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บทคัดย่อ
การวิจัยในชั้นเรียนเชิงทดลอง (Quasi Experimental research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และ (2) ศึกษาระดับการใช้และเปรียบเทียบระดับการใช้ กลยุทธ์ในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดภาคใต้ทลี่ งทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม จานวน 53 คน ผู้วิจัยทาการศึกษาโดยใช้ประชากร
ทั้งหมด จึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็น
แผนการสอนแบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใช้ โ ครงงานเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษของผู้ เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษา และ (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 ท่าน แบบสอบถามการใช้ กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งได้รับอนุญาตจาก
Nakatani (2006) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและระดับ
การใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่า ก่อนการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน, พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, กลยุทธ์ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

Abstract
The purposes of this Quasi Experimental research were (1) to compare mean scores of English
for Hotel and (2) to study and compare levels of English communication strategies of university
students before and after using the project-based learning technique. The sample of this study
included 53 of 3rd year students of English for Hotel at the Faculty of Humanity, English Program, in
one university in South Thailand. No sampling technique was used. Two research tools were used:
experimental tool (lesson plan for teaching by the project-based learning technique) and data
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collection tool (pre-test, post-test, and English communication strategies questionnaires). The test was
verified by 2 experts. The questionnaires were permitted for used by Nakatani (2006) and had a
reliability of.98. The research results revealed as follows. (1) The mean scores of English for Hotel and
(2) levels of using English communication strategies by the project-based learning technique were
higher than before and both had significant difference (p < .05).
Keywords: Project-based learning technique, Development of English skills, English communication strategies
บทนา
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาซึ่งเป็นภาษาที่ 2 ของตน
เมื่อผู้เรียนจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษนอกจากผู้เรียนจะใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียน หรือ ประสบการณ์ที่มีแล้ว ผู้เรียน
จะต้องใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทาให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับ
สาร (Bialystok, 1990; Dornyei, 1995) ผลการวิจัยจของศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์ และกาญจนา ปราบพาล ชี้ให้เห็นว่า กล
ยุทธ์ในการสื่อสารนี้อาจมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้นไปอีกสาหรับผู้เรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มอ่อนหรือมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษต่า (Chuanchaisit & Prapphal, 2009) นอกจากนี้ ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคในการสอนที่กระตุ้น ส่งเสริม ให้
มีการค้นหา รวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูลที่ได้ในการเรียนทั้งทางด้านเนื้อหา ภาษา และ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อจูง
ใจให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่ 2 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในการสอนภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยในชั้นเรียนเชิงทดลอง (Quasi Experimental research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใช้ แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลยุทธ์ในการสื่อสาร และ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ในการสื่อสาร (Communicative strategies)
กลยุทธ์ในการสื่อสารหมายถึงการใช้กลยุทธ์ในเชิงพฤติกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการ
สื่อสารภาษา หรือ เป็นกลยุทธ์ในเชิง พฤติกรรมที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาเป้าหมายและเพื่อชดเชยการ
ขาดความรู้ทางภาษาของภาษาเป้าหมาย เช่น คาศัพท์ โครงสร้างประโยค วลี กาล สานวน ผู้เรียน (ปณิชา นิติสกุลวุฒิ
และ ทรงศรี สรณสถาพร, 2557; Bialystok, 1990; Nakatani, 2006, 2012) Nakatani (2006) แบ่งกลยุทธ์ในการสื่อสาร
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการพูด (Strategies for coping with speaking problems) และกล
ยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการฟัง (Strategies for coping with listening problems)
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กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการพูด (Strategies for coping with speaking problems) คือ กลยุทธ์เชิง
พฤติกรรมที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษใช้ระหว่างการพูดสื่อสาร ประกอบด้วย กลยุทธ์สาหรับการจัดการกับปัญหาด้านการพูด
(Social affective strategies) กลยุทธ์สร้างความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency-oriented strategies) กลยุทธ์
การเจรจาสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในขณะพูด (Negotiation for meaning while speaking) กลยุทธ์เน้นความ
ถูกต้องในการใช้ภาษา (Accuracy-Oriented strategies) กลยุทธ์การใช้ตัวเลือกและการลดข้อความ (Message
reduction and alteration strategies) กลยุทธ์การสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยคาขณะพูด (Nonverbal strategies
while speaking) กลยุทธ์การละทิ้งข้อความ (Message abandonment strategies) และ กลยุทธ์ความพยายามที่จะ
คิดกลยุทธ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ (Attempt to think in English strategies)
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการฟัง (Strategies for coping with listening problems) คือ กลยุทธ์เชิง
พฤติกรรมที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษใช้เพื่อทาความเข้าใจระหว่างการสนทนา ประกอบด้วย กลยุทธ์การช่วยตีความขณะฟัง
(Negotiation for meaning while listening) กลยุทธ์การรักษาความลื่นไหล (Fluency-Maintaining strategies) กล
ยุทธ์การตรวจรายละเอียด (Scanning strategies) กลยุทธ์การจับใจความสาคัญ (Getting the gist strategies) กลยุทธ์
การใช้อวัจนภาษาขณะฟัง (Nonverbal strategies while listening) กลยุทธ์การฟังของผู้เริ่มต้น (Less active listener
strategies) และ กลยุทธ์การฟังโดยอาศัยคาศัพท์ (Word-Oriented strategies)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning ตัวย่อ PBL)
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานในการสร้างความรู้และทักษะของ
ผู้เรียน การทาโครงงานมีขบวนการทางานตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง ผู้สอนทาหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทั้งนี้ ผู้เรียนและ
ผู้สอนไม่เคยมีความรูห้ รือประสบการณ์มาก่อน (unknown by all) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานจะทา
ให้ได้ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ วิธีการใหม่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2548) ขั้นตอนและทักษะการ
คิดย่อยๆ ในแต่ละขั้นตอนของการทาโครงงานมีดังนี้
ทักษะการคิดย่อยๆ ในแต่ละขั้นตอนของการทาโครงงาน
ขั้นตอน
1. ระบุปัญหา
2. อ อ ก แ บ บ ก า ร
รวบรวมข้อมูล
3. ปฏิบัติการรวบรวม
ข้อมูล
4. วิเคราะห์ผลและสื่อ
ความหมายข้อมูล
5. สรุปผล

