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52253909:  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
คาํสําคญั  :  รูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิคเนน้ภาระงานและโครงงาน/ การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ / ความคิด 
                   สร้างสรรค ์ 
                   รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล: รูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี. อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์: รศ.ดร.วิสาข ์ จติัวตัร์, ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์, และ ผศ.ดร.ทิพมาศ  ชุมวรฐายี. 308 หนา้ 

 
  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 แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการ
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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วิทยานิพนธ์  เร่ือง “ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดย             

ใช้วิธีการสอน ท่ี เน้นภาระงานและการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน  เ พ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี” ไดส้าํเร็จลุล่วง
ดว้ยดี ดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาข์  จัติวตัร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์     
มาเรียม นิลพนัธุ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทิพมาศ  ชุมวรฐายี ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุม
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. ฐาปนีย  ์ ธรรมเมธา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์           
ดร.ณัฐกาญน์  อ่างทอง  ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ช่วยเหลือ สนบัสนุน ตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมทั้งใหก้าํลงัใจ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจยั จนทาํให้การงานวิจยั
ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง
ไวใ้นโอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
การพิจารณาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใหค้รอบคลุมและมีคุณภาพ 

ขอขอบพระคุณอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดีคณะ 
ศิลปศาสตร์ ท่ีให้การสนับสนุนในการศึกษาต่อคร้ังน้ี ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละนักศึกษาสาขา
อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
ท่ีใหค้วามร่วมมือในระหว่างการเรียนการสอน และการเก็บขอ้มลูต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั
เป็นอยา่งดียิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน อีกทั้ ง 
คณาจารยใ์นสาขาวิชาหลกัสูตรการสอน และคณาจารยทุ์กท่านของมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีให ้       
ความวิชาความรู้ใหค้วามคิดใหค้วามกรุณาตลอดระยะเวลาท่ีไดศึ้กษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีน้องร่วมหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอนทุกท่าน ท่ีแสดงความห่วงใยและใหก้าํลงัใจในการทาํวิจยัฉบบัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีอบรมสั่งสอนให้มีความเพียรในการศึกษา คุณค่า
ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบแด่บิดาท่ีล่วงลบัไปแลว้ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษา  มารดา      
อนัเป็นท่ีรักเคารพยิง่ และครอบครัวสุฐาปัญณกุล ท่ีเป็นกาํลงัใจจนทาํใหผู้ว้ิจยัประสบความสาํเร็จ 
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1 

 
บทที่   
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 แนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบันนั้น มุ่งให้ความสําคัญกับ
วิธีการสอนต่างๆ  ท่ีเช่ือว่าจะทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในปัจจุบันน้ี จึงให้ความสําคัญกับการจัดการเรียน         
การสอนภาษาองักฤษท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Based Instruction) ซ่ึงเป็นวิธีการเรียน
การสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก         
การเป็นผูรั้บจากผูส้อนแต่อยา่งเดียว และเป็นการจดัการเรียนรู้ภาษาให้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์
ของตวัผูเ้รียน(Maley, 1991: 29) ซ่ึง Krashen (1981) ได้ให้มุมมองของการเรียนภาษาไวว้่า          
การสร้างความสามารถทางภาษานั้นไม่ใช่จะไดม้าดว้ยการเรียนรู้แต่กฎ ไวยากรณ์ และแบบฝึกหัด 
ท่ีน่าเบ่ือ แต่ความสามารถทางภาษาเกิดจากการเรียนรู้แบบจิตใตส้าํนึก (Subconscious) ท่ีเหมือนกบั
การเรียนภาษาแม่ท่ีเรียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร มากกว่าเรียนกฎไวยากรณ์ของภาษา เรียนภาษา
ในลกัษณะของการเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition) มากกว่าการเรียนภาษา (Learning  
Language) 

 โดยทั่วไปการเรียนการสอนภาษาองักฤษนั้น มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถ
ในทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน    
ในบรรดาทกัษะทั้ง 4 น้ี ทกัษะการอ่านนบัว่ามีความสาํคญัอยา่งยิง่ และเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนมีโอกาส
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน เอกสารส่ิงพิมพ์ในสาขาวิชาต่างๆ มีอยู่ก ันอย่างแพร่หลาย  
การศึกษาหาความรู้ดว้ยการอ่านจึงเป็นวิธีท่ีสามารถพฒันาความรู้ไดอ้ยา่งมาก นอกจากน้ี การอ่านก็
ยงัเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนใชม้ากท่ีสุดในเวลาเรียน เพราะการอ่านคือ เคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้   
ยิง่ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัสูงข้ึนเท่าไร การอ่านก็ยิง่เพ่ิมข้ึนมากเท่านั้น ดงัท่ี วิสาข ์ จติัวตัร์ (วิสาข ์จติัวตัร์
, 2541: 1) กล่าวว่า ผูมี้ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ยอ่มมีโอกาสในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร
จากส่ือต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นทกัษะท่ีสาํคญัต่อนิสิต นกัศึกษา นกัธุรกิจ ขา้ราชการ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และความก้าวหน้าในการทํางาน ซ่ึงสอดคล้องกันกับท่ี JJ 
Walozyk (2007: 1) ท่ีกล่าวถึงความสาํคญัของการอ่านว่า เป็นทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ผูเ้รียน
ประสบความสาํเร็จในการศึกษา 
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ในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษนั้น คาร์เรลล ์ (Carrell, 1986: 1)  
ได้ให้ความเห็นว่า การเรียนภาษาท่ีสอง  หรือเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษา การอ่านเป็นทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสุดในบรรดาทกัษะทั้ง 4 ในการเรียน
ภาษาท่ีสอง หรือภาษาต่างประเทศในระดบัท่ีตอ้งใชค้วามรู้สูงข้ึนไปนั้น ความสามารถในการอ่าน
เร็วและความเขา้ใจดีพอสมควร นับว่ามีความสําคญัเทียบเท่ากบัทักษะการพูด สาํหรับการเรียน        
การสอนภาษาท่ีสอง หรือภาษาต่างประเทศเพื่อจุดประสงคท์างวิชาการโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษา
ระดับสูง มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องอาศยัข้อมูลเอกสารทางวิชาการท่ีเขียนเป็น
ภาษาองักฤษแลว้ ทักษะการอ่านยิ่งมีความสําคญัมาก เพราะหากผูเ้รียนไม่มีความสามารถใน         
การอ่านอยา่งเพียงพอแลว้ จะไม่สามารถกา้วข้ึนไปถึงระดบัท่ีประสบความสาํเร็จในการศึกษาได ้ 

คูเปอร์ (Cooper, 1984: 134)  ไดศึ้กษาพบว่า การอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้น สาเหตุของการอ่านไม่เก่งเพราะมีความรู้เร่ืองศพัท์น้อย      
จึงไปมวัเอาใจใส่แต่แค่ระดบัของคาํ โดยไม่รู้จกัการใชข้อ้ความในบริบทมาช่วยในการตีความดว้ย      
หากจะช่วยให้นักเรียนเหล่าน้ีประสบความสาํเร็จในการเขา้ใจไดบ้า้ง ก็ควรจะมีการสอนให้รู้จกั 
การเดาโดยใชบ้ริบทช่วยเพ่ือจะทาํให้ผูเ้รียนอ่านเขา้ใจไดบ้้าง การอ่านว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญ     
อย่างหน่ึงในการแสวงหาความรู้  การอ่านช่วยให้มนุษย์ฉลาด  สามารถเพ่ิมพูนความรู้     
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันามนุษยท์ั้งทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม การอ่านจึงเป็น
ทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถนําไปเป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านภาษาแม่ หรือภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบนัน้ีมีตาํราเป็น
ภาษาองักฤษมากมาย ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอ่านให้เขา้ใจ ไดเ้พ่ือจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากให้
ทนัเหตุการณ์ของโลก ผูท่ี้สามารถอ่านตาํราท่ีเป็นภาษาองักฤษได ้นับว่าเป็นการกา้วท่ีล ํ้าหน้ากว่า        
ผูท่ี้ไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษได ้

Gagne และ Briggs ศึกษาพบว่า การสอนท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ของ
การเรียน คือ เกิดการเรียนรู้ข้ึนนั้น และนักการศึกษาจาํนวนมากมีความเห็นตรงกนัว่า ควรเป็น     
การสอนท่ีมีการจดัระบบท่ีดี โดยมีแนวคิด หรือทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานรองรับ (Gagne and Briggs, 1979 
: 1981) ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบจึงเป็นการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
การสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ จึงควรเป็น      
การสอนท่ีมีการจัดองค์ประกอบต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ คือ เป็นรูปแบบการสอนท่ีกาํหนด
องค์ประกอบทั้งหมดในการสอนไวอ้ย่างสัมพนัธ์กัน อาทิ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาขั้นตอน วิธีสอน    
การประเมินผล ในปัจจุบนัแมจ้ะมีการศึกษาคน้ควา้มากมายเก่ียวกบัทกัษะอ่าน และการสอนทกัษะ
อ่านภาษาองักฤษ แต่ก็ยงัเป็นการศึกษาในแต่ละประเด็นยอ่ย เช่น การเปรียบเทียบผลของการสอน



3 

โดยใชกิ้จกรรมก่อนการอ่าน หลงัการอ่าน และระหว่างอ่าน  การเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่าน
ของกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมนาํ การอภิปรายศพัท์ และการอ่านเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ือง       
ท่ีอ่าน ซ่ึงกล่าวไดว้่า ยงัไม่มีการบูรณาการข้อคิดคน้เก่ียวกบัองค์ประกอบต่างๆ ในการอ่านให้
สมบูรณ์ครบวงจรของการสอน    

การอ่านและการสอนภาษาต่างประเทศนั้น ไดมี้การศึกษาคน้ควา้กนัมาเป็นเวลานาน    
เน่ืองจากการอ่านเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน จึงมีการศึกษาว่าองค์ประกอบสําคัญท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการอ่านมีอะไรบา้ง เพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัเจนข้ึนว่า การอ่านท่ีประสบความสาํเร็จ  
คือ สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดน้ั้น จะตอ้งข้ึนอยู่กบัปัจจยัใดบา้ง แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของ
การอ่านภาษาต่างประเทศท่ีเสนอไว ้ มีอาทิเช่น กูดแมน (Goodman, 1971) กล่าวว่า การอ่านท่ี
ประสบความสาํเร็จจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี   

1.  ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ของผูอ่้านในดา้นคาํศพัท ์  
ถอ้ยคาํสาํนวน โครงสร้างไวยากรณ์ ตลอดจนสมัพนัธภาพของขอ้ความท่ีอ่าน   

2.  โลกทศัน์ ความเช่ือ ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ท่ีผูอ่้านไดเ้รียนรู้มา (Schema)   
3.  ความสมบูรณ์ในตวัเน้ือเร่ืองหรืองานเขียน (Concept Semantic Completeness)   
4.  ลกัษณะโครงสร้างงานเขียน ซ่ึงงานเขียนประเภทต่างๆ จะมีโครงสร้างภายใน

แตกต่างกนัไป 
ในบรรดาปัจจยัทั้ง 4 ประการน้ี ปัจจยั 2 ประการแรก เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูอ่้าน

โดยตรง ส่วนปัจจยั 2 ประการหลงั เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเขียน หรือบทอ่านนัน่เอง 
นอกจากน้ี แฮร์ริส และสมิธ (Harris and Smith, 1986) ก็ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ

องคป์ระกอบของ การอ่าน ว่าประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะของบทอ่าน และปัจจยั
ภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ พ้ืนความรู้ของผูอ่้านในเร่ืองท่ีอ่าน ความสามารถทางภาษา ความสนใจ แรงจูงใจ     
ทศันคติ โดย แฮร์ริส และสมิธ ใหค้วามสาํคญัแก่พ้ืนความรู้ และความสามารถทางภาษาเป็นพิเศษ    
นอกจากน้ี สมิธ (Smith, 1988) ก็ให้แนวคิดไวเ้ช่นกนัว่าองค์ประกอบท่ีสําคัญของการอ่านมี 2  
ประการ คือ ขอ้มูลท่ีมองเห็นดว้ยสายตา (Visual  Information) ไดแ้ก่ บทอ่านและขอ้มูลท่ีมองไม่
เห็นดว้ยสายตา (Nonvisual  Information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัผูอ่้าน หรือความรู้เดิม 
(Prior Knowledge) จากแนวคิดท่ีเสนอมาแลว้ทั้งหมด อาจสรุปไดว้่า องค์ประกอบสําคัญใน            
การอ่านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ตัวผูอ่้านเอง ซ่ึงจะต้องมีความรู้ท่ีสาํคัญอย่างน้อย 2ด้าน คือ   
ความรู้ดา้นภาษา และความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และ บทอ่านซ่ึงมีโครงสร้างงานเขียน หรือ     
การนาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีเขา้ใจได ้
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ในการสอนทกัษะการอ่านภาษาต่างประเทศสาํหรับประเทศไทยนั้นยงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จเท่าท่ีควร โดยขอ้มลูจากการจดัอนัดบั English Proficiency Index (EPI) ในการเปรียบเทียบ
ทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษในแถบภูมิภาคเอเชีย ท่ีแบ่งระดบัความสามารถภาษาองักฤษ
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสูงมาก ระดบัสูง ระดับปานกลาง ระดบัตํ่าและระดบัตํ่ามากนั้น 
ประเทศไทยถูกจดัอยู่ใน “ระดบัตํ่ามาก” และอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่า อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม 
และเม่ือจาํแนกเป็นทักษะดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนนั้น พบว่า ทักษะการอ่านมี
อนัดบัของคะแนนความสามารถตํ่ากว่าทกัษะอ่ืนๆ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  ขอ้มูล
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบุคลากรไทย มีความจาํเป็นจะตอ้งพฒันาระดบัทกัษะ ความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษให้สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะผูท่ี้มีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษท่ีถือว่าเป็นภาษาสากล ย่อมไดเ้ปรียบทั้งในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน
ภายในประเทศ รวมถึงการออกไปหางานทาํ ดงันั้น ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาทกัษะดา้น
ภาษา เพ่ือให้ก้าวทันประเทศเพ่ือนบ้าน และก้าวทันโลกต่อไป จากข้อมูลดังกล่าวท่ีทักษะ
ความสามารถทางภาษาองักฤษของคนไทยอยู่ในระดบัตํ่ามากนั้น อาจมีสาเหตุจากการเรียนการ
สอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ดงัท่ี คาร์เรลล ์และไอสเตอร์โฮลด์ (Carrell and Eisterhold, 1988) กล่าวไว้
ว่า สาเหตุสาํคญัประการหน่ึงมาจากวิธีการสอนอ่านท่ีไม่ถกูตอ้ง เพราะในการสอนอ่าน ครูมกัเน้น
เฉพาะดา้นความรู้ทางภาษาของผูเ้รียน และการทาํความเขา้ใจบทอ่านโดยอาศยัความรู้ทางภาษา
เท่านั้น และสาํหรับการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยนั้น ครูผูส้อนยงัสอนอ่านโดยใชว้ิธีการ
แปล และโอกาสในการฝึกกิจกรรม เพ่ือฝึกภาษาของผูเ้รียนยงันอ้ยอยู ่เน่ืองจากปัญหาหลายประการ 
เช่น จาํนวนผูเ้รียน สภาพหอ้งเรียน ส่ืออุปกรณ์การสอน เน้ือหาของวิชาท่ีมากจนไม่เอ้ือใหผู้เ้รียนได้
ฝึกกิจกรรมทางภาษาไดม้ากเท่าท่ีควร   

การสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ได้หันมายึดแนวการสอนภาษาองักฤษเพ่ือ         
การส่ือสารมากข้ึน มีการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมาย  
ไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีมีโอกาสพบไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั โดยยงัคงให้ความสาํคญักับ
โครงสร้างไวยากรณ์ ดังท่ี ลิตเติลวูด (Littlewood, 1983) กล่าวไวว้่า แนวการสอนภาษาเพ่ือ         
การส่ือสาร เป็นแนวการสอนท่ีไม่จาํกดัความสามารถของผูเ้รียนไวเ้พียงแค่ความรู้ดา้นโครงสร้าง
ไวยากรณ์เท่านั้น แต่สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสพฒันาทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะ โดย
สมัพนัธค์วามสามารถทางไวยากรณ์ เขา้กบัยทุธศาสตร์การส่ือสารดว้ย เน่ืองจากในชีวิตจริงผูเ้รียน
ตอ้งสัมผสักบัการส่ือสารท่ีใชภ้าษาในรูปแบบต่างๆมากมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของ      
วิดโดวส์นั ( Widdowson, 1979) ท่ีว่าความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใช่เป็นความสามารถ
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ในการส่ือสาร การส่ือสารจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ สามารถใชป้ระโยคหลายๆ ชนิดในโอกาสต่างๆ กนั 
เช่น การอธิบาย การแนะนาํ การถาม-ตอบ การขอร้อง การออกคาํสัง่ เป็นตน้ 

แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ตามคาํจาํกัดความของ ดักลาส บราวน์ (Brown, 
1993) เสนอไว ้มีลกัษณะ 4 ประการ ดงัน้ี 

1. เป้าหมายของการสอนเน้นท่ีองค์ประกอบทั้งหมดของทกัษะการส่ือสาร และไม่
จาํกดัอยูภ่ายในกรอบของเน้ือหาภาษา หรือไวยากรณ์ 

2. เทคนิคทางภาษาไดรั้บการออกแบบมา เพ่ือนาํผูเ้รียนไปสู่การใชภ้าษาอยา่งแทจ้ริง
ตามหนา้ท่ีของภาษา และปฏิบติัจริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพดู รูปแบบของโครงสร้างภาษาไม่ใช่
เป้าหมายหลกั แต่ตวัรูปแบบเฉพาะของภาษาท่ีทาํใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

3. ความคล่องแคล่ว และความถูกตอ้ง เป็นส่ิงท่ีเสริมอยู่ภายใตเ้ทคนิคการส่ือสาร  
บางคร้ังความคล่องแคล่วอาจจะสาํคญัมากกว่าความถกูตอ้ง เพ่ือท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนนาํภาษาไปใชไ้ด้
อยา่งมีความหมาย 

4. ในการเรียนการสอนตามแนวภาษาเพ่ือการส่ือสาร ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถใน
การส่ือสารอยา่งเขา้ใจ และสร้างสรรคภ์ายในบริบทท่ีไม่เคยฝึกใชม้าก่อน 

จากแนวการสอนภาษาเพ่ือส่ือสารดังกล่าวทําให้เกิดการสอนต่างๆ 3 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี (กรมวิชาการ, 2545) 

1. ขั้นการนาํเสนอเน้ือหา (Presentation) เป็นการเร่ิมต้นการเรียนรู้มีการนําเสนอ
เน้ือหาใหม่ โดยจะมุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย และรูปแบบภาษาท่ี
ใช้กันโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใช้ภาษาในด้านต่างๆ และโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ควบคู่กบัการเรียนรู้กฎเกณฑ ์

2. ขั้นการฝึกปฏิบติั (Practice) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาท่ีไดเ้รียนรู้ไป
จากขั้นการนาํเสนอในลกัษณะของการฝึกแบบควบคุม หรือช้ีนาํ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูน้าํในการฝึก  
ในการฝึก ขั้นตอนน้ีเนน้ท่ีความถกูตอ้งของภาษาเป็นหลกั 

3. ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) ในขั้นน้ีเป็นขั้ นตอนท่ีสําคัญ
เน่ืองมาจากการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษา จาก
สถานการณ์ในขั้นเรียน ไปใชใ้นสถานการณ์จริงด้วยตนเอง โดยผูส้อนเป็นเพียงผูแ้นะแนวทาง
เท่านั้น 

 แนวการสอนแบบ 3 PS นั้น ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกฝนความรู้ รูปแบบภาษาท่ีเรียน โดย
ผูส้อนบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงความมุ่งหมายของการเรียนดว้ยการเสนอบริบทรือสถานการณ์ แก่
ผูเ้รียน หลงัจากนั้น ใชว้ิธีฝึกภาษาดว้ยวิธีการฝึกแบบควบคุม (Controlled  Practice) โดยมีครูผูส้อน
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เป็นผูน้าํการฝึก ในลกัษณะท่ีเรียกว่า Mechanical  Drills เพ่ือให้ผูเ้รียนจดจาํรูปแบบของภาษา เน้น
ความถกูตอ้งของภาษาเป็นหลกั บางคร้ังเรียกการฝึกแบบน้ีว่า การฝึกซํ้าๆ (Repetition) ตามตวัอย่าง
จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถจดจาํ และใชรู้ปแบบนั้นได ้แต่ไม่เน้นในดา้นความหมาย ดงันั้น การฝึก
แบบน้ีผูเ้รียนอาจเขา้ใจ หรือไม่เขา้ใจความหมายของรูปแบบภาษาท่ีใชฝึ้กก็ได ้ ดงันั้น การเรียนใน
ขั้นฝึกปฏิบติั (Practice) ท่ีผูเ้รียนตอ้งถ่ายโอนการเรียนรู้ไปยงัสถานการณ์จริงนั้น จึงไม่ประสบ
ความสาํเร็จ ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้จากการฝึกในหอ้งเรียนในรูปแบบภาษาท่ีจาํกดั  ผูเ้รียนไม่
เข้าใจวตัถุประสงค์ของการฝึก และไม่มีโอกาสได้ใช้รูปแบบของภาษานั้นในสถานการณ์จริง       
การเรียนการสอนจึงไดเ้พียงแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น 

สาเหตุดงักล่าว อาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหผู้เ้รียนเรียนภาษาองักฤษเป็นเวลาหลายๆ ปี 
แต่ไม่สามารถใช้ส่ือสารได้ ซ่ึงนักการศึกษาหลายๆ ท่านได้วิเคราะห์หาวิธีการสอนท่ีสามารถ
แกปั้ญหาดงักล่าว และแนวการสอนภาษาในปัจจุบนัท่ีนักวิจยั และนักการศึกษาหลายๆท่านให้
ความสนใจว่าเหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนั เน่ืองจาก เป็นวิธีการจัด           
การเรียนรู้ท่ีใช้ภาระงานเป็นหลกั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียน       
การสอน และภาระงานท่ีนาํมาใชน้ั้นตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน เน้ือหาประกอบดว้ย ส่วน
สาํคญั 3 ส่วนคือ การใช้ภาษา คาํศพัท์ และโครงสร้างยงัไวยากรณ์ การสอนแบบน้ีเก่ียวขอ้งกับ
ความสามารถในการส่ือสาร และกระบวนการทางปัญญา มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเพ่ือส่ือสาร  
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และพฒันาทกัษะการคิด รู้จกักระบวนการเรียนรู้และมีทกัษะในการเรียน  
การแสวงหาความรู้ และพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาไดอ้ย่างต่อเน่ือง (กรมวิชาการ, 2545) ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าการสอนท่ีเน้นภาระงานนั้น จะคลา้ยการวิธีการสอนเพ่ือการส่ือสารท่ีประกอบดว้ย 3  
ขั้นตอน คือ Presentation, Practice และ Production เพียงแต่ว่าการสอนท่ีเน้นภาระงานนั้น มุ่งฝึก 
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาอย่างมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เรียนรู้จากการปฏิบติัภาระงานดว้ยตนเอง ดว้ย 
การช่วยเหลือของกลุ่ม การฝึกใช้ภาษาในกิจกรรมภาระงานท่ีผูเ้รียนสนใจ และมีความรู้เดิม
เช่ือมโยงให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน โดยมีครูผูส้อนเป็นเพียงผูค้อยแนะนาํ และอาํนวยความ
สะดวกในการทาํกิจกรรมตามภาระงานท่ีผูเ้รียนสามารถพบไดจ้ริงในสถานการณ์จริง และไดเ้รียนรู้
ภาษาเป้าหมายจากการปฏิบติัภาระงาน 

