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บทที่ 1 

บทนำ 
 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตราที่ 24 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยจัดเนื ้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกัน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที ่ด ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เน้นการคิดอย่างมี วิจารณญาณ                           
มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการ และเชื่อมโยง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ในหลากหลายวิชา นำไปสู่เป้าหมายการสร้างบุคลากรที่มี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ตัดสินใจและ แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของทักษะวิชาชีพ 

ทักษะแหงอนาคตใหมในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skills) เปนทักษะที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของ ประชาชนคนไทย ในฐานะการเปนพลเมืองของโลก ที่มีการดํารงชีวิตทามกลางโลก            
แหงเทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและการคา โลกาภิวัตนกับเครือขาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดย
ปัญหานั้นเป็นเรื ่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื ่องที่ผู ้เรียนสนใจหรือ มี
ความหมายกับผู ้เร ียนที ่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู ้ด ้วย PBL มุ ่งสร้าง
ประสบการณ์ตรง จึงเน้นให้ผู ้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์ปัญหา วาง
แผนการเรียนรู้ และตรวจสอบกำกับการเรียนรู้ และนอกจากนี้ PBL ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ให้กับผู้เรียนได้อีกด้วยอาจกล่าวได้ว่า “ภาระงานที่ท้าท้าย ช่วยสร้างทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้ดี”
ดังนั้น  การเรียนรู้ด้วย PBL จึงเป็น “การใช้ปัญหา ทำให้เกิดปัญญา” 

“การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะให้เกิดผล ต้องไม่ใช้วิธีคิดแบบเดิม” จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนสุขภาวะเน้นให้เกิด “ปัญญาภายใน” ที่ใช้กิจกรรมจิตศึกษา และ “ปัญญาภายนอก” ซึ่งการ
สร้างปัญญาภายนอก เป็นเรื่องของการพัฒนาวิธีคิด ทักษะการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วย PBL ที่เป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิม  

 



 
 

 

 จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
เปลี ่ยนแปลงสังคมโลกที ่จะนำไปสู ้การสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง พร้อมที ่จะนำความรู้
ความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
      1.2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน 
      1.2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพในอนาคต 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
      การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ทำให้ผู้เรียนมีความ
กล้าแสดงออกสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
      1.4.1 ประชากร 

ประชากร นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการจัดการส่วนหน้าโรงแรม 30701-2002  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  
จำนวน 9 คน 
      1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
             ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
    ตัวแปรตาม ได้แก่ สร้างทักษะการคิดและแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
      1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ ในรายวิชาการจัดการส่วนหน้าโรงแรม 30701-2002 
      1.4.4 ระยะเวลา 
             ผู้วิจัยใช้เวลาในการดำเนินการวิจัย ปีการศึกษา 2565 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 การใช ้ เทคน ิคการสอนแบบใช ้ป ัญหาเป ็นฐาน (Problem – based Learning) 

หมายถึง การจัดการรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ทั้งในด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ



 
 

 

และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างเข้าใจ
ทักษะกระบวนการดีขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่ง
การเลือกการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
      1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่วัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
      1.5.3 พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่พึงประสงค์ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เกี่ยวกับ
การให้ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตน ความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติ  
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.6.1 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 
1.6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ โดยใช้การเร ียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)                    

ในรายวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่1 

สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของ PBL 
2.2 ทักษะการสื่อสาร 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.4 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของ PBL 
ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเป็น 

ผู้คิดค้น วิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ หรือ ได้ลง
มือ กระท า ด้วยตนเอง (Learning by doing) จากแนวคิดนี ้ ได้น าไปสู ่แนวคิดของการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังที่ ใช้กันอยู ่ในปัจจุบัน แนวคิดของ PBL ก็มีรากฐานมาจากแนวคิดของ ดิวอ้ี 
เช่นเดียวกัน PBL มีการพัฒนาขึ ้นครั ้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health 
Sciences) ของ มหาวิทยาลัย McMaster ที่ประเทศแคนาดา ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการติว 
(tutorial process) ให้กับ นักศึกษาแพทย์ฝึกหัด วิธีการดังกล่าว ต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้(Learning model) ที่ท าให้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดการ
เรียนรู้ โดยเริ่มจากปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ได้น ามาใช้เป็นแห่ง
แรกและได ้จ ัดต ั ้ งห ้องทดลอง พห ุว ิทยาการ  (Multi-disciplinary Laboratory) เพ ื ่อท าเป็น
ห้องปฏิบัติการสำหรับทดลองรูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบ  การสอนที ่มหาวิทยาลัย Case 
Western Reserve พัฒนาขึ้นมานั้นได้กลายมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา หลักสูตรของโรงเรียนหลาย
แห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบัณฑิต วิทยาลัย ในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 60 มหาวิทยาลัย McMaster ได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ที่ใช้ PBL ในการ สอนเป็นครั้งแรก 
ท าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันทั่วโลกว่า เป็นผู้น าทางด้าน PBL (world class 