ทักษะ
สังเกต สรุปอ้างอิง แยกแยะ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สื่อสารและกาหนดปัญหาเพื่อหาคาตอบ
ตั้งสมมุติฐาน คิดเชิงเหตุผล การพิสูจน์สมมติฐาน การ ระบุตัวแปร การนิยามเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนเพื่อ วิธีการเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือ และวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล
การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การวัด การใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือ การใช้ตัวเลข
การบันทึกผล
การสังเกต การแยกแยะ การจัดกลุ่ม การจาแนก ประเภท การเรียงลาดับ การจัดระบบ การ
ใช้ตัวเลข รวมทั้งการสื่อความหมายข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ภาพ เป็นต้น
การแปลผลข้อมูล การอุปนัย การนิรนัย การนาเสนอ การสรุปจากข้อมูล

แหล่งข้อมูล: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2555). คู่มืออบรมพัฒนาครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based learning ตัวย่อ PBL). หน้า 49

ผู้วิจัยทาการสืบค้นงานวิจัยในอดีตที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานและการพัฒนากลยุทธ์ในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยใช้คาสาคัญ คือ “project-based learning” “English learning”
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“English teaching” และ “university” ในฐานข้อมูล ProQuest และ Academic Search Complete ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พบบทความวิจัยจานวน 35 บทความใน ProQuest และ บทความวิจัยจานวน 111 บทความใน
Academic Search Complete แต่ไม่มีบทความใดที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนากลยุทธ์
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผลการสืบค้นจาก Thailis 2 หัวข้อ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน และการใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบข้อมูลสรุปได้ 2 ประเด็นดังนี้ (1) นันทรัตน์ คงคาเพชร. (2550) ปิ
ยาดา ฤกษ์อนันต์ (2554) ธัญญลักษณ์ สุนารัตน์ (2556) ทัศยา จุลนีย์ (2557) รุ่งนภา สีหะวงษ์ (2557) ประภัสสร ไชยถา
(2559) ได้ทาการศึกษาผลการจัด การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (2) ส่วนกฤษณุชา สุทธินราพรรณ และ ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ ศึกษาการใช้กล
ยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การสื่อความหมาย
โดยไม่ใช้ถ้อยคาขณะพูด (Nonverbal strategies while speaking) มากที่สุด และใช้กลยุทธ์ความพยายามที่จะคิดกล
ยุทธ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ (Attempt to think in English strategies) น้อยที่สุด (Sutthinaraphan &
Wasanasomsithi, 2017)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

