำมรูส้กึ ทีบ่คุคลใช้ในกำรรบัรู ้ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนควำมอยำกรู้อยำกเหน็ และมปีฏสัิมพันธ์กบั

สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ เป็นวิธีกำรที่บุคคลใช้ควำมสำมำรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของตนเองในกำร

 5
 ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, การจดัการเรยีนรูแ้นวใหม่, (นนทบรุ ี: บรษิทั สหมติรพริน้ติง้แอนด์พบัลิสซิง่ จ�ำกดั, ๒๕๕๓), 

หน้ำ ๑๑๗.
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37การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนิสิตต่างประเทศที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ

แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  และรบัข้อมลูควำมรูผ่้ำนทำงประสำทสมัผสัทำงตำ ทำงโสตประสำท ทำงกำรเคลือ่นไหว

ทำงกำยและทำงควำมรู้สึก ฉะนั้น รูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้เรียนโดยส่วนมำกจึงมีลักษณะเป็นแบบ 

เฉพำะตน คือ เรียนรู้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ เมื่อครูผู้สอนน�ำรูปแบบกำรเรียนรู้มำใช้กับวิธีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเรียกรูปแบบกำรเรียนรู้นี้ว่ำ 

รูปแบบกำรสอน ดังที่ Joyce and Well กล่ำวว่ำ รูปแบบกำรสอน คือ แผน (plan) หรือแบบ (pattern) 

ที่สำมำรถใช้เพื่อกำรสอนโดยตรงในห้องเรียนหรือกำรสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจัดสื่อกำรเรียนกำรสอน

ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภำพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลักสูตรรำยวิชำ  

ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้แนวทำงในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค ์

ต่ำง ๆ กัน
6

 ทิศนำ แขมมณี กล่ำวว่ำ “รูปแบบกำรสอน หมำยถึง สภำพหรือลักษณะของกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนทีจั่ดขึน้อย่ำงมรีะบบระเบยีบ มแีบบแผนตำมหลกัปรชัญำ ทฤษฎี หลกักำร แนวคดิ หรอืควำมเช่ือ

ต่ำง ๆ โดยอำศัยวิธีสอนและเทคนิคกำรสอนต่ำง ๆ เข้ำมำช่วยให้สภำพกำรเรียนกำรสอนนั้นเป็นไปตำม

หลกักำรทีย่ดึถอื”
7
 ฉะนัน้ คณุลกัษณะส�ำคญัของรปูแบบกำรสอนจงึต้องประกอบด้วยกำรมีปรชัญำ ทฤษฎี 

หลกักำร แนวคดิ หรอืควำมเชือ่ ทีเ่ป็นพืน้ฐำนของรปูแบบกำรสอนนัน้ ๆ  ครผููส้อนต้องมกีำรบรรยำยสภำพ

หรือลักษณะของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัดองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ของรูปแบบกำรสอน 

ให้สำมำรถน�ำผู้เรียนไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพิสูจน์และทดลองประสิทธิภำพของระบบนั้น

อยู่เสมอ

 ดังนั้น ในกระบวนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำโดยส่วนมำก นอกจำกผู้วิจัยจะพิจำรณำ

ถึงทักษะพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ภำษำ ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรฟัง พูด อ่ำนและเขียนแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรศึกษำรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำที่ผู้วิจัยให้ควำมสนใจศึกษำ ได้แก่ รูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำผ่ำนทำง

ประสำทสัมผัส ๖ รูปแบบ ได้แก่ กำรใช้สำยตำ กำรฟัง กำรกระท�ำ กำรปฏิบัติตนในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

กำรเรียนรู้ตำมล�ำพัง และกำรเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งรูปแบบกำรเรียนรู้ดังกล่ำวนี้เหมำะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้

ส�ำรวจข้อมูลแบบเฉพำะเจำะจงกับผู้เรียนภำษำต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงกำร

รับรู้ข้อมูลต่ำง ๆ นั้น ดังที่นักวิจัยของไทยชื่อ ถนอมพร เลำหจรัสแสง
8
 กล่ำวถึง รูปแบบกำรเรียนรู้ 

 6
 Bruce Joyce and Marsha Weil, Models of Teaching, (Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, 1992), 

p.1-4. 

 7
 ทิศนำ แขมมณี, รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หากหลาย, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหำนคร :  

ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๑), หน้ำ ๓-๔.