 
 

 

leader) โรงเรียนแพทย์ที ่มีชื ่อเสียงอย่างเช่น Harvard Medical School และ Michigan State 
University, College of Human Medicine ก็ได้น ารูปแบบ PBL ไปใช้ จึงท าให้โรงเรียนแพทย์ใน 
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้การยอมรับรูปแบบ PBL ในการสอนมากขึ้น จนกระทั่งกลางปี ค.ศ. 1980 
เทคนิคการสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ได้เริ่มขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอ่ืน ๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น PBL จึงเป็นที่นิยม 
กันแพร่หลาย และมีการน าไปใช้สอนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากขึ้น ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่น า 
PBL ไปใช้ ในการเร ียนการสอน อาท ิ เช ่น Harvard, New Mexico, Bowman Gray, Boston, 
Illinois, Southern Illinois, Michigan State, Tufts, Mercer, Southern Illinois, Stamford, 
Northwestern, Indiana and the University of Illinois, University of Hawaii, University of 
Missouri – Columbia, University of Texas – Houston, University of California – Irvine, 
University of Pittsburgh, University of Delaware, เ ป ็ น ต ้ น  นอกจ ากม หาว ิ ท ย าล ั ย ใ น
สหรัฐอเมริกาแล้ว มหาวิทยาลัยของประเทศแทบทุกส่วนของโลกก็ให้  ความสนใจในการนำรูปแบบ 
PBL ไปใช้สอน เช่น มหาวิทยาลัย Maastricht ที่เนเธอร์แลนด์, มหาวิทยาลัย Newcastle, Monash, 
Melbourne ที่ออสเตรเลีย, มหาวิทยาลัย Aalborg ที่เดนมาร์ค, มหาวิทยาลัยใน ประเทศแคนาดา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์อัฟริกาใต้ สวีเดน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น  

ความนิยม PBL ในการสอนที่ต่างประเทศนั้น สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการเชื ่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ต่างๆ ที่ใช้ PBL ในการสอนเหมือนกันทางอินเตอร์เน็ทและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยมีการ เผยแพร่ทั้งตำรา เอกสาร และบทความจำนวนมาก มี
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่เฉพาะส่วนบทคัดย่อและ งานวิจัยทั้งฉบับเป็นร้อยเรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผลการวิจัยทางสาขาแพทย์มากที่สุด มีวารสารเฉพาะชื ่อ  The Journal of Clinical Problem - 
based Learning มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อการวิจัยและการเรียนการ สอน (The Center for Problem-
based Learning)  

สำหรับในประเทศไทยนั ้น ปัจจุบันการสอนโดยใช้ ร ูปแบบ PBL ในการสอนทั ้งระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐานและระดับอุดมศึกษาเป็นที่นิยมกันมากขึ้น มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ที่เรียกว่าการวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้ PBL มากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ส่งเสริมและได้ทดลอง
นำไปใช้แล้ว เช่น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการ พัฒนารูปแบบ PBL ในการสอนร่วมกับ ผู ้สอนจากมหาวิทยาลัย 
Stanford และ Vanderbuilt  

 
 



 
 

 

ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL  
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL มีลักษณะสำคัญดังนี้  
1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (student-centered learning)  
2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ให้มีจำนวนกลุ่มละประมาณ 5–8 คน  
3. ผู้สอนทำหน้าที่ เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คำแนะนำ (guide)  
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้  
5. ลักษณะของปัญหาที่นำมาใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง 

หลากหลาย อาจมีคำตอบได้หลายคำตอบ  
6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning) 
7. การประเมินผล ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจาก  

