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Abstract 
 

Code of project  :  Lean 005/2555  

Project name   :  The Development of speaking abilities for second year students 
who study Engligh for Communication course, Faculty of Industry 
and Technology,  Rajamangala University of Technology  
Rattanakosin taught by Problem-Based learning activities. 

Researcher name  :  Miss Parichart Junngam 
 
 The purposes of this study, The Development of speaking  
abilities for second year students who study Engligh for Communication course, Faculty 
of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology  Rattanakosin taught 
by Problem-Based learning activities were 1) to students’ students’ speaking ability taught by 
Problem-Based learning activities 2) to study the students’ motivation to learning English 
grammar using Problem-Based learning activities. The samples consisted of 30 second year 
students in Mass communication Technology, who was studying the subject of English 
for communication (ENL 2007) in the first semester during the academic year 2013, 
selected by purposive sampling. The students studied five lessons within five weeks 
and 50 minutes per period. 

The instruments used for gathering data were lesson plan, a speaking English 
test, and motivation test  

The statistics for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 

The findings revealed that: 
1) More 60 Students’ abilities on English was higher than before 
2) The students’ motivation after studied the Problem-Based learning activities was 

higher before. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพ ตลอดจน เพ่ือให้
สามารถน าประเทศไปสู่การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เข้าใจความแตกต่างทางการเมือง และวัฒนธรรมใน
ฐานะที่เป็นพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การเรียนภาษาต่างประเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจ ยิ่งไปกว่านั้นเพ่ือการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีศักยภาพและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาไทยในการใช้
ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาความสามารถทางภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนเป็นอันดับแรก คือ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน (Student Centered) 
รองลงมา คือ กระบวนการของปฏิสัมพันธ์ (Process of Interaction) จุดประสงค์ของการใช้ภาษา 
เนื้อหา สื่อการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆตามล าดับ ดังนั้นผู้สอนจึงควรเลือกล าดับขั้น
การสอนที่จะเอ้ือต่อการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้จริงซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการ
สื่อสารนั้น ผู้สอนจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ จัดให้มีเนื้อหาที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน สร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่รู้มาก่อนซึ่งกันและกัน จัดให้มี
กิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการซักซ้อมมาก่อน  ให้ผู้เรียนเลือกเนื้อหาเองโดยยึด
จุดประสงค์ของการสอนเป็นส าคัญจัดให้มีกิจกรรมให้เรียบง่าย ทั้งในด้านการด าเนินงานและตระเตรียม 
และจัดให้สอดคล้องกับวิชาที่สอน (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์. 2532 : 8-9)   

การพูดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารยิ่งกว่าการอ่านและการเขียนผู้ที่สามารถพูด
ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ก็สามารถด าเนินกิจการที่ต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพอสมควร แม้เขาจะไม่สามารถอ่านและเขียนภาษานั้นได้ก็ตาม ดังนั้นในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งควบคู่ไปกับความเข้าใจในการฟังการเรียนการ
สอนในสมัยก่อนนักเรียนไทยล้มเหลวในทักษะการพูดมากที่สุด ซึ่งนักเรียนสามารถฟังภาษาอังกฤษ
เข้าใจ อ่านออก เขียนได้ แต่ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี นักเรียนอาจไม่เคยได้พูดภาษาอังกฤษเลยแม้แต่
ประโยคเดียว เมื่อถึงเวลาจ าเป็นก็จะรู้สึกอึดอัด พูดไม่ออก บางคนเมื่อพบชาวต่างประเทศก็พยายาม
หลบ ไม่กล้าพูดด้วย เพราะไม่มั่นใจในตนเอง บางทีก็มีความกระดากอายคนไทยด้วยกันเอง แต่ถ้าใน
ด้านการเขียนและไวยากรณ์แล้วบางคนจะรู้แม่นย า มีความสามารถยิ่งกว่าเจ้าของภาษาเสียอีก ดังนั้น
ทักษะการพูดที่ด้อยนี้จึงเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการไขพัฒนา  



 

2 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) เป็นการจัดการเรียนรู้

ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา โดยเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่มผู้เรียนโดย
ผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งการเรียนรู้จากปัญหาอาจเป็นสถานการณ์จริง เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์ 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นหลายประการ เช่น กระตุ้นการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจ 
พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทักษะการค้นคว้า ซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบนี้ในที่ใดไม่ว่าในห้องเรียน ในที่
พัก เรียนด้วยเว็บไซต์ หรือ ในโรงยิม ผู้เรียนจะได้เรียนด้วยความสนุกสนานและพึงพอใจ แม้ว่าจะเป็น
วิธีการที่ยุ่งยากอยู่บ้างก็ตาม เพราะผู้เรียนจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการค้นหาปัญหา ใช้ความรู้เดิมเป็น
พ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นหนทางแก้ปัญหา ซึ่งอาจท าได้โดยการใช้เครื่องมือ
สืบค้นหาสิ่งที่ต้องการทราบเพ่ือสร้างแนวทางแก้ปัญหา ผู้เรียนอาจเริ่มต้นการเรียนรู้ ด้วยการสอบถาม
ครูผู้สอน เพ่ือนนักเรียน การสืบค้นจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ
ทั่วไป (ผกามาศ สงวนไทร. 2546: 16) 
 เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ การประเมินผลให้คะแนนจะประเมินจากผลงานที่
ผู้เรียนน าเสนอเมื่อได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาในแต่ละครั้ง ซี่งอาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ เป็นการเรียนรู้แบบก าหนดงาน (Task-Based Learning) ชนิดหนึ่ง 
Swan&Ellis (1987) ต่างก็เสนอความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ในการเรียนแบบก าหนดงานนั้น งานที่
ก าหนดในชั้นเรียนจะต้องเป็นตัวกระตุ้นเพ่ือสร้างแรงจูงในให้กับผู้เรียน เป็นการสอนที่ระบุอย่างเด่นชัด
ว่าต้องการให้ผู้เรียนท าอะไร ใช้วิธีการใดในการบรรลุเป้าหมาย งานที่ก าหนดนั้นตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ช่วยกระช้บช่องว่างพฤติกรรมก่อนการเรียนและจุดมุ่งหมายของหลั กสูตรให้ไป
ในทางทิศทางเดียวกัน ซึ่ง Nunan (1989, อ้างใน ปิยฉัตร ปลอดโปร่ง, 2540) ได้มีแนวความที่
สอดคล้องว่า การเรียนแบบก าหนดงานจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนและผู้สอนได้ เนื่องจาก
องค์ประกอบของการเรียนแบบก าหนดงาน ประกอบด้วยข้อมูลตัวป้อนที่มาจากของจริงมีจุดมุ่งหมายใน
การเรียนอย่างเด่นชัด ก าหนดบทบาทของครูและนักเรียนที่ชัดเจน มีการล าดับงานและสถานการณ์ใน
การเรียนที่เหมาะสม เป้าหมายหลักของการเรียนคือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา 
จากกิจกรรมที่ฝึกแก้ปัญหารูปแบบต่างๆ ที่นอกจากจะท้าทายความสามารถของผู้ เรียนแล้ว ยังช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีการเสาะหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรอบข้าง แล้วจึงน าข้อมูล
น้นมาสร้างเป็นผลงานที่สมบูรณ์ ตามชนิดของงานนั้นๆ 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความผสมผสานรูปแบบของการ
สอนหลายว  ธี เช่นการสอนแบบก าหนดงาน การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนแบบร่วมมือ
ร่วมใจ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา คือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 
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 พฤติกรรมอีกด้านหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานนี้ คือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้จนท าให้ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้ง
ไว้ ซึ่ง Hunt, Scott and Mccroskey(1978) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจประกอบไปด้วยปัจจัยซึ่งเป็นต า
ก าหนดความต้องการของแต่ะละบุคคลที่จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมบางอย่าง นอกจากนั้นยัง
ประกอบไปด้วยความต้องการที่ถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลกระท ากิจใดๆเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ กล่าวโดยสรุปคือ แรงจูงใจคือองค์ประกอบที่ชี้บุคคลให้ใฝ่ในความส าเร็จ 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ถือได้ว่าเป็นกลวิธีในการสอนที่สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการ
เรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนจะได้ท างานที่ท้าทายกับความสามารถของตนเอง รวมถึง
มีการมองการณ์ไกลถึงคุณประโยชน์ของสิ่งที่ ได้รับในการเรียน เพ่ือไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานใน
อนาคตอีกด้วย ซึ่ง Fried-Booth (1987, อ้างใน เพชรรัตน์ สุริยา, 2543 หน้า 6) ยังได้เสริมกล่าวว่า 
การน าเสนอผลงานจากการแก้ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษนั้น ท าให้ผู้เรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนของ
ตนเองมาก้ึน เนื่องจากผู้เรียนจะมีการพัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกันกับการท าผลงาน เพราะการ
ท าผลงานมีการก าหนดสถานการณ์ให้พูดเพ่ือใช้ในการติอต่อสื่อสาร แสวงหาข้อมูลทั้งในและนอกชั้น
เรียน มีการท างานและมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะทางภาษาควบคู่กันกับความตเองการให้ผลงานนั้นสัมฤทธิ์ผล 

