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ปญัหาการจดัการเรียนการสอน เมื่อตอ้งสอน“ภาษาไทย”ให ้“ตา่งชาติ” 

สุพัตรา จินดาหนา1 
ภาษาไทย เป็นภาษาหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทั้ง

ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เห็นได้จากการที่มีการเปิดสอนวิชาภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศหลายสถาบัน แต่เนื่องจากการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศยังไม่ได้มีการ
พัฒนาในกระบวนการสอนเท่าที่ควร ถ้าเทียบกับการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษา
ยอดนิยมอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีชาวต่างชาติได้เข้ามาติดต่อและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก ซึ่งแต่ละกลุ่มเข้ามามีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป เช่น เข้ามาท่องเที่ยว เพ่ือท าธุรกิจ
การค้า เพ่ือศึกษาต่อ และเข้ามาตั้งถ่ินฐานพักอาศัยอยู่เป็นครอบครัว ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความ
จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารกับคนไทย แต่การเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศตามสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกและในประเทศไทย ยังขาดความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาสรุปได้ ๕ ด้าน คือ ด้านผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการ
สอน ด้านแนวคิดทฤษฏีและวิธีการสอน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัด
และการประเมินผล (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์  2549:10) จากข้อความดังกล่าว ท าให้ผู้เขียนเห็น
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ชัดเจน ซึ่งผู้เขียนเองก็จะกล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติดั้งนี้  
ปจัจยัแรก คือ ผูส้อน  

การเป็นครูสอนภาษาไทยแก่ผู้เรียนชาวต่างประเทศนั้น ต้องมีภูมิรู้ภาษาไทยลึกซ้ึง พร้อม
ที่จะน าออกมาใช้ ต้องมีความไวต่อความรู้สึกของผู้เรียน ต้องรู้ปัญหาและความสนใจของเขา 
ตอบสนองได้ทันท่วงที มีความยืดหยุ่นในการสอน แต่ผู้สอนต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดี เพราะผู้สอน
เป็นผู้จัดการเรียนการสอน หากผู้สอนไม่มีคุณสมบัติในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ก็อาจจะ
น ามาซึ่งปัญหาในการเรียนของชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ ครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเป็นครูภาษาไทยหรือคนที่พูดภาษาไทย แล้วสามารถสอน
ภาษาไทยได้ แตค่รูผู้สอนควรมีคุณสมบัติ คือ 

1. รู้และเข้าใจจิตวิทยาในการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
2. รู้วิธีการและเทคนิคที่ดีในการสอนภาษาต่างประเทศ  
3. เข้าใจล าดับเนื้อหาของแบบเรียนและรู้วิธีการสร้างเสริมแบบเรียน  
4. รู้และเข้าใจภาษาไทยในระดับต่างๆได้ดี 
5.  รู้และสื่อสารในภาษาของผู้เรียน หรือภาษาอังกฤษได้ 

ปจัจยัทีส่อง คือ สื่อการเรยีนการสอน 
                                                           
1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรัมย์ 



ปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นการสร้าง
แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ จัดว่าเป็นสื่อที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน แต่
แบบเรียนทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาไทยยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้นจึงควรสร้างแบบเรียนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะอ่าน-เขียนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ ให้ครอบคลุมเนื้อหาเบื้องต้น
ของภาษาไทย ในการสร้างแบบเรียนภาษาไทย ควรออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากข้อจ ากัดท้ังทางด้านบุคลากรผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ยังมีอยู่
น้อยมากและข้อจ ากัดท้ังทางด้านเวลาและสถานที่ของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้นเนื้อหาในสื่อควร
ครอบคลุมถึงค าศัพท์ การอธิบายความหมาย วิธีการออกเสียง และรูปภาพประกอบ เพื่อจะท าให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังที ่ไชยยศ  สุดดี. ( 2533 : 92 )  กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน
จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน ในด้านของการน าเทคโนโลยีมาใช้กับ
การศึกษาและเป็นตัวกลางที่จะน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะท าให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณค่าของสื่อการ
เรียนการสอนสรุปได้ดังนี้  

1. ห้องเรียนที่ได้เตรียมและวางแผนการใช้ภาพยนตร์ในการสอนจะท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้สูงทั้งด้านความเข้าใจ และมโนทัศน์ต่างๆ ตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการสอนที่ตั้งไว้ 

2. สื่อประเภทกราฟิก เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ รูปภาพ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้เรียน
เพ่ิมพูนความเข้าใจและมโนทัศน์ได้มากกว่าการฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว 

3. สื่อประเภทการบันทึกเสียง หากมีการเตรียมที่ดีจะช่วยการเรียนการสอนสาขาวิชา
สังคมศึกษา และภาษาได้ดี 

4. การใช้โทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอนอย่างมีระบบจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดีข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยเฉพาะในแขนงวิชาภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

5. การใช้ภาพนิ่งที่ต้องฉาย เช่น สไลด์ ฟิล์มสตริปร่วมกับการบรรยายและมีค าบรรยายไม่
ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือค าพูดจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาสังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ภาษา และอุตสาหกรรมศิลป์ 

6. การใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทของจริง ของตัวอย่างและหุ่นจ าลองประกอบค า
บรรยายจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากข้ึนในการสอนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

7. การสอนแบบโปรแกรมชนิดต่าง ๆ สามารถใช้สอนแทนครูได้ 
8. การเรียนเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสมให้ผลดีต่อการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ 
9. การใช้สื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนจะมีผลในด้านการเสริมแรง

โดยเฉพาะการใช้ระบบสื่อประสม  



จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจในการเรียน 
ช่วยเร้าความสนใจสนับสนุนการอธิบาย ท าให้เกิดความเข้าใจทั่วไป และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีใน
กระบวนการเรียนการสอนภาษา และสื่อการสอนที่ดีควรมีลักษณะที่ใช้ง่าย สะดวก ดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้มากข้ึน และประเด็นส าคัญคือสื่อการสอนนั้นต้องมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน และวัยของผู้เรียนด้วย 
ปจัจยัทีส่าม คือ แนวคดิทฤษฏแีละวธิกีารสอน 

เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีครูทุกคนต้องค้นคว้าฝึกฝน ทดลอง
ใช้จนช านาญเพื่อเป็นทางเลือกท่ีหลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์การสอน
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิผล สามารถน าพาผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนมากมายที่ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนในฐานะศูนย์กลางการเรียนการสอน ซึ่งครูสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาความรู้ต่างๆ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังเช่น โสวัฒน์ โสภาพล . ( 2548 ) กล่าวว่า การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญการเรียนรู้อาจท าได้หลายรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

• การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) 
• การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) 
• การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) 
• การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based) 
• การสอนแบบบูรณาการ (Integrate Teaching) 
• การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model) 
• การสอนด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 
• การสอนแบบโครงงาน 
• ฯลฯ 
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีสอนแบบต่าง ๆไม่สามารถ

กล่าวได้ว่า วิธีใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด ดังที่ ทิศนา แขมมณี. (2546 ) กล่าวว่า หากผู้สอนเลือกวิธีการ
สอนไม่เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนนั้นจะน ามาซึ่งปัญหาในการเรียน เพราะการเรียนการ
สอนต้องขึ้นกับองค์ประกอบหลายประการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องตัดสินใจเลือกวิธี
สอนตามความเหมาะสมของสภาพที่เป็นอยู่ ครูควรน าเทคนิคต่าง ๆ มากระตุ้นและเร้าความสนใจ
ของผู้เรียน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่ก าหนดให้ 

การเลือกวิธีสอน ดังนี้ 
1. สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน เป็นวิธีที่มั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2. สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะสอนนั้น 
3. เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และจานวนผู้เรียนประเภทของวิธีสอน  



สรุปความว่า แนวคิดและ วิธีสอน ที่ดีควรค านึงถึงความพึงพอใจของผู้เรียนมากกว่าความ
พึงพอใจของครู นั่นคือต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และไม่ใช่การสอนแบบบังคับให้ผู้เรียนท่องจ า 
แต่ควรเป็นการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับกิจกรรมและควรสอดคล้องกับรายวิชาอ่ืนๆเพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้เรียน 
ปจัจยัทีส่ี ่คือ หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

ปัจจุบันชาวต่างชาติให้ความสนใจและเรียนภาษาไทยกันมากข้ึน  โดยส่วนใหญ่จะศึกษา
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ   การประกอบอาชีพ    และการท่องเที่ยว  เป็นต้น ด้วย
ปัจจัยเหล่านี้จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งใน ระดับปริญญาบัตร  หลักสูตรเฉพาะด้าน  
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรเร่งรัด โดยหลักสูตรส่วนใหญ่มักจะเน้นให้ผู้เรียน 
สามารถใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้  เช่น ซื้อของ บอกเวลา  บอกทิศทาง  ท่องเที่ยว และ
สื่อสารกับคนไทยได้จริง การเรียนการสอนนั้นจะเน้นการ ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน  และ
การเขียน  ทั้งยังอาจมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เช่น ออกไปนอกสถานที่  เต้นร า  ร้องเพลง 
และฝึกท าอาหาร  เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  สนุกสนาน 
และมีทัศนคติที่ดีต่อกันนอกจากนี้ผู้สอนควรสอดแทรกวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การกิน  การไหว้ การ
แต่งตัว  การเคารพผู้ที่อายุสูงกว่า  และศาสนา เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถปรับตัวให้อยู่
ร่วมกับคนไทยได้ อย่างมีความสุข 