ความสามารถในการปฏิบัติของผู ้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู ้(Learning process) และ
พิจารณาจาก ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product)  
 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)  
จากการศึกษาผลงานวิจัยด้านพัฒนาการเรียนสอนที่ใช้ PBL ทั้งในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และ ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อาศัยลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ 
PBL เป็น กรอบในการออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้พบว่ามีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่แตกต่างกันตาม ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เริ่มจากรูปแบบพื้นฐานที่มี 7 ขั้นตอนหลัก แล้วมี
การปรับขยายหรือเพิ่ม ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้จนมีถึง 11 ขั้นตอน ในที่นี้ขอเสนอ 2 รูปแบบคือ 
แบบ 7 และ 9 ขั้นตอน เพื่อให้ศึกษาความแตกต่างของแต่ละรูปแบบ จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียนและลักษณะเฉพาะ ของเนื้อหาวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ด้วย PBL  

 
รูปแบบท่ี 1 แบบ 7 ขั้นตอน  
ลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้  
1. Clarifying unfamiliar terms กลุ่มผู้เรียนทำความเข้าใจคำศัพท์ ข้อความที่ปรากฏอยู่ใน

ปัญหาให้ชัดเจน โดยอาศัยความรู้ พ้ืนฐานของสมาชิกในกลุ่มหรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต ารา
หรือสื่ออ่ืนๆ  

2. Problem definition กลุ่มผู้เรียนระบุปัญหาหรือข้อมูลสำคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่ม
เข้าใจปัญหา เหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ใดท่ีกล่าวถึงในปัญหานั้น  

3. Brainstorm กลุ่มผู้เรียนระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย โดย
อาศัยความรู้เดิมของ สมาชิกกลุ่ม เป็นการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิด



 
 

 

ของกลุ่มเกี่ยวกับ กลไกการเกิดปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้แก้ปัญหา
นั้น  

4. Analyzing the problem กลุ่มผู้เรียนอธิบายและตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยงกันกับปัญหา
ตามท่ีได้ระดมสมองกัน แล้วนำผลการ วิเคราะห์มาจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรียน การแสดงความคิดอย่างมี เหตุผล  

5. Formulating learning issues กลุ่มผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหา
ข้อมูลที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าความรู้ส่วนใดรู้แล้ว ส่วนใดต้อง
กลับไปทบทวน ส่วนใดยังไม่รู้หรือจ าเป็นต้อง ไปค้นคว้าเพิ่มเติม  

6. Self-study ผู้เรียนค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-directed learning)  

7. Reporting จากรายงานข้อมูลสารสนเทศใหม่ที ่ได้เข้ามา กลุ ่มผู ้เรียนนำมาอภิปราย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วนำมาสรุปเป็นหลักการและแนวทางเพื่อนำไปใช้
โอกาสต่อไป  

การนำรูปแบบ 7 ขั้นตอนนี้ ไปใช้บางท่านเสนอแนะว่า อาจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอน ตามลำดับขั้นที่ไม่ซับซ้อนก็ได้ ดังนี้  

1. เมื่อผู้เรียนได้รับโจทย์ปัญหา ผู้เรียนจะทำความเข้าใจหรือทำความกระจ่างในคำศัพท์ที่อยู่
ในโจทย์ ปัญหานั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน  

2. การจับประเด็นข้อมูลที่สำคัญหรือระบุปัญหาในโจทย์  
3. ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาคำอธิบาย แต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็นอย่างไร 

เกิดข้ึน ได้อย่างไร ความเป็นมาอย่างไร โดยอาศัยพื้นความรู้เดิมเท่าที่ผู้เรียนมีอยู่  
4. ตั้งสมมติฐานเพื่อหาคำตอบของปัญหาประเด็นต่างๆ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของ

สมมติฐานที ่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล  
5. จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ผู้เรียนจะประเมินว่าเขามีความรู้เรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้

หรือยัง ขาดความรู้อะไร และความรู้อะไรจำเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเชื่อมโยงกับโจทย์
ปัญหา ที่ได้ขั้นตอนนี้กลุ่มจะกำหนดประเด็นการเรียนรู้ (learning issue) หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(learning objective) เพ่ือจะไปคน้คว้าหาข้อมูลต่อไป  

6. ผู้เรียนแต่ละคนค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
หนังสือ ตำรา วารสาร สื่อการเรียนสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาขาเฉพาะ เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินความ
ถูกต้อง  