จากความส าคัญและปัญหาที่พบได้จากการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเฉพาะในสายช่างอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร เนื่องจากอายและกลัวว่าจะไม่สามารถใช้โครงสร้างภาษาได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และเพ่ือเป็นการสร้างเสริมความมั่นใจ และสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษให้เกิดกับนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการรู้
เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เพ่ือให้นักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมที่
ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เกิดความคิดวิเคราะห์ ความสามัคคีภายในกลุ่ม และ
ก่อให้เกิดความม่ันใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ   
 
2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
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3. สมมติฐำนทำงกำรวิจัย 
  หลังจากท่ีผู้เรียนใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วผู้เรียนมีความสามารถทางด้าน
การพูดภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดีขึ้น 
  แรงจูงใจของผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 
4. ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ENL 2007 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556) 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
จ านวน 1 ห้อง รวม 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 
 

2. ตัวแปรในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

3. ขอบเขตด้านสถานที่ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ต าบลหนองแก 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูดน าเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งประเมินจาก
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษซึ่งผู้เรียน และผู้สอนจะช่วยกันก าหนดขึ้น        
อันได้แก่ 1) การใช้ค าศัพท์ 2) การใช้ไวยากรณ์และรูปประโยค 3) การออกเสียง 4) ความคล่องแคล่วใน
การพูด 5) เนื้อหาในการพูด ปริมาณของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ในการแก้ปัญหาทางการพูดภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจริงในการด ารงชีวิตประจ าวันและการสื่อสาร           
โดยผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาที่ได้มาจากการสภาพปัญหาจริง มีการรวบรวมข้อมูล วางแผน
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และด าเนินงานเอง ภายในเวลาที่ก าหนด และน าเสนอผลงานที่ได้โดยใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
การประเมินผลได้มาจากผลงานที่น าเสนอ รวมถึงการประเมินตนเองให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
แนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้นี้ในติดต่อสื่อสาร       
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ ต่อไป 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 
 
6.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และหน่วยงำนที่น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนนักศึกษาให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสื่อสาร
ออกมาได้อย่างดี   

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยดังนี้ ดังนี้ 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. การพูดภาษาอังกฤษ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-Based Learning เป็นแนวคิดที่ Edwin 
M. Bridges ได้พัฒนามาจากงานด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
และมีหน้าที่ในการหาข้อมูลเพ่ือน ามาแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นจุดเริ่มจ้น ดังนั้นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายส าคัญได้แก่ 
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ได้ผลดีและ
สามารถน าไปใช้ในอนาคต ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ (2538) 
 ยุวดี ฤาชา (มนสภรณ์ วิทูรเมธา. 2544 : 57 ; อ้างอิงมาจาก ยุวดี ฤาชา. 2537 : 57) ให้
ความหมายของ การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ว่า หมายถึงวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ 
“ปัญหา”เป็นเครื่องกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทั้งนี้โดย
นักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักท างานร่วมกันเป็นทีมภายใน
กลุ่ม โดยอาจารย์มีส่วนร่วมเก่ียวข้องน้อยที่สุด 
 ไพลิน นุกูลกิจ (มนสภรณ์ วิทูรเมธา. 2544 : 57 ; อ้างอิงมาจาก ไพลิน นุกูลกิจ. 2539 : 
5-12) ให้ความหมายของ การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า หมายถึง วิธีการที่ใช้ปัญหา/ 
สถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นในการระบุความต้องการ (Need) การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้โดยจะมาจาก
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสถานการณ์และสามารถแก้ปัญหาได้ 
 มนสภรณ์ วิทูรณ์เมธา (2544 : 57) ให้ความหมายของ การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ว่าหมายถึง เทคนิคที่ใช้ปัญหา/สถานการณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วมกับ
การท างานเป็นกลุ่ม อาจารย์เป็นผู้ช่วยเหลือเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้จากความหมายของ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การ
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จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคที่ใช้ปัญหา/ สถานการณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ร่วมกับการท างานเป็นกลุ่ม อาจารย์เป็นผู้ช่วยเหลือเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 
 Hadgraft and Prpic (2001) ได้ให้ความเห้นว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
เรียนแบบร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ้งเน้นว่าการเรียนรู้มีความส าคัญกว่าผลที่ได้จาก
การแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้เวลามากเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากผู้เรียนต้องท าการ
วิเคราะห์สิ่งที่จ าเป็นต้องรู้ การค้นหาค าตอบ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วจึงสามารถน าความรู้ใหม่ที่
เกิดฃึ้นไปใช้ในชีวิตจริง และ Hadgraft and Prpic ยังกล่าวถึงเป้าหมายส าคัญในการเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และการประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาแต่ะละปัญหาซึ่งเป็น
เป้าหมายสุดท้าย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แต่ละ
บุคคลและเป็นการสร้างกระบวนการคิดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Maclachlan (2001) และยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้แต่ละบุคคล ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นตัวปัญหา และเกิด
ความรู้ความเข้าใจจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นฯ และเป็นการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะ
สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์จริงในอนาคตได้ 
 Marks (2001) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการพัฒนาหลักสูตรและ
เป็นการแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน โดยที่ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้แก้ปัญหาเหล่านั้น และเป็น
ปัญหาที่จะปัญหาที่จะเกิดข้ึนจริงในอนาคต ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะต้องมีข้อมูลเพ่ือหาวิธีการแก้ไขได้ และ 
John ได้เพ่ิมเติมว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็เหมือนกับมีกระบวนการแก้ปัญหาอยู่ในตัวเอง 
ดังนั้นนักเรียนสามารถท าความเข้าใจปัญหานั้นได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ทุกคนมีอยู่ และ 
Barrows and Kelson (1995) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าเป็นทั้งหลักสูตรและวิธีการ
สอนที่ประกอบด้วยการเลือกปัญหาที่ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์จนเกิดความสามารถใน
การแก้ปัญหา สร้างกลวีท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเสริมสร้างทักษะการท างานกลุ่ม การเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทายความสามารถที่ผู้เรียนจะ
เผชิญในอนาคต และ Kelson ยังเพ่ิมเติมอีกว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ เรียนรู้ แต่ก่อนที่จะเกิดการ
เรียนรู้นั้น ผู้เรียนจ าเป็นตั้องเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหานั้นได้ 
 

1.2 องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน 
 Bridges (1992, p.21-22) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานไว้
ดังนี้ 

1. การแนะน าข้อมูล (Introduction) เป็นการแนะน าให้นักเรียนตระหนั กถึง
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นและน ามาเรียนรู้ 
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2. ปัญหา (Problem) เป็นการให้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนที่คาดว่าจะ

พบในอนาคตที่เก่ียวข้องกับนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งปัญหาอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning objectives) เป็นเป้าหมายในแต่ละบทเรียน

ประกอบด้วยทักษะความรู้ที่ต้องฝึกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
4. แหล่งข้อมูล (Resources) เป็นต ารา บทความ วีดิโอ ผู้เชี่ยวชาญ แบบฝึกหัดและ