นักวิจยั และนักการศึกษาไดศึ้กษาพบ ว่าวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานนั้นมีผลทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได ้ดงัเช่น Jiraporn  Sangarun (2004 :1) ไดศึ้กษาคน้ควา้ และพบว่า
วิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงาน (Task – based Instruction) นั้น ควรนาํมาใชใ้นการสอนภาษาองักฤษใน
ประเทศไทย ซ่ึงอาจเป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษ และเหมาะสมกับ         
การแกไ้ขปัญหาท่ีผูเ้รียนเรียนภาษาองักฤษเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ยงัไม่สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่าง   
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มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก เป็นการสอนท่ีตรงกบัการเรียนรู้ภาษาแม่ ซ่ึงผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การใชภ้าษา
จากสถานการณ์จริง  

โดยท่ี Ma  Raixue (2006: 1) ไดก้ล่าวว่า การเรียนการสอนโดยเน้นภาระงานนั้น เป็น
ความหวงัของการขจัดปัญหา และข้อสงสัยท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษในแนวใหม่  
Zhang (1999: 46) กล่าวว่า การสอนภาษานั้นทาํให้ผูว้ิจยัหรือครูผูส้อนหลายๆ คนท่ีอุทิศตนใน   
การค้นคว้าวิธีการท่ีเสมือนเป็นการเช่ือมโยงระหว่างประโยชน์ของการใช้ภาษา, รูปแบบ, 
ความหมาย, ขบวนการ และผลผลิตไวด้ว้ยกนั และวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานก็คือ เคร่ืองมือท่ีจะ
แสวงหาในส่ิงเหล่านั้นท่ีนกัวิจยั หรือผูเ้รียนตอ้งการ    

ทั้ง Willis (1996) และ Ellis (2003) มีความคิดเห็นท่ีคลา้ยกนัว่า การเรียนการสอนท่ี
เนน้ภาระงานนั้น ตวัของภาระงานจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการปฏิบติังาน ภาระงานจะ
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูเ้รียนในความสามารถในการใชภ้าษาของผูเ้รียน ภาระงานจะช่วยให้ผูเ้รียน
ได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ทําให้ผูเ้รียนเกิด            
การยอมรับว่า เขาได้เรียนในส่ิงท่ีต้องการ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง    
นอกจากน้ี Willis ยงัไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสามารถช่วยให้ผูเ้รียนท่ีอ่อน 
ไดซ่้อมเสริมความเขา้ใจในการใชภ้าษาท่ีชดัเจน มีความมัน่ใจในตนเองเพ่ิมข้ึน กลา้ท่ีจะใชภ้าษาใน
การปฏิบติัภาระงาน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ    

Nunan (1989) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของภาระงาน ท่ีสาํคญัไวคื้อ   
1.  เป้าหมาย (Goal) หมายถึง กาํหนดเป้าหมายของภาระงานท่ีผูเ้รียนสามารถบรรลุ

จุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละช้ินได ้
2.  ขอ้มลูป้อนเขา้ (Input) หมายถึง ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการพดูหรือจากส่ือการสอนต่างๆ  

และประสบการณ์ของผูเ้รียนในการปฏิบติัภาระงาน 
3.  บทบาท (Role) หมายถึง บทบาทของครูและผูเ้รียน ในการดาํเนินงานให้บรรลุผล

สาํเร็จ 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติภาระงาน (Procedures) หมายถึง การกาํหนดขั้นตอนและวิธี

ปฏิบติัในภาระงานต่างๆ  
5.  ผลงาน (Outcomes) หมายถึง ผลสาํเร็จของผลงาน ซ่ึงมี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ผลผลิต  

หรือผลงาน หรือช้ินงาน ท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และดา้นกระบวนการคือ รูปแบบของภาษา
และขั้นตอนของการปฏิบติัอยา่งมีระบบ   
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ซ่ึงจะคลา้ยกบัท่ี Rod Ellis (2003) ระบุองค์ประกอบของภาระงาน ไดแ้ก่ เป้าหมาย 
(Goal), ขอ้มลูป้อนเขา้ (Input), เง่ือนไข (Condition), การปฏิบติัภาระงาน (Procedure) และผลงานท่ี
คาดหวงั (Predict Outcome) ไดแ้ก่ ผลผลิต (Product) และขั้นตอนการปฏิบติั (Process)  

โดยสรุป องค์ประกอบของภาระงานประกอบดว้ยเป้าหมาย ขอ้มูลป้อนเขา้ บทบาท  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือผลผลิต การจัดชั้นเรียน และการประเมินผลงาน ดังนั้ น         
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน จึงเป็นวิธีการสอนภาษาแนวใหม่ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ภาษาจากการใชภ้าษาในสถานการณ์เหมือนจริง เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง และ
สามารถนาํความรู้ความสามารถไปใชใ้นชีวิตจริง ในสถานการณ์จริง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากลกัษณะสาํคญัของการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน จะเห็นว่าเป็นวิธีการสอนท่ี
สามารถพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม กล่าวคือ การเรียน
การสอนท่ีเน้นภาระงาน มีผลทางจิตใจของผูเ้รียน นั่นคือเป็นแรงจูงใจในการเรียนท่ีดี เน่ืองจาก 
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นจริง และน่าสนใจ รวมทั้งมีผลทาง
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน กล่าวคือ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ให้ผูเ้รียนฝึกคิด แกปั้ญหา   
และรับผดิชอบปฏิบติังานดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ยงัมีผลทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกนั กระบวนการกลุ่ม และเพ่ิมความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างผูเ้รียน และผูส้อน   

นอกจากน้ี การเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน ยงัช่วยในการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษ
ในสถานการณ์จริง มุ่งเน้นภาษาในระดบัขอ้ความมากกว่าระดบัประโยคมากกว่าไวยากรณ์ เน้น
ภาระงานท่ีเสมือนจริง (Authentic) และมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คุณลกัษณะดังกล่าวลว้น
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ (Sheppard and Stoller, 1995: 
10) ดงันั้น กิจกรรมภาระงานจึงเป็นวิธีการสอนท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาองักฤษ   
เพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้มัผสักบัการเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริง   

สําหรับการเรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทยนั้ น มีการพัฒนา
ยกระดบัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในระดบัสากล ท่ีสามารถกา้วไปยงัโลกตะวนัตกได ้ซ่ึง 
Rhea Shields และ Anna K William ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนการสอนดา้นคหกรรมศาสตร์นั้น
สามารถพฒันาการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์จากแบบเดิมๆ ไปสู่งานอาชีพท่ีหลากหลาย และ
สามารถพฒันาปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม (Shields and Anna K. William, 1988) ซ่ึงในยุค
ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัการสูง ในทกัษะความสามารถในการประกอบอาชีพ จึงเป็นความจาํเป็น
อยา่งยิง่ท่ีผูเ้รียนตอ้งพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในทุกทกัษะ ไดแ้ก่การฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียน อนัเป็นเหตุผลสาํคญัทั้งในการศึกษาและประกอบอาชีพ ทั้งน้ี เพราะเป็น
ทกัษะท่ีจาํเป็นในการใช้ศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านตาํรา และเอกสารภาษาองักฤษท่ี
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เก่ียวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ หรือใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารกับเจ้าของภาษา หรือชาว
ต่างประเทศ ทั้งภาษาพดู และภาษาเขียน ซ่ึงวิชาภาษาองักฤษท่ีใชส้อนในคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ นั้นนอกจากวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานแลว้ ยงัมีวิชาภาษาองักฤษเทคนิคซ่ึงเป็นภาษาองักฤษ
ท่ีสอนเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ (English for specific purpose) เป็นการสอนภาษาองักฤษท่ีเน้น          
การอ่านเอกสาร ขอ้มลูในสาขาอาชีพ คาํศพัท์ในบทอ่านท่ีพบจึงมกัเป็นคาํศพัท์เทคนิค (Technical 
term) เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสร้างปัญหาใหก้บัผูเ้รียนท่ีไม่สามารถอ่าน และทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาใน
เร่ืองท่ีอ่านได ้แต่มีความจาํเป็นท่ีนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ตอ้งศึกษาในวิชาน้ี และการออกแบบ
กิจกรรมการสอนภาษาองักฤษสําหรับผูเ้รียนสาขาวิชาเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จึงควรเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะ ฟัง พดู อ่าน เขียน และแปล รวมทั้ง เตรียมความพร้อมให้
ผูเ้รียนเพื่อศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน โดยกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมคู่ รวมทั้งสนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ ภาระงาน และ
เอกสารจริง นอกจากน้ี ผูส้อนท่ีอาจจะไม่มีความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาควรท่ีจะขอความร่วมมือกบั
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการเตรียมเน้ือหา และกิจกรรมในการเรียน 
การสอนภาษาองักฤษสาํหรับผูเ้รียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     

แต่จากการท่ีผูว้ิจ ัยได้ทาํหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาองักฤษในคณะเทคโนโลย ี            
คหกรรมศาสตร์มาเป็นเวลา 16 ปี และไดมี้โอกาสไดรั้บขอ้มูลในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียน 
จากการไดร่้วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การสาธิตผลงานดา้นคหกรรมศาสตร์ ของนกัศึกษาท่ี
จดัแสดงใหก้บัผูช้มท่ีเป็นทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นเวลา
หลายๆคร้ัง จึงพบว่า ผูเ้รียนขาดทกัษะในการส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน ไม่สามารถอธิบาย
หรือบรรยายผลงาน ท่ีจัดแสดงเพ่ือให้ชาวต่างชาติได้ช่ืนชมในฝีมือ และความสามารถอนัเป็น
เอกลกัษณ์เป็นท่ีสนใจของศิลปวฒันธรรมประจาํชาติ จากการสังเกต และสอบถามอาจารยผ์ูส้อน
ภาษาองักฤษ และอาจารยผ์ูส้อนคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษา พบว่า ผูเ้รียนขาดทักษะในดา้น
คาํศพัทใ์นงานดา้นคหกรรมศาสตร์ ไม่สามารถพูดแนะนาํ อธิบายวิธีการทาํในงานต่างๆได ้ไม่มี
ทกัษะในการอธิบายขั้นตอนการทาํงาน ช้ินงาน ทาํให้ขาดความมัน่ใจในการส่ือสาร อีกทั้งยงัไม่มี
โอกาส หรือสถานการณ์ท่ีจะฝึกการอธิบายหรือบรรยายวิธีการทาํ หรือการสาธิต ในชั้นเรียนเพราะ
ไม่มีการบูรณาการเน้ือหาวิชาการเรียนคหกรรมศาสตร์ กบัการเรียนภาษาองักฤษ เม่ือนกัศึกษาเรียน
วิชาภาษาองักฤษก็เน้ือหาในดา้นไวยากรณ์ กลวิธีการอ่าน การสนทนาในชีวิตประจาํวนัการบรรยาย
วตัถุส่ิงของทัว่ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจงเรียนรู้ในเน้ือหา และงานเฉพาะดา้นคหกรรมศาสตร์ เป็นตน้  
จึงไม่ไดฝึ้กใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งในงานคหกรรมศาสตร์ 
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  การเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เป็นสถาบนัการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ มีเป้าหมายในการฝึกอบรมให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทกัษะในวิชาชีพท่ีพร้อมจะออกไปประกอบอาชีพในระดับ
มาตรฐานสากล สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ตลอดจนเป็นคนท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติ ในปัจจุบนัคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ผลิตบณัฑิตเขา้สู่โลกของแรงงานมากมาย  
มีการพฒันาการเรียนการสอน การเผยแพร่ผลงานสู่ระดบัสากล มีงานวิจยัในสาขาวิชาอยา่งต่อเน่ือง
จนไดรั้บการยอมรับ และเผยแพร่ตามหนังสือหรือสถาบนัต่างๆ อย่างเป็นท่ีรู้จกั จึงเป็นสาเหตุท่ี
จาํเป็น และสําคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาวิธีการเรียนการสอน ให้รองรับกับเป้าหมาย   
วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ของสถาบนัในการยกระดบัของการเรียนการสอน ดา้นคหกรรมศาสตร์ใน
ระดบัท่ีมีมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับ และสามารถเผยแพร่ผลงานไดอ้ย่างมีความน่าเช่ือถือ เป็น
สถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึงท่ีสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางดา้นคหกรรมศาสตร์ และเป็นสถาบนั
แห่งโลกอาชีพ  

ในปัจจุบนัน้ี งานดา้นคหกรรมศาสตร์ไดรั้บความสนใจ และสามารถพฒันาถึงระดบั
การนาํเสนอในต่างประเทศ ท่ีช่ืนชมในความงามความประณีตของศิลปของความเป็นไทย  รัฐบาล
มีนโยบายในการสนบัสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก คณะครูอาจารย ์และนักศึกษาไดมี้โอกาส
ในการนาํเสนอผลงาน และฝีมือในงานคหกรรมศาสตร์มากมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
ผลงานท่ีนาํเสนอนั้น แสดงออกถึงทกัษะความสามารถ ความสวยงาม ความประณีต แต่การเรียน
การสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 น้ีจาํเป็นท่ีตอ้งปลูกฝังทกัษะท่ีสาํคญั นอกจากทกัษะในดา้นวิชาการ
ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ ในการดาํรงชีวิตและทาํงานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความสาํเร็จ 
ผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความยืดหยุ่น และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคม และสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผูส้ร้าง หรือผูผ้ลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) ภาวะผูน้ ําและความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ดงันั้น เพ่ือให้งานดา้นคหกรรมศาสตร์ได้พฒันาให้มีความเป็นสากลมีผลงานท่ี
สร้างสรรค ์ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ ผูว้ิจยัจึงมีความคิดท่ีจะออกแบบ กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน ในคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ควบคู่กบั
ทักษะการใช้ภาษาองักฤษให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาองักฤษ ท่ีสามารนาํไปประยุกต์ใชก้บัการเรียนในสาขาวิชาของตน และสามารถนาํไปใชใ้น
การทาํงานในอนาคตได ้

นอกจากน้ี การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์แลว้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษสําหรับผูเ้รียน สาขาเทคโนโลย ี 
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คหกรรมศาสตร์นั้น ควรเลือกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเสมือนจริง เป็นขอ้มูลหรือ
ส่ิงท่ีผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรง และมีความเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงจะเกิดเป็นแรงจูงใจใน
การเรียน เพราะผูเ้รียนได้เรียนในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกับตนเอง มีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอนท่ีให้ความสาํคญักบัผูเ้รียนหรือ เน้นผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลางอยา่งแทจ้ริง มีการจดักิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมคู่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั   
รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาจริงจากการปฏิบติัจริง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทาํ   
ซ่ึงพบว่า คุณลกัษณะดงักล่าว สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของกิจกรรมการสอนท่ีเนน้ภาระงาน ท่ีเนน้
การเรียนภาษาจากการปฏิบัติภาระงานในสถานการณ์จริง ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ ได้  ดังนั้น การเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน จึงเป็นวิธีสอนหน่ึงท่ีเหมาะสม
สามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษได ้   

นอกจากน้ี ด้วยคุณลกัษณะของการเรียนการสอนทางด้านคหกรรมศาสตร์ ท่ีเป็น        
การเรียนการสอนสาขาอาชีพ ผูเ้รียนเก่ียวขอ้งกบัการฝึก และพฒันาความรู้ความสามารถในงาน
ปฏิบติั ท่ีจะเนน้มากกว่าความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการ เน้นการสาธิต การนาํเสนอ บรรยาย
อธิบายผลงาน ประกอบกบัการแสดงผลงาน ผูว้ิจยัจึงมีความคิดว่า นอกจากวิธีการสอนท่ีให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้จากงานท่ีปฏิบัติแลว้ ยงัควรท่ีจะมีความรู้ความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้
เพ่ิมเติม มีทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหา ไดพ้ฒันากระบวนการคิด การจดัการ การประยุกต์
ความรู้ในทกัษะวิชาชีพ และการใชภ้าษาควบคู่กนัในประสบการณ์จริงท่ีผูเ้รียนตอ้งเผชิญได ้ และมี
ทกัษะความสามารถในการนาํเสนอผลงานควบคู่กบัผลงานท่ีสวยงามเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผลงานให้ดู
น่าสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะสามารถท่ีจะนาํเสนอในระดบัสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีดงักล่าว 
คือวิธีการสอนแบบโครงงาน (Project – Based Instruction) เน่ืองมาจาก การสอนโดยโครงงานนั้น
เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสาํหรับผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ท่ีมีการปฏิบติัช้ินงาน หรือโครงงาน และใน
เน้ือหาวิชาท่ีควรนาํมาใช้ในการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่นเดียวกบั การสอนท่ีเนน้ภาระงาน โดยมีรูปแบบการสอน
ท่ีพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะผา่นภาระงาน ซ่ึงจะกระตุน้ความอยากรู้ อยากเห็น ของผูเ้รียน และ
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง โดยใชค้าํถามสาํคญัเป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้  โดย
ท่ีโครงงานนั้น ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงของผูเ้รียน  
การสอนแบบโครงงาน จึงเป็นวิธีการสอนหน่ึงท่ีสามารถพฒันาการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียนใน
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ได ้
  นอกจากน้ี ภาระท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของผูส้อน และสถาบนัการศึกษาในปัจจุบนัน้ี  
คือการปลกูฝังทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21 st Century Skills) ทิลล่ิง และเฟเดล (Tilling and Fadel, 
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2009: 175 - 177) ได้สรุปทักษะท่ีสาํคญั ซ่ึงเป็นทกัษะแห่งอนาคตใหม่ของผูเ้รียนไวด้ว้ยกนั 7 
ทกัษะ หรือเรียกว่า “7Cs Skills” ประกอบดว้ย 1) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และแกปั้ญหา (Critical 
thinking and Problem solving) 2) ทักษะการติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูล และการใช้ส่ือต่างๆ 
(Communications, Information and Media Literacy) 3) ทกัษะการทาํงานแบบร่วมมือกนั การทาํงาน
เป็นคณะ และภาวะผูน้าํ (Collaborative, Teamwork, and Leadership) 4) ทกัษะการสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม (Creativity and Innovation) 5) ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และไอซีที (Computing and ICT 
Literacy) 6) ทกัษะดา้นอาชีพ และความมีวินยัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Career and Learning Self-
Reliance) 7) ทกัษะความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม (Cross-cultural understanding) และทกัษะพ้ืนฐาน
อีก 3 ทกัษะหรือเรียกว่า “3Rs” ประกอบดว้ย คือ 1) ทกัษะการอ่าน (Reading) 2) ทกัษะการเขียน 
(’Riting หรือ Writing) 3) ทกัษะทางคณิตศาสตร์ (’Rithmetic หรือ Arithmetic) จากขอ้มูลดงักล่าว
จะเห็นไดว้่า ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นั้นเป็นทกัษะแห่งการเตรียมความพร้อมสาํหรับผูเ้รียนท่ีจะ
กา้วสู่โลกของการทาํงานภายหลงัจากสําเร็จการศึกษาแลว้ ดังนั้น การท่ีสถาบนัการศึกษา และ
ผูส้อนจะใหก้ารศึกษาเฉพาะวิชาการคงไม่เพียงพอท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในศตวรรษใหม่น้ี 
  รอน  แบรนด ์(Brandt, 2011: 19) กล่าวว่า ความพยายามท่ีจะคาดหมายความตอ้งการ
ของผูเ้รียนในอนาคต ไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํตามกระแส แต่เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งทาํ ซ่ึงส่ิงท่ีควรพิจารณา
คือตอ้งดูว่าความตอ้งการท่ีจะปลูกฝังทกัษะใหม่น้ี เขา้กบัหลกัสูตรท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างไร และสองคือ    
หาวิธีการท่ีจะสอนส่ิงนั้น ควบคู่ไปกบัเน้ือหา และหาวิธีการท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติั การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงควรมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึง
กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 

 
ภาพท่ี 1 ทกัษะท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี 21 
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การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งยดึผลลพัธ์ทั้งในแง่ความรู้ของวิชาแกน และทกัษะใน
ศตวรรษใหม่ ซ่ึงเป็นผลลพัธท่ี์สถาบนัอุดมศึกษาเห็นว่าจาํเป็นอย่างยิ่งในโลกของการทาํงาน และ
การศึกษาขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิด เรียนรู้ ทาํงาน 
แกปั้ญหา ส่ือสารและร่วมมือทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
เป็นทักษะท่ีนายจ้างคาดหวงัว่า สถาบันการศึกษาจะปลูกฝังให้บัณฑิต เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กับ
ผูเ้รียน และทาํประโยชน์ใหก้บัสถานประกอบการ หรือองคก์รไดม้ากข้ึน 

ในกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เคน เคย ์ประธานภาคีเพ่ือทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ไดก้ล่าวถึง ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม ว่าเป็นทกัษะท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิด
ความโดดเด่นกว่าคนอ่ืน เดวิด ดบัเบิลย,ู จอห์นสัน และโรเจอร์ ที จอห์นสัน (Johnson, D.W., & 
Johnson, R.T., 2005) กล่าวว่า ความท้าทายของระบบการศึกษาในแต่ละประเทศ คือการผลิต
ผูป้ระกอบการท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ประเทศชาติตอ้งแน่ใจว่าระบบการศึกษาท่ีมีอยู่ สามารถทาํ
ให้ผูเ้รียนกลายเป็นบุคคลท่ีสร้างสรรค์ และทาํงานเก่ง จึงเป็นภาระหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีตอ้ง
สอนใหผู้เ้รียนเป็นนกัสร้างสรรค ์ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ในความหมายของ เดวิด ดบัเบิลย,ู จอห์น
สนั และโรเจอร์ ที จอห์นสนั นั้นหมายถึง ความสามารถในการสร้าง หรือประดิษฐส่ิ์งท่ีเป็นตน้แบบ 
หรือคิดวิธีการ และทางแกปั้ญหาท่ีมีเอกลกัษณ์    