การจัดการเรียนการสอนก็เหมือนกับงานอ่ืนๆ คือ ต้องมีเป้าหมายในการด าเนินงานว่าจะ 
ท าอะไร ท ากับใคร ท าเพ่ืออะไร และท าอย่างไร ส าหรับการสอนภาษาไทยในบานะภาษาที่สอง
ผู้สอนจะต้องหาวิธี เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้ทักษะทางภาษา ความรู้ทางหลักเกณฑ์ภาษา 
และตระหนักถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในตัวของผู้เรียน นอกเหนือความรู้ด้านวิชาการและเทคนิคการสอน ผู้สอนควรจัดการ
เรียนการสอนและเลือกสื่อการสอนและกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือผู้เรียนจะได้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ( อัจฉรา ชีวพันธ์. 2552: 55 )ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน 
ผู้สอนนั้นต้องเริ่มจากการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามธรรมชาติของภาษา ใช้สื่อที่หลากหลาย ครูต้องเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง กระตุ้นให้ชาวต่างชาติได้พูดภาษาไทยมากข้ึน และผู้สอนจะต้องมีการบูรณาการในการ
เรียนการสอน 
 
 
ปจัจยัทีห่า้ คอื การวดัและการประเมนิผล 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีวิธีการท าได้หลายวิธีตามความจ าเป็นซึ่งทั้งนี้ควร
กระท าโดยยึดหลักการตามความจ าเป็นซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ทางด้านการเรียนการสอนทั้งของผู้สอน
และผู้เรียนว่าได้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และนอกจากนี้ยังต้อง
ค านึงถึงจ านวนและระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย ถ้าหากผู้สอนไม่มีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้สอนควรที่จะเรียนรู้ลักษณะที่ดีของการวัดและประเมินผลซึ่ง กลุ่มวิชาหลักสูตรการสอน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ( 2556 : 90 ) กล่าวว่า ลักษณะการวัดและการประเมินผลที่
ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความเชื่อถือได้สูง (Reliability) หมายถึง ไม่ว่าจะวัดหรือประเมินผลกี่ครั้ง ล าดับ
ความสามารถของผู้เรียนนั้น ๆ ก็จะไม่เปลี่ยนมากนัก 

2. มีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัดและประเมินผลได้ตรงตามจุดประสงค์
ที่ต้องการวัด 

3. มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึงสามารถแยกได้ออกระหว่างผู้เรียนที่เก่งกับ
ผู้เรียนที่อ่อนได้ตรงตามสภาพการเรียนรู้ 

4. มีความเป็นปรนัย (Objectively) หมายถึงคงท่ีในการวัดและการประเมิน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้นมคีวามจ าเป็นมาก เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ทางด้านการ

เรียนการสอนทั้งของผู้สอนและผู้เรียนว่าได้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ และนอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงจ านวนและระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนอีกด้วย 

นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยังมปีัจจัยในด้านความแตกต่าง เช่น ในเรื่องของอายุ 
สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ตลอดจนในเรื่องของแรงจูงใจ หรือแม้ปัจจัยในเรื่องของอิทธิพลการแทรกแซง
ของภาษาแม่ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการเรียนรู้
ภาษาไทยของชาวต่างชาติเช่นกัน ดังที่ นักภาษาศาตร์ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการสร้าง
ระบบเสียงในการเรียนภาษาที่สองซึ่งอยู่ในสัทวิทยาภาษาในระหว่าง (Interlanguage 
Phonology) และปรากฏการณ์ในเรื่องของการหยุดชะงัก (Fossilization) ในการเรียนรู้ระบบ
เสียงในภาษาที่สอง ผลจากการศึกษาพบว่า ลักษณะการสร้างระบบเสียงระหว่างการเรียนภาษาท่ี
สองในขณะที่อยู่ในระยะภาษาในระหว่างนี้มีลักษณะเฉพาะซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลักคือเรื่องความ
แตกต่างกันของระบบเสียงในภาษาแม่ของผู้เรียนกับระบบเสียงของภาษาที่สอง โดยความแตกต่าง
นี้ท าให้ผู้เรียนภาษาท่ีสองเกิดความล าบากต่อการท าความเข้าใจระบบเสียงในภาษาท่ีสองนั้น และ
ท าการทดแทนลักษณะเสียงที่ไม่มีในภาษาแม่ของตนโดยใช้ระบบเสียงในภาษาแม่ท่ีคุ้นเคย ซึ่งถ้า
จะกล่าวไปแล้วก็คือ ระบบเสียงของภาษาแม่ของผู้เรียนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการแทรกแซงการ
เรียนรู้ภาษาท่ีสอง จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนและไม่สามารถออกเสียงภาษาที่สองได้
ถูกต้องนั่นเอง 



สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ จะดีหรือไม่นั้น
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายประการ เช่น ผู้สอน สื่อการเรียนการสอน แนวคิดทฤษฏีและวิธีการ
สอน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เหล่านี้จะช่วยเร้าความ
สนใจให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนจดจ าได้นานด้วย ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสร้าง
และสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางวิชาการข้ึน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง นอกจากนี้สถานศึกษาควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อสื่อ ให้หลากหลาย มีการจัดอบรมครูหรือส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนการสอนทุกปี ส่วนผู้สอนเองก็ต้องหมั่นหาความรู้เพ่ิมเติมและพยายาม
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ผู้เรียนรู้สึกสนในใคร่รู้ให้มากข้ึน  
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