สื่อต่างๆที่เป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนรู้และปัญหา นักเรียนควรได้รับการส่งเสริม
ให้หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาของนักเรียน 

5. การก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Product specification) เป็นการก าหนดผลงาน
ของนักเรียนจากการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นรายงาน การสรุปความ หรือชิ้นงานที่นักเรียนผลิตออกมา 

6. ค าถามน าทาง (Guilding question) เป็นการให้ค าถามเพ่ือน าทางให้นักเรียนได้
ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา 

7. การน าเสนอและค าแนะน า (Talk back or assessment exercise) เป็นการให้
โอกาสนักเรียนน าเสนอความคิดเห็น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนความคิดของตนเองในสิ่งที่
ได้รับจากการเรียน 

8. ข้อบังคับเรื่องเวลา (Time constraint) เป็นการก าหนดเวลาให้นักเรียนท างานให้
เสร็จและมีประสิทธิภาพตามเวลาที่ก าหนดให้เรียนรู้ 

นอกจากนี้ Barrett (2005) ได้กล่าวถึงปัญหา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนรู้ที่
เน้นปัญหาเป็นฐานว่าเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหาอาจเกี่ยวกับการหา 
วิธีการที่ดีกว่าเพ่ือท าบางสิ่ง การหาวิธีการสร้างหรือออกแบบบางสิ่ง การหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทาย 
เป็นปรากฏการณ์ เป็นแนวคิดที่ซับซ้อน เป็นประเด็นถกเถียง ซึ่งในแต่ละปัญหาอาจใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น ในไม่กี่คาบเรียน หรือนานเป็นสัปดาห์ เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาควร
สะท้อนปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งผู้สอนอาจน าเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ บทสนทนาบทความ
หนังสือพิมพ์ จดหมาย วิดีโอ ภาพ โปสเตอร์ หรือแม้แต่สิ่งของ 

ในการสร้างปัญหาที่ดีนั้น Stepien and Gallagher (1993) ได้กล่าวถึงปัญหาโดยอธิบาย
ว่าการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานว่าเป็นกลวิธีที่สร้างจากปัญหาที่อยู่รอบตัวนักเรียนและมีสิ่งส าคัญใน
การเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน ได้แก่ ปัญหาจะต้องเป็นตัวน าทางให้นักเรียน
สามารถตัดสินใจและหาทางแก้ปัญหานั้นได้ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ซึ่งควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เป็นปัญหาที่นักเรียนสามารถค้นหาค าตอบได้ 
2. มีค าถามน าทางนักเรียนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ 
3. เป็นปัญหาที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถาวร 
4. สามารถหาค าตอบที่สมเหตุสมผลได้หลายทางและมีค าตอบมากกว่าหนึ่งค าตอบ 
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5. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการอยากเรียนรู้เพ่ือค้นหาค าตอบ 
6. ท าให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
7. สามารถน าทางนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ Duch (2001) กล่าวถึงลักษณะของปัญหาที่ดีไว้ดังนี้ 
1. อยู่ในความสนใจของนักเรียนและสามารถจูงใจให้นักเรียนต้องการส ารวจหาความ

เข้าใจในปัญหานั้นได้อย่างลึกซึ้ง โดยต้องเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดข้ึนจริง 
2. ท าให้นักเรียนตัดสินเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ บนรากฐานของความเป็นจริงและจากข้อมูลที่

หาได้ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนี้ลักษณะของปัญหาที่ดีคือ ต้องการให้นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนที่จะ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจน มีสมมติฐานที่เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงหาข้อมูลที่เก่ียวข้องได้โดยไม่ล าบากนัก 

3. ความยาวและความซับซ้อนของปัญหาจะถูกควบคุมเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการ
แบ่งงานและวิธีการแก้ปัญหา ดังนั้นการร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่มจากสมาชิกทุกคนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4. ค าถามเริ่มแรกควรเป็นลักษณะเปิดกว้าง (Open-ended question) ไม่มีการจ ากัด
ว่าค าตอบที่ถูกต้องมีเพียงค าตอบเดียว สามารถท าให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้ได้ 
และอาจท าให้เกิดการโต้แย้ง อภิปรายขึ้นได ้เพ่ือดึงเอาความคิดท่ีหลากหลายของนักเรียนออกมา 

5. จุดประสงค์ของเนื้อหาวิชาที่เรียนควรจะรวมอยู่ในปัญหานั้น ๆ จึงสรุปได้ว่า 
ลักษณะปัญหาที่ดีนั้นจะท้าทายให้นักเรียนคิด เข้าใจปัญหาที่จะแก้ไขได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงนักเรียนจะมี
ความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเมื่อท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนมีความคิดในเชิง
วิเคราะห์ที่สูงขึ้นอีกด้วย 

 
1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1  ก าหนดปัญหา   จัดสถานการณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และ
มองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้  อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหา
ค าตอบ 

ขั้นที่ 2  ท าความเข้าใจกับปัญหา   ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  ต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 

ขั้นที่ 3  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า     ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการ
หลากหลาย 

ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้  ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นที่ 5  สรุปและประเมินค่าหาค าตอบ   ผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม  สรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง  และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม   หรือไม่เพียงใด  โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ  ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้  ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครั้ง 
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ขั้นที่ 6  น าเสนอและประเมินผลงาน     ผู้ เรียนน าข้อมูลที่ ได้มาจัดระบบองค์

ความรู้  และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย  ผู้เรียนทุกกลุ่ม  ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ร่วมกันประเมินผลงาน 

 
 1.4 บทบาทของนักเรียนและครูในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Marks (2001) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอน นักเรียน และบทบาทของปัญหาตามล าดับดังนี้ 
บทบาทของผู้สอน 

1. เปรียบเสมือนกับผู้ฝึกสอน (Coach) 
2. เป็นผู้ถามค าถามเพ่ือน าไปสู่กระบวนการคิด 
3. เป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอน 
4. เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด 

บทบาทของนักเรียน 
1. เปรียบเสมือนกับผู้แก้ปัญหา (Active problem solver) 
2. เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนการสอน 
3. เป็นผู้ค้นคว้าหาค าตอบ 
4. เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ 

บทบาทของปัญหา 
1. ปัญหาเป็นสิ่งท้าทายและเป็นแรงจูงใจ (Initial challenge and motivation) 
2. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและเหมาะสมกับสภาวะการเรียนรู้

ของนักเรียน 
Pross (2002) ได้กล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เรียนและผู้สอนตามทักษะต่างๆ 

ดังนี้ 
  ด้านการสื่อสาร 
 1. ใช้ค าพูดสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 2. สามารถใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
 3. พยายามท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
 4. สามารถควบคุมและแสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 5. สามารถระบุข้อข้องใจที่เก่ียวข้องกับปัญหากับสมาชิกภายในกลุ่มได้ 
 6. เข้าใจและตอบสนองท่าทีของสมาชิกภายในกลุ่มได้ 
  ด้านความรับผิดชอบ 
 1. ตรงเวลา 
 2. ปฎิบัติงานได้เสร็จตรงเวลาที่ก าหนด 
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 3. กล่าวสรุปงานที่มอบหมาย 
 4. อธิบายจุดดีและด้อยชองสมาชิกภายในกลุ่มในการเสนอรายละเอียด 
 5. เจราจาทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อไม่สามารถหาค าตอบที่เอกฉันท์ได้ 

  ด้านความตระหนักและการประเมินตนเอง 
 1.พยายามท าความเข้าใจและแสวงหาความรู้ในข้อมูลเพ่ือน ามาซึ่งการแก้ปัญหา 
 2. สามารถระบุจุดเด่นและจุดด้อยของทางออกส าหรับปัญหานั้นๆ 
 3. รับผิดชอบผลการประเมินเป็นแง่ลบ โดยไม่กล่าวโทษผู้อ่ืน 
 4. ยอมรับฟังการประเมินแล้วน าไปปรับในครั้งต่อไป 
  หน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอน ด้านความรู้ 
 1. เข้าใจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภาพรวมของการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. มีความรู้ในบทบาทของผู้เรียน แหล่งค้นคว้าข้อมูล และเข้าใจหลักการของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยสามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 3. มีความรู้ในขั้นตอนการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
แบบ PBL กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 4. เข้าใจหลักการพ้ืนฐาน และกระบวนการประเมิลผลการเรียนรู้ ทั้งประเมินกลุ่ม
รายคู่และรายบุคคล 
 