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา และสงัเคราะห์แนวคิด และวิธีการสอนแบบโครงงาน พบว่า การเรียนรู้
ท่ีเนน้โครงงานเป็นฐานนั้น มีพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี การสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน (Constructionism) ซ่ึงทฤษฏี (Constructionism) เป็นทฤษฏีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏี
พฒันาการทาง สติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เช่นเดียวกบั ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism) 
ผูพ้ฒันาทฤษฏีน้ีคือ ศาสตราจารยซี์มวัร์ เพเพอร์ท (Seymour  Papert ) แนวความคิดของทฤษฏีน้ี คือ 
การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเอง และดว้ยตนเองของผูเ้รียน หากผูเ้รียนมีโอกาส
ไดส้ร้างความคิด และนาํความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม จะทาํใหเ้ห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนมาใน
โลก ก็หมายถึง การสร้างความรู้ข้ึนในตนเองนั้นเองความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนในตนเองน้ี จะมี
ความหมายต่อผูเ้รียน จะอยู่คงทน ผูเ้รียนจะไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นเข้าใจ
ความคิดของตนเองไดดี้ นอกจากนั้น ความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ี ยงัจะเป็นฐานให้ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด (สํานักงานโครงการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1-2 อา้งในทิศนา แขมมณี, 2547: 96-98) 
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นอกจากน้ี การเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และการสอนท่ีเนน้โครงงานเป็นฐานนั้น
มีแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนร่วมสมยั ท่ีมุ่งเน้นการทาํงานร่วมกนัของผูเ้รียน (Collaborative  
Learning) การยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียน (Student – Centered) ให้ความสําคัญกับ          
การสร้างความรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง (Cognitive Development Constructivism) ใหค้วามสาํคญักบั
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง (Affective Filter hypothesis) ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลนาํเขา้ 
(Input) และผลงาน (Output) และปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน (Interaction hypothesis) ดงัท่ี เลกูทด ์
และโธมสั (Legutke and Thomas, 1991: 157-158) ว่าการสอนภาษาองักฤษแบบโครงงานนั้น เป็น
การนาํแนวคิดในการจดัหลกัสูตร 2 รูปแบบดว้ยกนัคือ หลกัสูตรเน้นปฏิบติังาน (Task – Based  
Curriculum) และหลกัสูตรเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student- Centered Curriculum) ท่ีนักการศึกษา
คือ ดิวอ้ี (Dewey) และ คิลแพททริค (Kilpatrick) ได้วางพ้ืนฐานทั้งแนวคิด ทฤษฎี และแนว         
การปฏิบติัไว ้สาํหรับ ริชาร์ด และแพลทส์ (Richards and Platts, 1997: 296) กล่าวไวว้่า การสอน
ภาษาองักฤษแบบโครงงานนั้น เป็นการดาํเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-
Operative Learning) สะทอ้นให้เห็นความสาํคญัของการสอน ท่ีมุ่งเน้นการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง (Student – Centered Teaching) และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ตามสภาพ
จริง การเรียนการสอนท่ีเนน้โครงงาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีทา้ทายให้ผูเ้รียนสืบคน้ และกระตุน้
ให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มากข้ึน สามารถบูรณาการกบัสาระวิชาอ่ืนๆ ได ้และเม่ือผูเ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัภาระงานแลว้ จึงควรท่ีจะพฒันาทกัษะการคิดควบคู่กนัไป
เพ่ือใหเ้กิดเป็นโครงงานท่ีทา้ทาย และน่าสนใจในการเรียนมากข้ึน  

จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนโดยมีแนวคิด 
และทฤษฎีพ้ืนฐานของการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงานเป็นฐานนั้น สามารถบูรณาการวิธีการ
สอนทั้ง 2 ทฤษฎี และทกัษะท่ีสาํคญัสาํหรับศตวรรษท่ี 21 ไวด้ว้ยกนั ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ 
การสอนท่ีเนน้ภาระงาน ควบคู่กบัการเรียนรู้การปฏิบติั โดยนาํภาษาเป้าหมาย ( Language  Focus)  
ในการวางแผนการดาํเนินงานการนาํเสนองาน และการสร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ และมีวิธีการ
ประเมินผลงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้ง เพ่ือพฒันาวิธีการสอนท่ีช่วยให้การสอน
ภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเม่ือพิจารณาขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ี จะเห็นได้
ว่างานวิจยัฉบบัน้ี สามารถพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเรียนการสอนท่ีสาํคญั เพ่ือศตวรรษท่ี 21  
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบการเน้นภาระงาน และสร้าง
บทเรียนภาษาองักฤษเทคนิค ท่ีมีเน้ือหาทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นเน้ือหาประกอบ       
การเรียนการสอนท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถในการอ่าน ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่าน
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ภาษาองักฤษ และสามารถใช้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกบันาํความรู้ความเขา้ใจจากการอ่านภาษาองักฤษ มาพฒันาความสามารถในการคน้ควา้
ขอ้มลูความรู้ การวางแผนการทาํงาน สร้างงานท่ีมีความน่าสนใจใหเ้กิดข้ึน ดว้ยความสามารถ ดว้ย
ความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้น คหกรรมศาสตร์ของนกัศึกษา ในคณะ
วิชาเทคโนโลย ีคหกรรมศาสตร์ไดต่้อไป   
 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
 การวิจยั และพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิด
สร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี มีแนวคิดหลกัท่ีประกอบดว้ย   
 1. หลกัการ แนวคิดการวิจยั และพฒันา R & D (Research and Development) และ         
การวิจยัเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)  
 การวิจยั และพฒันา (Research and Development: R & D) เป็นการศึกษาท่ีเป็นทั้ง          
การวิจยัพ้ืนฐาน (Basic Research) และการวิจยัประยุกต์ (Applied Research) มีจุดมุ่งหมายใน         
การออกแบบนวตักรรมหรือส่ิงผลิตใหม่ๆ (Vogt, 2005: 276) การศึกษาในส่วนท่ีเป็นการวิจัย
พ้ืนฐานนั้น เป็นการศึกษาวิจยัท่ีมุ่งหาความรู้ความจริงเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ในการหา
ความรู้ทางวิชาการ ส่วนการศึกษาท่ีเป็นการวิจยัประยุกต์ เป็นการศึกษาท่ีมุ่งการนาํผลการวิจยัไป
ประยกุตใ์ช ้(มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2552: 10)   
 การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็นการวิจยัซ่ึงผสานวิธีการ
วิจยัทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เป็นการประยุกต์ใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงท่ี
สามารถนาํมาใชผ้สมผสาน เพ่ือเพ่ิมเติมจุดแข็ง และจุดอ่อน เพ่ือใหข้อ้มลูมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน   
และเพ่ือใหข้อ้มลูท่ีไดค้รอบคลุม และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการสืบคน้
และสภาวการณ์เง่ือนไขของกระบวนการสืบค้นประเด็นปัญหานั้น ในการทาํวิจัยและพฒันา
โดยทัว่ไป นักวิจยัมกัใชก้ารผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ใชใ้นการวิจยัเชิง
สาํรวจในขั้นตอนรวบรวมขอ้มลูท่ีจาํเป็น สาํหรับการรวบรวมขอ้มลูเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจใชว้ิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และเก็บขอ้มูลในขั้นของการทดลอง
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เป็นตน้ นักวิจยัท่ีเลือกใชก้ารวิจยัทั้งสองรูปแบบ เน่ืองมาจากคุณลกัษณะ
ของงานวิจยัทั้งสอง สามารถทาํให้ไดน้วตักรรมท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามความ
ตอ้งการจาํเป็นของผูใ้ช ้หรือสงัคม อนัเป็นจุดเน้นสาํคญัของการวิจยั และพฒันา (องอาจ นัยพฒัน์  
2549: 11, 2551: 233-234) แครสเวลล ์(Creswell) กล่าวว่า วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
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Methodology) นั้น การผสมผสานวิธีเกิดข้ึนภายในขั้นตอนของการวิจยั หรือเกิดในขณะการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพไปพร้อมกนั เพ่ือใหไ้ดม้าขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ (Creswell 
2002: 210) 
 2.  แนวคิดทฤษฎีในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัได้
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE  Model ของครูส  (Kruse, 
2007: 1) การออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกส์ แคเรย ์และ แคเรย ์(Dick, Carey and Carey,  
2005: 1-8) การออกแบบการสอนของ ซีลและกลาสโกลว ์(Seels and Glasgow Model, 1990) 
ร่วมกบัแนวคิดการวิจัยและพฒันา (research and development) สังเคราะห์เป็นขั้นตอนของ
การศึกษาเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 การดาํเนินพฒันา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการอ่าน
เนน้ภาระงานและโครงงาน ประกอบดว้ยรายละเอียด  ดงัน้ี   

1. พฒันา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านเน้น
ภาระงานและโครงงาน 

2. พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนการสอน 
และกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน     
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
ท่ีสร้างข้ึน 

3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบั การเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษเน้นภาระงาน
ประกอบดว้ย 10 แนวคิดทฤษฎี ไดแ้ก่ 1) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เช่ือว่ามนุษย์
สามารถสร้างความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัไดด้ว้ยตวัเอง เพราะมนุษยมี์ศกัยภาพในการสร้าง
ความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นจริง 2) สมมติฐานส่ิงนาํเขา้ (Input Hypothesis) ของ (Krashen, 1982) 
การเรียนรู้ภาษาของมนุษยเ์กิดไดจ้ากการเขา้ใจขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจได ้โดยมนุษยจ์ะพฒันาจาก
ระดบัความรู้ท่ีมีอยูข้ึ่นถดัไปอีกหน่ึงขั้นตามลาํดบัธรรมชาติ นัน่คือ i plus 1 ดงันั้น ในการรับรู้ภาษา
ท่ีสองนั้น หากปัจจยัรับเข้ามีเพียงพอ และเป็นปัจจัยท่ีสามารถเข้าใจได ้3) สมมติฐานตัวกรอง
ความรู้สึก (Affective Filter Hypothesis) ของแครชเชน (Krashen, 1982) กล่าวว่า การรับรู้ภาษาท่ี
สอง ตวักรองความรู้สึก (Affective  Filter) หรือตวัสกดักั้นทางจิตวิสัย จะมีบทบาทเสมือนม่านกั้น 
หรือตวักรองการรับรู้ภาษาของผูเ้รียน โดยหากตวักรองดงักล่าวมีตํ่า หรือน้อย ปัจจยัรับเขา้ทาง
ภาษาก็จะเข้ามาถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา (LAD: Language Acquisition Device) และ
กลายเป็นความสามารถในการรับรู้ภาษา ในทางตรงกนัขา้ม หากตวักรองการรับรู้ภาษาของผูเ้รียน 
มีสูง ปัจจยันาํเขา้ทางภาษาก็จะถูกสกดักั้น ทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา 
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(LAD: Language Acquisition Device) ดงันั้น ปัจจยันาํเขา้ทางภาษา (Input) จึงถือเป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัแปรสาเหตุอนัดบัแรก ในการรับรู้ภาษาท่ีสอง ขณะท่ีตวัแปรดา้นตวักรองความรู้สึก (Affective 
Filter) เสมือนเป็นทางเดินท่ีนาํปัจจัยรับเข้าทางภาษาไปถึงยงัสมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา 
(LAD: Language Acquisition Device) 4) สมมติฐานปฏิสมัพนัธ์ (Interaction Hypothesis) ของลอง 
(Long, 1981, 1996) พิคา (Pica, 1987) กลาสกบัเวรอนนีส (Gass and Varonis, 1994) และ แมกกี 
(Mackey, 1999) พบว่า ความพยายามท่ีผูเ้รียนใชใ้นการสร้างความเขา้ใจตรงกนั ในการปฏิสัมพนัธ ์
หรือการส่ือสารไม่ว่าดว้ยการพดูซํ้า การพดูเพ่ือยนืยนัความมัน่ใจ การพดูเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ 
หรือการพดูขอใหข้ยายความกระจ่าง มีประโยชน์อยา่งยิง่ในการเรียนรู้ภาษา กล่าวคือ เป็นการทาํให้
แน่ใจว่าผูเ้รียนไดปั้จจยัรับเขา้บวกเพ่ิมข้ึนอีก 1 ขั้น (i plus 1) การไดมี้ส่วนร่วมในการส่ือสารหรือ
ปฏิสมัพนัธท์างภาษาจะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 5) สมมติฐานส่งออก (Output 
Hypothesis) ของสเวน (Swain, 1999) กล่าวว่าปัจจัยนําเข้า (Input) เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยงัไม่
เพียงพอต่อการรับรู้ภาษา การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏผลผลิตของปริมาณการรับรู้
หรือผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดข้ึน (Output) แนวคิดดงักล่าว เนน้ใหเ้ห็นว่าการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น หาก
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝน การผลิตถอ้ยคาํในภาษาท่ีสองจากกิจกรรม จะช่วยเพ่ิมความคล่องแคล่ว 
ในการใชภ้าษา ขอ้มลูทางภาษาท่ีผลิตออกมาจากกิจกรรมนั้น ผลกัดนัผูเ้รียนเกิดความตระหนักถึง
ปัญหา หรือช่องว่างของภาษาใหม่ท่ีเรียนรู้อนัเกิดจากการสังเกต หรือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย วิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้ดสอบโครงสร้างและ
รูปแบบของภาษาใหม่ ผูเ้รียนจะสามารถพฒันาการรับรู้ภาษาท่ีสองได ้6) ทฤษฎีวฒันธรรมเชิง
สังคมของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86 – 87) เช่ือว่าบุคคลสามารถสร้างกระบวนการจาํส่ิงท่ี
ตนเองรับรู้ได ้เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ฯลฯ เป็นส่ือกลาง (Mediator) ให้
ระลึกถึงส่ิงนั้นๆ ได ้ซ่ึงความจาํของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึก และกระบวนการคิดของ
เขา เม่ือรับรู้ส่ิงเร้าใหม่การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้ม
ทางสงัคม และวฒันธรรม จะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล ในการเรียนภาษา       
ท่ีสอง ผูส้อนจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก และใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกรูปแบบ ซ่ึง
จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาภาษาและทกัษะทางวฒันธรรม 7) แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษ 
ตามแนวส่ือสาร (Communicative language teaching) (CLT)) คือ แนวคิดซ่ึงเช่ือมระหว่างความรู้
ทางภาษา (Linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา(Language skill) และความสามารถใน             
การส่ือสาร (Communicative ability) 8) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 
Learning) ของ Slavin (1995); Johnson and Johnson (1997); ทิศนา  แขมมณี (2547) กล่าวว่า          
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีทาํให้สมาชิกของกลุ่มซ่ึงมีความรู้ความสามารถต่างๆ กนัเขา้มาทาํงาน
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ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับผิดชอบการทาํงานร่วมกนั เพ่ือให้งานกลุ่มประสบ
ความสําเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มต้องกระตุ้นและช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้สู่เป้าหมายของกลุ่ม        
9) การสอนภาษาเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ(English for  Specific  Purposes) เป็นการสอนโดยใช้
ภาษาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรับรู้ และเช่ือมโยงศาสตร์ ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ กบัความรู้ทางภาษา 
และ 10) การจดัการเรียนโดยใชเ้น้ือหาเป็นส่ือ (Content  Based Instruction) หมายถึง การสอนท่ีนาํ
เน้ือหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการสอนภาษา ผูเ้รียนใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้แบบ    
องคร์วม 

กรอบแนวคิดการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียน   
การสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยใชว้ิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี สามารถสรุป
แนวคิดสาํคญัท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบไดเ้ป็นแผนภาพ ดงัน้ี  
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                                   ขอ้มูลพื้นฐาน        หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2  แนวคิดพื้นฐานในการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค 

     สภาพปัญหาและประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

ทฤษฎโีครงสร้างความรู้    โครงสร้างความรู้ภายใน
ของมนุษยมี์ลกัษณะเช่ือมโยงกนัอยู่ สามารถนาํความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพ่ิง
ไดรั้บมาเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิม  หนา้ท่ีของโครงสร้างความรู้น้ี
คือ การรับรู้ขอ้มูลเพราะการรับรู้ขอ้มูลเป็นการถ่ายโอนเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่เขา้กบัเน้ือหาเดิม

ทฤษฎกีารเรียนรู้ภาษาทีส่อง  สมมติฐาน  ประการของ  
กล่าวว่าผูส้อนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือต่างๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ี
ป้อนเขา้ไป เป็นการพฒันาผูเ้รียนจาก ไปสู่ หมายความว่า
พฒันาจากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ต่างๆ จากใน
หนงัสือ ความรู้รอบตวัและบริบทต่างๆ เพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจ   การท่ีผูเ้รียนจะ
สามารถแสดงออกซ่ึงภาษาท่ีสองไดน้ั้นมาจากระบบคือระบบท่ีเรียนรู้แบบ
ซึมซบั และระบบท่ีตอ้งใส่ใจการเรียนรู้ )

การเรียนรู้แบบซึมซบัเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ แต่เน่ืองจากอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทางภาษามากข้ึนและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ทางภาษามากข้ึน การเรียนรู้แบบซึมซบัน้ีคลา้ยกบัการเรียนรู้ท่ีเดก็เร่ิมเรียน
ภาษาท่ีหน่ึง กบัการสนทนาท่ีเป็นธรรมชาติและมีความสําคญั โดยท่ีผูเ้รียน
ไม่ไดใ้ส่ใจท่ีจะนาํกฎเกณฑท์างไวยากรณ์มาใชใ้นการพูดแต่จะสนใจ ใน
ประโยชน์ในเน้ือหาของการส่ือสารมากกว่า 

การจดัการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เนือ้หาเป็นส่ือ   
  การจดัการเรียนการสอนภาษาโดย

ใช้ เ น้ื อหา เ ป็น ส่ือ  หมายถึง  การสอนภาษา ท่ีนํา
เน้ือหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกบัจุดหมายของการสอน
ภาษา ผู ้เ รียนใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ใน
ลกัษณะองคร์วม 

การสอนที่เน้นภาระงาน   
ความสําคญัของการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน เป็น
วิธีการสอนท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้
ความสามารถดา้นจิตใจ และดา้นสังคม กล่าวคือ การ
เรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานมีผลทางจิตใจของผูเ้รียน
นัน่คือเป็นแรงจูงใจในการเรียนท่ีดี เน่ืองจากการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
เป็นจริงและน่าสนใจรวมทั้งมีผลทางความรู้
ความสามารถของผเ้รียน   

การสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน โดยการจดัการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ควบคู่ไปกบัการ
ปฏิบติัโดยนาํภาษาเป้าหมาย (Language Focus) มาใช้
ในการปฏิบติัโครงงานนั้นๆ ดว้ยกระบวน การวางแผน 
การดาํเนินการ การประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

การสอนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก ่วิธีการ
สอนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค ์ เพ่ิมเจตคติในการคิดและความ
ตระหนกัใน การคิดสร้างสรรคใ์หม้ากข้ึน 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เ พาะ   
   การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวตัถุประสงค์

เฉพาะ  เป็นการสอนโดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรับรู้ศาสตร์
นั้น ๆ ทั้งดา้นวิชาการและด้านอาชีพ เช่น ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ท่องเท่ียว  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจ  ภาษาองักฤษการโรงแรม  ในการเรียนภาษามิใช่เป็นเพียง
การเรียนเฉพาะตวัเน้ือหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การเช่ือมโยงและบูรณาการในศาสตร์อ่ืน ๆ ผูเ้รียนมีแรงจูงใจ
และปัจจยัภายนอกท่ีบงัคบัใหเ้รียน   

ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 1. เตรียมภาระงาน  2.ขั้นปฏิบติัภาระงาน  3.ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน 
(Post - task: Analysis language focus and Practice) 4.   ขั้นสร้างผลงานและนาํเสนองาน (Project Creation and Presentation)          
5. ขั้นประเมินผลโครงงาน (Evaluation of  Creative Projects) 

องคป์ระกอบของภาระงานประกอบดว้ย เป้าหมาย  
ขอ้มูลป้อนเขา้ ขั้นตอนการปฏิบติังาน การจดัชั้นเรียน
และการประเมินผลงาน 

องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก ่ความคิดริเร่ิม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความ คิดละเอียดลออ 
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คาํถามการวจิยั   
 การพฒันารูปแบบการการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยการเรียนสอนท่ีเน้นภาระ

งานและโครงงานในการเพ่ือการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัศึกษาปริญญาตรี 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ภาระงานและโครงงาน ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์  
ท่ีพฒันาข้ึนนั้น มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/ 80 หรือไม่ 

 2.  ประสิทธิผลของการพฒันารูปแบบการการเรียนสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดย
การเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี นั้นควรเป็นอยา่งไรในประเด็นต่อไปน้ี 
 2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ ของนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี ท่ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และ
โครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียน     
การสอนท่ีพฒันาข้ึน 
 2.2 ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน หลงัจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ
เพ่ือความเขา้ใจมีพฒันาการสูงข้ึน 
 2.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
เทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน และโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความ
เขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 1.  เพ่ือพฒันา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการการสอนวชิาภาษาองักฤษเทคนิค โดย
วิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและ
ความคิดสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาปริญญาตรี ใหมี้คุณภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2.  เพ่ือประเมินประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค  
โดยการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความ
เขา้ใจและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี โดย 
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 2.1  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียน  
ก่อน และหลงั การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ี
เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ และความคิด
สร้างสรรค ์

 2.2  เพ่ือศึกษาพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบ           
การเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค  โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน และโครงงาน ใน            
การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาปริญญาตรี 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 

 2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษเทคนิค  โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน และโครงงาน ในการพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์ของนกัศึกษาปริญญาตรี หลงัการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน   

 
 สมมตฐิานการวจิยั  

1.  รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัจาก       
การเรียนการสอนดว้ย รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียน หลงัจากการเรียน
การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือ
ความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
ก่อนเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือ
ความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์

3.  ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
เทคนิคท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน เพ่ือพฒันาความเขา้ใจในการอ่านและความคิดสร้างสรรค์  มี
การพฒันาการของความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึน ในช่วงเวลาก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัการเรียน
การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์

4.  รูปแบบและวิธีการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถทาํให้
ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีต่อ รูปแบบและวิธีการสอนท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจัย และพฒันา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานใน          
การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาตรี
เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี   
 การออกแบบงานวิจัย เป็นงานวิจยัแบบก่ึงทดลอง Quasi- Experimental Design มี        
การควบคุมตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือใหผ้ลการวิจยัมีความตรงทั้งภายใน และภายนอก 
 ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวน 4 ห้องเรียน มีนักศึกษาทั้งส้ิน  
140 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2 ห้องเรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่ม
ทดลอง 1 หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัศึกษา 36 คน  
 เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลองคือ รายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค หลกัสูตรคหกรรมศาสตร
บณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

 ตวัแปรที่ศึกษา  
            ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบและวิธีการสอนแบบเน้นภาระงาน Task-based   Instruction และ
โครงงาน (Project – Based Instruction)   
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ ความคิด
สร้างสรรค ์และความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  
 