 8
 ถนอมพร เลำหจรัสแสง, รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style), โครงกำรวิจัยและพัฒนำแหล่งทรัพยำกร 

กำรเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส�ำหรับมหำชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ : https://iill.me/post@รูปแบบกำรเรียนรู้-
learning-style-102, [๒ เมษำยน ๒๕๖๕].
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38 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

(Learning style) ในโครงกำรวิจัยของเขำ สรุปควำมได้ว่ำ Learning Style คือ รูปแบบกำรเรียนรู้หรือ

ลีลำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผู้เรียนแต่ละคนชอบและปฏิบัติเป็นประจ�ำ เพ่ือที่จะท�ำให้เกิดกำรเรียนรู ้

หรือกำรรับรู้ได้ดีท่ีสุดส�ำหรับตนเอง ซึ่งผู้เรียนสำมำรถรับข้อมูลผ่ำนประสำทสัมผัสกำรรับรู้ ๓ ทำง คือ  

ทำงสำยตำ หรือ Visual Learner ทำงกำรฟัง/ได้ยิน หรือ Auditory Learner และทำงร่ำงกำยและควำม

รู้สึก หรือ Kinesthetic Learner รูปแบบกำรเรียนรู้ทั้ง ๓ รูปแบบ มีสำระส�ำคัญ ดังนี้

  ๑.  ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่ำนประสำทตำ หรือ Visual Learner ผู้เรียนจะชอบเรียนรู้ จำกกำร 

ได้ดู มองเห็นกริยำท่ำทำงของผู้สอนหรือสื่อต่ำง ๆ เช่น กำรอ่ำน กำรดูภำพ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้เรียนท่ี 

เรียนรู้ได้ดีผ่ำนประสำทตำ จะมีคุณลักษณะเด่น คือ เรียนรู้ได้ดี ถ้ำใช้สื่อประเภท รูปภำพ แผนภำพ  

แผนภมู ิแผนท่ี แผนผงัต่ำง ๆ  ภำพวำด กำร์ตนู มกีำรใช้ปำกกำเน้นข้อควำม ขดีเส้น หรอืท�ำสีสนัให้ข้อควำม

ที่ส�ำคัญ ๆ ดูโดดเด่นท�ำให้จ�ำได้ง่ำย พยำยำมจดบันทึก จดโน้ตย่อ หรืออ่ำนเอกสำรกำรสอนของผู้สอน 

วำดภำพหรือเขียนแผนที่ควำมคิด หรือ Mind Map ก่อนลงมือเขียนรำยงำน ใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น วิดีทัศน์ 

ภำพยนตร์ อ่ำนหนังสือที่มีภำพประกอบมำก ๆ จะช่วยให้จ�ำและเข้ำใจได้มำกขึ้น และอ่ำนหนังสือ หรือ

ท�ำงำนในสถำนที่เงียบ ๆ  จะช่วยให้มีสมำธิเรียนรู้ได้ดีขึ้น เรียนรู้จำกกำรสำธิต กำรแสดงที่มีขั้นตอนชัดเจน 

จะท�ำให้เรียนรู้ด้วยควำมเข้ำใจ พยำยำมสร้ำงจินตนำกำรหรือนึกภำพเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องกำรจดจ�ำ 

  ๒.  ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีผ่ำนประสำทหู หรือ Auditory Learner ผู้เรียนกลุ่มน้ีชอบที่จะเรียนรู้ 

จำกกำรได้ฟัง ได้ยิน เช่น กำรอภิปรำย พูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หรือกำรฟังผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เป็นต้น 

โดยกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีผ่ำนประสำทหู จะมีคุณลักษณะเด่นข้อแรก คือ ชอบกำรเข้ำกลุ่มเพื่อร่วม

อภิปรำย สนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกลุ่มบ่อย ๆ เขียนค�ำกล่ำวรำยงำนและรำยงำนหน้ำชั้น 

บ่อย ๆ ใช้เครื่องบันทึกเสียงกำรบรรยำยดีกว่ำกำรจดโน้ตย่อ เวลำอ่ำนหนังสือมักอ่ำนออกเสียงเพื่อช่วย 

ในกำรจ�ำได้มำกขึ้น หำเทคนิคช่วยจ�ำมำก ๆ เช่น เขียนค�ำย่อย หรือวิธีอื่น ๆ ที่คิดว่ำจะท�ำให้จ�ำเรื่องนั้น ๆ 

ได้มำกขึ้น มักน�ำเรื่องที่ต้องกำรจ�ำมำแต่งเป็นเพลง ชอบเล่ำเรื่องหรือควำมคิดของตนให้เพื่อนฟังบ่อย ๆ 

หรือบอกให้เพื่อนจดบันทึกตำมค�ำบอก 

  ๓.  ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่ำนประสำทเกี่ยวกับกำรสัมผัส หรือ Kinesthetic Learner ผู้เรียน 

กลุ่มนี้ชอบเรียนรู้จำกกำรเคลื่อนของไหวของร่ำงกำย เช่น กำรสัมผัส กำรทดลอง กำรลงมือท�ำ กำรเขียน 

