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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ
สอนตามแนวธรรมชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ Linking Ideas ของนักศึกษารายวิชาEBC332 
การน าเสนอทางธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมปีการศึกษา
2558  

ประชากรคือของนักศึกษารายวิชาEBC332สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจ านวน 102 คนแบ่งเป็นกลุ่ม01และ02จ านวน 45และ 57 ตามล าดับ เครื่อง
มึอที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ Linking Ideas ที่ผู้วิจัยสร้างขึนเองได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและทดลองใช้เพ่ือความเชื่อมั่น ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ0.82 วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ Paired t-test และ Independent 
t-test ผลวิจัยพบว่านักศึกษาที่เรียนจากวิธีการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBLกับวิธีสอนตาม
แนวธรรมชาติหรือ PPPมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย 16.35และ 15.91 
ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนัก
สึกษาจากวิธีการสอนแบบ PBL และวิธีการสอนแบบ PPP มีค่าที 0.47ซึ่งทั้งสองวิธีไมม่ีความแตกต่างกัน 

 

ค ำส ำคัญ:  การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนตามแนวธรรมชาติ  Linking Ideas 
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ABSTRACT 

 

  The purpose of this research was to compare the teaching of PBL and 
PPP approaches in developing ability of using the Linking Ideas of EBC 332 students, 
Liberal Arts School, Sripatum University in 2016 academic year. 

  The subjects were 102 students of EBC 332 course, Liberal Arts School, 
Sripatum University divided into groups of 45 and 57. The instrument was  Linking Ideas 
ability test constructed by the researcher.  The reliability of the test was. 0.82   The data  
were analyzed by means of arithmetic mean, percentage of arithmetic mean, Paired t-
test and Independent-t-test . 

  The findings were that students of both groups had significant higher post 
test scores at 0.05 level with an average percentage of 16.35 and 15.91 respectively. For 
the comparison of the student proficiency test being taught by the PBL and PPP 
teaching, there was no difference. 
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