นิยามศัพท์เ พาะ 
 1. การสอนท่ีเนน้ภาระงาน (Task – Based Instruction) หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้
ภาระงานเป็นหลกัในการวิเคราะห์ ในการเรียนการสอนท่ีเน้นกิจกรรมในห้องเรียนท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการคิดและความเขา้ใจ ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาใน 
การส่ือสารในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการฝึกซอ้มการใชภ้าษาเพ่ือใหเ้กิดทกัษะในการส่ือสาร และสามารถ
ประยกุตค์วามรู้ทางภาษาไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้การสอนท่ีเน้นภาระงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ให้มีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนการสอน และภาระงานท่ีนาํมาใชต้รงกับความตอ้งการของ
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ผูเ้รียน เน้ือหาประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ การใชภ้าษาคาํศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ ภาระงานแต่ละ
งานมีองค์ประกอบท่ีสาํคญั 6 ประการสอน คือ เป้าหมาย เน้ือหา กิจกรรม บทบาทของผูเ้รียน  
บทบาทผูส้อน และการจดัสภาพการเรียนการเรียนรู้  
 2. การสอนท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Instruction) หมายถึง การสอนท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจากการปฏิบติัภาระงาน ท่ีเก่ียวขอ้งชีวิตจริง โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจในการเลือกหัวขอ้โครงงานท่ีสนใจ กาํหนดผลสาํเร็จ วางแผนการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบติังานไปจนบรรลุเป้าหมาย โดยอาศยัความรู้ทางทกัษะสัมพนัธ์ ทั้งงานเด่ียว งานคู่ งานกลุ่ม  
โดยผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูค้อยแนะนาํ และอาํนวยความสะดวก ให้กบัผูเ้รียนปฏิบติังานจนบรรลุ
เป้าหมาย  
 3.  การสร้าง และพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน  
หมายถึง การดาํเนินการสร้างรูปแบบและวิธีการสอนท่ีนาํหลกัการท่ีสาํคญั ของวิธีการสอนท่ีเน้น
ภาระงาน มาบูรณาการกบัการสอนท่ีเนน้โครงงานเป็นฐาน ใหเ้กิดเป็นรูปแบบการสอนภาษาท่ีสอง
ท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และฝึกใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร โดยการปฏิบติัภาระงาน และสามารถ
สร้างเป็นช้ินงานข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  
 4. รูปแบบการจดัเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานในการพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน จากการนาํแนวคิด ทฤษฎี ของการสอนท่ีเน้นภาระงานมาบูรณาการ กบัการสอนท่ีเน้น
โครงงาน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจ และพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อการสร้างโครงงาน ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน หรือ 
PRAPE ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Preparation: P) 2) ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Reading Task: 
R) 3) ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Analysis language focus and Practice: A) 4) ขั้นสร้างผลงานและ
นาํเสนองาน (Project Creation: P) 5) ขั้นประเมินผลโครงงาน (Evaluation of Creative Projects: E) 
 5. การสอนอ่านเน้ือหาสาระ (Content – Based Instruction) หมายถึง การสอนท่ีเน้น
เน้ือหาสาระมากกว่าตวัภาษา ซ่ึงมีหลกัการสาํคญัคือ การเรียนภาษาจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูเ้รียนอยู่ใน
สถานการณ์การสอนท่ีเหมือนจริง ในการจัดการเรียนการสอนจะใชเ้น้ือหาเพ่ือนาํไปสู่การเรียน
ภาษา โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมท่ีเป็นแบบเด่ียว แบบคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม  ทาํให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มลูใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กบัการฝึกการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ในสถานการณ์ท่ี
เสมือนจริงมากท่ีสุด ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน และโครงงาน
เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค์นั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเน้ือหา
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สาระความรู้เก่ียวกบังานคหกรรมศาสตร์ ในรายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ของหลกัสูตรคหกรรมศาสตร
บณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  
 6. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ หมายถึง การอ่านเน้ือหาวิชา
ภาษาองักฤษ และสามารถรับเอาความหมายจากส่ิงท่ีอ่านได ้โดยการผ่านการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรู้เดิม กับเร่ืองท่ีอ่าน สามารถทาํความเขา้ใจในสาระท่ีปรากฏในเน้ือหาวิชาท่ีอ่าน ได้แก่          
การเดาความหมายของคาํศัพท์ การอ่านเพื่อจับใจความหลกั หรือสาระสําคัญ การอ่านลาํดับ
เร่ืองราว การสรุปใจความสําคญั การอ่านเพ่ือเก็บรายละเอียด เป็นตน้ ซ่ึงสามารถทดสอบความ
เขา้ใจในการอ่าน ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ท่ีใชใ้นการทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียน (Pre-test และ Posttest) โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานท่ีพฒันาข้ึน  
 7.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หมายถึง ขอ้คาํถามท่ีสร้าง
ข้ึนเพ่ือวดัความเขา้ใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อเน้ือหาสาระท่ีปรากฏในเน้ือหาวิชาท่ีอ่าน ท่ีแบ่งเป็น 5 ดา้น
ไดแ้ก่ ความสามารถในการหาข้อมูล (Finding specific information) ความสามารถในการระบุ
ใจความสาํคญั (Identify main idea) ความสามารถในการระบุความหมายของคาํในบริบท (Identify 
meanings of words in context) ความสามารถในการสรุปความ (Conclusion) และความสามารถใน
การอา้งอิง (Inferring) บทอ่านท่ีนาํมาใชใ้นแบบทดสอบ เป็นบทอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพ
และในเน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน โดยมีขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (multiple choices) แบบ 4 
ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน รวม 50 คะแนน ในเวลา 90 นาที 
 8. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ค่าประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ์
80/80 (E1/E2) โดยมีความหมาย ดงัน้ี 

      80 ตวัแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ีย ของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นคะแนน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  80 ตวัหลงั (E2) หมายถึง คะแนนเฉล่ีย ของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรค ์หลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของ
ผลผลิต 
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 9.  ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอ่าน
ท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน ในกลุ่มทดลอง เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และ
ความคิดสร้างสรรค ์โดยพิจารณาจากเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

     9.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียน หลงัการเรียน
โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  9.2 ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนท่ีมีพฒันาการสูงข้ึน หลงัจากการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนพฒันาข้ึน  
 10.  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลท่ีแสดงออกใน
ลกัษณะของความสามารถในการคิดไดอ้ย่างหลากหลาย มีความสามารถในการเช่ือมโยงสัมพนัธ ์  
มีจินตนาการ มีการแสดงออกทางดา้นจิตใจและบุคลิกภาพ อนัจะนาํไปสู่การคิดแกปั้ญหาท่ีแปลก
ใหม่ หรือการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงท่ีแปลกใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

 10.1 ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึง การคิดท่ีแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา
หรือความคิดของบุคคลอ่ืน ทาํใหเ้กิดผลงานท่ีแปลกใหม่และแตกต่างกนัออกไป 

 10.2 ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง การคิดและการเขา้ใจส่ิงต่างๆ ได้
รวดเร็วไดจ้าํนวนมาก ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของสมองในการคิด 

 10.3 ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง การคิดไดห้ลายประเภท หลายแง่มุม 
หลายรูปแบบ ในช้ินงานเดียวกนั 

 10.4 ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง การคิดท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด
ต่างๆ ของช้ินงานท่ีสร้างสรรค์ท่ีสร้างข้ึน อาจเป็นการเพ่ิมเติมเสริมแต่งความคิดคร้ังแรก ทาํให ้
ผลงานมีความแปลกใหม่ และสาํเร็จสมบูรณ์มากข้ึน 

 11.  แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ คือ แบบทดสอบท่ีใช้วดัพฒันาการของ
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน หลงัจากการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน
โดยดดัแปลงจากแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ ท่ีช่ือว่า TCT-DP (The Test for Creative 
Thinking Drawing Production) ของ เยลเลน และเออร์บนั (Jellen&Urban, 1986) ท่ีสร้างข้ึนตาม
นิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดอย่างมีสาระเชิงนวตักรรม มีจินตนาการ และเป็น
ความคิดอเนกนยั โดยนาํมาใชว้ดัองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 4 ดา้นไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิม
(originality) ความคิดคล่องแคล่ว(fluency) ความคิดยดืหยุน่ (flexibility) ความคิดริเร่ิม (originality) 
ความคิดละเอียดลออ (elaboration) 
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 12.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อรูปแบบ          
การสอน ความนึกคิดความพึงพอใจ การเห็นประโยชน์ของการอ่าน การมีทศันคติท่ีดีต่อการสอน
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวดัไดจ้าก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสนทนากลุ่มของผูเ้รียน 
 13.  ภาษาองักฤษเทคนิค Technical  English  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ ของหลกัสูตรปริญญาตรี มีเวลาในการศึกษา จาํนวน 15 สปัดาห์ 45 คาบเรียน
ต่อสปัดาห์ มีคาํอธิบายรายวิชา คือ เป็นวิชาท่ีศึกษาการใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาชีพ เช่น 
ความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท์ และสาํนวนเก่ียวกบัวิชาชีพ ใจความสาํคญั และรายละเอียดจากเน้ือเร่ือง  
การใหนิ้ยาม และการจาํแนกประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบติั ป้าย ประกาศ และฉลาก 
การบรรยายกระบวนการ และบทคดัยอ่   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ และพฒันาความคิดสร้างสรรค์ดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ท่ีมีวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน และโครงงาน 
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์  
 2.  ผูส้อนได้แนวการสอนการอ่านภาษาองักฤษท่ีอาจเกิดประโยชน์ในการพฒันา        
การเรียนการสอนภาษาองักฤษ ใหมี้ความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที่  2 

 วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  
 ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ี  

เนน้ภาระงานและการสอนท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน ในการเสริมสร้างทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
และพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็น
กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ซ่ึงประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การอ่าน 
 1.1 ความสาํคญัของการอ่าน 
 1.2 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) 
 1.3 กระบวนการสอนอ่านเพื่อการส่ือสาร 
 1.4 ความเขา้ใจในการอ่าน 

2. การอ่านเนน้ภาระงาน 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ 
- ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสงัคม 
- สมมติฐานปัจจยัรับเขา้ (Input Hypothesis) 
- สมมติฐานตวักรองทางจิตวิสยั  (Affective Filter Hypothesis) 
- สมมติฐานการปฏิสมัพนัธ ์(Interactive  Hypothesis) 
- สมมติฐานผลผลิต (Output  Hypothesis) 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมท่ีเนน้ภาระงาน 
3. ภาษาองักฤษโครงงาน 

3.1 แนวคิดและทฤษฎี 
3.2 ท่ีมาของภาษาองักฤษโครงงาน 
3.3 ความหมายและลกัษณะของภาษาองักฤษโครงงาน 
3.4 รูปแบบของภาษาองักฤษโครงงาน 
3.5 ประโยชนข์องภาษาองักฤษโครงงาน 
3.6 การจดัการเรียนการสอนโดยกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 
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3.7 ขั้นตอนกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 
3.8 การวางโครงร่างโครงงาน 
3.9 รูปแบบของการจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 
3.10 การวดัและประเมินผลโครงงาน 
3.11 การนาํเสนอโครงงาน 

4. ความคิดสร้างสรรค ์
4.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
4.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.3 การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
4.4 องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์
4.5 แนวทางพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
4.6 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์
4.7 ทกัษะการคิดท่ีส่งเสริมความสามารถการคิด 
4.8 คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
4.9 ผลผลิตสร้างสรรค ์
4.10 การประเมินผลความคิดสร้างสรรคใ์นผลผลิตสร้างสรรค ์
4.11 การวดัความคิดสร้างสรรคด์ว้ยแบบทดสอบ 

5. ความพึงพอใจ 
5.1 ความหมาย 
5.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจ 
5.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.4 การประเมินความพึงพอใจ 

6. การวดัและประเมินผลในงานคหกรรมศาสตร์ 
7. ภาษาองักฤษเทคนิค 
8. การสร้างประมวลการสอนและบทเรียน 
9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การอ่าน 
ความสําคญัของการอ่าน  

สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540: 149 ; อา้งจาก  เรวดี หิรัญ, 2533: บทนาํ) ไดก้ล่าวถึงทกัษะ
การอ่านไวว้่า ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นและสาํคญัอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัโอกาสท่ีเราจะไดเ้ห็นและอ่านภาษาองักฤษมีมากข้ึน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกาํลงั
พัฒนา  การรับเอาเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ รวมทั้ งเค ร่ืองอุปโภคและบริโภคจาก
ต่างประเทศจึงเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวิตของคนไทย ทกัษะการอ่านจึงมีความสาํคญัมากข้ึน
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทาํสัญญาคา้ขายหรือแมแ้ต่การอ่านฉลากสินคา้อุปโภคและบริโภคลว้นแต่
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในการอ่านทั้งส้ิน แต่เน่ืองจากทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีซบัซอ้น และตอ้ง
อาศยัการฝึกฝนเป็นอย่างดี เพราะการอ่านไม่ใช่แต่เพียงอ่านตวัอกัษรออกเท่านั้นแต่ตอ้งมีความ
เข้าใจด้วย ดังนั้น ทักษะการอ่านจึงจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากการเรียนในห้องเรียนจาก
ครูผูส้อนชาํนาญก่อนแลว้จึงไปฝึกเพ่ิมเติมเองนอกห้องเรียน ซ่ึงต่างจากทกัษะการฟัง – พูด ซ่ึง
สามารถฝึกไดต้อ้งจากเทปฝึก หรือแหล่งต่างๆ รอบตวัซ่ึงอยูน่อกหอ้งเรียน  

การอ่านมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้ งแต่เล็กจนโต การอ่านมีความสําคัญต่อ          
การพฒันาอาชีพและการศึกษา ซ่ึง บนัลือ พฤกษะวนั (2546: 7)  กล่าวว่า  การอ่านอยูเ่ป็นประจาํ จะ
ช่วยลบัสมองและความคิดให้เฉียบแหลม เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยพฒันา
ความคิด ส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดใ้ชก้ระบวนการคิด (Thinking Process) อนัจะนําไปใชใ้นการฟัง    
พูด อ่าน  เขียน หลกัภาษาไดดี้ การอ่านมีความสาํคัญมากข้ึนในโลกปัจจุบนัเพราะเป็นโลกของ
ข้อมูลข่าวสาร มีหนังสือพิมพ์และส่ือต่างๆ มากมาย รวมทั้ งส่ืออิเล็คทรอนิคส์ ความรู้ใหม่ๆ 
แนวความคิด และเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีตอ้งติดตามใหท้นัต่อเหตุการณ์ การอ่านทาํใหเ้ป็นคนทนัสมยั   
ทนัเหตุการณ์ รู้จกัรักษาสิทธิของตน รักษาสุขภาพ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิต มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และ
คุณธรรม นอกจากน้ี ศิริพร  ลิมตระการ (2536: 5) กล่าวว่า การอ่านมีประโยชน์มากและจาํเป็นตอ้ง
พฒันาทกัษะการอ่านควบคู่ไปกบัทกัษะทางภาษาดา้นอ่ืน  เช่น การฟัง การพูดและการเขียน เพ่ือ
ช่วยให้ผู ้อ่านใช้ภาษาของตน ส่ือความหมายได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันยุคของ   
“ข่าวสาร”  การอ่านจึงมีความสาํคญัมากในชีวิตประจาํวนัของทุกคน ขอ้มูล หรือความเจริญแทบ 
ทุกด้านได้รับการเผยแพร่ในรูปของส่ิงตีพิมพ์มากมายบุคคลในวงการต่างๆ จึงควรมีความรู้
ความสามารถในการอ่านเพื่อพฒันาตนเอง พัฒนาความรู้อนัจะนําไปสู่การพฒันาเทคโนโลย ี   
ตลอดจนพฒันาประเทศชาติในท่ีสุด ความสาํคญัของการอ่านพอสรุปไดด้งัน้ี 1)  การอ่านหนังสือ
ทาํใหไ้ดเ้น้ือหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ดว้ยวิธีอ่ืนๆ 2) สามารถอ่านหนังสือไดโ้ดย
ไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี สามารถนาํติดตวัไปได ้ 3)  หนงัส่ือเก็บไวไ้ดน้านกว่าส่ืออยา่งอ่ืน   ซ่ึงมกั
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มีอายกุารใชง้านจาํกดั 4) ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องขณะอ่าน 5) การอ่าน
ส่งเสริมใหส้มองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าส่ืออยา่งอ่ืน  เพราะขณะท่ีอ่านจิตใจจะมุ่งมัน่อยู่กบั
ขอ้ความ พินิจ – พิเคราะห์ขอ้ความ 6) ผูอ่้านเป็นผูก้าํหนดการอ่านไดด้้วยตนเองจะอ่านคร่าวๆ   
อ่านขา้ม หรืออ่านทุกตวัอกัษรก็ไดต้ามใจของผูอ่้านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ไดเ้พราะมีหนังสือ
ให้มากมาย 7) หนังสือมีหลายรูปแบบ ราคาถูกกว่าส่ืออย่างอ่ืน ทาํให้สมองผูอ่้านเปิดกวา้ง สร้าง
แนวคิดและทศันะไดก้วา้งกว่าทาํให้ผูอ่้านไม่ติดอยู่กบัแนวความคิดใดๆ โดยเฉพาะ 8) ผูอ่้านเกิด
ความคิดเห็นไดด้ว้ยตวัของตวัเองในขณะท่ีอ่าน สามารถวินิจฉัยเน้ือหาสาระได ้หนังสือบางเล่ม
สามารถนาํไปปฏิบติัไดด้ว้ยและเม่ือปฏิบติัแลว้ก็เกิดผลดี 9) ผูรั้กการอ่านจะรู้สึกว่ามีความสุข  เม่ือ
ไดส้มัผสักบัหนงัสือ  

นอกจากความสาํคัญดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การฝึกฝนการอ่านจะก่อให้เกิดประโยชน์   
ฉวีลกัษณ์ คูหาภินันทร์ (2542)  ดงัน้ี 1) จะเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านในเวลารวดเร็วและเวลาท่ีน้อยกว่าท่ี      
เคยอ่านมาก่อน 2)  สามารถนาํส่ิงท่ีได้จากการอ่านไปใชเ้พราะจะเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดี และจาํได ้     
นานกว่า 3)  เรียนรู้วิชาต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 4) จะเป็นคนท่ีมีโลกทศัน์กวา้งข้ึน           
5) ประหยดัเวลาในการอ่านและการทาํงาน เช่น ใช้เวลาน้อยลงในการอ่านรายงาน อ่านบนัทึก   
อ่านจดหมายโตต้อบ และอ่ืนๆ 6) ไดเ้คร่ืองมือสองอยา่งท่ีจะนาํผูอ่้านไปสู่ความสาํเร็จ คือ เขียนได้
เร็วข้ึน และมีความคิดเฉียบแหลมข้ึนกว่าเดิม    

จากความสาํคัญ และประโยชน์ของการอ่าน สรุปไดว้่า การอ่านเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํ  
ให้ผูอ่้านไดเ้กิดความคิด ไดค้วามรู้ มีโลกทศัน์กวา้ง รวมทั้งสามารถทาํให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลิน
ซาบซ้ึงไปกบัความไพเราะของภาษาท่ีก่อให้เกิดภาพพจน์ หรือจินตนาการไดอี้กดว้ย การอ่านจึง
นับเป็นทกัษะสําคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมนุษย ์ดงันั้น ในการส่งเสริมทกัษะการอ่านให้กับ
นกัเรียน ครูจาํเป็นตอ้งเขา้ใจทฤษฎีตลอดจนหลกัการ และกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน
เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 

 
ทฤษฎโีครงสร้างความรู้  ( Schema  Theory ) 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้นาํมาจากแนวคิดของนกัปราชญ ์ช่ือ แคนท์ (Kant, 1987 )  ซ่ึง
มีความเช่ือว่ามนุษยมี์การสะสมความรู้ และรวบรวมเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบ และมนุษยจ์ะ สามารถ
เขา้ใจประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีผ่านเขา้มาก็ต่อเม่ือประสบการณ์เหล่านั้นสอดคลอ้งกบัความรู้เดิมซ่ึง
เขามีรองรับอยู่ในสมองก่อนแลว้ ต่อมามีผูใ้ห้ความหมายคาํว่า ความรู้เดิม หรือสกีมา  (Schema) 
กระบวนการอ่านไวโ้ดยสรุป มีความหมายสอดคลอ้งกนั อาทิ เดอวายน์ (Devine, 1986: 25) โอบาห์ 
(Obah, 1983: 129)  จอนห์สนั (Johnson, 1982: 510) สรุปความหมายของคาํว่า ความรู้เดิมของผูอ่้าน
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ว่า หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ในโลกท่ีผูอ่้านสะสมไวใ้นชัว่ชีวิตของตน ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้มลูและความคิด การรับรู้และมโนทศัน์ จินตภาพและแง่คิด  ตลอดจนประสบการณ์ดา้นอารมณ์ 
ซ่ึงผูอ่้านเก็บไวใ้นความจาํระยะยาวของตน  ความรู้เดิมจะเป็นส่ิงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
เด็กจะมีพ้ืนความรู้นอ้ยกว่าผูใ้หญ่ บุคคลวยัเดียวกนัอาจมีพ้ืนความรู้เดิมในเร่ืองต่างๆหรือในเร่ือง
เดียวกนัแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตของแต่ละคน การสร้างความเขา้ใจ
ในการอ่านเป็นการสร้างความรู้ใหม่  โดยอาศยัประสบการณ์หรือความรู้เดิมท่ีมีอยู่เดิมเป็นพ้ืนฐาน 
ถา้ปราศจากความรู้เดิมเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่านแลว้ การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะเต็มไปดว้ยความยากลาํบาก การ
อ่านเพื่อความเขา้ใจเปรียบเสมือนการสร้างสะพานเช่ือมระหว่างความรู้ใหม่กบัส่ิง ท่ีรู้อยู่แลว้ ซ่ึงก็
คือความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูในบทอ่านกบัความรู้เดิมของผูอ่้านนัน่เอง  

จากความหมายและความสาํคญัของทฤษฎีโครงสร้างความรู้  (Schema  Theory)  ตาม
แนวคิดของนักการศึกษา และนักวิจัยเก่ียวกับการอ่านท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีสามารถสรุปได้ว่า    
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ก็คือ หน่วยความรู้ทั้งหลายท่ีบุคคลเก็บสะสมไวใ้น
สมอง หน่วยความรู้ท่ีเก่ียวข้องกันจะโยงใยกันเป็นเครือข่าย  หากข้อมูลใหม่ท่ีเข้ามามีความ  
สัมพนัธ์กับขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ เราก็จะเขา้ใจขอ้มูลใหม่นั้นได ้และจะเก็บข้อมูลใหม่นั้นรวมไวใ้น
ระบบ โดยเช่ือมโยงกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ ความรู้เดิมท่ีเรานาํมาใชช่้วยในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ      
จะเป็นความรู้เดิมเก่ียวกบัตวัภาษา  และความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน  ผูอ่้านจะใชค้วามรู้ส่วน  
ใดมาก หรือน้อย ข้ึนอยู่กบัปริมาณความรู้เดิมท่ีมีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน และประสบการณ์เก่ียวกับ
กระบวนการอ่านของแต่ละคน ผูอ่้านท่ีใชค้วามรู้เดิมเขา้มาช่วยในการอ่านจะอ่านไดร้วดเร็วกว่า     
เพราะจะอ่านในลกัษณะการทดสอบข้อคาดเดา ไม่ใช่อ่านแบบแปลเรียงลาํดับ และให้ความ    
สาํคญักบัทุกคาํ ทุกประโยคท่ีอ่านอยา่งเท่าเทียมกนัหมด  