ตัวแปรตาม
1. ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมหลัง
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่ อ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
2. ระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Quasi: One group experimental design
ผู้วิจัยเลือกใช้การทดลองแบบ Quasi: One group experimental research คือทาการทดลองในกลุ่มผู้เรียนที่
ได้รับมอบหมายให้สอนแม้ว่าจะมีจานวนผู้เรียน 76 คน และสามารถทาการทดลองแบบ true experimental research
โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจานวน 38 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 38 คน ก็ตาม เนื่องจากเหตุผล 4
ประการ คือ 1) ผลการวิจัยในอดีตพบว่ากลุ่มทดลองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีพฤติกรรม หรือ มีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้มากกว่ากลุ่มควบคุมที่สอนแบบดั้งเดิม เช่น การบรรยาย ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เรียนจานวนครึ่งหนึ่งเสียโอกาสในการ
เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้จะช่ วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษา
ทักษะคิดขั้นสูงและคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม และ ทักษะสารสนเทศ 2) ผู้วิจัยได้รับ
มอบหมายให้สอนจานวน 5 กลุ่มในภาคการศึกษานี้ทาการสอนจานวน 3 วิชา ทาให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมและจัดการ
เรี ย นการสอนมาก ทั้ ง ในด้ า นบทเรี ย น กิ จ กรรม หรื อ ข้ อ สอบ อี ก ทั้ ง ผู้ วิ จั ย ต้ อ งรั บ ภาระบริ ก ารวิ ช าการ และท านุ
ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย ทาให้เกรงว่าจะทาการสอนไม่ได้ผลตามที่วางไว้ จึงทาการศึกษาผู้เรียนทั้ง 76 คน (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม)
ด้วยวิธีการสอนเดียวกัน 3) เพื่อแสดงผลการวิจัยให้เห็นว่าในสถานการณ์จริงที่มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนแบบ
ปัจจุบันนี้ ผู้เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือมีการพัฒนาทักษะต่างๆ มากน้อยเพียงใด 4) ในการทดลองเป็นเวลา 2
เดือน อาจมีผู้เรียนขาดหายไปซึ่งจะทาให้การคานวนค่าสถิติไม่น่าเชื่อถือหากมีจานวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 30 คนในกลุ่ม
ทดลองหรือกลุ่มควบคุม
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดหนึ่งของภาคใต้ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการโรงแรม จานวน 76 คน นักศึกษาทุกคนอาศัย
อยู่ในภาคใต้ ฐานะปานกลาง มีแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วต้องการทางานหรือเปิดบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวสูง ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัย
ในชั้นเรียนผู้วิจัยทาการทดลองโดยใช้ประชากรทั้งหมดจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างใช้ในการศึกษามีจานวน 53 คน ในขณะที่ทาการทดลองมีนักศึกษาเข้าร่วมการวิจัยโดยการเข้าเรียน
ตอบแบบสอบถาม และ ส่งงานครบถ้วนจานวน 53 คน ขาดหายไป (drop out) จานวน 23 คน ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาจาก
นักศึกษาจานวน 53 คนนี้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบการมีลักษณะสุ่ม (random) ตามธรรมชาติโดยใช้สถิติ
ของกลุ่มตัวอย่างนี้ ด้วยวิธี Randomness Test for One Sample แบบ Runs Test (Kvam, Vidakovic, & Kim, 2018;
Mogull, 1994; Siegel, 1988) พบว่า p > .05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างนี้มีลักษณะของการสุ่มทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของทดสอบ t-test
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยสร้าง
แบบทดสอบจ านวน 30 ข้ อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช าซึ่ งได้ รั บ การตรวจสอบจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 2 ท่ า น
แบบสอบถามการใช้ กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งได้รับอนุญาตจาก Nakatani (2006) แบบทดสอบและ
แบบสอบถามก่อนและหลังเรียนเป็นฉบับเดียวกัน
สรุปขั้นตอนในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
สัปดาห์ที่
ขั้นตอน
1
ขั้นที่ 0 การเตรียมผู้เรียน
(3 ชั่วโมง)

2
ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา
(3 ชั่วโมง) (Identification of a
problem)