แสดงบทบำทสมมติ เป็นต้น ผู้เรียนกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติเด่นอย่ำงแรก คือ หยุดพัก เปลี่ยนอิริยำบถ 

บ่อย ๆ  เวลำเรยีนหรือท�ำงำนอืน่ ๆ  หรอืเคลือ่นไหวร่ำงกำยไปพร้อมกบักำรเรียน เช่น กำรอ่ำนหนงัสอืขณะ

ที่ขี่จักรยำนบริหำรร่ำงกำย พยำยำมอ่ำนหนังสือหรือท�ำงำนในสถำนท่ีเดิม หรือเป็นประจ�ำจะได้มีสมำธิ

มำกข้ึน อำจจะเคี้ยวหมำกฝรั่งไปด้วยขณะท�ำงำนหรืออ่ำนหนังสือ ใช้ปำกกำเน้นข้อควำมขีดเขียน 

ทับข้อควำมที่ส�ำคัญขณะอ่ำนหนังสือ เปิดเพลงเบำ ๆ ขณะอ่ำนหนังสือ อ่ำนหนังสือแบบคร่ำว ๆ ก่อน  

เพือ่ทรำบแนวคิดของเรือ่งก่อนจะลงมอือ่ำนในรำยละเอยีด ฝึกปฏบิตังิำนทีต้่องท�ำตำมค�ำสัง่อย่ำงมขีัน้ตอน 
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เช่น งำนประดิษฐ์ งำนช่ำง และชอบเล่นเกมที่มีสำระและควำมบันเทิง จะช่วยไม่ให้เบื่อง่ำยและสำมำรถ

จดจ�ำได้ดี

 นอกจำกนี้ นักกำรศึกษำบำงกลุ่ม ได้แบ่งรูปแบบกำรเรียนรู้ออกเป็น ๔ ลักษณะ โดยเพิ่มรูปแบบ 

กำรเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีผ่ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน ซ่ึงได้แก่ผู้เรียนที่ชอบเรียนรู้และจดจ�ำ 

สิง่ต่ำง ๆ  โดยกำรอ่ำนและกำรเขยีน ส�ำหรบัในปัจจบุนัได้มกีำรศกึษำเรือ่งรปูแบบกำรเรยีนรู ้หรอื Learning 

Style ของผูเ้รยีนพบว่ำ กำรจดัรปูแบบกำรเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนแต่ละคน อำจไม่ได้สะท้อนถงึควำมต้องกำร 

หรือแสดงให้เห็นว่ำรูปแบบกำรเรียนรู้นั้นดีที่สุดส�ำหรับผู้เรียนแต่ละคน แต่กลับพบว่ำ กำรจัดรูปแบบ 

กำรเรียนรู้แบบผสมผสำน หรือกำรฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกรูปแบบ จะช่วยให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนประสบ

ควำมส�ำเร็จได้มำกกว่ำ

 ดังนั้น จำกกำรศึกษำกรอบแนวคิดทำงกำรเรียนรู้ และกำรศึกษำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

โครงงำนเป็นหลักดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงได้น�ำรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำผ่ำนทำงประสำทสัมผัสมำจัดท�ำ

เป็นโครงงำนกำรสอนภำษำไทยส�ำหรับนิสิตต่ำงประเทศ โดยแบ่งประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิต 

ต่ำงประเทศเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อจัดท�ำชุดกำรสอนภำษำไทยด้วยรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ส�ำหรับนิสิตต่ำงประเทศโดยใช้โครงงำน ๖ โครงงำน ได้แก่ 

  ๑)  โครงงำนกำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้สำยตำ 

  ๒)  โครงงำนกำรเรียนรู้ด้วยกำรฟัง 

  ๓)  โครงงำนกำรเรียนรู้ด้วยกำรกระท�ำ 

  ๔)  โครงงำนกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติตนในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

  ๕)  โครงงำนกำรเรียนรู้ตำมล�ำพัง 

  ๖)  โครงงำนกำรเรียนรู้ด้วยกำรเรียนเป็นกลุ่ม 

 จำกนั้นได้ด�ำเนินกำรศึกษำวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยตำมล�ำดับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มจำกสถิติที่

ใช้ในกำรวจิยั ได้แก่ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะห์ข้อมลูด้วยสถติิ t-test เพ่ือวเิครำะห์

ค่ำเฉลี่ยควำมแตกต่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตต่ำงประเทศตำมรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำษำไทยโดยใช้โครงงำนเป็นหลัก