เออร์วิน (Irwin, 1991) ไดอ้ธิบายกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ในการอ่านว่า ในขณะอ่าน
จะมีกระบวนการ 5 กระบวนการเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั คือ  

1.  กระบวนการในระดับจุลภาค (Micro Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านหา
ความหมายจากหน่วยความคิดย่อยในแต่ละประโยค และตอ้งตดัสินใจว่าหน่วยความคิดใดตอ้ง
จดจาํ  

2.  กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านทาํความ
เขา้ใจ และสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยความคิดยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  

3.  กระบวนการในระดับมหภาค (Macro Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านสรุป
ความคิดจากบทอ่าน ซ่ึงตอ้งใชก้ารสังเคราะห์ การจดัเรียบเรียงหน่วยความคิดว่าหน่วยความคิด    
ใดเป็นหน่วยความคิดสาํคญั และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด 
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4.  กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านใช้
ความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือตีความบทอ่านนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีปรากฏใน       
บทอ่าน เช่น การทาํนายความ การผสมผสานความรู้เดิม การสร้างจินตภาพ  การใชก้ระบวนการคิด
ในระดบัสูง และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อส่ิงท่ีอ่าน   

5.  กระบวนการเมตตาคอกนิชั่น (Metacognition Processes) คือ กระบวนการท่ี     
ผูอ่้านตระหนัก และควบคุมอย่างมีสติต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองไม่เขา้ใจ   
ในส่วนไหน จะใชก้ลวิธีใดหรือปรับเปล่ียนกลวิธีในการอ่านอย่างไร  จึงจะทาํให้เขา้ใจในบทอ่าน
ยิง่ข้ึน   

เอบเบอร์โซลและฟิลด์ (Aebersold and Field, 1997) กล่าวถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 
ผูอ่้าน กบับทอ่าน ว่าประกอบดว้ย 

1.  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์และลกัษณะของการอ่าน (Interation between  
Purpose and Manner of Reading) โดยท่ีวตัถุประสงค์จะเป็นตัวกาํหนดว่าผูอ่้านจะตอ้งอ่าน        
อยา่งไร เช่น ตอ้งอ่านชา้หรือเร็ว อ่านเพื่อเขา้ใจรายละเอียดทั้งหมด หรือเพ่ือเขา้ใจความโดยทัว่ไป   
หรือหาขอ้มูลเฉพาะจุด ต้องกลบัไปอ่านซํ้ าหรือไม่  บุคคลจะมีพฤติกรรมการอ่านท่ีแตกต่างกัน  
ตามวตัถุประสงคข์องการอ่าน  

2.  ปฏิสัมพนัธ์ผ่านทางกลวิธีการอ่าน (Interaction through Reading Strategies) โดย       
ท่ีในขณะอ่านผู ้อ่านจะใช้กิจกรรมทางสมองท่ีเรียกว่า  กลวิ ธีหลายๆกลวิ ธีในการสร้าง            
ความหมายจากบทอ่าน ซ่ึงผูอ่้านแต่ละคนจะมีกลวิธีการอ่านเฉพาะของตนเอง   

3.  ปฏิสัมพนัธ์ทางความรู้เดิม (Interaction through Schema) ซ่ึงเป็นความรู้เดิมเก่ียว 
กบัเน้ือหาของบทอ่าน (Content Schema) ความรู้เดิมเก่ียวกบัแบบแผน และโครงสร้างของงาน 
เขียน (Formal Schema) และความรู้เดิมเก่ียวกบัตวัภาษา (Linguistic Schema)   

จากแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ขา้งตน้  กล่าวไดว้่า  ทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ให้ความสําคญัต่อพ้ืนความรู้ของผูอ่้าน โดยเช่ือว่าพ้ืนความรู้มีบทบาทสาํคัญ      
ต่อความเข้าใจในการอ่าน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยความสําคัญของความรู้ด้านภาษา         
แต่อยา่งใด การสอนอ่านตามแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู้ จึงเป็นการสอนท่ีมีจุดมุ่งหมาย 
ให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน โดยอาศยัพ้ืนความรู้ท่ีมีอยู่ บวกกับข้อมูลท่ีเสนอไวใ้นบท       
อ่าน แนวคิดดังกล่าวจึงปรากฏอยู่ในการจดักระบวนการอ่าน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนนั่นคือหลกัการ     
เพ่ือการส่ือสาร 
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หลกัการอ่านเพือ่การส่ือสาร  
แนวทางการจดักระบวนการอ่านเพื่อการส่ือสาร มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถ

ในการอ่านเพื่อการส่ือความหมายในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  วิสาข์  จติัวตัร์ (2543: 
49-52) ไดเ้สนอหลกัการอ่านตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร ไวด้งัน้ี   

1.  เป็นแนวทางการสอนท่ีเนน้ทกัษะในระดบัสูงไปสู่ทกัษะในระดบัพ้ืนฐาน ซ่ึงคลา้ย
กบัแนวการสอนแบบมหภาคในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจความหมายรวมๆ ของบท
อ่าน ก่อนท่ีจะทาํความเขา้ใจในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
 
                                                                                                                                                                                    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แบบจาํลองของแนวการสอนอ่านเพื่อการส่ือสาร (Grellet, 1981: 7) 
ท่ีมา: วิสาข์  จัติวตัร์, การสอนอ่านภาษาอังกฤษ พิมพ์คร้ังท่ี 2 (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543), 50. 
 

 ในกระบวนอ่านเช่นน้ี ผูอ่้านตอ้งใช้ความรู้เดิมท่ีมีมาในการเดาเน้ือหาจากบทอ่าน    
โดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความสาํคญั  หน้าท่ีทางภาษาจุดประสงค์ของบทอ่านก่อนท่ี      
จะพยายามทาํความเขา้ใจกบัรายละเอียด เช่น เดาศพัทย์ากๆ ในบทอ่าน  

 2.  ทกัษะการอ่านเป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านตอ้งใชค้วามคิดท่ีว่องไว (active process)    
ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านเพ่ือการส่ือสาร ต้องมีความสามารถในการอ่านทั้งสองระดบั คือ  
ความเข้าใจ (Comprehending) โดยใช้ความสามารถทางโครงสร้างไวยากรณ์ แปลความหมาย
โดยตรงของประโยค  และความสามารถอีกระดับหน่ึง คือ ความสามารถทางด้านตีความ 
(Interpreting) ผูอ่้านสามารถตีความหมายของประโยคต่างๆ โดยการอนุมานความสัมพนัธ์ของ

ศึกษาโครงร่างของบท
อ่านโดยสังเกตหวัขอ้เร่ือง
ความยาว  รูปภาพและ
ลกัษณะตวัพิมพ ์

สร้างสมมติฐาน
เกีย่วกบัเน้ือหาและ
หนา้ท่ีทางภาษา 

เตรียมการคาดหวงั
ล่วงหนา้ว่าจะหาขอ้มูลมา
ยืนยนัสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน
จากท่ีใด  โดยอาศยัความรู้
เดิมท่ีมีเกีย่วกบัลกัษณะ
ของโครงสร้างเร่ืองนั้น ๆ  

อ่านคร่าว ๆ 
ตลอดบท
อ่าน 

หาขอ้มูลมา
ยืนยนัหรือ
แกไ้ข
สมมติฐานท่ีตั้ง

ทาํนายเน้ือหา
ต่อไป 

อ่านคร้ังท่ี
สองให้
ละเอียดอีก
คร้ัง 



34 

 
 

ประโยค  นอกจากความสามารถทั้ งสองระดับแลว้ ผูอ่้านจะต้องใช้ความคิดว่องไวในการตี 
ความหมาย เดา ตรวจสอบความหมายคาดการณ์ล่วงหน้า และตอ้งถามคาํถามกับตนเองตลอด    
เวลา (วิดโดสนั, 1987)  

 3.  บทอ่านเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างผูเ้รียนและผูอ่้านวิดโดสัน  (Widdowson, 
1979: 174) กล่าวว่า “การอ่าน คือ การมีปฏิกิริยาโตต้อบระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้านซ่ึงตอ้งใชค้วามคิด
พิจารณาอ่านเร่ือง การอ่านก็คือการมีส่วนร่วมในการสนทนา”  ถึงแมก้ารมีปฏิกิริยาโตต้อบกนัจะ
ไม่เกิดข้ึนทนัทีทันใดเหมือนกับการพูดโตต้อบ แต่ก็ถือไดว้่าการอ่านเป็นบทสนทนาท่ีเขียนไว ้  
เพ่ือการส่ือสารระหว่างผูอ่้าน และผูเ้ขียน ในขณะเขียนเร่ือง ผูเ้ขียนสามารถสวมบทบาทเป็นผูอ่้าน
และนึกถึงคาํถามต่างๆ ท่ีผูอ่้านสงสัยอยากถามผูเ้ขียน ดังนั้น ผูเ้ขียนสามารถเขียนข้อความท่ี
เปรียบเสมือนการโตต้อบคาํถามของผูอ่้าน ซ่ึงทาํใหก้ารอ่านมีความคลา้ยคลึงกบัการพดู 

 4.  การออกแบบประมวลการสอนเก่ียวกบัการอ่าน  ควรเน้นความตอ้งการของผูเ้รียน
เป็นสาํคญั จอห์นสันและพอร์ตเทอร์ (Johnson & Porter, 1983)  ผูอ่้านย่อมมีเหตุผลในการอ่าน
แตกต่างกนั ซ่ึงผูอ่้านจาํเป็นตอ้งปรับทกัษะการอ่านให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ในการอ่าน เช่น   
ใชท้ักษะการอ่านแบบเฉพาะเจาะจง (Scanning) เพ่ือหาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านใช้
ทกัษะการอ่านแบบคร่าวๆ อย่างรวดเร็ว (Skimming)  เพ่ือรู้ขอ้มูลอย่างคร่าวๆ ดงันั้น ในการอ่าน
เพ่ือการส่ือสาร ผูอ่้านควรมีเหตุผล หรือจุดประสงคใ์นการอ่าน เช่น อ่านเพื่อหาขอ้มูลไปเติมขอ้มูล
ท่ีขาดหายไป (Information Gap) อ่านเพื่อการแกปั้ญหาหรืออ่านเพื่อการนาํเอาขอ้มูลมาเติมกราฟ
หรือตาราง เป็นตน้  

 5.  วิธีสอนควรเน้นการสอนการส่ือสารอย่างมีความหมาย ครูควรจัดกิจกรรมให้
นักเรียนอ่านเพ่ือส่ือสารอย่างมีความหมาย ไม่ใช่อ่านเพ่ือตอบคาํถามทา้ยบทแต่เพียงอย่างเดียว         
วิธีสอนอ่านเพื่อการส่ือสารจึงควรเน้นเทคนิค คือ การเติมขอ้มูลท่ีขาดหายไป (Information Gap) 
การอ่านเพื่อแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) และการอ่านเพื่อถ่ายโอนขอ้มลู (Information Transfer)  

6.  บทอ่านท่ีนาํมาใช้ในการสอนตอ้งเป็นเอกสารจริง (Authentic Material) เอกสาร
จริงคือ เอกสารท่ีไม่ไดเ้ขียนข้ึนมาเพ่ือจุดประสงค์ในการสอนภาษาโดยตรง นักทฤษฎีท่ีเช่ือใน     
การสอนเพ่ือการส่ือสาร มีแนวคิดว่าบทอ่านควรมีลกัษณะท่ีเป็นเอกสารซ่ึงใชใ้นชีวิตประจาํวนั     
เช่น โฆษณา ข่าว ฉลากยา หรือป้ายประกาศ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือสนองความตอ้งการของผูเ้รียน         
ท่ีตอ้งการอ่านขอ้ความต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั การนาํเอกสารจริงมาใชไ้ม่ควรแกไ้ขใหภ้าษาง่ายข้ึน   
สรุปหรือยอ่ทาํใหข้อ้ความผดิไปจากเดิม 

7.  แบบฝึกหัดอ่านไม่ควรมุ่งท่ีจะทดสอบความเข้าใจในการอ่านแบบฝึกหัดอ่าน          
ตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านไดดี้ข้ึน เช่น แบบฝึกหดัในรูป
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ของตาราง แผนภูมิ แผนท่ี กราฟและรูปภาพ จะช่วยให้ผูอ่้านสามารถสรุปใจความสาํคญัของเร่ือง     
ท่ีอ่าน ทาํใหเ้ขา้ใจบทอ่านไดดี้ข้ึน  

8.  การอ่านสอนทักษะอ่านไม่ควรแยกสอนจากทักษะอ่ืน ควรสอนรวมกนัไปกับ
ทกัษะฟัง พดู และเขียน เน่ืองจากทกัษะทั้งส่ีน้ีตอ้งใชส้มัพนัธก์นัในชีวิตจริง  

จากหลักการดังกล่าว  จะเห็นได้ว่า การสอนอ่านเพ่ือการส่ือสารนั้ นการสร้าง
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัส่ือการอ่าน  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือส่ือการอ่านรูปแบบใดถือเป็น
ขั้นตอนท่ีสาํคญัยิง่ท่ีจะนาํสู่การอ่านเพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   

วธิีการและการจดักจิกรรมการสอนทกัษะการอ่านเพือ่การส่ือสาร 
สุภทัรา   อกัษรานุเคราะห์ (2530: 88 – 91) ไดก้ล่าวถึงวิธีการและการจดักิจกรรม       

การสอนทักษะอ่านว่าในการสอนทักษะในการอ่าน ผูส้อนควรฝึกให้ผูเ้รียนไดอ่้านหลายๆ วิธี  
เพราะหนังสือแต่ละประเภทมีวตัถุประสงค์ในการอ่านต่างกนั และทกัษะท่ีใชอ่้านก็แตกต่างกัน 
ดว้ย วิธีอ่านท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปมีดงัต่อไปน้ี  

1. วิธีการอ่านทัว่ไปมี 4 วิธี ดงัน้ี   
1.1  การอ่านแบบเปิดผา่นไปอยา่งรวดเร็ว (Skimming)  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝน

ให้ตั้ งคาํถามไวใ้นใจก่อนเร่ิมอ่าน คือรู้จุดประสงค์ของเร่ืองท่ีอ่านผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนให้รู้จัก        
การทาํนายความขา้งหนา้ (Prediction) และเลือกจบัใจความ เป็นตน้  

1.2  การอ่านแบบต้องการข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning) เช่น วนัท่ี ตัวเลข  
สถานท่ี ผูส้อนตอ้งฝึกฝนผูเ้รียนใหรู้้จกัหกัอ่านทั้ง 2 วิธี โดยเลือกบทเรียนท่ีช่วยในการฝึก เช่น  ข่าว
ในหนังสือพิมพ์ ข่าวกีฬา และโฆษณาสินค้าต่างๆ ผูเ้รียนจะรู้จักจับใจความสําคัญโดยละเวน้          
การอ่านโดยแปลคาํต่อคาํ   

1.3  การอ่านเพื่อหารายละเอียด (Reading for detail) ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจขอ้เขียน  
ทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกย่อย แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องเข้าใจคาํทุกคาํ  เน่ืองจาก
ขอ้เขียนยอ่มมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสาํคญัไม่เท่ากนั 

1.4  การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical  Reading) ทกัษะการอ่านแบบน้ีเป็นทกัษะท่ียาก
ท่ีสุด  และควรใชใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน เพราะผูอ่้านจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อขอ้เขียนท่ีตนอ่าน โดยใช้
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาสนับสนุน หรือโต้แยง้ต่อข้อเขียนนั้ นๆ การอ่านระดับน้ี           
ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลงัการอ่าน ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีผูอ่้านมีปฏิกิริยา 
ต่อขอ้เขียน (Passive Reader)   

2.  การจดักิจกรรมการสอนทกัษะอ่าน ผูส้อนควรจดัเป็น 3 ระยะ คือ  
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2.1  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre – reading  Activities) เป็นการสร้างความสนใจ         
ในเร่ืองท่ีจะอ่าน และปูพ้ืนความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน ซ่ึงอาจจะจดักิจกรรมดงัตวัอยา่งต่อไปน้ีคือ   

2.1.1 ใหค้าดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน  เช่น นาํนิทานแลว้ลองนึกถึงศพัท์ท่ีควรรู้จกั
ในเร่ืองน้ีว่าจะมีอะไรบา้ง เป็นตน้ แลว้ให้ใชว้ิธีอ่านแบบตอ้งการขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง ว่ามีศพัท ์    
ท่ีผูเ้รียนบอกไวห้รือไม่   

2.1.2 ให้เดาความหมายของศพัท์จากบริบทโดยดูจากประโยคขา้งเคียง เช่น  
ศพัท ์cruel หาภาพให้ดู แสดงท่าทาง และให้คาํถามไวก่้อน เพ่ือให้ผูเ้รียนฝึกการอ่านและผ่านไป 
เร็วๆ เพ่ือหาคาํตอบท่ีครูถามไว ้หรือท่ีตนตั้งคาํถามท่ีอยากรู้คาํตอบไวก่้อน 

2.2  กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While – reading Activities) เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อน
นาํมาใชฝึ้กทกัษะในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง ซ่ึงอาจจดักิจกรรมดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี คือ  

2.2.1 ให้อ่านแบบผ่านไปเร็วๆ เพ่ือให้ได้ประโยคสําคัญ และอ่านแบบหา
รายละเอียดเพื่อตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองได ้ 

2.2.2 ใหล้าํดบัเร่ืองโดยใหต้ดัเร่ืองออกเป็นส่วนๆ (Strip Story) คือ เป็นย่อหน้า   
หรือเป็นประโยคก็ไดใ้ห้ผูเ้รียนจาํส่วนของตนไวแ้ลว้ลาํดบัขอ้ความ ถา้จะให้ยากข้ึนก็จะให้เป็น
ส่วนยอ่ยๆ หรือตดัเป็นรอยหยกัๆ (Jigsaw Reading) ใหผู้เ้รียนต่อความเองก็ได ้

2.2.3 ใหส้รุปใจความ (Inferring from the Text) โดยใหผู้เ้รียนอนุมานจากเร่ือง
ท่ีอ่านทั้งหมด ซ่ึงผูส้อนอาจจะใหส้รุป หรือตั้งช่ือเร่ืองใหแ้ปลกไปจากช่ือเร่ือง 

2.2.4 ให้หาความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค ว่ามีการแสดงถึงความหมายได้
ชดัเจนในเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ท่ีสุด   

2.2.5  ใหห้าจุดประสงค ์และทศันคติของผูเ้ขียน  เป็นการฝึกให้หาความหมาย
ท่ีไม่ไดป้รากฏขอ้ความ 

2.2.6 ใหอ่้านคาํอธิบายตาํแหน่งท่ีผูเ้รียนตอ้งนั่งในเวลาสอบ แลว้เขียนแผนผงั  
พร้อมกบัเขียนช่ือของผูส้อบในแผนผงันั้น   

2.2.7 ให้อ่านรายงานอุบัติเหตุจากหนังสือพิมพ์ แล้วเขียนแผนผงัของจุดท่ี      
เกิดเหตุ พร้อมทิศทางของพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุในท่ีว่างท่ีกาํหนดให ้ 

2.2.8  ใหอ่้านคาํช้ีแจงการติดต่อเจา้หน้าท่ีธนาคารให้การแลกเช็คเดินทางแลว้
เขียนแผนผงัแสดงลาํดบัการติดต่อ  

2.3  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post – reading Activities) คือ ผูเ้รียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ดงัตวัอยา่งกิจกรรมต่อไปน้ี   

2.3.1  ใหผู้เ้รียนกล่าวถึงประโยคท่ีอ่านเร่ืองว่าใหข้อ้คิดอยา่งไรบา้ง 
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2.3.2  ใหผู้เ้รียนกล่าวถึงความรู้สึกของตนเอง และตวัละครในเร่ืองท่ีอ่าน  
2.3.3  ใหเ้ขียนออกเป็นบทสนทนาระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ือง 
2.3.4  ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ โดยสวมบทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ือง  
2.3.5  ใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมเจา้ของภาษา

และของผูเ้รียน 
สรุปไดว้่า วิธีการจดักิจกรรมการอ่านเพ่ือการส่ือสารนั้นอาจสัมพนัธ์กบัทกัษะอ่ืนๆ 

เช่น การฟัง การพดู และการเขียน ทั้งน้ี บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการอ่านเพื่อการส่ือสาร
นั้นเป็นเพียงผูน้าํทางหรืออาํนวยความสะดวกใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือการอ่านและกิจกรรม
การอ่านจะเน้นเร่ืองของความหมาย (Meaning) ของภาษามากกว่ารูปแบบ (Form) ของภาษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการจดักิจกรรมแบบเนน้ภาระงานนัน่เอง นอกจากนั้น สมิทธ์ิ  (Smith,  1994  
อา้งถึงใน  Wood, 1997)  ไดเ้สนอแนวคิดในการจดักิจกรรมการอ่าน สรุปไดว้่าในการจดักิจกรรม
การอ่านผูส้อนควรจะใหผู้เ้รียนแสดงความคิด อาจโดยการพูดหรือเขียนว่าคิดอะไรในขณะท่ีอ่าน  
เน่ืองจากการอ่านเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตัวผูอ่้านกับบทอ่าน  ซ่ึงหมายความว่า ผูอ่้านจะต้อง
เช่ือมโยงบทอ่านกบัส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดความรู้เดิม ทั้งน้ี ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูอ่้านอ่านให้มากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้เดิม และเพ่ือท่ีจะอ่านไดดี้ข้ึน  ครูควรให้อ่านบทอ่านท่ีหลากหลาย สอนกลวิธี
การอ่านเพื่อใหผู้อ่้านสะสมความรู้เก่ียวกบักลวิธีการอ่าน เพ่ือประยุกต์ใชใ้นการอ่าน บทอ่านต่างๆ  
การถามคาํถามเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจในการอ่าน ไดค้วามรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของ
งานเขียนมีความสาํคญัเพราะจะทาํให้ผูอ่้านสามารถระบุใจความสาํคญัไดว้่าอยู่ในส่วนไหนของ 
บทอ่าน ผูเ้รียนต้องรู้จักนําความรู้เก่ียวกับส่ิงท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ ซ่ึงจะทาํให้บทอ่านนั้ นมี
ความหมายกบัผูเ้รียน และการอ่านเป็นกิจกรรมทางสังคม ผูส้อนกบัผูเ้รียนสามารถทาํงานร่วมกนั 
ในลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมงานและการเรียนรู้จากเพ่ือน ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ การทดสอบความเขา้ใจในการอ่านท่ีแทจ้ริง ควรเป็นลกัษณะของการอภิปราย เป็น
คาํถามแบบเปิดและการเขียน ผูส้อนควรสอนใหผู้อ่้านรู้จกัตั้งเป้าหมายในการอ่าน  