การดาเนินการ/กิจกรรม
ผู้สอนทาการเตรียมผู้เรียนโดยให้ข้อมูลและมอบหมายให้ผู้เรียนไปดู
งานธุรกิจสปาก่อนทาโครงงาน ให้ผู้เรียนสังเกตการทางาน การใช้
ภาษาอังกฤษ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการทางานและการใช้
ภาษาอังกฤษ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนไปปฎิบัติหน้าที่นั้นๆ นา
ผู้เรียนเข้าสู่หัวข้อการทาโครงงาน เตรียมผู้เรียนทางด้านภาษา เฃ่น
คาศัพท์ โครงสร้าง ไวยากรณ์ และ ฝึกการใช้ภาษา
ผู้เรียนทางานกลุ่ มละ 5 คน ผู้เ รียนและผู้สอนร่ วมกันค้นหาปัญหา
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร หรือ ประเด็นอื่น ในโรงแรม
และสปาในประเด็ นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่ มสนใจ หาสาเหตุ ของปัญหา
อภิปราย ถกแถลง หาวิธีแก้ปัญหา สร้างแผนผังความคิด
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สัปดาห์ที่
ขั้นตอน
3
ขั้นที่ 2 กาหนดจุดประสงค์ของ
(3 ชั่วโมง) โครงงาน (Setting purposes
of a project) เลือกหัวข้อของ
โครงงาน (Selecting a topic)
4
ขั้นที่ 3 วางแผน (Planning)
(3 ชั่วโมง)

การดาเนินการ/กิจกรรม
สมาชิกกลุ่มร่วมกันกาหนดจุดประสงค์ของโครงงาน และ เลือกหัวข้อ
ของโครงงาน

สมาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกั น ท าการวางแผน ในการสื บ ค้ น รวบรวมและจั ด
กระทาข้อมูล การเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสอบถาม การบันทึกผล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดย
ใช้หลักการและเหตุผลประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหานั้น เช่น
ต้องตอบคาถามได้ว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who ) สัมภาษณ์ที่ไหน
(Where) สัมภาษณ์ทาไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคาตอบไปทา
อย่างไร (How)
5
ขั้นที่ 4 ดาเนินการ
สมาชิก กลุ่ม ร่ ว มกั น ลงมื อ ปฏิ บั ติแ ละการตรวจสอบผลงาน โดย
(3 ชั่วโมง) (Application) การลงมือปฏิบัติ ด าเนิ น การตามที่ ว างแผนไว้ เขี ย นสรุ ป ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการ
และการตรวจสอบผลงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาการประเมินผลว่า มีปัญหาใดบ้าง ทาการ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งไร ผลการศึ ก ษาบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ ไม่ มากน้ อ ย
เพียงใด ทาการแปลผลข้อมูล โดยใช้การอุปนัยและการนิรนัย ทาการ
สรุปข้อมูล
6
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล
สมาชิกกลุ่มร่วมกัน นาเสนอผลงานต่อชั้นเรียน เพื่อนและผู้สอน
(3 ชั่วโมง) (Evaluation) และ นาเสนอ
ประเมินผลโครงงาน และ ผู้เรียนทบทวนและสรุปผลการเรียนรู้
ผลงาน (Presentation)
ประเด็นทางจริยธรรม
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
และยินดีอาสาสมัครเข้าร่วมวิจัย ในการร่วมมือครั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้ได้รับการทดลองด้วยเครื่องมือทางการศึกษาที่น่าจะ
เป็นประโยชน์และให้ผลดีต่อการเรียนการสอนและต่อตัวผู้เรียนซึ่งคือนักศึกษาเอง ในการให้ข้อมูลต่างๆ คณะผู้วิจัยจะ
ขอให้นักศึกษาตั้งใจทา หรือ ตอบตามความคิดเห็นที่แท้จริงของนักศึกษาและทาตัวตามปกติเหมือนกับเรียนวิชาอื่นๆ
ตามปกติ อีกทั้งการดาเนินการวิจัยจะดาเนินการทีละขั้นๆ มีระยะห่าง 1 สัปดาห์และใช้เวลาในชั้นเรียนตามปกติเพื่อไม่ให้
เป็นภาระที่ท่วมท้นแก่นักศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลที่ได้จะมี ความตรงและน่าเชื่อถือเหมาะสมในการทา
วิจัยในชั้นเรียน
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยทาจดหมายขออนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาเพื่อทาการวิจัย และให้ผู้ร่วมวิจัยทาหนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวข้องยื่นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อรับการพิจารณาอนุญาตให้ทาวิจัย
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ สรุปความสาคัญของการวิจัยให้ นักศึกษาจานวน 76 คนทราบ ขอความ
ร่วมมือและความยินยอมในการเก็บข้อมูล เมื่อนักศึกษาอนุญาตแล้ว จึงแจกแบบทดสอบและแบบสอบถามก่อนเรียน โดย
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นักศึกษาจะใช้เวลาในทาประมาณ 60 นาที ในสัปดาห์ที่ 1 หลังการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาที่ 2 เมื่อนักศึกษาทา
แบบทดสอบและแบบสอบถามก่อนเรียนเสร็จ ผู้วิจัยเก็บแบบทดสอบทั้งหมดคืนในวันเดียวกัน
2. ผู้วิจัยทาการทดลองตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานตามหัวข้อ 4.3. สรุปขั้นตอนใน
การวิจัย เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยแจกแบบทดสอบและแบบสอบถามหลังเรียนซึ่งเป็นฉบับเดียวกัน
กับแบบทดสอบและแบบสอบถามก่อนเรียน เมื่อนักศึกษาทาแบบทดสอบและแบบสอบถามหลังเรียนเสร็จ ผู้วิจัยเก็บ
แบบทดสอบทั้งหมดคืนในวันเดียวกัน
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
n
M
SD
df t
p
ก่อนเรียน
53 29.09 1.98 52 10.00 .000
หลังหลังเรียน
53 31.74 2.59
n = 53, p < .05 sig two tails
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมระหว่างคะแนน
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (M = 31.74, SD = 2.59) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมหลังการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (M =
29.09, SD = 1.98) ก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีการกระจายของคะแนนน้อย และ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (t = 10.00, p < .000)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาก่อน
และหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา
ระดั บ การใช้ กลยุ ท ธ์ ใ น
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
N
M SD df t
p
ก่อนเรียน
48 3.56 .44 47 4.95 .000
หลังเรียน
48 3.92 .47
n = 48, p < .05 sig two tails
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (M = 3.92, SD = .47) สูงกว่าระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อน
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การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (M = 3.56, SD = .44) มีการกระจายของคะแนนน้อย และ และมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (t = 4.95, p < .000)
ตารางที่ 3 ระดับการใช้และเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษจาแนกตามรายด้านของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาก่อนและหลังการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
I. กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการพูด
M
SD M
SD t
df p
1. กลยุทธ์สาหรับการจัดการกับปัญหาด้านการพูด
3.67
.56 3.99 .52 3.73 50 .000
2. กลยุทธ์สร้างความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
3.48
.57 3.93 .58 5.55 51 .000
3. การเจรจาสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในขณะพูด 3.73
.58 4.00 .57 3.09 50 .003
4. กลยุทธ์เน้นความถูกต้องในการใช้ภาษา
3.29
.56 3.80 .58 6.17 52 .000
5. กลยุทธ์การใช้ตัวเลือกและการลดข้อความ
3.55
.50 3.98 .58 4.30 51 .000
6. กลยุทธ์การสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยคาขณะพูด 3.73
.73 4.03 .63 3.04 52 .004
7. กลยุทธ์การละทิ้งข้อความ
3.11
.86 3.52 .81 3.70 52 .001
8. ความพยายามที่จะคิดกลยุทธ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.66
.73 3.89 .68 2.20 52 .033
ก่อนเรียน
หลังเรียน
II. กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการฟัง
M
SD M
SD t
df p
1. กลยุทธ์การช่วยตีความขณะฟัง
3.71
.65 3.97 .60 3.03 52 .004
2. กลยุทธ์การรักษาความลื่นไหล
3.63
.72 3.96 .58 4.14 51 .000
3. กลยุทธ์การตรวจรายละเอียด
3.85
.59 3.96 .64 1.54 39 .132
4. กลยุทธ์การจับใจความสาคัญ
3.64
.67 3.97 .56 3.22 35 .003
5. กลยุทธ์การใช้อวัจนภาษาขณะฟัง
3.75
.64 3.98 .64 2.61 51 .012
6. กลยุทธ์การฟังของผู้เริ่มต้น
3.44
.63 3.91 .69 5.24 52 .000
7. กลยุทธ์การฟังโดยอาศัยคาศัพท์
3.71
.53 4.06 .54 4.71 51 .000
n = 48 p < .05 sig two tails
ตารางที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีการกระจายของคะแนนน้อย และ และมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p < .05) ยกเว้น ข้อ 3. กลยุทธ์การตรวจรายละเอียด ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การ
แก้ปัญหาทักษะการพูดด้านการเจรจาสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในขณะพูด และ กลยุทธ์การสื่อความหมาย
โดยไม่ใช้ถ้อยคาขณะพูดมากที่สุดส่วนกลยุทธ์การละทิ้งข้อความใช้น้อยที่สุด ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะ
การฟังด้านกลยุทธ์การตรวจรายละเอียดมากที่สุดส่วนกลยุทธ์การฟังของผู้เริ่มต้นใช้น้อยที่สุด