 1.5  ประโยชน์ของการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน 

ประโยชน์ของการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. ในการเรียนแบบดั้งเดิม นักเรียนส่วนใหญ่มักถูกเน้นให้ท่องจ าและบอกจดใน

ห้องเรียนมากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง (Vernon & Blake, 1993) แต่ในการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน
นั้น จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตจริง  โดยให้นักเรียน
ลงมือแก้ไขปัญหาจริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย (Meaningful learning) 

2. นักเรียนมีการน าพาตนเองในการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการเรียนเพ่ิมขึ้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักเรียนจ าเป็นต้องหาข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหา (Aspy & Quimby, 
1993) โดยการใช้ข้อมูลจากวารสาร สารสนเทศ รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ซึ่งในข้ันตอนนี้ จะท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความช านาญในการหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นด้วย 

3. การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดมากขึ้นและมี
การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้นด้วย (Albanese & Mitchell, 1993) ซึ่งการเรียนในบริบทของ
ความเป็นจริงจะท าให้การเรียนเป็นไปอย่างลึกซึ้ง คงทน และช่วยเพ่ิมทักษะการถ่ายโอนความรู้จาก
ห้องเรียนไปสู่การท างานได้ (Gallagher, Stepien, & Rosenthal, 1992) ซึ่งความสามารถในการถ่าย
โอน (Transferability) จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากนักเรียนสามารถฝึกฝนความรู้และทักษะในการปฏิบัติจริง 
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และยังท าให้นักเรียนเกิดจินตนาการที่ดีข้ึนเมื่อต้องน าความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาไปใช้ในการท างาน
จริง (Bridges, 1992) 

 4. การรู้จักการท างานเป็นทีมและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมากขึ้น เนื่องจาก
ในอนาคตนักเรียนต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญของชีวิต (Bernstein et al., 1995; Pincus, 1995; Vernon, 1995) ซึ่งในการเรียนรู้ที่เน้น
ปัญหาเป็นฐานนั้น นักเรียนจะท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม รวมถึงการช่วยกัน
แสดงผลงานอภิปราย (Delafuente, Munyer, Angaran, & Doering, 1994) 

 5. นักเรียนจะมีทัศนคติในการจูงใจตนเองเพ่ิมข้ึน จากผลการสา รวจของนักวิจัยหลาย
ท่านพบว่า นักเรียนโดยทั่วไปชอบการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานและมีอัตราการเข้าชั้นเรียนสูงมากกว่า
การเรียนแบบปกติ (Vernon & Blake, 1993) ซึ่งนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเป็น
วิธีการที่น่าสนใจ สนุกสนาน และกระตุ้นให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนมากกว่าเนื่องจากสภาพ
ของการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานจะไม่มีการบังคับ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเป็นตัวของ
ตัวเอง ซึ่งทัศนคติของนักเรียนนี้ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึน (Vernon, 1995) 

6. ความสัมพันธ์ของผู้สอนกับนักเรียนในการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานนั้น ผู้สอนจะ
เป็นผู้แนะแนวทางนักเรียน และเม่ือผู้สอนทราบถึงความต้องการหรือความสนใจของนักเรียนแล้วปัญหา
ที่น ามาให้นักเรียนแก้ไขจะกลายเป็นแรงจูงใจที่ดีในการเพ่ิมบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน
และท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่จะน าพาตัวเองในการเรียนและมีทักษะในการแก้ปัญหา (Vernon, 
1995) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านความคิดของนักเรียน (Albanese & Mitchell, 1993) 

7. ระดับในการเรียนรู้ของนักเรียนจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งนักเรียนจะมีการพัฒนาความเข้าใจ
เพ่ิมมากข้ึนตามล า ดับขั้นตอนการเรียน เริ่มจากการน าความรู้เก่ามาใช้ การเรียนรู้ในบริบทที่คล้ายคลึง
กับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต การเรียนรู้ที่จะหาข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด (Bridges 
& Hallinger, 1991) นักเรียนจะมีการพัฒนาระบบในการคิด การเข้าใจ และการน าความรู้กลับมาใช้ได้ 
เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนอยู่ในบริบทที่เคยเรียนมาแล้ว ทั้งการให้ค านิยาม ข้อมูล ทฤษฎีความสัมพันธ์ 
และหลักการต่าง ๆ (Mandin, Harasym, & Watanabe, 1995)  

จากประโยชน์ของการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานที่กล่าวข้างต้น  การเรียนรู้ที่เน้น
ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นแนวคิดในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตหลายประการ ทั้งทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ทักษะการน าพาตนเองในการเรียนรู้ ทักษะในการรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาระบบในการคิดอย่างมี
ขั้นตอน 
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 1.6 แนวทางการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานในการเรียนภาษา 
 ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist view) เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาเกิดจาก
การท ากิจกรรมทางภาษาหลาย ๆ อย่างที่พบได้ในชีวิตประจ าวันมากกว่าการเรียนรู้จากกฎของภาษา
Short, Harste, & Burke, 1996) ซึ่งการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานสามารถน ามาเข้าร่วมกับกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ โดยที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ผู้สอนจะใช้ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง (Ill-structured problem) เพ่ือให้
นักเรียนแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่มีค าตอบตายตัวเพียงค าตอบเดียว และจะต้องสอดคล้องกับปัญหา
จริงที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง (Spiro et al. & Perkins, 1991) ในระหว่างการแก้ปัญหานั้น นักเรียน
จะต้องค้นหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองและจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นด้วยความช่วยเหลือของสมาชิกภายใน
กลุ่ม ในช่วงค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประกอบการหาค าตอบนี้ นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร ส่ง
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานั้น ซึ่งการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนนี้จะท าให้
นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้น ทั้งยังได้พัฒนาค าศัพท์เรียนรู้ทบทวนไวยากรณ์ และความ
เหมาะสมในการใช้ภาษาทางสังคมด้วย กล่าวคือ นักเรียนจะสร้างความเข้าใจในภาษาที่ใช้กับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได้ 
 ในการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานนั้น นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของ
ตนเอง ซึ่งทา ให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานนี้จะอยู่
บนพ้ืนฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งปัญหาจะกระตุ้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นในด้านการ
รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้เมื่อต้องประสบปัญหานั้นจริงใน
อนาคต การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานจึงท้าทายให้นักเรียนพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพและมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ในขณะที่ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้แนะ
แนวทางในการคิดเท่านั้น (Barrows, 1992; Duffy & Savery, 1994, p. 12) ค าถามที่ผู้สอนมักใช้ถาม
นักเรียน ได้แก่ ท าไม คุณหมายความว่าอย่างไร และคุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้ถูกต้อง (Savery, Duffy, & 
Cunningham, 1997) ซึ่งจุดประสงค์ของค าถามเหล่านี้ คือ การช่วยให้นักเรียนพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับการให้เหตุผลในแต่ละขั้นของการค้นหาข้อมูล และผู้สอนในฐานะผู้แนะแนวทางจะต้องสร้าง
ปัญหาที่มีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้าเพื่อคิดหาค าตอบได้อีกด้วย 
 
2. การพูดภาษาอังกฤษ 

2.1 ความหมายของการพูด 
นักภาษาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหลายท่านได้ให้

ความหมายชองการพูดไว้ดังนี้ 
ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finocchiaro and Brumfit 1983: 140 กล่าวว่า การพูดเป็น