ฟิลดด้ิ์งและเพียร์สนั (Fielding  and  Pearson, 1994) ไดส้รุปว่าการสอนอ่านใหป้ระสบ
ความสาํเร็จนั้น ควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คือ   

1. ผูเ้รียนมีเวลาเพียงพอในการอ่าน  
2. ผูส้อนควรสอนกลวิธีการอ่านโดยตรงใหแ้ก่ผูเ้รียน  
3. ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้าํงานร่วมกนั  
4. ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน   
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อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าวิธีการจัดกิจกรรมการอ่านเพ่ือการส่ือสารนั้นจะดาํเนินการใน
รูปแบบใด การท่ีจะใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวบรรลุเป้าหมายการอ่าน เพ่ือการส่ือสารนั้น พฤติกรรม
ท่ีสาํคัญท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้เกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน ก็คือความเข้าใจในการอ่าน ซ่ึงเป็นตัวช้ีวดั
สาํคญัตวัหน่ึงว่าการจดักิจกรรมการอ่านดงักล่าวบรรลุเป้าหมายหรือไม่นัน่เอง   
ความเข้าใจในการอ่าน  
 ความหมายของความเข้าใจในการอ่าน  

ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความหมายของ ความเขา้ใจในการอ่าน ไวม้ากมาย ดงัเช่น   
คาร์เรล (Carell, 1986: 251) ไดใ้หค้วามหมายว่า การอ่านคือความเขา้ใจประโยค หรือ

อนุเฉท โดยเฉพาะความเข้าใจในรูปแบบการเรียบเรียง หรือโครงสร้างของข้อเขียน หรือสรุป       
ในความหมายกวา้งไดว้่า ความเขา้ใจในการอ่าน คือการเรียนรู้ขอ้มลูหรือข่าวสารจากงานเขียน  

กูดแมน (GoodMan, 1986: 209) ได้ให้ความหมายว่า ความเข้าใจในการอ่าน คือ          
การส่ือสารระหว่างผูอ่้านกบัผูเ้ขียนโดยอาศยัมโนภาพ และประสบการณ์ของผูอ่้านในการเรียนรู้   
ความหมายโดยรวมของภาษา  ซ่ึงผูเ้ขียนพยายามส่ือสารให้ผูอ่้านสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได ้          
เพ่ือประมวลความคิดกบัความหมายของภาษา จนสามารถส่ือสารเป็นภาษาพดู และภาษาเขียนได ้

มิลเลอร์ (Miller, 1990: 46) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความเขา้ใจในการอ่าน เป็นการรับ      
เอาความหมายจากส่ิงท่ีอ่านได ้โดยผา่นการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างความรู้เดิมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  

ระดับความเข้าใจในการอ่าน  
ในการอ่านนั้นผูอ่้านมีจุดประสงค์ในการอ่านแตกต่างกนั เช่น บางคร้ังเพ่ือความรู้  

หรือเพ่ือหาข้อมูล บางคร้ังอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน จึงทาํให้เกิดระดับความเข้าใจในการอ่าน
ต่างกนั  ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจไว ้ดงัน้ี    

วาเลต็และดิสิค (Valette and Disick, 1972: 41) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจของการอ่าน
ออกเป็น 5 ระดบั โดยคาํนึงถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตวัผูเ้รียน เรียงตามลาํดบัจากง่ายไปหา         
ยาก ดงัต่อไปน้ี   

1.  ระดบัทกัษะกลไก (Mechanical Skills) นกัเรียนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
ตวัสะกดในภาษาต่างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างในขั้นน้ีไม่จาํเป็น       
ตอ้งเขา้ใจในส่ิงท่ีเห็น   

2.  ระดบัความรู้ (knowledge) นกัเรียนสามารถอ่านประโยคหรือขอ้ความท่ีคุน้เคยได้
อย่างเขา้ใจความหมาย สามารถบอกไดว้่าคาํหรือขอ้ความใดสอดคลอ้งกบัรูปภาพท่ีเห็นการอ่าน       
ในระดบัน้ีมกัเป็นการอ่านทีละประโยค  
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3.  ระดบัการถ่ายโอน (Transfer) นกัเรียนสามารถเขา้ใจขอ้ความใหม่ท่ีมีคาํศพัท์ และ
โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเรียนมาแลว้   

4.  ระดบัการส่ือสาร (Communication)  นกัเรียนสามารถอ่านขอ้ความท่ีมีคาํศพัท์ และ
โครงสร้างใหม่ๆ หรือคาํท่ีมีรากศพัทเ์ดียวกบัคาํท่ีนกัเรียนเคยอ่านมาแลว้ไดเ้ขา้ใจ ถึงแมจ้ะไม่เขา้ใจ
ทุกคาํ แต่ก็สามารถจบัใจความสาํคญัของเร่ืองได ้ 

5.  ระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายแฝง  
เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทศันคติ และระดบัภาษาท่ีผูเ้ขียนใช ้  

เบอร์มิสเตอร์ (Burnister, 1974: 193 – 194) กล่าวถึง ความเขา้ใจในการอ่านตาม
แนวคิดพ้ืนฐานของเซนเดอร์ส (Sanders)  ดดัแปลงจาก Bloom’s  Taxonomy ไดก้ล่าวถึงระดบัของ
ความเขา้ใจในการอ่านไว ้7 ระดบั คือ  

1.  ระดับความจาํ (Memory) เป็นระดบัของการจาํในส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวไว  ้ได้แก่   
การจาํเก่ียวกับข้อเท็จจริง วันท่ี คาํจาํกัดความ ในความสําคัญของเร่ือง และลาํดับเหตุการณ์                  
ของเร่ือง   

2.  ระดบัแปลความ (Translation) เป็นการนาํขอ้ความหรือส่ิงท่ีเขา้ใจไปแปลเป็นรูป
อ่ืน เช่น การแปลภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเร่ืองไป       
แปลเป็นแผนภูมิ เป็นตน้   

3.  ระดบัการตีความ (Interpretation) คือ การเข้าใจและมองเห็นความสัมพนัธ์ของ       
ส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ได้บอกไว  ้เช่น หาเหตุท่ีกาํหนดผลมาให้ คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนต่อไป การจับ
ใจความของเร่ืองโดยท่ีผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไว ้  

4.  ระดับประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการเข้าใจหรือมองเห็นหลักการแล้วนํา
หลกัการไปประยกุตใ์ชจ้นเกิดความสาํเร็จ  

5.  ระดบัวิเคราะห์  (Analysis) คือ ความเขา้ใจและรู้ในแง่ของการตรวจตราส่วนย่อย        
ท่ีประกอบเขา้เป็นส่วนเต็ม เช่น การวิเคราะห์คาํโฆษณาชวนเช่ือ  การแยกแยะวิเคราะห์คาํประพนัธ ์  
การรู้ถึงการใหเ้หตุผลท่ีผดิๆ ของผูเ้ขียน  

6.  ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนําความคิดเห็นท่ีได้จากการอ่าน
ผสมผสานกนัแลว้จดัเรียงใหม่   

7.  การประเมินผล  (Evaluation) เป็นการวางเกณฑ์แล้วตัดสินท่ีอ่านโดยอาศัย
หลกัเกณฑท่ี์ตั้งไวเ้ป็นบรรทดัฐาน  เช่น  เร่ืองราวท่ีอ่านอะไรบา้งท่ีเป็นจริง  (Fact)  อะไรบา้งท่ีเป็น
จินตนาการ (Fantasy) และอะไรบา้งท่ีเป็นความคิดเห็น (Opinion) เป็นตน้  
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เรเกอร์  และเรเกอร์ (Raygor and Raygor, 1985: 230)  กล่าวว่า  ความเขา้ใจในการอ่าน
แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  

1.  ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็นระดับความเข้าใจท่ี
เก่ียวข้องกบัคุณสมบติัของผูอ่้านน้อยท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นความเขา้ใจคาํและความคิดของผูเ้ขียน  
เป็นเพียงการรับรู้ข่าวสารจากผูเ้ขียนเท่านั้น  

2.  ความเข้าใจระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) เป็นระดับความเขา้ใจท่ี
ผูอ่้านต้องพยายามหาความสัมพนัธ์เปรียบเทียบข้อมูลจากเร่ืองกับประสบการณ์ของตนเข้าใจ       
ลาํดบัเหตุการณ์ทราบความสมัพนัธข์องเหตุและผล และตีความขอ้มลูทัว่ไป  

3.  ความเขา้ใจระดบันาํไปใช ้(Applied Comprehension) ในระดบัน้ีนอกจากผูอ่้านจะ
รับรู้และตีความข่าวสารจากผูเ้ขียนแลว้ ผูอ่้านจะต้องประเมินผลความคิดของผูเ้ขียนตดัสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธ หรือนาํขอ้มลูเหล่านั้นไปประยกุตใ์ช ้เช่น การสอน ทาํของเล่น การใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้   

การแบ่งระดบัความเขา้ใจของผูเ้รียนขา้งตน้ พอสรุปไดว้่าระดบัความเขา้ใจในการอ่าน
เป็นส่วนสําคัญท่ีจะกาํหนดขอบข่ายวตัถุประสงค์และพฤติกรรมท่ีผูส้อนควรจะใช้ในการจัด
กิจกรรม  กล่าวคือ  จะสอนให้ผูอ่้านเกิดความเข้าใจระดับไหนนั้นตอ้งดูความพร้อมของผูเ้รียน     
และความพร้อมดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยเช่นกนั    
 

ตารางท่ี  1  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการอ่านและความเขา้ใจในการอ่าน  
 

แนวคิดทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสงัเคราะห์ 
การอ่านตามแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้าง  
ความรู้ (Schema  
Theory) 

เดอร์วายน ์(Devine, 1986: 
25);โอบาห์ (Obah, 1983: 
129); เพียร์สนั (Pearson) ;  
คาร์เรล และ ไอสเตอร์
โฮล  (carrel and  
Eisterhold, 1986 ) 
 
 

กิจกรรมการสอนทกัษะการอ่านสามารถ
จดัเป็น  3 ระยะ  คือ กิจกรรมก่อนอ่าน  
กิจกรรมระหว่างอ่าน และกิจกรรมหลงั      
การอ่าน โดยขั้นตอนก่อนการอ่านหรือ (Pre-
reading) เป็นกิจกรรมท่ีสาํคญั ในการเตรียม
ความพร้อมสาํหรับการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
เน่ืองจากผูเ้รียนจะไดต้ระหนกัในความรู้เดิม
ท่ีมีอยูแ่ละนาํความรู้นั้นใชท้าํความเขา้ใจ   
บทอ่าน การสร้างกิจกรรมก่อนการอ่านท่ี     
จูงใจใหน้กัเรียนอ่านจะเป็นปัจจยัในการ
ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการอ่านใหผู้เ้รียนได ้
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ตารางท่ี  1 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการอ่าน และความเขา้ใจในการอ่าน (ต่อ)  
 

แนวคิดทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสงัเคราะห์ 
ความหมายของความ
เขา้ใจในการอ่าน 

คาร์เรล (Carell, 1986: 
251) ; กู๊ดแมน 
(Goodman, 1986: 209); 
มิลเลอร์ (Miller, 1990: 
46) 

ความเขา้ใจในการอ่าน หมายถึง ความเขา้ใจ 
ตีความ จบัใจความของเร่ือง และเรียงลาํดบั
เหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่านได ้

 

ระดบัความเขา้ใจใน
การอ่าน 

วาเลต็และดิสิค (valette  
and  Disick, 1972: 41);
เบอร์มิสเตอร์ ( Burmister 
1974: 193-194) ; โดย
อาศยัแนวคิดพ้ืนฐานของ
แซนเดอร์ส (Sanders) 
ดดัแปลงจาก Bloom’s 
Taxobomy  เรเกอร์และเร
เกอร์ (Rayger and 
Raygor, 1985: 230) 

ระดบัความเขา้ใจในการอ่านเป็นส่วนสาํคญั
ท่ีกาํหนดขอบข่ายวตัถุประสงคแ์ละ
พฤติกรรมท่ีผูส้อน ควรจะใชใ้นการจดั
กิจกรรม  กล่าวคือ  จะสอนใหผู้อ่้านเกิด
ความเขา้ใจระดบัไหนนั้นตอ้งดคูวามพร้อม
ของผูเ้รียนและความพร้อมดา้นอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย 
1. ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร 
2. ความเขา้ใจระดบั  ระดบัตีความ 
3. ความเขา้ใจระดบัการวิเคราะห์วิจารณ์ 

 
 
 

การอ่านเน้นภาระงาน (Task – based reading activities ) 
ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  

ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้  
การสร้างองค์ความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ หรือการสร้างความหมายของส่ิงท่ีรับรู้

ทฤษฎีน้ีเช่ือว่ามนุษยส์ามารถสร้างความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัไดด้ว้ยตวัเอง  เพราะมนุษย ์
มีศกัยภาพในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นจริง (Richardson, 1994: 1)  แนวคิดเก่ียวกบั
การเรียนรู้น้ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีสําคัญ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของ ไวกอตสกี (Vygotsky) โดย    
เพียเจต์ เช่ือว่า การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกเกิด จะมีผลทาํ        
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ให้ระดับสติปัญญาของบุคคลนั้นพฒันาอยู่ตลอดเวลา  แนวคิดของเพียเจต์เป็นพ้ืนฐานสําคัญ       
ของการสร้างองค์ความรู้ (Cognitive development constructivism) ซ่ึงกระบวนการพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางสติปัญญาของบุคคล 2 กระบวนการ ประกอบดว้ย  

1.  กระบวนการท่ีบุคคลใช้รวบรวม จดัระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิด 
ของตนเองอย่างอัตโนมัติและต่อเน่ืองเป็นขั้นตอน เรียกว่าการจัดระบบโครงสร้างความรู้ 
(Organization) 

2.  กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย เรียกว่า         
การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) ประกอบดว้ยกระบวนการท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ   

2.1  การดูดซบั (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม และตีความขอ้มลูท่ีรับรู้ใหม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง  

2.2  การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม และปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ี     
รับรู้ใหม่ ซ่ึงขดัแยง้กบัความรู้เดิมนั้น (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2541: 34)   

ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล  เพียเจต ์( Piaget  อา้งถึง  สุรางค ์ โคว้ตระกูล,  2541: 34)  
เช่ือว่าการท่ีบุคคลมีพฒันาการทางสติปัญญาช้าเร็วแตกต่างกันนั้ น ข้ึนอยู่ก ับองค์ประกอบ 4 
ประการ คือ  

1. วุฒิภาวะ (Maturation) พฒันาการทางร่างกาย อวยัวะรับสัมผสั และระบบประสาท 
ท่ีมีความพร้อม มีบทบาทสาํคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล  

2.  ประสบการณ์ (Experience) การท่ีบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา ทาํให้เกิดการสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ ทั้งประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ        
ทั้ งประสบการณ์ ท่ีสั่ งสมมาจากการปฏิสัมพันธ์กับ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  (Physical  
environment) และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Logical – 
mathematical environment) 

3.  การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social transmission) เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคล
ไดรั้บและเรียนรู้เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทั้งดา้นบุคคลประเพณีและวฒันธรรม    
ซ่ึงประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละคนได้รับ จะส่งผลต่อพฒันาการทางสติปัญญาของ           
บุคคลนั้น   

4.  กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้
ของบุคคลให้อยู่ในภาวะสมดุล เม่ือบุคคลเกิดความขัดแยง้ทางความคิดบุคคลจะพยายามลด     
ความขัดแยง้ดังกล่าว โดยหาเหตุผลให้กับความคิดท่ีขัดแยง้กันหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ฯลฯ  
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กระบวนการพฒันาสมดุลจึงเป็นกระบวนการกาํกบัตนเอง ( Self – regulation) ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และทาํใหเ้กิดภาวะสมดุลระหว่างโครงสร้างความรู้เดิมกบัขอ้มลูท่ีรับรู้ใหม่ 

เบรนเนิด (Brainerd, 1978 อา้งถึงใน Discoll, 1994: 195 – 198) ไดส้รุปแนวทางใน       
การนาํแนวคิดของเพียเจตไ์ปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี  

1. จดัส่ิงแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมนักเรียนไดเ้รียนรู้จากการกระทาํกิจกรรม
ของตนเอง   

2. ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัเพ่ือน โดยมีกิจกรรมการเจรจาทางสังคม  
เพ่ือความเขา้ใจในการแกปั้ญหาร่วมกนั   

3. ใชก้ลยทุธก์ารสอนท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดความขดัแยง้ทางความคิด และรับรู้เก่ียวกบั
ความขดัแยง้ทางความคิดนั้น   

ส่วนแนวคิดทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86 – 87)    
ถือ เ ป็น พ้ืนฐานสําคัญของการ เ รียน รู้ตามแนวการสร้างองค์ความ รู้ทางสังคม  (Social  
constructivism) โดยองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล  คือ  การสร้างส่ือกลาง 
(Mediation) และการมีปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) ทางสงัคมและวฒันธรรม ไวกอตสกี  เช่ือว่า บุคคล
สามารถสร้างกระบวนการจาํส่ิงท่ีตนเองรับรู้ได้  เช่น ภาษา   กิริยาท่าทาง   สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นส่ือกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้นๆได้  ซ่ึงความจาํของบุคคลน้ีจะมี       
ผลโดยตรงต่อความรู้สึก และกระบวนการคิดของเขาเมื่อรับรู้ส่ิงเร้าใหม่  การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลกับส่ิงแวดลอ้มรอบตัวโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวัฒนธรรม จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล ไวกอตสกี  ไดเ้สนอว่าในการเรียนภาษาท่ีสอง ผูส้อนจะทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกรูปแบบ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาภาษาและทกัษะทางวฒันธรรม  การใหค้วามช่วยเหลือ อาจจะรวมถึงการใหต้วัช้ีแนะ   คาํชม  
คาํแนะนาํกลวิธีการเรียน การทบทวนไวยากรณ์  การทบทวนบทเรียนอย่างสั้นๆ หรือส่ิงใดก็ตาม          
ท่ีผูเ้รียนตอ้งการในช่วงเวลานั้น  หากผูเ้รียนตอ้งการความช่วยเหลือมาก  ผูส้อนก็ช่วยดว้ยการเสริม
ศกัยภาพ (Scaffolding) เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการสร้างความรู้ของผูเ้รียนจะดาํเนินต่อไป และเม่ือผูเ้รียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผูส้อนก็จะลดความช่วยเหลือลง และผูเ้รียนก็จะค่อยๆ นําตนเอง            
และในท่ีสุดก็จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเสริมศกัยภาพดังกล่าว เป็นกลยุทธ์สําคัญท่ี         
นักการศึกษานาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้ และการเรียนรู้      
แบบร่วมงาน (Collaborative learning) 

สรุปได้ว่า เพียร์เจต์มีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของบุคคลโดยให้ความสาํคัญของ
ประสบการณ์ใหม่กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ขณะไวกอตสกีมองการเรียนรู้ว่าเกิดจากการท่ีบุคคลมี
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ปฏิสัมพนัธ์กันทางสังคมรวมทั้งการช่วยเหลือช้ีแนะ และการทาํงานร่วมกับผูท่ี้มีความชาํนาญ
มากกว่าจะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

จากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ได้เกิดแนวคิดวิธีการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ         
การสร้างองคค์วามรู้ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมงาน (Collaborative Learning) สมิทธ์ิ และแมกเกรกอร์  
(Smith and MacGregor, 1992 ; cote  in  Ali, 2002) การเรียนรู้แบบร่วมงานเป็นกระบวนการทาง
สังคม ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้จากการทาํงานร่วมกัน โดยการสนทนา การค้นหาความหมาย           
การใหข้อ้มลูป้อนกลบั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั เพอร์คินส์ (Perkins, 1991: 18 – 23 ; cote  
in Ali, 2002) และคริสคอลล ์(Driscoll, 2000: 15; cote  in  Ali, 2002) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีการเรียนรู้
แบบร่วมงานว่าเป็นการเรียนท่ีช่วยเสริมสร้างความคิดริเร่ิม การสร้างส่ิงใหม่ มีก่ีแลกเปล่ียน           
เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีสติปัญญาแตกต่างกัน มีการช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ในการร่วม
ปฏิบติังาน การเรียนรู้แบบร่วมงานส่งผลให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองให้เขา้กับผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม    
อ่ืนได ้เช่นเดียวกบัเอล่ี (Ali, 2002)  กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้แบบร่วมงานไวว้่าจะส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และในการพฒันาตนเองโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของตนเอง และการเรียนรู้ของผูอ่ื้น เพ่ือประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งเสริมสร้าง
ความรับผดิชอบของผูเ้รียนในการเรียนรู้ในกลุ่มดว้ยเช่นกนั   

การจัดการช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมงาน ทินซ์แมนน์ (Tinzmann,         
1990) สรุปว่า ลกัษณะของชั้นเรียนแบบร่วมงานนั้นควรมีลกัษณะการแบ่งปันความรู้ระหว่างผูส้อน
และผูเ้รียน โดยผูส้อนจะใหค้วามสาํคญักบัความรู้ ประสบการณ์ ภาษา  กลวิธี  วฒันธรรม  ท่ีผูเ้รียน
มี และพยายามสร้างเสริมหรือเพ่ิมเติมให้ มีการแบ่งปันอาํนาจระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูส้อนจะ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตั้งจุดประสงค์ของส่ิงท่ีกาํลงัสอน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนออกแบบกิจกรรมให้
ตรงกบัความสนใจของตนเอง ให้ผูเ้รียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง และใชค้วามรู้ของตนเอง 
แบ่งปันความรู้และกลวิธีการเรียน แสดงเคารพซ่ึงกนัและกนั  และเนน้ท่ีการสร้างความเขา้ใจท่ีตอ้ง
ใชค้วามคิดในระดบัสูง ซ่ึงไม่พียงการหาคาํตอบว่าถูก หรือผิด ผูส้อนจะตอ้งแนะให้ผูเ้รียนรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั สนบัสนุนความรู้ การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  มี
ส่วนร่วมในการสนทนาอย่างมีความหมาย  ผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน (Mediator) ผูส้อน
จะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัเช่ือมโยงขอ้มลูใหม่เขา้สู่ประสบการณ์ และเรียนรู้ส่ิงอ่ืนๆ ช่วยให้ผูเ้รียน     
รู้ว่าเม่ือประสบปัญหาเขาจะทาํอยา่งไร และช่วยใหเ้ขารู้จกัวิธีการเรียนรู้รวมทั้งตอ้งปรับระดบัของ
ข้อมูล และสนับสนุนผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนรับผิดชอบในการเรียนของตนเองให้มากท่ีสุดใน
ห้องเรียนแบบร่วมงานผูเ้รียนจะไม่ถูกแบ่งแยกด้วยระดับความสามารถใน การเรียน หรือใน
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ลกัษณะอ่ืนๆ เพราะการแบ่งแยกผูเ้รียนจะตดัโอกาสของผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้  และ ฝึกท่ีจะรับฟังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง   