 
 

 

7. นำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ให้เหมาะสม
กับโจทย์ ปัญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลักการทั่วไป 

โดยที่กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 1-5 เป็นขั้นตอนท่ีใช้กระบวนการกลุ่มในชั้นเรียน ขั้นตอน
ที่ 6 เป็นกิจกรรมของผู้เรียนรายบุคคลนอกห้องเรียน และขั้นตอนที่ 7 เป็นกิจกรรมที่กลับมาใน
กระบวนกลุ่มในชั้น เรียนอีกครั้ง  

 
รูปแบบท่ี 2 แบบ 9 ขั้นตอน  
ลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้  
1. อ่านสถานการณ์โดยละเอียดทำความเข้าใจกับคำ และความหมายของคำในสถานการณ์ 

โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือเอกสาร ตำรา  
2. นิยามปัญหา หรือระบุสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอย่างมี

เหตุผล และวิจารณญาณ  
3. วิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอย่างมีเหตุผล 

และวิจารณญาณ  
4. ตั้งสมมติฐาน โดยพยายามตั้งสมมติฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  
5. จัดลำดับความสำคัญของสมมติฐาน พิจารณาข้อยุติสำหรับสมมติฐานที่ปฏิเสธได้  
6. กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จากสมมติฐาน ที่ได้เลือกไว้พิจารณาว่าต้องหาความรู้

เรื่อง อะไรบ้าง  
7. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ตำรา ผู้เชี่ยวชาญ  
8. สังเคราะห์ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ตำรา ผู้เชี่ยวชาญ  
9. สรุปการเรียนรู้หลักการและแนวคิดจากการแก้ปัญหาโดยนำความรู้มาเสนอต่อสมาชิก 
 
ผู้เรียนได้พัฒนาอะไรบ้างจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เมื่อพิจารณาจากแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบ จะเห็นว่าผู้เรียนได้มี

โอกาส พัฒนาทั ้งความรู ้ในเนื ้อหาวิชาและทักษะต่าง ๆ ที ่เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู ้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งพอ สรุปได้ดังนี้  

1. ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถนำไปใช้ได ้ 
2. พัฒนาทักษะการคิดเช ิงว ิพากย์  (Critical Thinking) การคิดว ิเคราะห์ (Analytical 

Thinking) การคิดอย่างเป ็นเหตุเป ็นผล (Rational Thinking) การคิดส ังเคราะห์ (Synthetic 
Thinking) การคิด สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และนำไปสู่การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving 
Thinking) ที่มปีระสิทธิผล  



 
 

 

3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
learning) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21  

4. ผู้เรียนสามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
6. ความคงอยู่ (retention) ของความรู้จะนานขึ้น  
การเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่ (adult 

learning) ซึ่ง ผู้เรียนจะกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้เมื่อสิ่งนั้นมีความหมายหรือ
นำไปใช้ได้ (เนื่องจากโจทย์ปัญหาจะถูกใช้เป็นบริบทของการเรียนรู้) เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับใช้
แก้ปัญหามากกว่าจะเรียนเพื่อท่องจำ เรียนรู้ตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง และสามารถ
ประเมินตนเองเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ และสิ่งที่เรียนรู้ได้  

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด constructivism โดยให้
ผู้เรียน วิเคราะห์หรือตั้งคำถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ในกลุ่ม เน้น active learning และ collaborative learning นำไปสู่การค้นคว้าหาค 
าตอบหรือสร้างความรู้ ใหม่บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้  

นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการสร้างเงื่อนไขสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ได้แก่ (1) activation of prior knowledge การเรียนรู้สิ่งใหม่จะได้ผลดีขึ้น ถ้าได้มีการเชื่อมโยงหรือ
กระตุ้นความรู้ เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ (2) encoding specificity การเรียนรู้เนื้อหาที่ใกล้เคียงสถานการณ์
จริงหรือมีประสบการณ์ตรง (จากโจทย์ปัญหา) จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และ (3) elaboration 
of knowledge เนื่องจากการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มย่อย การได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายถกเถียง กันจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีข้ึน  

 
จุดเด่นและข้อจำกัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนจะมี

ทักษะใน การตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลดีขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงาน
เป็นกลุ่มและ สื่อสารกับผู้อื่นได้ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพ ความคงอยู่ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบ
บรรยาย นอกจากนั้น บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น และยัง
ส่งเสริมความร่วมมือและการท างาน ร่วมกันระหว่างภาควิชาหรือหน่วยงาน  