ปฏิกิริยาที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่จะพูด สถานการณ์ของการพูด การปรับเปลี่ยนอวัยวะในการ
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พูดได้ถูกต้องเหมาะสม การใช้ค าพูด กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์ ความหมายและวัฒนธราให้เหมาะสม 
รวมทั้งความไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของคู่สนทนา ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นปฏิกิริยาทีสัมพันธ์
กันทั้งทางด้านสมองและร่างกาย ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างทันทีและพร้อมกัน ในการพูดนั้นผู้พูดต้องส่งสาร
โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการเน้นเสียง การออกเสียงสูงต่ า รวมทั้งแสดงสีหน้า ท่าทาง เป็นเครื่องช่วย
ในการสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึง ผู้ฟังจึงจะสามารถเข้าใจสารที่ผู้พูดส่ง และในบางครั้งภาษาพูด
อาจจะขาดความสมบูรณ์ หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาที่ใช้ในการเขียน
ที่ประโยคต่างๆ ต้องสมบูรณ์ถูกต้อง ผู้อ่านจึงจะเข้าใจได้ กล่าวไว้ว่า ทักษะการฟังและการพูด เป็น
ทักษะที่ต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Byrne 1987: 8-9) 

สกอตต์ (Scott 1981: 70) กล่าวว่า การพูดเพ่ือการสื่อสาร เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คือ ผู้พูดและผู้ฟัง โดยผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนต้องสามารถตีความ
ในสิ่งที่ฟัง ซึ่งไม่สามารถท านายได้ล่วงหน้าว่ามีรูปแบบภาษาใด และมีความหมายแบบใด รวมไปถึงการ 
โต้ตอบด้วยภาษาท่ีท าให้เกิดประโยชน์และสะท้อนความตั้งใจในการปฎิสัมพันธ์ทางวาจาด้วย 

วรรณี โสมประยูร (2534:128) ให้ความหมายของการพูด ว่าเป็นการสื่อความหมายอย่าง
หนึ่ง โดยใช้น้ าเสียง ภาษา กิริยาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดความในใจไปให้ผู้ฟังรู้หรือเข้าใจสิ่งที่ตนต้องการ
หรือให้ความรู้สึกนึกคิดของตน เพราะการพูดเป็นทักษะการส่องออกตามหลักภาษาศิลป์ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ ซึ่งแต่ละครั้งจะต้อง
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้พูดต้อง
สามารถใช้เสียง และถ้อยค าที่มีความถูกต้อง อีกทั้งสามารถใช้ภาษาท่าทางให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
จุดประสงค์หรือเจตนาในการพูดโดยใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์นั้นๆ ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะการพูดนั้น การสอนและกิจกรรมการสอนจึงมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งในการสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดอย่างเพียงพอ 
 2.2 ระดับความสามารถในการพูด 
 Valette, R.M>&Disick, (1972, pp. 152-153) แบ่งระดับความสามารถในการพูด
ออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้  

1. ขั้นกลไก ผู้เรียนสามารถเลียนแบบเสียงตามแบบเจ้าของภาษาได้ ตลอดจนสามารถ
ท่องจ าค า ประโยค ข้อความ บทสนทนา โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจค า หรือข้อความเหล่านั้น 

2. ขั้นความรู้ ผู้เรียนสามารถพูดโดยใช้ค าศัพท์ และไวยากรณ์ที่เรียนมาอย่างเข้าใจ
ความหมาย 

3. ขั้นถ่ายโอน ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคใหม่ๆ โดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้วได้
อย่างถูกต้อง 

4. ขั้นสื่อสาร ผู้เรียนสามารถพูดสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างคล่องแคล่ว 
5. ขั้นวิพากษ์วิจารณ์ ผู้เรียนสามารถพูดโดยใช้ค า น้ าเสียงและส านวนเหมาะสมกับ 



 

15 
สถานการณ ์
  ปัจจุบันนี้ จุดมุ่งหมายในการสอนภาษาต่างประเทศ ได้เน้นถึงความสามารถในการ
สื่อสารของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น การเป้นที่ยอมรับในสถานการณ์ทางสังคม การใช้ภาษาที่เหมาะสมรวมถึง
เข้าใจในวัฒนธรรมที่มีการใช้ภาษานั้นๆ คือสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสาร การใช้กิจกรรมกลุ่ม การใช้
สถานการณ์จ าลอง ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสื่อสารมาก ยิ่งขึ้น (Finocchiaro, 1982, pp2-3) 

2.3  การพัฒนาทักษะการพูด 
 การพัฒนาทักษะการพูด เบิร์น (Byrne 1986: 10-11) กล่าวว่าการสอนการพูดจ าเป็นต้อง
ฝึกนักเรียน 2 อย่างคือ 

1. ฝึกในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษาได้แก่ เสียง และรูปแบบไวยากรณ์ซึ่งรวมถึง
ค าศัพท ์

2. โอกาสส าหรับแต่ละคนได้แสดงออก ผู้สอนต้องให้ความสนใจในเรื่องของความ
ถูกต้องและความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับของการเรียนในขั้นต้นควรเน้นความถูกต้อง 
ส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว 
 การพัฒนาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดที่ดีของแรงจูงใจ ส าหรับผู้เรียน สิ่งที่
ผู้สอนควรค านึงถึงคือ 
  1. พยายามหาวิธีแสดงต่อผู้เรียนว่าพวกเขาก าลังพัฒนาภาษาตลอดเวลา โดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งคราว เช่น เกม หรือการอภิปราย เพื่อให้พวกเขาเห็นว่า พวกเขาสามารถใช้ภาษา
ได้มากขนาดไหน 
  2. ในการฝึกแบบควบคุมนั้น ผู้สอนจะต้องเลือกกิจกรรมและแก้ไขข้อผิดพลาดใน
โอกาสที่เหมาะสมผู้เรียนได้รับการดลใจอยู่เสมอ เมื่อพวกเขาพบว่าสามารถท าในสิ่งที่ใช้ภาษาได้พวกเขา
จะหมดก าลังใจเมื่อล้มเหลว 
  3. แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่าจะได้สิ่งที่พวกเขารู้เพียงเล็กน้อยได้อย่างไร บางครั้งพวกเขาไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพราะไม่มีภาษาที่แม่นย าอยู่ในใจ จึงจ าเป็นต้องใช้การถอดความและการ
แสดงออกท่ีเปลี่ยนแปลง  
 
 2.4  กิจกรรมการสอนทักษะการพูด 
 สุไร พงษ์ทองเจริญ (2525 : 89) ได้แบ่งการสอนทักษะการพูดเป็น 2 ระดับ คือ  
   1. ระดับเตรียมตัว สอนให้พูดเลียนแบบตัวอย่าง ส่วนมากได้แก่การเลียนแบบประโยค
ที่ถูกต้องจากครู หรือจากเทปบันทึกเสียง และท่องจ าประโยคพ้ืนฐานต่าง ๆ 
 2. ระดับแสดงออก เมื่อนักเรียนสามารถจ าค า และประโยคได้พอสมควรแล้วจะ
สามารถพูดแสดงความตั้งใจของตนเองออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การสอนพูดแบบนี้
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มักจะจัดบทเรียนเป็นบทสนทนาหรือการเล่าเรื่อง การสอนอาจจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตาม
ระดับจากง่ายไปหายาก ตัวอย่าง 

 ก. ฝึกให้ตั้งค าถาม 
 ข. ฝึกบทสนทนา 
 ค. ฝึกให้เล่าเรื่อง 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 168) ได้เสนอกิจกรรมต่างๆ ในการสอนทักษะการพูด  ซึ่ง

ผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ ดังนี้ 
 1. ให้ตอบค าถาม ซึ่งครูหรือเพ่ือนในชั้นเป็นผู้ถาม 
 2. บอกให้เพ่ือนท าตามค าสั่ง 
 3. ให้นักเรียนถาม หรือตอบค าถามของเพ่ือนนักเรียนในชั้น เกี่ยวกับชั้นเรียนหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ 
 4. ให้บอกลักษณะวัตถุ สิ่งของต่างๆ จากภาพ 
 5. ให้เล่าประสบการณ์ต่างๆ ของนักเรียน โดยครูอาจให้ค าส าคัญต่างๆ 
 6. ให้รายงานเรื่องราวต่างๆ ตามท่ีก าหนดหัวข้อให้ 
 7. จัดสถานการณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน ให้นักเรียนใช้บทสนทนาต่างๆ กันไป เช่น 
ร้านขายของ ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น 
 8. ให้เล่นเกมต่างๆ ทางภาษา 
 9. ให้โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ 
 10. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 
 11. ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทย แล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
 12. ให้แสดงบทบาทสมมติ 
 จากแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ควรฝึกทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยที่นักเรียนใช้ภาษาในการสนทนา หรือตามสถานการณ์ตัวอย่าง จะท าให้นักเรียนพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