บทบาทของผู้สอน ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกจะต้องสร้างสภาพแวดลอ้ม          
และกิจกรรมท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม เปิดโอกาสในการทาํงานและแกปั้ญหาให้
ผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะได้พบจริงในชีวิตประจาํวนั นอกจากนั้น ผูส้อนอาจจัดแหล่ง      
การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยอาจให้ผูเ้รียนนาํส่ิงของจากบา้นหรือภายในชุมชนมาจดัแสดง ดงันั้น
หอ้งเรียนลกัษณะน้ีจึงมกัมีโครงการ หรือมุมกิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ หรือทดลองแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึน การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในท่ีน้ียงัรวมถึงการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มให้มีความหลากหลาย
ในความสามารถ การกาํหนดบทบาทใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่ม  เช่น หัวหน้ากลุ่ม  คนสรุป  คนจด
บนัทึก โฆษกกลุ่ม  เพ่ือใหแ้ต่ละคนแสดงพฤติกรรมตามบทบาทท่ีไดรั้บ  ซ่ึงก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์
ภายในกลุ่ม รวมทั้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้เกิดการใชก้ระบวนการคิดใน
ระดบัสูง เช่น การตดัสินใจ การแกปั้ญหา  ซ่ึงเป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดร่้วมคิด กิจกรรมดงักล่าว        
จะทาํให้ผูเ้ช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัสภาพจริง เหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ท่ีตนเองเคยพบ และ
ขยายโลกทศัน์ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของมุมมอง และประสบการณ์ กิจกรรม
เหล่าน้ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในตนเอง และขณะเดียวกันก็ท้าทายความสามารถของ          
ผูเ้รียนด้วยเช่นกัน ผูส้อนต้องสาธิตตัวอย่างรวมถึงกระบวนการส่ือสารและกระบวนการใน           
การเรียนรู้ 

บทบาทของผู้ เรียน ผูเ้รียนจะตอ้งตั้งเป้าหมายและวางแผนก่อนการเรียน ขณะเรียน  
และหลงัการเรียน ระหว่างการเรียน  เขาจะตอ้งทาํงานร่วมกนั สาํรวจและตรวจสอบความกา้วหน้า
ของกลุ่ม และหลงัการเรียน จะต้องประเมินผลตนเอง และวางแผนการเรียนต่อไปก่อนการทาํ
กิจกรรม ผูเ้รียนควรพดูคุยเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน  

การออกแบบกิจกรรมและการตรวจสอบ ผูส้อนจะเป็นผูว้างแผนกิจกรรมการเรียน   
โดยทัว่ไป  แต่ผูเ้รียนจะตอ้งวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง  ซ่ึงมาจากวตัถุประสงค์ท่ีผูเ้รียน
ตั้งไว ้ การวางแผนอย่างรอบคอบของผูส้อนจะทาํให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัและบรรลุเป้าหมายใน
ขณะเดียวกนัก็รับรู้ความสามารถ  ความรู้  และกลวิธีท่ีตนเองใช ้ การควบคุมการเรียนของตนเอง
เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการเรียนรู้แบบร่วมงาน ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัตรวจสอบความกา้วหน้าของตนเอง   
ซ่ึงจะนาํไปสู่การปรับเปล่ียน  เขาจึงตดัสินใจท่ีจะไปหาใหม่หรืองานท่ีเขียนไปไม่ตรงกบัท่ีตั้งไว ้      
ก็เขียนใหม่ เป็นตน้  ผูเ้รียนสามารถพฒันาการควบคุมการเรียนของตนเองไดโ้ดยการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบั ซ่ึงจะไดน้าํมาใชต่้อไป   



46 

 
 

การประเมินผล จุดประสงค์หลกัของการประเมินผล คือ ให้ผูเ้รียนรู้จักประเมิน          
การเรียนของตนเอง โดยประเมินการทาํงานกลุ่ม ซ่ึงไม่ใช่เพียงการให้คะแนนผลการเรียน  แต่เป็น
การประเมินว่าตนเองไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีตนเองตั้งไวห้รือไม่ คุณภาพของงาน ประโยชน์จากส่ือการเรียน
การประเมินโดยกลุ่มจะทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกอิสระในการแสดงความสงสัย ตั้งคาํถาม มากกว่า               
การท่ีจะประเมินโดยผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว และทาํการประเมินเป็นส่ิงท่ีไม่น่ากลวั   

ปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน ผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนพูดคุย เม่ือมีการอภิปรายกนั
ภายในหอ้ง รูปแบบของการส่ือสารสองทางเป็นส่ิงสาํคญัในห้องเรียน  การตั้งคาํถามควรเป็นไป        
ในลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ซ่ึงผูเ้รียนและผูส้อนอาจเปล่ียนความคิดใน
ภายหลงัได ้ 

ดงันั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดวิธีการเรียนรู้แบบร่วมงาน (Collaborative  Learning)           
เป็นกระบวนการท่ีส่งให้เกิดการเรียนรู้จากการทาํงานร่วมงาน โดยการสนทนา การค้นหา
ความหมาย  การให้ขอ้มูลป้อนกลบั เป็นการเรียนท่ีช่วยเสริมสร้างความคิดริเร่ิม การสร้างสรรค ์       
ส่ิงใหม่  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีสติปัญญาแตกต่างกัน มีการช่วยเหลือสนับสนุน      
ซ่ึงกนัและกนั ในการร่วมปฏิบติังาน  รวมทั้งเสริมสร้างความรับผิดชอบของผูเ้รียนในการเรียนรู้       
ในกลุ่มด้วยเช่นกัน ซ่ึงลกัษณะดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับแนวการจัดการสอนภาษาท่ีเน้น             
ภาระงาน (Task – based Language Learning and Teaching) ซ่ึงแนวการสอนดงักล่าวไดรั้บแนวคิด
จากทฤษฎีการสร้างความรู้ท่ีเนน้กระบวนการทางความคิดเช่นกนั   

ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสังคมของ ไวกอตสก ี  
ภาษาคือเคร่ืองมือของความคิด หรือกิจกรรมทางสมองจากแนวคิดของการเรียนรู้    

เชิงวฒันธรรมสงัคม ไวกอตสกีเช่ือว่า บุคคลสามารถสร้างกระบวนการจาํส่ิงท่ีตนเองรับรู้ได ้  โดย
ใชส้ัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเป็นขอ้ตกลงทางสังคม และถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรม  เช่น  
ภาษา  กิริยาท่าทาง สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นส่ือกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงส่ิงนั้นๆ 
ได้  ซ่ึงความจาํของบุคคลน้ีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึก และกระบวนการคิดของเขาเม่ือรับรู้       
ส่ิงเร้าใหม่ การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
และวฒันธรรมจะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล (Vygotsky, 1978: 86 – 87)  
ดงันั้น กิจกรรมการสอนภาษาท่ีสองในลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะการเรียนรู้
แบบร่วมงาน (collaborative  learning) จึงเกิดข้ึน ซ่ึงกิจกรรมการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานนั้น      
มีลกัษณะของการร่วมงาน และการปฏิสัมพนัธ์ทางภาษาท่ีเน้นความหมายมากกว่ารูปแบบภาษา   
โดยองคป์ระกอบต่างๆ ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานนั้นมีฐานแนวคิดจากทฤษฎี 
การสร้างความรู้ และทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสงัคมเช่นกนั  
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สมมตฐิานส่ิงนําเข้า (Input hypothesis)  
แครชเชน (Krashen, 1982) เสนอสมมติฐานน้ีในปี 1982 โดยระบุว่าการรับปัจจยันาํเขา้

ทางภาษาท่ีสามารถเขา้ใจไดเ้ป็นความจาํเป็นและพอเพียงสาํหรับการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การเรียนรู้
ภาษาของมนุษยเ์กิดไดจ้ากการเขา้ใจขอ้มลูท่ีสามารถเขา้ใจได ้ โดยมนุษยจ์ะพฒันาจากระดบัความรู้
ท่ีมีอยู่ข้ึนถดัไปอีกหน่ึงขั้นตามลาํดับธรรมชาตินั่นคือ  I  plus 1 สมมติฐานดงักล่าวเช่ือมโยงสู่
แนวคิดท่ีว่า ในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น หากปัจจยัรับเขา้มีเพียงพอและเป็นปัจจยัท่ีสามารถเขา้ใจได ้ 
นั่นก็หมายถึงไวยากรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้นั้น  ก็จะเกิดข้ึนอย่างอตัโนมติั  (Krashen, 1985)  
นอกจากนั้นแครชเชน ( Krashen, 1983) ยงัสรุปว่าการท่ีปัจจยันาํเขา้ (input) จะเปล่ียนใหเ้ป็นขอ้มูล
ซึมซบั (intake) ไดน้ั้นเกิดจากการท่ีผูเ้รียนสงัเกตช่องว่างระหว่างรูปแบบของภาษาท่ีสอง (I plus 1) 
นัน่คือปัจจยัรับเขา้ทางภาษาท่ีผูเ้รียนไดเ้พ่ิมระดบัข้ึนเป็นปัจจยั ท่ีสามารถเขา้ใจไดแ้ละกฎของภาษา
ระหว่างกลาง (Interlanguage rule) ต่อมาสมมติฐานดังกล่าวได้รับการวิจารณ์ เน่ืองจากไม่มี          
ขอ้พิสูจน์ท่ีชดัเจนและตรวจสอบไดย้าก (แมกลาฟลิน ;  Mclaughlin, 1987)  เน่ืองจากไม่มีความ
ชดัเจนว่า ขั้นของระดบัปัจจยัรับเขา้ท่ีมีอยูน่ั้นมี ลกัษณะอยา่งไร แนวคิดของคาํว่า  ความเขา้ใจ และ
การสงัเกตช่องว่างก็ไม่ปรากฏวิธีการดาํเนินการท่ีชดัเจน   

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานส่ิงนําเขา้ (Input hypothesis) สาํหรับ แครชเชน(Krashen)   
นั้นถือเป็นศนูยก์ลางในการรับรู้ภาษาท่ีสองโดย แครชเชน (Krashen)  เพ่ิมเติมว่ากระบวนการหรือ
สมมติฐานสาํคัญท่ีมีความจาํเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ภาษาท่ีสอง เพ่ิมเติมจากปัจจัย   
นาํเข้า (Input) ก็คือตวักรองความรู้สึก (Affective Filter) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการทาํให้การรับรู้ 
ภาษาท่ีสองประสบความสาํเร็จ 

สมมตฐิานการกรองความรู้สึก ( ective i ter hypothesis)  
ในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้นกระบวนการทางสมองเป็นเร่ืองสาํคญั แครชเชน ( Krashen, 

1982) ไดก้ล่าวว่าในการรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น ตวักรองความรู้สึก (Affective Filter)  หรือตวัสกดักั้น
ทางจิตวิสัย จะมีบทบาทเสมือนม่านกั้นหรือตวักรองการรับรู้ภาษาของผูเ้รียน โดยหากตัวกรอง
ดงักล่าวมีตํ่าหรือน้อย ปัจจยัรับเขา้ทางภาษาก็จะเข้ามาถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา LAD : 
Language Acquisition Device) และกลายเป็นความสามารถในการรับรู้ภาษาในทางตรงกนัขา้ม   
หากตวักรองการรับรู้ภาษาของผูเ้รียนมีสูง  ปัจจยันาํเขา้ทางภาษาก็จะถูกสกดักั้นทาํให้ไม่สามารถ
เขา้ถึงสมองส่วนกลไกการรับภาษา  (LAD : Language Acquisition Device)  ดงันั้น  ปัจจยันาํเขา้
ทางภาษา (input)  จึงถือเป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัแปรสาเหตุอนัดบัแรกในการรับรู้ภาษาท่ีสอง ขณะท่ี        
ตวัแปรดา้นตวักรองความรู้สึก (Affective  filter)  เสมือนเป็นทางเดินท่ีนาํปัจจยัรับเขา้ทางภาษาไป
ถึงยงัสมองผ่านส่วนกลไกการรับภาษา (LAD : Language Acquisition Device)  นอกจากนั้น         



48 

 
 

แครชเชน (Krashen) ยงัยนืยนัว่า ขณะเรียนหากผูเ้รียนไดรั้บปัจจยันาํเขา้รวมทั้งมีตวักรองความรู้สึก
ในระดบัสูงผูเ้รียนอาจเขา้ใจส่ิงท่ีเห็นหรืออ่านได ้แต่ปัจจยันาํเขา้ดังกล่าวจะไปไม่ถึงสมองผ่าน 
ส่วนกลไกการรับภาษา (LAD : Language Acquisition Device)  ซ่ึงลกัษณะท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวน้ี  คือ
เม่ือผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ ขาดความเช่ือมัน่ หรือกังวลเก่ียวกบัความลม้เหลม หรือความผิดพลาด   
ในทางตรงข้าม หากผูเ้รียนไม่มีความกังวล กล่าวคือ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการเรียน ตัวกรอง
ความรู้สึกก็จะอยู่ในระดับตํ่ านั่นเอง นอกจากสมมติฐานส่ิงนําเข้า (Input hypothesis) และ  
สมมติฐานตวักรองความรู้สึก (Affective Filter hypothesis) ท่ีกล่าวขา้งต้น  ลอง (Long, 1981, 
1996) ได้เสนอสมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction hypothesis) ซ่ึงเป็นการศึกษาขยายจาก   
สมมติฐานส่ิงนาํเขา้ของแครชเชน (Krashen) ซ่ึงถือเป็นสมมติฐานหน่ึงในการเรียนรู้ภาษท่ีสอง   

สมมตฐิานปฏิสัมพนัธ์ (Interaction hypothesis) 
จากการศึกษาของลอง (Long, 1981, 1996)  พบว่า ความพยายามท่ีผูเ้รียนใช้ใน        

การสร้างความเขา้ใจตรงกนัในการปฏิสัมพนัธ์ หรือการส่ือสารไม่ว่าดว้ย การพูดซํ้ า การพูดเพ่ือ
ยืนยนัความมัน่ใจ การพูดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ หรือการพูดขอให้ขยายความกระจ่างมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษา กล่าวคือ  เป็นการทาํให้แน่ใจว่าผูเ้รียนไดปั้จจยัรับเขา้บวก
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ขั้น (i plus) ต่อมามีผูศึ้กษาเก่ียวกับสมมติฐานปฏิสัมพนัธ์รูปแบบคลา้ยๆ กับลอง 
(Long) เพ่ือพิสูจน์ความเช่ือมโยงของปฏิสมัพนัธท์างภาษากบัความเขา้ใจไม่ว่า  พิคา  (Pica, 1987 )  
หรือ  กลาสกบัเวรอนนีส (Gass and Varonis, 1994) โดยสรุปงานวิจยัของพวกเขาพบว่า  การมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนนาํสู่การสร้างความเขา้ใจในการส่ือสาร  นอกจากนั้นงานวิจยัของ  แมกกี  
(Mackey, 1999) เก่ียวกบัสมมติฐานการปฏิสัมพนัธ์  พบว่าการไดมี้ส่วนร่วมในการส่ือสารหรือ
ปฏิสมัพนัธท์างภาษาจะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้ภาษท่ีสอง  

อย่างไรก็ตามในการรับรู้ภาษาท่ีสอง แนวคิดของสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องนอกจาก
สมมติฐานส่ิงนําเข้า (Input  hypothesis) สมมติฐานตัวกรองทางความรู้สึก (Affective Filter 
hypothesis) และสมมติฐานปฏิสัมพนัธ์ (Interaction hypothesis)  ดงัได้สรุปมาแลว้นั้น ไดมี้ ผูท้าํ
การศึกษาโดยเช่ือมโยงสมมติฐานดังกล่าวกับปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางภาษา และทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดการปฏิสมัพนัธ ์ (Interaction) เป็นฐานการเรียนรู้ และพฒันาการศึกษา
ไปสู่ประเด็นของกระบวนการประมวลขอ้มูล นั่นคือปัจจยันาํเขา้  (Input)  จะเปล่ียนเป็นปัจจัย       
ซึมซบั (Intake)ไดอ้ยา่งไร  การศึกษาดงักล่าวบนแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวฒันธรรมสังคมของ 
ไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86 – 87) ซ่ึงเช่ือในเร่ืองของความคิดและการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  นอกจากนั้ นย ังมีมุมมองในเร่ืองของสมมติฐานส่ิงนําออก  (Output   
hypothesis) ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั   
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สมมตฐิานส่ิงนําออก (Output hypothesis)  
สเวน (Swain, 1999) แสดงมุมมองเก่ียวกบัการรับรู้ภาษาซ่ึงเป็นการมองต่างมุมกับ 

แครชเชน (Krashen)  ท่ีให้ความสาํคญักบัปัจจยันาํเขา้ (Input) โดยมีแนวคิดว่าการรับรู้ภาษา เกิด
จากผูเ้รียนไดรั้บปัจจยันาํเขา้ท่ีสามารถเขา้ใจได ้(Comprehensible Input)  รวมทั้งมีตวักรองดา้น
ความรู้สึกในระดับตํ่า ขณะท่ีสเวน (Swain, 1999) กล่าวว่าปัจจยันาํเขา้ (Input) เพียงอย่างเดียว
เท่านั้นยงัไม่เพียงพอต่อการรับรู้ภาษา การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏผลผลิตของ
ปริมาณการรับรู้หรือผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดข้ึน (Output) นั่นเอง  แนวคิดดงักล่าวเน้นให้เห็นว่า   
การรับรู้ภาษาท่ีสองนั้น หากผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝน  การผลิตถอยคาํในภาษาท่ีสองจากกิจกรรม 
จะช่วยเพ่ิมความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา  โดยขอ้มูลหรือผลผลิตทางภาษาตามสมมติฐานของ 
สเวน (Swain) นั้นเป็นมากกว่าผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมกล่าวคือ  ขอ้มูลทาง
ภาษาท่ีผลิตออกมาจากกิจกรรมนั้นผลกัดนัผูเ้รียนเกิดความตระหนักถึงปัญหา หรือช่องว่างของ
ภาษาใหม่ท่ีเรียนรู้อนัจากการสงัเกต หรือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายวิเคราะห์ปัญหา
เหล่านั้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ทดสอบโครงสร้างและรูปแบบของภาษาใหม่ ผูเ้รียนจะ
สามารถพฒันาการรับรู้ภาษาท่ีสองได ้  

 
แนวความคดิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมเน้นภาระงาน   

คาํจาํกดัความของภาระงาน (Task) 
คาํจาํกดัความของคาํว่า ภาระงาน (Task) มีตั้งแต่คาํจาํกดัความทัว่ๆ ไปและคาํจาํกดั

ความเฉพาะท่ีมีความซบัซอ้น โดยผูใ้ห้ความหมายระบุถึงภาระงานท่ีปฏิบติัทุกวนั  เป็นภาระงาน 
ในลกัษณะท่ีปฏิบติัจริง (Real World  Tasks)  และภาระงานท่ีใชใ้นการสอนภาษาท่ีสองในชั้นเรียน  
(Pedagogical Tasks) เร่ิมจากการให้ความหมายโดย ลอง (Long, 1985)  สรุปว่า ภาระงาน (Task)  
คือส่ิงท่ีเราทาํในชีวิตประจาํวนั โดยทาํเพ่ือตนเอง หรือได้รับมอบหมายให้ทาํเพ่ือผูอ่ื้น อาจได้
หรือไม่ได้รับส่ิงตอบแทน อาทิ การทาสีร้ัวบ้าน การกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น คาํจาํกัดความ 
ดงักล่าว  ถือว่ากล่าวถึงภาระงานในลกัษณะของงานปฏิบติันอกชั้นเรียน  ส่วนคาํจาํกดัความของ
ภาระงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานั้น ไดมี้ผูเ้สนอไวอ้ยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ ครุกส์  (Crooks, 1986 )  
และ ไรท์ (Wright, 1987) โดย ครุกส์ (Crooks ) กล่าวว่า  ภาระงาน (Task) หมายถึง งานหรือ
กิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ  เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน การทาํงานหรือเป็นเคร่ืองมือใช้ใน        
การเก็บขอ้มลูของงานวิจยั  ขณะท่ี ไรท ์(Wright) ใหค้วามหมายว่า ภาระงาน (Task)  คือ  ปัจจยัท่ีใช้
ในการสอนโดยอาจเป็นขอ้มลูท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัตาม อาทิ คาํถาม คาํสั่ง หรือคาํเชิญชวน   
นอกจากน้ียงัไดมี้ผูใ้ห้คาํจาํกดัความของภาระงานแคบลงมาในลกัษณะของภาระงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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กบัวงการศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาภาษาท่ีสอง ไดแ้ก่ คราห์นคี ( Krahnke, 1987)  ซ่ึงกล่าวว่า 
ภาระงาน (Task)  หมายถึง กิจกรรมท่ีผูเ้รียนต้องปฏิบติัเพ่ือฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์นอก          
ชั้นเรียน ภาระงานต่างกับกิจกรรมอนัเน่ืองจากมีจุดมุ่งหมายท่ีนอกเหนือจากการใช้ภาษา ซ่ึง
ความหมายดงักล่าวเป็นการมองว่า  ภาระงานเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนภาษาท่ีสองแสดงออก หรือปฏิบติัใน
ชั้นเรียนเพ่ือเป็นการฝึกซ้อมการใช้ภาษาในการส่ือสารในสังคมภายนอกชั้นเรียนนั่นเอง   
ความหมายของภาระงานยงัไดรั้บการนิยามเฉพาะในลกัษณะของบทบาทท่ีมีต่อการสอนการพฒันา
ภาษาทั้งดา้นรูปแบบของภาษาและความหมาย  โดยผูใ้ห้คาํนิยามดังกล่าว  อาทิ  บรีน ( Breen, 
1987)  ความหมายโดยสรุป ภาระงาน (Task)  หมายถึง  แบบฝึกหัดซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัง่ายไปสู่ระดบั
ยาก รวมทั้งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น สถานการณ์จาํลอง การรวมกลุ่มแกปั้ญหาและการตดัสินใจ  
พราบูห์ (Prabhu,1980) กล่าวว่า  ภาระงาน คือ กิจกรรมท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย หรือ
ความสาํเร็จท่ีตั้งไว ้โดยใชข้อ้มลูท่ีมีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิด โดยในการปฏิบติัภาระงาน
แบ่งเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน ( Pre – task)  และขั้นปฏิบัติจริง (Task) ขณะท่ี   
แคนดลิน (Candlin, 1987)  กล่าวว่า ภาระงาน (Task)  หมายถึง  กิจกรรมท่ีให้ความสาํคญัขั้นตอน
การคิดและส่ือความหมาย ทาํให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ด ้โดยกิจกรรมเป็นประเภท
จาํแนกความแตกต่าง การเรียงลาํดบั การแกปั้ญหา  เป็นตน้  สเวลส์ ( Swales, 1990)  ก็เป็นผูห้น่ึง        
ท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกบั แคนดลิน (Candlin) โดยใหค้วามหมายเพ่ิมเติมจากแคนดลิน (Candlin) 
ว่า  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจาํแนกความแตกต่างหรือการเรียงลาํดบั  ภาระงานดงักล่าวหรือกิจกรรม
เหล่านั้นตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์อ่ืนได้ โดยทาํให้เกิด
ความคิดและใชรู้ปแบบรวมทั้งทกัษะท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นนิยามของภาระงาน (Task) ไดร้ะบุ
โดย นูแนน (Nunan, 1989)  ว่าหมายถึง กิจกรรมท่ีใชใ้นหอ้งเรียนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการความคิด
และการเข้าใจรวมถึงการท่ีผูเ้รียนใชภ้าษาในการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเน้นความหมายมากกว่ารูปแบบ   
หรือโครงสร้างภาษา รวมทั้ง ริชาร์ด และคณะ (Richards et al, 1986) ให้ความหมายของภาระงาน 
(Task) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษา โดยสรุปว่า  คือกิจกรรม (Activity) หรือการกระทาํ (Action)  
ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากการทาํความเขา้ใจทางภาษา  เช่น  การวาดแผนท่ีขณะฟังจากเคร่ืองบนัทึกเสียง   
การฟังคาํบอก คาํสั่ง และทาํตามคาํสั่งนั้น ขณะท่ี วิลลิส (Willis, 1996) กล่าวว่า ภาระงานเป็น
กิจกรรมทางภาษาท่ีใหค้วามสาํคญักบัผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา และความหมายหรือ
บริบท  