ข้อจำกัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน ได้แก่ครูมีความ
กังวลว่า ผู้เรียนจะมีความรู้น้อยลง ความรู้ที่ได้รับจะไม่เป็นระบบ ความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูลที่
ผู ้เรียนไปค้นคว้า ศึกษามา ตลอดจนครูต้องมีทักษะที่หลากหลายมากกว่าการสอนแบบบรรยาย               
ในส่วนของผู้เรียน จะกังวล เกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ไม่ม่ันใจว่าสิ่งที่ตนเองไปเรียนรู้มาถูกต้อง



 
 

 

หรือไม่ขอบเขตของการเรียนรู้ต้อง เรียนรู้มากน้อยเพียงไร รวมถึงความแตกต่างกันของครูหรือผู้สอน
ประจำกลุ่ม นอกจากนี้อาจยังมีข้อจ ากัด เกี่ยวกับงบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนที่ใช้จำนวนครูการ
บริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการประสานงานและร่วมมือ กันอย่างดีระหว่างภาควิชา และเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL  
คุณภาพของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะข้ึนกับปัจจัยต่อไปนี้  
1. ความสำคัญของเนื้อหา ต้องเลือกเนื้อหาที่เป็นแกนหรือหลักการและสอดคล้องกับการ

นำไปใช้ในสถานการณ์จริง  
2. คุณภาพของโจทย์ปัญหา ต้องเลือกปัญหาที่พบบ่อยในสถานการณ์จริงและสร้างปัญหาให้

สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปัญหาที่ดีจะต้องน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู ้เรียนสามารถ
อภิปรายและเรียนลงไป ในระดับลึกจนเข้าใจแนวคิดของปัญหามากกว่าการท่องจำ สามารถเชื่อมโยง
ความรู้เดิมของผู้เรียนกับ ข้อมูลใหม่  

3. กระบวนกลุ่ม ทั้งครูและผู ้เรียนต้องเข้าใจพลวัตรของกระบวนการกลุ ่ม บทบาทของ
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม กระบวนการกลุ่มท่ีดีจะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. บทบาทและทักษะของครูครูหรือผู้สอนยังมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานแต่จะ เปลี่ยนไปจากการสอนแบบบรรยาย คือไม่ได้เป็นผู้เอาความรู้มาบอกแต่มีบทบาทที่สำคัญ
ในการออกแบบ กิจกรรมและบริหารจัดการให้ผู ้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามที่วางแผนไว้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ พัฒนาวิธีการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน  

5. การพัฒนาทักษะต่างๆ ของทั้งครูและผู้เรียน ครูอาจไม่ม่ันใจตนเองในการที่ต้องเป็นครูใน
วิชาที่ตนไม่ ชำนาญ ครูจะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะต่างๆ ของการเป็นครูประจำกลุ่ม จะช่วย
ให้การเรียนการ สอนประสบความสำเร็จมากขึ้น ผู้เรียนก็จะต้องได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานและการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนแบบนี้  

6. ทรัพยากรการเรียนรู้เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ที่สำคัญ การเตรียมและจัดหา
แหล่งทรัพยากร การเรียนรู้ที ่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต่อการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

7. การบริหารจัดการ ความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างภาควิชาหรือหน่วยงาน 
ตลอดจนการวางแผนที่ เหมาะสมจะท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

 

2.2 ทักษะการสื่อสาร 
การสื่อสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ โดย
ที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน องค์ประกอบ
ของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ข้อมูลข่าวสาร (Message) สื่อในช่องทางการ
สื่อสาร (Media) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ความเข้าใจและการตอบสนอง 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้คำพูดและ
ภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม และสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้แก่ 

- ทักษะการฟัง (Listening Skills) การฟัง คือ การได้รับสารที่ส่งมา และทำความเข้าใจ
ความหมายของสารที่รับมาได้อย่างเข้าใจตรงกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน พัฒนาความรู้ และ
ช่วยให้พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการอ่าน (Reading Skills) การอ่าน คือ การรู้ สังเกต และทำความเข้าใจความหมาย
ของทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ช่วยสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความคิด ช่วยหาคำตอบ และช่วย
พัฒนาทางด้านอารมณ์ 