2.5  การวัดและประเมินทักษะการพูด 
การวัดทักษะการพูด 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 214-215) ได้เสนอวิธีการทดสอบทักษะการพูด ดังนี้ 

 1. ให้พูดประโยคสั้นๆ ตามผู้สอนหรือตามที่ได้ยินจากเทปบันทึกเสียง 
 2. ให้อ่านออกเสียงประโยคต่างๆ 
 3. ให้ผู้เรียนบรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยใช้ภาษาท่ีเรียน 
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 4. ให้ผู้เรียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด ถ้าเป็นระดับเริ่มเรียนอาจใช้ค าสั่งเป็น       
ภาษาแม ่
 5. ให้ผู้เรียนพูดตามหัวข้อ (Topic) ที่ก าหนดให้ ผู้สอนควรให้หลายๆ หัวข้อเพราะ
ผู้เรียนอาจคล่องในหัวข้อหนึ่งมากกว่าอีกหัวข้อหนึ่งก็ได้ 
 6. ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์ และพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด จาก           
ผู้สัมภาษณ ์แล้วจดบันทึก 
 7. ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์ และพยายามหาหัวข้อให้ได้มากที่สุด จาก      
ผู้สัมภาษณ ์แล้วจดบันทึกไว้ 
 ดวงเดือน แสงชัย (2533 : 96) ให้นิยามว่า การวัดผลการพูดว่า การวัดผลการพูดอาจท า
ควบคู่ไปกับการวัดผลการฟังก็ได้ คือรวมเป็น Oral Test แต่บางครั้งอาจวัดผลการพูดเพียงอย่างเดียว 
การวัดผลการพูดและการฟังนี้ ถ้าพยายามจัดให้ออกมาเป็นแบบ Communication ได้ก็จะเหมาะสม
มาก เพราะเป็นทักษะที่จ าเป็นในการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเบื้องต้น ส าหรับระดับประถมควรวัดผลใน
สิ่งต่างๆเหล่านี้ เช่น 

 1. สามารถสนทนาทักทายได้ ถามชื่อได้ 
 2. ตั้งค าถามและตอบค าถามง่ายๆได้ 
 3. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆได้อย่างถูกต้องและออกค าสั่งได้ 
 4. พูดประโยคที่ใช้สนทนาในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. ดูรูปภาพแล้วตั้งค าถาม หรือบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษได้ ขณะสอบพูด

ควรสังเกตความถูกต้องในการออกเสียง ส าเนียงที่ถูกต้องและความคล่องแคล่วในการพูดด้วย การให้
คะแนนไม่ควรเป็น 0 เว้นแต่จะไม่พูดเอาเสียเลย หรือพูดผิดจนหมดจนฟังไม่รู้เรื่อง ครูควรให้คะแนน
เป็นระดับตามความถูกต้องคล่องแคล่ว เช่น 3-2-1-0 เป็นต้น 

 การวัดและประเมินผลทักษะการพูดนั้น สามารถท าได้หลายลักษณะ ส่วนใหญ่มักนิยมให้
ตอบค าถามจากภาพ บรรยาย หรือเล่าตรงๆ ซึ่งมักจะใช้ภาพประกอบเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถพูด
ได้ง่ายขึ้น ในการทดสอบการพูด ถ้าใช้วิธีการบันทึกเสียงด้วยจะช่วยให้การตรวจให้คะแนนมีความ
เทีย่งตรงยิ่งขึ้น และสามารถใช้ทดสอบนักเรียนจ านวนมากๆ ได้ด้วย 

 การประเมินทักษะพูด 
  อัจฉรา วงศ์โสธร (2539 : 78-81) ให้นิยามการทดสอบทักษะการพูดว่าการทดสอบ

ทักษะพูดได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นลักษณะย่อยของการพูด เช่น การออกเสียงค า การลงเสียงหนักเบาในค า 
การใช้เสียงขึ้นลงของประโยคมาสู่การวัดแบบรวมที่เน้นการพูดตามสถานการณ์ที่สมจริงและมีการสอบ
สัมภาษณ์กันมาก ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความที่เป็นภาษาพูดที่แท้จริงไม่ใช่น าเอาภาษาเขียนมาพูด การ
ทดสอบทักษะพูดจะเน้นการสื่อความหมายมากกว่าการใช้การพูดเพ่ือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมความหมายที่
ผู้พูดประสงค์จะสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ปฏิสัมพันธ์จะมีความส าคัญในตอนเริ่มพูด
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ควรสร้างสัมพันธภาพอันดีงามกับผู้ฟัง นอกจากนี้ อัจฉรา วงศ์โสธร ยังได้แบ่งรูปแบบการพูดที่
สามารถทดสอบได้ม ี3 ประเภท คือ 

  1. การพูดเดี่ยวเพียงคนเดียว เช่นการกล่าวรายงาน การอภิปรายการเล่าเรื่อง การให้
ค าแนะน าในการท าอย่างใดอย่างหนึ่งการกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือการกล่าววิพากษ์วิจารณ์ 

 2. การสัมภาษณ์หรือการสนทนาซึ่งมักเป็นการพูดระหว่างบุคคล 2 คน โดยฝ่ายหนึ่ง
เป็นครูนักเรียนหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งมักเป็นค าถามให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะพูดของตน 

 3. การอภิปรายหรือการโต้วาทีซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มโดยมีกรรมการให้
คะแนนผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงความสามารถในการพูดทั้งที่ได้เตรียมมาล่วงหน้า
และที่คิดขึ้นในสถานการณ์อย่างฉับไวโดยไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า  ความสามารถที่วัดได้จึงเป็นทั้งด้าน
แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลข่าวสารของตนเอง และการแก้ข้อกล่าวหาโต้แย้งประเด็นหรือสนับสนุน
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอของผู้อ่ืน เนื่องจากการพูดเป็นการสื่อสารที่อาศัยท่วงทีวาจา ความชัดถ้อยชัดค า 
น้ าเสียง ประกอบกับการใช้ภาษาการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะพูดจึงควรค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

 1. การออกเสียงว่าชัดเจนหรือไม่เพียงใด การลงเสียงหนักเบา การใช้เสียงขึ้นลงการ
เว้นจังหวะในการพูด 

 2. ท่วงที สีหน้า การสบตากับผู้ฟังว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับการแสดงออกทางการ
พูดหรือไม ่และผู้พูดสามารถใช้อย่างได้ผลหรือไม่ 

 3. โครงสร้างประโยคที่ใช้ว่าถูกต้องหรือไม่ 
4. ใจความส าคัญของการพูด 
5. รายละเอียดสนับสนุนหรือโต้แย้งพร้อมทั้งการให้เหตุผลหรือการขมวดท้ายการพูด 
6. การรักษาสัมพันธภาพกับผู้พูดที่พูดด้วยโดยการใช้ปฏิสัมพันธ์ทางภาษาเหมาะสม 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

 อรวรรณ เศรษฐเสถียร (2538) ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษ และความคิดเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคที่ยึดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานซึ่ง
ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับนักศึกษาช่างไฟฟ้ ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และพบว่า
ความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความคิดเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 

 พัชรากรานต์ อินทะนาค (2546) ศึกษาความสามารถทางการพูดและแรงจูงใจในการเรียน
จากการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  พบว่านักเรียน  
ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ระดับค่อนข้างดี และมีแรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
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 ชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนา (2548) ศึกษาการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนา

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าหลังการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 จริยานันท์ ฉันทะ(2555) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานด้าน
อาชีพเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่าความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังจาการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 
 3.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

 Bransford et al. (1989) ศึกษาการน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยภายใต้กระบวนการแก้ปัญหา พบว่านักศึกษาที่ได้รับข้อมูลโดยการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็น
ฐานมีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลที่ได้เรียนมาในการวางแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกติโดยใช้ข้อมูลเดียวกัน 

