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  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค 
โดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรคส์ําหรับ
นกัศึกษาปริญญาตรี ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ
เทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์
สําหรับนกัศึกษาปริญญาตรี โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนและหลงั
การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 3) ศึกษาพฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน และความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอย่าง คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2 ห้องเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน36  คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน แบบทดสอบวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ก่อน ระหว่างและหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีแบบไม่อิสระ และแบบอิสระ และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือ             

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรคส์ําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีช่ือว่า  “ PRAPE  Model”            
มีองคป์ระกอบ  6 ประการคือหลกัการ เน้ือหา กิจกรรม บทบาทของผูเ้รียน บทบาทผูส้อน และการจดัสภาพการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Preparation: P) 2) ขั้นระหว่างปฏิบติัภาระงาน 
(Reading Tasks: R) 3) ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Analysis: Language Focus & Practice :A) 4) ขั้นสร้างโครงงาน และการ
นําเสนอโครงงาน (Project  Creation :P)  5) ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรคข์องโครงงาน 
(Evaluation of Creative Projects:E)โดยท่ีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันามีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.08/ 80.22  

2.  หลงัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ( PRAPE Model) กลุ่มตวัอย่างมีความสามารถใน
การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน(PRAPE 
Model) มีพฒันาการสูงข้ึน   

4. ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน (PRAPE Model)  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก   
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 The objectives of this research were to 1) study the efficiency of the Technical English Reading 
Model Focusing on Task and Project Based Learning to enhance reading comprehension and creative thinking for 
undergraduate students 2) study the effectiveness of the Technical English Reading Model Focusing on Task and 
Project Based Learning by comparing Pretest Score and Posttest Score after using this model 3) study the 
development of creative thinking and the satisfaction towards the developed teaching model. The samples were 
the second year of Food and Nutrition students from Technology of Home Economics Faculty. The instruments 
were the pretest and posttest reading comprehension test, the test for Creative Thinking- Drawing Production 
(TCT-DP) and questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent, t-test 
independent and content analysis.  
 The findings were as follows : 
 1. The Technical English Reading Model Focusing on Task and Project Based Learning to enhance 
reading comprehension and creative thinking for undergraduate students (PRAPE Model) consisted of 6 parts: 
principle, content, learning activities, teacher’s role and students’ role and learning atmosphere. The components of this 
model consisted of 1) Preparation : P 2) Reading Tasks: R 3) Analysis: Language Focus and Practice: A 4) Project 
Creation: P 5) Evaluation of Creative Projects: E. The efficiency of the PRAPE Model was met the criterion of 
78.08 / 80.22. 

 2. The ability of reading comprehension of the students after using this English reading 
instructional model were significantly higher than before the developed model at 0.05 level.     

 3. The development of creative thinking after using this English reading instructional model were 
significantly higher than before the instruction at 0.05 level.    

 4. The students’ satisfaction towards this English reading instructional model was at high level. 
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