- ทักษะการพูด (Speaking Skills) การพูด คือ การส่งสารโดยใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา 
เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับสารแล้วเกิดความเข้าใจในสารนั้น ๆ ช่วยให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง สร้างสรรค์ ช่วย
ให้รู้สึกด ีและช่วยโน้มน้าวจิตใจ 

- ทักษะการเขียน (Writing Skills) การเขียน คือ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารถึงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และอารมณ์ต่าง ๆ จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน สร้างความเข้าใจ ช่วยเล่าเรื่อง อธิบาย ถ่ายทอด 
และบันทึกข้อมูล ช่วยพัฒนาสติปัญญาและอารมณ ์

 

กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) 
กระบวนการสื่อสาร โดยทั่วไปเริ่มต้นจากผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ทำหน้าที่เก็บรวบรวม

แนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เมื่อต้องการส่งข่าวไปยังผู้รับข่าวสาร ก็จะแปลง
แนวความคิด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นตัวอักษร น้ำเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า
ข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยังผู้รับข่าวสาร (Receivers) ผ่าน
สื่อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะ
ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับข่าวสารเมื่อได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส 
(Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอยู่ในรูปขอความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการ
นิ่งเงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสาร อาจจะไม่ถึงผู้รับข่าวสารทั้งหมดก็เป็นได้ หรือ



 
 

 

ข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะในกระบวนการสื่อสารย่อมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซง
(Noise or Interferes) ได้ทุกขั้นตอนของการสื่อสาร 
 กระบวนการสื ่อสาร มีหลายรูปแบบ ที ่ใช ้บ ่อยได้แก่การสื ่อสารโดยใช้เสียง (Voice 
Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง การอุทาน การพูด (Verbal Communication) เป็น
รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารโดยเสียง กระบวนการสื่อสารอีกแบบ ที่ใช้มากและสำคัญกว่าการใช้เสียง
คือการสื่อสารด้วยภาษากาย (Physical or non-verbal Communication) เช่น การแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวางระยะห่างระหว่างบุคคล วิธีการสื่อสารด้วยภาษากาย สามารถ
สะท ้อนความค ิดและความร ู ้ส ึกภายในของผ ู ้ส ่ งสารได ้อย ่างเที่ ยงตรงกว ่าการใช ้คำพูด 
ในปัจจุบันมีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่น การสื่อสารผ่านทางตัวหนังสือ (การเขียนจดหมาย 
เขียนข่าว หรือเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ) การสื่อสารโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-mail Website) อีกรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารผ่านงานศิลป์ (การวาดภาพ งานปั้น 
และดนตรี การสื ่อสารนั ้นบางส่วนก็มีลักษณะเป็น one way communication เช่น การเขียน
จดหมาย การเขียนบทความลงในสิ ่งพิมพ์ ภาพวาด บางส่วนก็กึ ่ง  ๆ one way และ two way 
communication เช่น การสื่อสารโต้ตอบกันผ่าน website ที่แต่ละฝ่ายติดต่อกันผ่านข้อความบน
หน้าคอมพิวเตอร์ โดยอาจมีภาพและเสียงประกอบ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในกลุ่มนี้ มีข้อจำกัด
หลายอย่าง ยากต่อการสื่อความเข้าใจกันได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับการสื่อสารสองทางโดยการใช้
เสียงและภาษากายประกอบ 
 สรุป ทักษะการสื่อสาร คือการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่
อยู ่ในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา ทักษะการสื ่อสารนี ้เปรียบเหมือนตัวเชื ่อมประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน ช่วยให้สามารถสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน  
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร องค์ ความรู้วัฒนธรรมสังคม และเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการ
พัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี ่ป ุ ่น แต่ภาษาอังกฤษยังคง  เป็นที ่ยอมรับและใช้เป็นภาษากลางของโลกสำหรับการ
ติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรม ประเภทต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษาการทำธุรกิจ
การลงทุน การท่องเที่ยวและการใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยัง เป็นภาษาที่ใช้ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกด้วย แต่จากผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับชาติ  พบว่า ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น การหาวิธีกา พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยเพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมชาติอื ่นๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือ  
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ณภัทร วุฒิวงศา. 2557 : 89-



 
 

 

97) การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้น การพูดเป็นทักษะที่
จําเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ผิดจะต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษาหลายด้านประกอบกัน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
โดยจะต้อง ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคําพูเพื่อให้ผู้ฟังสามารถฟังอย่างเข้าใจ มีนักการ
ศึกษาหลายได้ให ้ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารไว้ดังนี้ 
 อวยชัย ผกามาศ กล่าวว่า เป็นการสื่อสารทางความคิด ประสบการณ์และ ความต้องการของ
ผู้พูด ไปสู่ผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ โดยใช้น้ำเสียงภาษา และกริยาท่าทาง อย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคมให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการ
ตอบสนอง (วรรคณา เค้าอ้น. 2560)  

แวลเลท. ซิทโซปูลูและ วิดโดสัน มีความเห็นและให้ความหมายของการพูดในแนวทาง
เดียวกันว่า การพูดเป็นการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่เป็นการทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่ง
ที่พูด และการพูด สื่อสารที่ดีพฤติกรรมที่ไม่ใช่คําพูดท่ีสอดคล้องเหมาะสม มีความสำคัญเท่ากันกับ
ความรู้ในเรื่องภาษา (กมลวรรณ โดมศรีฟ้า. 2551)  

สุมิตรา อังควัฒนกุล อธิบายว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ และความรู้สึก
ให้ผู้ฟัง ได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคคล
ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน สำหรับการเรียนภาษา (สุนันทา แก้วพันธ์ช่วง. 2550)  

สรุปได้ว่าทฤษฎีทางการสื่อสาร หมายถึง การอธิบายให้ทราบถึงลักษณะขององค์ประกอบ
การสื่อสาร และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ยังมีอีกนิยามหนึ่งที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสื่อสาร
คือข้อความที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานของสิ่งต่าง ๆ โดยมีการจัดระเบียบของความหมาย ทฤษฎีการ
สื ่อสารจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยลักษณะ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
กระบวนการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ความมุ่งหมาย ของการสื่อสารย่อมต้องการความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร เป็นพื้นฐานนอกเหนือไปจากนั้นยัง  ต้องการผลการปฏิบัติของผู ้รับ
ตามที่ต้องการและการปรับปฏิกิริยาของผู้รับเพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มี  ประสิทธิภาพต่อไป 
(อรญา บํารุงกิจ. 2558) 
 

2.4 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning 
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส ลงมือ
กระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การประเมินค่า 



 
 

 

การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้
ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) 
เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจำ ในระบบความจำระยะยาว 
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 

กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจำได้ในสิ่งที่เรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20% หากในการเรียน
การสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 30% 

- การเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มข้ึน เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต  
จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนำผู้เรียนไปทัศนะศึกษาหรือศึกษาดูงาน ก็ทำให้ผลการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนเป็น 50% 

2) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ ่งต่าง ๆ และ
พัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะ
การสื่อสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเป็น 70% 

- การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี 
การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 



 
 

 

- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 

- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

 สรุป ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ มี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ คือการ
การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ฟังคำบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ที่ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้
ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกตใ์ช้ได้ โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของนักเรียน   
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภราดร สุขพันธ์ (2561) ได้สรุป การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับความเป็น
บัณฑิตในยุคปัจจุบัน ไว้ว่า ยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเรียนรู้บัณฑิต
ยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เป็นบัณฑิตที่เรียนเก่ง และ ทำงานเก่ง แต่ยังต้องเป็นบัณฑิตมีทักษะด้านอ่ืนๆ 
เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ ทักษะการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับคนใน
สังคม ฉะนั้นการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน  ต้องอาศัยหลักการพัฒนา 
หลักการเรียนรู้วิธีการพัฒนา และเข้าใจหลักปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพกับความเป็นบัณฑิตในยุคปัจจุบัน 

เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ (2558) ได้สรุปการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการ
คิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ไว้ว่า เมื่อใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ทั้ง
ในด้านการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน จากการสังเกตและประเมินของผู้สอน และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกท้ังนักศึกษายังเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงควร
นำการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาให้เกิดความหลากหลาย 
น่าสนใจ และมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  

จิราภรณ์ พิมใจใส และคณะ (2553) ได้สรุปการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ไว้ว่า การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ



 
 

 