 Limerick, Clarke, and Daws (1999) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็น
ฐานกับนักศึกษาปริญญาเอกชั้นปี ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ของ Queensland University of 
Technology เพ่ือศึกษาความเป็นผู้น าทางด้านการศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนร่วมกันเพ่ือศึกษา
แนวทางในการแก้ปัญหาเป็นทีมตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นปี ที่ 1 โดยมีการเปรียบเทียบกับนักศึกษาปริญญา
เอกอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสอนแบบปกติ ซึ่งสรุปผลได้ว่า นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการเรียนรู้  
ที่เน้นปัญหาเป็นฐานจะมีความสามารถในการนาพาตนเองทางการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิด  
การตัดสินใจด้วยตนเอง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และทา งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีกว่านักศึกษา
กลุ่มท่ีเรียนแบบปกต ิ

 Kim (2006) ศึกษาการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ
อาชีพกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรเอกการจัดการ พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดและ 
การเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2       

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ    
จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ENL 2007 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษำ  

ตัวแปรต้น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ, แรงจูงใจในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานของนักศึกษา 
 

3. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน ได้แก่ แผนการสอนที่เน้นกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้  
    1.1 ส ารวจปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษที่มักจะเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาส าคัญๆ ที่นักศึกษา
พบ มี 5 อันดับ ได้แก่ 1.) การใช้ค าศัพท์ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 2.) การใช้ไวยากรณ์และรูป
ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารความหมาย 3.) ปัญหาการออกเสียง 4.) ความคล่องแคล่วในการพูด         
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5.) ปัญหาในด้านเนื้อหาในการพูด ปริมาณของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ส่วนทางด้านเนื้อหาหลักๆที่นักศึกษาคิดว่ามีปัญหาในการสื่อสาร คือ 1.) การเชิญชวน 2.) การนัดหมาย
ทางธุรกิจ 3.) การถามและบอกทิศทาง 4.) การใช้โทรศัพท์ 5.) การแสดงความคิดเห็น 
 
 เมื่อดูจากบริบทจากปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถน ามาก าหนดเค้าโครงในการสร้างแผนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ โดยจะเน้นถึง 5 ประเด็นปัญหาที่นักศึกษาพบในการพูด
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1) การใช้ค าศัพท์ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องโดยจะสามารถพูดให้
ผู้อื่นเข้าใจได ้2) การใช้ไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้ในการสื่อสารความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย 3) การ
ออกเสียง การใช้จังหวะในการพูด โดยจะต้องพูดสื่อสารได้อย่างชัดเจน 4) ความคล่องแคล่วในการพูด 
พูดได้อย่างธรรมชาติ 5) ปัญหาในด้านเนื้อหาในการพูด ปริมาญของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารอย่างตรง
ประเด็น รัดกุม มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ดี และมีรายละเอียดสนับสนุนเรื่องที่พูดได้อย่างเหมาะสม 
 เนื้อหาที่จะน าไปประกอบการสร้างแผนการสอนจะคลอบคลุมถึง 1) การเชิญชวน 2) การนัด
หมายทางธุรกิจ 3) การถามและบอกทิศทาง 4) การใช้โทรศัพท์ 5) การแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ใน
แต่ละคาบเรียน ผู้วิจัยยังได้น าหน้าที่ของภาษาที่ส าคัญต่างๆ สอดแทรกเข้าไปในแผนการสอนด้วยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหามากขึ้น 
 1.2 สร้างแผนการสอน ผู้วิจัยได้สร้างแผนการสอนโดยน าข้อมูลที่ได้สรุปจากการส ารวจปัญหา
ของนักศึกษาในการพูดภาษาอังกฤษ มาผนวกเข้ากับจุดประสงค์รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(ENL 2007 Englihs for Communication) โดยการศึกษาค าอธิบายรายวิชา และสร้างแผนการสอน 
จ านวน 1 แผน โดยใช้ระยะเวลาในการสอน จ านวน 15 คาบ คาบละ 50 นาที ส าหรับขั้นตอนในการ
สอนประกอบไปด้วย 
 1. ขั้นน าเสนอปัญหา เป็นขั้นตอนของการแนะน าผู้เรียนให้ทราบถึงแนวคิดและกลวิธีในการ
เรียน รวมถึงทราบกรณีปัญหาที่จะต้องรวมกันแก้ไขเม่ือเรียนเสร็จในแต่ละแผน 
 2. ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมกันระดมสมองหาทางเลือกอภิปรายโต้แย้ง และช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดที่จะน าไปแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 3. ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ไขปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องสร้างผลงาน เพ่ือพูดน าเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่ได้ร่วมกันอภิปรายและสรุปมาแล้ว 
 4. ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องมีการถ่ายโอนความรู้ที่ได้ศึกษามา 
น าไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่มีเค้าโครงคล้ายปัญหาเดิม แต่มีความแตกต่างในการน าเสนอ
ผลงาน 
 โดยในแผนการสอนมีรายละเอียด มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง 
ค าศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 1 แผนการสอนหัวข้อที่ใช้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สัปดาห์

ที ่
หน่วยเรียน/หัวข้อการสอน คาบ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

1 Unit 1: Making invitation       
Problem: If you want to invite 
someone to join your party, 
what will you do?           

3 -น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

2 Unit 2: Making appointment   
Problem: If you want to make 
an appointment with 
someone, what will you do?           

3 น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

3 Unit 3: Giving direction      
Problem: If you face some 
visitors who lost their way, 
what will you do to direct 
them to their places.                  
  

3 น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

4 Unit 4: making phone call      
Problem: If you work as a 
operator of the famous 
company, what will you talk 
with the business who wants 
to contact your business                  

 น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

5 Unit 6: Giving opinion 
Problem: if you have to share 
your idea with your friend 

 -น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 
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about the useful of facebook, 
what will you say?             

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องม  อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยและ 
ผู้ เรียนได้สร้างร่วมกัน โดยประเมินจาก 5 เรื่องดังต่อไปนี้  1) การใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และ
ความสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ 2) การออกเสียง และการใช้จังหวะในการพูด 3) ความคล่องแคล่วในการ
พูด 4) การใช้ภาษาท่าทางในการพูด และความพยายามในการสื่อความหมาย และ 5) เนื้อหาในการพูด
และปริมาณของข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้ และได้แบ่งระดับคะแนนความสามารถเต็ม 10 คะแนนออก
เป้น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก (9-10) ดี (7-8) ปานกลาง (5-6) พอใช้ (3-4) และควรปรับปรุง (1-2) เพ่ือวัด
ความสามารถในการพูดเป็นรายบุคคล มีการให้คะแนนตามระดับความสามารถ 5 หัวข้อ มีคะแนนรวม
เท่ากับ 50 คะแนน ด้วยเหตุที่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้มีระดับความสามารถด้านการพูดที่แตกต่างกัน 
วิจัยก าหนดเกณฑ์ตัดสินว่า ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างดี คือได้ร้อยละ 60 หรือได้
คะแนน 30 คะแนนขึ้นไป เป็นจ านวนร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมด 18 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 30 คน 
จึงจะผ่านเกณฑ์การตัดสินว่าผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการพูด และการแก้ไขปัญหา  
 
6. กำรด ำเนินกำรทดลองและเก็บข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ท าการวิจัยเพียง 1 ห้องเรียน 
มีนักศึกษาจ านวน 30 คน โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่มีผลต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
โดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือคะแนนความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามากกว่าร้อยละ 60 จะต้องผ่านเกณฑ์ค่อนข้างดี คือมีคะแนน 30 คะแนน ขึ้นไป จากจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด จึงจะผ่านเกณฑ์ ซึ่งเท่ากับ 18 คนจากผู้เรียนทั้งหมด 30 คน จะต้องได้คะแนนเกิน 30 
คะแนนขึ้นไป 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มประชากรด้วยตนเอง โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ 
คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยมีรูปแบบการทดลองดังนี้ คือ 
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ตำรำงท่ี 2 รูปแบบการทดลองเพ่ือวัดคะแนนความสามารถทางการพูดอังกฤษ 
 