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

290 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

การอภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมหลังการ
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นันทรัตน์ คงคาเพชร.
(2550) ปิ ยาดา ฤกษ์อ นัน ต์ (2554) ธั ญญลัก ษณ์ สุ น ารั ตน์ (2556) ทั ศยา จุล นี ย์ (2557) รุ่งนภา สีห ะวงษ์ (2557)
ประภัสสร ไชยถา (2559) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนทั้งในด้านความรู้ และ
ประสบการณ์จริง มีการทางานกลุ่ม ทางานอย่างเป็นระบบและมีแก้ปัญหา เป็นการสร้างความรู้และทักษะของผู้เรียน
เนื่องจากการทาโครงงานมีขบวนการทางานตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
ด้วยตัวผู้เรียนเอง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2547)
2. ระดับการใช้และการเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
จากการวิเคราะห์ระดับการใช้และเปรียบเทียบระดับการใช้ กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและ
รายด้านของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาพบว่า ระดับการใช้ กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและจาแนกตามรายด้านของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาสูง
กว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน และเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทั้งในภาพรวมและจาแนกตามรายด้านของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐานมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ผลการวิจัยบางส่วนในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณุชา สุทธินราพรรณ และ ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
(Sutthinaraphan & Wasanasomsithi, 2017) ที่พบว่าผู้เรียนใช้กลยุทธ์การสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยคาขณะพูด มาก
ที่สุด และในขณะเดียวกันผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้เรียนใช้ กลยุทธ์การเจรจาสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในขณะพูด
มากที่สุดด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้เรียนมีแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษในสัปดาห์แรกหลัง
การสอบกลางภาค ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์จริงในการใช้ภาษาอังกฤษในบริษัทสปาที่แต่ละกลุ่มได้ไป
ศึกษาหาข้อมูลเพื่อนามาประกอบการทาโครงงาน ผู้เรียนพบว่าพนักงานของบริษัทสปาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ พนักงานบางรายสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ทาให้ผู้เรียนเห็น
ความสาคัญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ต้องเตรียมตัวและ
เตรียมพร้อมเพื่อการทางานที่จะมาถึงในอีก 1 ปีข้าง ผู้เรียนจึงเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ ทาให้ระดับ
การใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ข้อจากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี้ต้องลงทะเบียนเรียน 7 วิชารวมเป็นจานวน 21 หน่วยกิต นักศึกษา
ส่วนหนึ่งต้องทางานพิเศษและช่วยครอบครัวทาธุรกิจ ในการทดลองครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือน จากปัจจัยดังกล่าวทา
ให้นักศึกษาบริหารจัดการเวลาและการเรียนยากลาบาก อาจทาให้ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยอาจมีการขาดหายไป
(drop out) ในระหว่างทาการทดลอง ส่งผลให้ทาให้จานวนตัวอย่างไม่เพียงพอในการใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้คือมีจานวน
ตัวอย่างน้อยกว่า 30 ราย ผู้วิจัยจึงตัดสินใจใช้ Quasi experimental research design ในการทดลอง ดังนั้น หากการ
วิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยประเมินแนวโน้มของการคงอยู่ของตัวอย่างว่ามีจานวนเพียงพอตลอดการทดลอง ผู้วิจัยอาจทา true
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experimental research โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละอย่างน้อย 30 คน รวมเป็น 60 คนเพื่อให้
ขั้นตอนและผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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