ผลการวิจัย
 ผลกำรวจิยัพบว่ำ นสิติต่ำงประเทศแสดงควำมคดิเหน็ต่อข้อมลูเกีย่วกบัรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทย

โดยใช้โครงงำน ๖ รูปแบบ โดยภำพรวม ก่อนมีกำรเรียนตำมรูปแบบ อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ ๓.๐๗ และหลังจำกเรียนรู้ตำมรูปแบบแล้ว โดยภำพรวม อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

๔.๓๐ 
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40 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ รูปแบบกำรเรียนด้วยกำรใช้สำยตำ (VSL) อยู่ในระดับ “มำก”  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๕, รูปแบบกำรเรียนด้วยกำรฟัง (ALS) อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๖, 

รูปแบบกำรเรียนด้วยกำรกระท�ำ (TLS) อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๔, รูปแบบกำรเรียน 

ด้วยกำรปฏิบัติตนในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (KLS) อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ ๔.๔๒, รูปแบบ 

กำรเรียนตำมล�ำพัง (ILS) อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๖ และรูปแบบกำรเรียนด้วยกำรเรียน

เป็นกลุ่ม (GLS) อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๖ 

  ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยของนิสิตต่ำงประเทศ พบว่ำ ระดับค่ำเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำร

ใช้ภำษำไทยของนิสิตต่ำงประเทศจำกรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน โดยภำพรวม ก่อนม ี

กำรใช้กิจกรรมโครงงำน อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๒๓ และหลังจำกใช้โครงงำนในกำร

เรียนกำรสอน พบว่ำ อยู่ในระดับ “มำก” มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๔ และจำกกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำม 

แตกต่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตต่ำงประเทศตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำน  

๖ รูปแบบ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่ำ กำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทย

ของนิสิตต่ำงประเทศ

บทสรุป
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเป็นหลัก (Project-Based Instruction) เป็นศำสตร์ 

กำรสอนที่มีแนวคิดพื้นฐำนมำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงให้มำกที่สุดในทุกขั้นตอน เป็นศำสตร์กำรสอนซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกนักจิตวิทยำแนวใหม่ที่มุ่ง

ให้ผู้เรียนได้ส�ำรวจตนเอง ค้นหำควำมถนัดและปัญหำที่ตนสนใจ ผู้เรียนมีโอกำสที่จะเลือกวำงแผนและ

ด�ำเนินกำรด้วยตนเอง ตำมหลักปรัชญำของ John Dewey ที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหำ

ได้ในที่สุด เมื่อน�ำองค์ควำมรู้เรื่องรูปแบบกำรเรียนรู้ (Learning style) ซึ่งเป็นลักษณะของกำรเรียนรู้ที่มุ่ง

ปฏิบัติกำรทำงกำยภำพด้ำนควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีบุคคลใช้ในกำรรับรู้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 

ด้ำนควำมอยำกรู้อยำกเห็น กำรมีปฏิสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ ซ่ึงมีกำรรับข้อมูลควำมรู้

ผ่ำนทำงประสำทสัมผัส เช่น ทำงตำ ทำงโสตประสำท ทำงกำรเคลื่อนไหวทำงกำย และทำงควำมรู้สึก 

เป็นต้น มำบรูณำกำรร่วมกบัวธิกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเป็นหลัก จึงช่วยให้เกดิกำรพัฒนำ

องค์ควำมรูเ้รือ่งกำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำษำไทยโดยใช้โครงงำนส�ำหรับนสิิตต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นกจิกรรม

กำรเรียนรู้ที่เหมำะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ส�ำรวจข้อมูลแบบเฉพำะเจำะจงกับผู้เรียนภำษำต่ำงประเทศ  

เพือ่ส�ำรวจรูปแบบกำรเรยีนรู้ภำษำไทยผ่ำนช่องทำงกำรรับรูโ้ดยอำศยัประสบกำรณ์ตรงทำงประสำทสมัผสั 

ซึ่งช่วยตอบโจทย์วิจัยเรื่องกำรศึกษำกระบวนกำรแก้ปัญหำกำรใช้ภำษำไทยของนิสิตต่ำงประเทศ  
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41การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนิสิตต่างประเทศที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ

เพรำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมควรเป็นกำรจัดรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำได้ตำมควำมถนัดหรือตำมควำมสนใจของผู้เรียน และครูผู้สอน

ควรน�ำวิธีกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นหลักมำประยุกต์ใช้กับรำยวิชำต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อ 

เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ท่ีมีควำมหลำกหลำยและเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ  

ผลกำรศึกษำวิจัยนี้จึงช่วยสะท้อนให้เห็นว่ำกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้โครงงำนเป็นหลักช่วยให้เกิดควำม

กระตือรือร้นต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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