 
 PG หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
 X  หมายถึง การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 AI หมายถึง การทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน 
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีการด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการสอน โดยใช้แผนการสอนที่สร้างขึ้นตามแนวคิดการ 
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 15 คาบ 

2. ท าการวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งจะรวมอยู่ในขั้นตอนของ 
การสอนในแต่ละแผน ประเมินตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการพูดตามท่ีได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น  
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือเพ่ือประเมินผลทางการพูดของผู้เรียนหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาคะแนนเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
 ซึ่งข้อมูลทีได้จากเครื่องมือ ได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 

 PG    X    AI 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2         
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
 ผลการศึกษาความสามารถทางการพูดมีรายละเอียดหัวข้อที่ศึกษาคือ การใช้ค าศัพท์และ
ไวยากรณ์ การออกเสียงค าและลงน้ าหนักในประโยค ความคล่องในการพูด และการใช้สีหน้า ภาษากาย
ในการประกอบการพูดและเนื้อหาในการพูด 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานจากคะแนนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล (N=30 คน) 

ล าดับที ่
ผลระดับคะแนนความสามารถในการพูด 

คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 50 คะแนน) 

ค่าร้อยละ ระดับความสามารถ 

1 27 54 ปานกลาง 
2 37 74 ค่อนข้างดี 
3 25 50 ปานกลาง 
4 34 68 ค่อนข้างดี 
5 34 68 ค่อนข้างดี 
6 24 48 ปานกลาง 
7 33 66 ค่อนข้างดี 
8 32 64 ค่อนข้างดี 
9 30 60 ค่อนข้างดี 
10 30 60 ค่อนข้างดี 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  

ล าดับที่ 
ผลระดับคะแนนความสามารถในการพูด 

คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 50 คะแนน) 

ค่าร้อยละ ระดับความสามารถ 

11 32 64 ค่อนข้างดี 
12 35 70 ค่อนข้างดี 
13 30 60 ค่อนข้างดี 
14 28 56 ปานกลาง 
15 34 68 ค่อนข้างดี 
16 26 52 ปานกลาง 
17 33 66 ค่อนข้างดี 
18 32 64 ค่อนข้างดี 
19 29 58 ปานกลาง 
20 35 70 ค่อนข้างดี 
21 30 60 ค่อนข้างดี 
22 36 72 ค่อนข้างดี 
23 31 62 ค่อนข้างดี 
24 27 54 ปานกลาง 
25 36 72 ค่อนข้างดี 
26 29 48 ปานกลาง 
27 33 66 ค่อนข้างดี 
28 26 52 ปานกลาง 
29 33 66 ค่อนข้างดี 
30 28 56 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือนักศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน
ค่อนข้างดีข้ึนไปคือได้คะแนนตั้งแต่ 30 ขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน จาก
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น (N=30) 

ระดับความสามารถ คะแนน จ านวนนักศึกษา (ร้อยละ) 
ดี 40-50 0 

ค่อนข้างดี 30-39 20 (66.66) 
ปานกลาง 20-29 10 (33.33) 

พอใช้ 10-19 0 
ควรปรับปรุง 0-9 0 

 
 จากตารางที่ 4 เมื่อประเมินความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษหลังจากทดลองใช้แผนการ
สอน พบว่านักศึกษามีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างดี จ านวนร้อยละ 
66.66 และอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 33.33 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังของนักศึกษาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายน ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ปรากฏผลตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 : ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ข้อที่ ก่อนได้รับการสอนโดยกิจกรรม PBL หลังได้รับการสอนโดยกิจกรรม PBL 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

1 3.760 0.855 4.100 0.18 
2 4.098 0.755 4.240 0.82 
3 3.176 0.731 3.400 0.83 
4 2.74 1.03 2.86 1.07 
5 3.59 1.13 3.583 0.94 
6 3.920 0.877 4.163 0.74 
7 4.118 0.621 4.061 0.51 
8 3.45 1.05 3.92 1.04 
9 3.922 0.891 3.741 0.89 
10 3.961 0.799 3.875 0.78 
11 4.078 0.627 4.038 0.73 
12 4.160 0.912 3.809 0.87 
13 3.04 1.41 3.53 1.06 
14 3.725 0.750 3.745 0.79 
15 4.255 0.771 4.375 0.81 
16 3.961 0.799 4.083 0.83 
17 4.549 0.541 4.396 0.76 
18 4.510 0.731 4.313 0.82 
19 3.824 0.817 4.063 0.86 
20 4.608 0.635 4.417 0.76 
รวม 3.8702 0.9755 3.9341 0.92 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีแรงจูงในในการเรียนเพ่ิมมากขึ้นหลังจากได้รับการเรียนการสอน  โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ของผลที่ได้รับจากการสอบถามหลังได้รับ       
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเท่ากับ 3.9341 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลที่ได้รับ
จากการสอบถามก่อนได้รับการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเท่ากับ 
3.87 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental research) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และ 
เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน           
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1. ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
  แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

2. ระยะเวลาในการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  

แผนการสอนที่เน้นกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่  2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่  2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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1. สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร พบว่า 

1. ผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือนักศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนค่อนข้างดีขึ้นไปคือได้
คะแนนตั้งแต่ 30 ขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 เมื่อประเมินความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษหลังจากทดลองใช้แผนการสอน พบว่านักศึกษามีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับค่อนข้างดี จ านวนร้อยละ 66.66 และอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 33.33 

2. การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังของนักศึกษาจากกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผู้เรียนมีแรงจูงในในการเรียนเพ่ิมมากขึ้นหลังจากได้รับการเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย ของผลที่ได้รับจากการสอบถามหลัง
ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเท่ากับ 3.9341 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลที่
ได้รับจากการสอบถามก่อนได้รับการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่ง
เท่ากับ 3.8702 

 
2.  การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้พบว่าหลังจาก   
ที่ผู้ เรียนใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วผู้ เรียนมีความสามารถทางด้านการพูด
ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดีขึ้น 
  แรงจูงใจของผู้เรียนหลังการเรียนภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทั้ง 2 ข้อ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อาจเนื่องมาจาก 
กิจกรรมการสอนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความกดดัน รู้สึกมี
ความสุขกับบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง รู้สึกถึงความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง 
สามารถแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และที่ส าคัญผู้สอนมีการเสริมแรงโดยการ
ให้รางวัล ค าชม ท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมรับความรู้ใหม่ๆ และสามารถช่วยให้ รูปแบบ
ประโยค การออกเสียยง การพูด และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ที่ส าคัญท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติ   
ที่ดีข้ึนกับการพูดภาษาอังกฤษ 

 
 
 



 

33 

3.  ปัญหาที่พบในงานวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบปัญหาบางประการดังนี้ 

1. ในตอนต้นนักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจากขาดแคลนค าศัพท์ และกลัวความ
ผิดพลาด 
 
4.  ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาในคราวต่อไป ดังนี้ 

ควรน าเอากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้กับวิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้นักศึกษารู้สึกถึง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง ฝึกการแก้ปัญหา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ประจ าปีการศึกษา 1/2556 

แผนการสอนภาคการศึกษา 1/2556 
ตารางที่ 1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยเรียน/หัวข้อการสอน คาบ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

1 Unit 1: Making invitation       
Problem: If you want to invite someone 
to join your party, what will you do?           

3 -น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

2 Unit 2: Making appointment   
Problem: If you want to make an 
appointment with someone, what will 
you do?           

3 น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

3 Unit 3: Giving direction      
Problem: If you face some visitors who 
lost their way, what will you do to direct 
them to their places.                  
  

3 น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 
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-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยเรียน/หัวข้อการสอน ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

4 Unit 4: making phone call      
Problem: If you work as a operator of 
the famous company, what will you 
talk with the business who wants to 
contact your business                  

3 -น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 

5 Unit 6: Giving opinion 
Problem: if you have to share your idea 
with your friend about the useful of 
facebook, what will you say?             

3 -น าเสนอเข้าสู่กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

-ขั้นศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นฝึกปฎิบัติแก้ปัญหา 

-ขั้นศึกษาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา 

-ขั้นทดลองปฏิบัติแก้ไขปัญหาจริง 
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