เรียนรู้หลักการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรม ใช้กลวิธีแบบต่าง ๆ สามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี ในกระบวนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ความรู้จะเกิดจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
ในบริบททางสังคม โดยเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง    
 วีรียา และเยาะ (2557) ได้สรุปการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพ่ือ
อาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่
สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียนที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด พบว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เนื่องมาจากแบบทดสอบนักศึกษามีความเข้าใจ 
ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเป็นอย่างดี  
 Willkerson & Felleti (1989: 51-60) พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น วิธีการที่
สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในเวลาเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้พัฒนาทักษะการ เรียนรู้
ตลอดชีวิต และการแก้ปัญหาผู้เรียนได้เรียนรู้ ถึง 2 ประการด้วยกัน คือ รู ้ความคิดรวบยอด กฎ 
ข้อเท็จจริง และรู้วิธีการที่จะใช้สิ่งเหล่านั้น 
 Behiye (2009: บทคัดย่อ) ศึกษาการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิทยาศาสตร์ ศึกษา พบว่า 
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีอิทธิพลสำหรับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการใช้ปัญหา
จริงหรือบริบทในการตรวจสอบเชิงลึกในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะรู้ การเรียนรู้ปัญหาที่ แตกต่างจากการ
เรียนการสอนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่จะต้องกำหนดความ ต้องการ การ
เรียนรู้ของที่จะตั้งคำถามเพื่อให้บรรลุความเข้าใจในสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่ง  การเรียน
ดังกล่าวเป็นแนวทางการศึกษาท่ีท้าทายนักเรียนในการทำงานร่วมกันในกลุ่มที่จะแสวงหา คำตอบเพ่ือ
นำมาแก้ปัญหา การเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ครูมีบทบาทคอย  อำนวยความ
สะดวก นอกจากนี้วิธีการนี ้จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ คิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา รู้จักทำงานร่วมกัน  

จากงานวิจัยข้างต้น การจัดการรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ทำให้ผู ้เรียนมีการพัฒนา
ตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การมี
ส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ อย่างเข้าใจทักษะกระบวนการดีขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งการเลือกการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ  
เรียนของนักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 



 
 

 

 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ โดยใช้การเร ียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)                    

ในรายวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่1 

สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

หัวข้อต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการจัดการส่วนหน้าโรงแรม 30701-2002 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ชั ้นปีที ่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  
จำนวน 9 คน 

 

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับ
นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการ
อาช ีพบางสะพาน เป ็นการว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการในช ั ้นเร ียน  (Action Classroom Research)                    
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการใช้เทคนิคการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  (Problem – based Learning) 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่  ความมีวินัย ความอดทน 

ความกระตือรือร้น ความมุ่งม่ัน และความมีน้ำใจ 



 
 

 

3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากการใช้
เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ โดยใช้การเร ียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)                    
ในรายวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม สำหรับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที ่1 
สาขาวิชาการโรงแรม ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยทำแบ่งการจัดการเรียน
การสอนออกเป็นหน่วยย่อย และดำเนินการวิจัยโดยกำหนดให้หน่วยย่อยที่ 3 เป็นการจัดการเรียนรู้
ตามปกติ และในหน่วยย่อยที่ 5 ใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อเปรียบเทียบผล
คะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งสองแบบ 

 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
นักเรียนจำนวน 9 คน ข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ 

3.4.2 ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) 
 3.4.3 ให้นักเรียนทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม จำนวน 20 ข้อ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ทั ้งสองหน่วย ใช้ โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางสถิต ิ SPSS for Windows Version 11.5 (Statistical 
Product and service Solutions) หาค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สำหรับหาคะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สำหรับวัดการกระจายของข้อมูล ค่า t-test (One-way ANOVA) สำหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  
 

สูตรค่าความถีร่้อยละ  

      สูตร P = f x 100 
                                             n 
      เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

         f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็น 

         n แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด 

 



 
 

 

สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
สูตร  x̅ = ∑x 

     n 
 เมื่อ x̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
  ∑x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  n แทน จำนวนของข้อมูล 
 

สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สูตร S.D.  = √n∑x2 − (∑x)2 

            n(n-1) 

 เมื่อ  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  x แทน คะแนนในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

n-1 แทน จำนวนตัวแปรอิสระ 

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

(∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 
 
โดยกำหนดให้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 