สรุปได้ว่า  ภาระงาน (Task)  ในความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษา         
ท่ีสองในชั้นเรียนนั้น หมายถึงกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน  เป็นกิจกรรมท่ีใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือ
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ในการปฏิบติั มีรูปแบบท่ีหลากหลายในการให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก และในการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนนั้น
เนน้ความหมายทางภาษามากกว่ารูปแบบหรือเนน้ผลของกิจกรรมมากกว่ารูปแบบภาษา 

 
ตารางท่ี  2  สรุปสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเนน้ภาระงาน  
 
แนวคดิทฤษฎ ี อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 

- สมมติฐานนาํเขา้ 
(Input hypothesis)  

แครชเชน              
(Krashen, 1982 ) 

การรับรู้ภาษาเกิดจาการเข้าใจข้อมูลหรือรับข้อมูลท่ี
สามารถเขา้ใจได ้โดยมนุษยจ์ะพฒันาจากระดบัความรู้ 
ท่ีมีอยูข้ึ่นถดัไปอีกขั้นตามลาํดบัธรรมชาตินั่นคือ I plus 
1 ดงันั้น ปัจจยันาํเขา้หรือส่ิงนาํเขา้จากส่ือการอ่านแบบ
เพ่ิมขยายท่ีผูอ่้านสามารถเข้าใจได้  จึงเป็นปัจจัยนาํเข้า
หรือส่ิงนาํเขา้ท่ีเรียกว่า Comprehensible Input 

- สมมติฐานตวั
กรองทาง
ความรู้สึก 
(Affective  Filter 
hypothesis) 

แครชเชน              
(Krashen. 1982) 

เม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจมุ่งมัน่และไม่มีความกังวลใน  
การเรียน หรือ การทาํกิจกรรม  ตวักรองจิตวิสัย  ก็จะอยู่
ในระดบัตํ่า  ทาํใหปั้จจยันาํเขา้ทางภาไปถึงยงัสมองผ่าน
ส่วนกลไกการรับรู้ภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น
การอ่านในบรรยากาศท่ีไม่เครียดจะทาํให้ตัวกรองจิต
วิสยัอยูใ่นระดบัตํ่า   

- สมมติฐาน
ปฏิสมัพนัธ ์            
(Interaction  
hypothesis)   

ลอง  (Long, 
1981: 1996) 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ างผู ้ใช้ภาษาเป็นปัจจัยสําคัญใน  
การส่ือสารภาษา การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนใช้
ภาษาเป้าหมายในการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  

- สมมติฐานส่ิงนาํ
ออก (Output   
hypothesis) 

สเวน (Swain, 
1999) 

การเรียนรู้ภาษาหรือการรับรู้ภาษาจะปรากฏจากผลผลิต
ของปริมาณการรับรู้หรือผลผลิตทางภาษาท่ีเกิดข้ึน  
(output) ดงันั้นกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นผลงานให้ผูเ้รียน
ไดแ้สดงออกทางภาษาในรูปแบบทกัษะต่าง ๆ จะเป็น 
ตวัเสริมการรับรู้ภาษา 
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ตารางท่ี  2  สรุปสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเนน้ภาระงาน (ต่อ)  
 
แนวคดิทฤษฎ ี อ้างองิ สรุปการสังเคราะห์ 

- การเรียนรู้แบบ
ร่วมงาน                    
(Collaborative  
Learning) 

ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ของ         
ไวกอตสกี             
( Vygotsky, 
1978: 86 – 87) 

ระบบการคิดของบุคคลเป็นผลมาจากการส่ือสารใน 
กลุ่มสังคมมีโครงสร้างยืดหยุ่นหลากหลายผูส้อนเป็น  
ผูอ้าํนวยความสะดวก  ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนในทุก
รูปแบบ   ผูเ้รียนได้ร่วมงานกบัผูท่ี้มีความแตกต่างกัน  
มีการช่วยเหลือและช้ีแนะจากผูท่ี้มีความชาํนาญข้ึน  
ทีละนอ้ย (Scaffolding) 

การจดักิจกรรมเนน้
ภาระงาน (Task – 
based Activities) 

วิลลิส (Willis, 
1996) ; 
เอลลิส (Ellis, 
1984: 32); ริชาร์ด  
และคณะ 
(Richards et al,  
1986: 373) ;  
นูแนน ( Nunan, 
1989: 10) ;  
แคนดลิน  
(Candlin, 1987: 
10 – 12) ;   พิคา  
และคณะ (Pica  
et  al, 1993: 19 – 
20) ;  เทเลอร์ 
(Taylo, 1983: 
179 - 191) ;      
สคีแฮน (Skehan, 
1996, 1998) 

เป็นกระบวนการท่ีช้ีนําให้ผูเ้ รียนปฏิบัติงานอย่างมี
ขั้ นตอน  มี เ ป้าหมายของการปฏิบัติ ท่ี เ ด่นชัด ช่วย
เสริมสร้างแรงจูงใจความตระหนักในการเรียนเจตคติ  
ท่ีดี ความรับผิดชอบและความสนุกสนานให้กบัผูเ้รียน
องค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงาน ประกอบดว้ย  
จุดมุ่งหมายของภาระงานท่ีระบุว่าภาระงานนั้นตอ้งการ
ให้ผู ้เ รียนบรรลุว ัตถุประสงค์ของหน้าท่ีทางภาษา  
อย่างใดอย่างหน่ึง ในการทาํกิจกรรมนั้นผูเ้รียนจะได ้ 
ฝึกการใช้ภาษา  โดยใช้ตัวป้อนท่ีสมจริง ซ่ึงจะทาํให้
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ในภาระงานนั้นกับ
เหตุการณ์จริงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์จริง ทั้งน้ี
กิจกรรมนั้นจะมีการระบุขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม
อย่างชัด เจน  เ พ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหน่ึง  
ขณะเดียวกนัภาระงานนั้นก็มีการกาํหนดบทบาทของ  
ครูและผูเ้รียนว่ามีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในลกัษณะใด เป็น
กระบวนการท่ี ช้ีนําให้ผู ้เ รียนได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ขั้ นตอน  มี เ ป้าหมายของการปฏิบัติ ท่ี เ ด่นชัด  ช่วย
เสริมสร้างแรงจูงใจความตระหนักในการเรียน  เจตคติ 
ท่ีดี ความรับผิดชอบและความสนุกสนานให้กบัผูเ้รียน  
ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการใชภ้าษาโดยใช้ส่ิงนําเขา้หรือปัจจัย
นาํเขา้ท่ีสมจริง  
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ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกจิกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบเน้นภาระงาน ตามแนวคิด     

ของ พราบูห์ (Prabhu, 1980) ซ่ึงเป็นผูท่ี้เช่ือว่าในการท่ีผูเ้รียนจะพฒันาการใชภ้าษาไดต้ามความ
ตอ้งการนั้น ตอ้งไดรั้บโอกาสในการพฒันาความเขา้ใจภาษาก่อน รูปแบบของภาษาตอ้งเกิดจาก       
การรับรู้ภาษาโดยผ่านระบบการจัดการภายในดงันั้นจึงไม่มีการกาํหนดโครงสร้างทางคาํศพัท ์      
หรือหัวขอ้ทางภาษาไวล่้วงหน้า ไม่มีลาํดบัขั้นตอนของบทเรียนท่ีต้องฝึก หรือตอ้งใชภ้าษาตาม
ความตอ้งการ ส่ิงสาํคญั คือ ปัญหาหรืองานท่ีใหผู้เ้รียนปฏิบติั ดงันั้น พราบูห์  จึงไดก้าํหนดขั้นตอน
การปฏิบติัภาระงานไว ้2 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Pre – task) และขั้น         
การปฏิบติัภาระงาน (Task)  

ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน (Pre – task)  เป็นวิธีการท่ีครูใชก้บันักเรียนทั้งชั้นเรียนหน่ึง
กลุ่ม หรือหน่ึงคน  เพ่ือแสดงหรือสาธิตกิจกรรมก่อนเป็นการลดความยากของกิจกรรม และมุ่งเร้า
ความสนใจของนกัเรียน เป็นการใหผู้เ้รียนไดคิ้ดถึงภาษาท่ีตอ้งนาํมาใชใ้นการทาํกิจกรรมนัน่เอง   

ขั้นการปฏิบติัภาระงาน (Task)  เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนปฏิบติัจริง ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ใหน้กัเรียนปฏิบติัเด่ียว และหลงัปฏิบติักิจกรรมดงักล่าว ครูจะใหข้อ้มลูป้อนกลบัดว้ย  

ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีใช ้พราบูห์ (Prabhu, 1980) ไดก้าํหนดระดบัความยากง่ายไวว้่า  ผูเ้รียน
จาํนวนไม่น้อยกว่าคร่ึงสามารถทาํได้อย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของงาน ขณะท่ี วิลลิส (Willis, 1996)         
ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอน   
ไดแ้ก่ ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Pre – task) ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Task cycle) และขั้นหลงัปฏิบติั
ภาระงาน (Language  focus) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี คือ  ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน ครูเสนอหัวข้อ     
ในการสอน บอกศพัท ์วลีท่ีเป็นประโยชน์ ครูตอ้งแน่ใจว่าผูเ้รียนเขา้ใจงาน ให้ผูเ้รียนดูตวัอย่างงาน
ท่ีมีผูเ้คยทาํไว ้ผูเ้รียนจดคาํศพัท ์วลี ท่ีสาํคญัเตรียมตวัทาํงาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผูเ้รียนมีบทบาท
ในการปฏิบัติงานอาจทาํอยู่ในรูปงานคู่ หรือกลุ่มย่อย มีการวางแผนเตรียมรายงานต่อชั้นเรียน     
การรายงานนาํเสนองานว่าปฏิบติังานอยา่งไร คน้พบอะไรต่อชั้นเรียน โดยครูเฝ้าดูผูเ้รียนอยู่ห่างๆ   
ช่วยตรวจแกง้านนาํเสนอของผูเ้รียน ทาํหน้าท่ีประธานและคอยกระตุน้ผูเ้รียนก่อน ช่วยให้ผูเ้รียน
มั่นใจการนําเสนองานและให้ข้อมูลป้อน  ขั้ นหลังปฏิบัติภาระงาน  แบ่งเป็นสองส่วน  คือ             
การวิเคราะห์และการฝึกฝน โดยในส่วนของการวิเคราะห์ผูเ้รียน ตรวจสอบและอภิปรายรูปแบบ
ภาษา  (Language  features) ท่ีใชใ้นภาระงาน  ในส่วนการฝึกฝน ครูนาํผูเ้รียนฝึกรูปแบบทางภาษา
เพ่ือเพ่ิมเติมสร้างความมัน่ใจให้ผูเ้รียน โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากบัผูเ้รียนทั้งชั้น ให้คาํศพัท ์ 
วลีท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมผูเ้รียน ฝึกคาํศพัท ์วลีท่ีไดจ้ากการอภิปราย  รูปแบบภาษานกัเรียนจดบนัทึก
ซ่ึงทั้ง ซามดูาและคณะ (Samuda  et al, 1996) เอลลิส ( Ellis, 2004) รวมทั้ง สคีแฮน (Skehan, 1999)  
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แบ่งขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอน
เช่นเดียวกบั วิลลิส (Willis, 1996)   

ดงันั้นขั้นตอนในการปฏิบติังานไม่ว่าจะเป็นสองขั้นตอนหรือสามขั้นตอนก็ตาม แต่
ความเหมือนของกิจกรรมเน้นภาระงานท่ีใชมี้จุดมุ่งหมายเน้นความหมายในการส่ือสารเป็นหลกั  
โดย เอลลิส (Ellis, 2004: 146 – 147) ให้ความสาํคญัของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาท่ีตอ้งไดรั้บ    
การพฒันา โดยเน้นว่าผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัภาระงานในรูปแบบของการส่ือสาร เพ่ือพฤติกรรมความ
เป็นอตัโนมติัทางภาษา แมใ้นการเรียนรูปแบบภาษาท่ีกาํหนด (declarative knowledge) ผูเ้รียนควร
ไดป้ฏิบติัจากกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาเป้าหมายในบริบทของการส่ือสาร     
ท่ีเรียกว่า focused task ซ่ึง focused task แตกต่างจากแบบฝึกหัดท่ีเรียกว่า situational grammar  
เพราะไม่ไดเ้น้นให้ผูเ้รียนมุ่งเรียนรู้ท่ีรูปแบบของภาษาท่ีกาํหนดในลกัษณะของการฝึกฝน หรือ
เรียนรู้รูปแบบภาษาท่ีครูจดัเตรียมให้ focused task เป็นภาระงานท่ีให้นักเรียนสังเกตรูปแบบทาง
ภาษาดว้ยตนเองขณะปฏิบติัภาระงาน เกิดการคิดเปรียบเทียบ และเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาและ
สามารถใชภ้าษาพดูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ focused tasked 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 กิจกรรมเนน้ภาระงานในรูปแบบภาษาท่ีกาํหนด  

 
สรุปว่า ทั้งรูปแบบตลอดจนองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานนั้น ส่งเสริม     

การเรียนรู้ท่ีเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน พฒันาทกัษะสังคมทั้งพฒันาการเรียนรู้ภาษาอย่าง
ธรรมชาติ ขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมเน้นภาระงาน สอดคลอ้งกับการเรียนรู้แบบร่วมงาน 
(Collaborative learning) สรุปว่าทั้งรูปแบบตลอดจนองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานนั้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียน พฒันาทกัษะสังคมรวมทั้งพฒันาการเรียนรู้
ภาษาอย่างธรรมชาติ โดยขั้นตอนการนําเสนอกิจกรรมเน้นภาระงานสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้      

การฝึกฝน การส่ือสารผ่าน
ภาระงาน (Focused tasks) 
ซ่ึงออกแบบใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจในรูปแบบ
เฉพาะของภาษาจากทั้ง
ปัจจยันาํเขา้ และผลผลิต   

การนาํเสนอ หรือบอก
กล่าวขอ้มูลอนัเป็น
ความรู้ทางภาษา             
(Declarative)  
knowledge) ซ่ึงอยู ่       
ในลกัษณะของกระบวน 
การท่ีควบคุม 

การใชภ้าษาในลกัษณะ
ของกระบวนการท่ีเป็น
อตัโนมติัในการส่ือสาร      
(Procedural  knowledge / 
automatic  processing) 
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แบบร่วมงาน (Collaborative learning) รวมทั้งการสอนโดยใช้กิจกรรมภาระงาน เอลลิส (Ellis,  
2004: 31)  ซ่ึงเรียกว่า เป็นกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีส่งเสริมมนุษยส์มัพนัธด์ว้ยเช่นกนั และกิจกรรม
ภาระงานน้ีไม่เพียงเป็นภาระงานท่ีเน้นการปฏิสัมพนัธ์ และผลผลิตเท่านั้น ยงัเป็นภาระงานท่ี        
เน้นปัจจยันาํเขา้ (Input – based) ไดเ้ช่นกนั อาทิ ภาระงานการอ่านหรือการฟัง ซ่ึงเป็นภาระงาน
ดงักล่าวเหมาะกบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาในระดบัเร่ิมตน้ เพราะภาระงานน้ีเปิดโอกาส 
ให้ผูเ้รียนได้รับปัจจยันําเข้าทางภาษาเป้าหมายอย่างมาก ทั้งน้ีกิจกรรมการอ่านแบบเพ่ิมขยาย 
(Extensive  reading) สามารถใชเ้ป็นภาระงานท่ีเนน้ปัจจยันาํเขา้ไดเ้ช่นกนั   

ดงันั้น ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน จึงนาํแนวคิดในการดาํเนิน
กิจกรรมเน้นภาระงาน ซ่ึงสังเคราะห์แนวคิด ของ พราบูห์ (Prabhu, 1984) เอลลิส (Ellis, 2004)       
สคีแฮน (Skehan, 1999) และ วิลลิส (Willis, 1996) ผนวกกบัองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระ
งานไดก้าํหนดตามแนวคิดของ  ชาเวลสนัและสเทิร์น (Shavelson  and  stern, 1981) รวมทั้ง นูแนน
(Nunan, 1989)  และการสอนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการพฒันารูปแบบการเรียน 
การสอนท่ีเน้นภาระงานอนัประกอบด้วย เน้ือหา ส่ืออุปกรณ์ กิจกรรมเป้าหมาย นักเรียนและ        
บริบททางสงัคมโดยขั้นตอนของภาระงานเพิ่มเติมเป็น 5 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นเตรียมปฏิบติัภาระงาน 
(Preparation)  2) ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Practice  Reading  Task) 3)  ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Post-
task: Analysis language focus and Practice) 4) ขั้นสร้างผลงาน (Project Creation)  5) ขั้นนาํเสนอ
และประเมินผลโครงงาน (Presentation and Evaluation of  Creative Projects)   
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ตารางท่ี  3  แนวคิดการจดักิจกรรมเนน้ภาระงาน 
 
 แนวคิดท่ีอา้งอิง ลกัษณะการจดักิจกรรมเนน้ภาระ

งาน 
สรุปการสงัเคราะห์ 

วิลลิส (Willis, 
1996), ซามดูา
และคณะ  
(Samuda et al, 
1996),  สกีแฮน 
(Skehan, 1999) 
 
 
 
 

ไดเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ภาระงานไว ้ดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 
ขั้นตอนน้ีคือ การแนะนาํหวัขอ้ 
และภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติั 
2. ขั้นระหว่างการปฏิบติัภาระงาน  
(Task cycle) แบ่งออกเป็น 
    2.1  ภาระงานท่ีปฏิบติั (Task) 
    2.2  การวางแผนงาน (Planning) 
    2.3  การรายงานผล (Report) 
3. ขั้นหลงัการปฏิบติัภาระงาน 
(Language focus)  แบ่งเป็น 
    3.1  การวิเคราะห์ภาษา 
(Analysis) 
    3.2  การฝึกใชภ้าษา (Practice) 

ขั้นตอนในการปฏิบติัภาระงานแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
) ขั้นก่อนปฏิบัตภิาระงาน ครูเสนอหวัขอ้
ในการสอน บอกศพัท ์วลีท่ีเป็นประโยชน์ 
ครูตอ้งแน่ใจว่าผูเ้รียนเขา้ใจงาน ผูเ้รียนจด
คาํศพัท ์ วลีท่ีสาํคญัเตรียมตวัทาํงาน  
2) ขั้นปฏิบัตภิาระงาน ผูเ้รียนมีบทบาทใน
การปฏิบติังาน อาจทาํอยูใ่นรูปงานคู่หรือ
กลุ่มยอ่ยมีการวางแผนเตรียมรายงานต่อ       
ชั้นเรียน การรายงานนาํเสนองานว่า
ปฏิบติังานอยา่งไร คน้พบอะไรต่อชั้นเรียน 
โดยครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ช่วยตรวจ
แกง้านนาํเสนอของผูเ้รียนทาํหนา้ท่ีประธาน 
และคอยกระตุน้ผูเ้รียนก่อน ช่วยใหผู้เ้รียน
มัน่ใจ การนาํเสนองาน และใหข้อ้มลูป้อน 
) ขั้นหลงัปฏิบตัภิาระงาน  แบ่งเป็นสอง
ส่วนคือ การวิเคราะห์และการฝึกฝน โดยใน
ส่วนของ การวิเคราะห์ผูเ้รียน ตรวจสอบ
และอภิปรายรูปแบบภาษา ท่ีใชใ้นภาระงาน
ในส่วนการฝึกฝน ครูนาํผูเ้รียนฝึกรูปแบบ
ทางภาษาเพ่ือเพ่ิมเติมสร้างความมัน่ใจให้
ผูเ้รียน โดยทบทวนรูปแบบทางภาษากบั
ผูเ้รียนทั้งชั้น ใหค้าํศพัท ์ วลีเพ่ิมเติมผูเ้รียน  
ฝึกคาํศพัทแ์ละนกัเรียนจดบนัทึก 

แอลลิส ( Rod  
Ellis , 2003 ) 

ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบ
เนน้ภาระงานไว ้ดงัน้ี 
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 
2. ขั้นระหว่างปฏิบติัภาระงาน 
(During - Task) 
3. ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Post-
task) 

พราบูห์   
 (Prabhu, 1980) 

ไดก้าํหนดขั้นตอนการปฏิบติัภาระ
งานไว ้ 2 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
1. ขั้นเตรียมภาระงาน (Pre-task) 
2. ขั้นการปฏิบติัภาระงาน (Task) 
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ภาษาองักฤษโครงงาน 
แนวคดิและทฤษฎ ี
 ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิด และทฤษฎีในการสอนภาษาองักฤษโครงงานไว ้ดงัน้ี 
 ฟรายด์  -บูธ  (Fried – Booth, 1986:  5) การสอนภาษาองักฤษโครงงานเป็นทฤษฎี     
การเรียนการสอนร่วมสมยั ซ่ึงมุ่งเน้นทางดา้นมนุษยศ์าสตร์เห็นว่าแรงจูงใจของผูเ้รียนนั้น มาจาก
การได้ทาํงานร่วมกันระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน เช่นเดียวกับการเรียนการสอนภาษาแบบร่วมมือ  
(Community Language Learning) ซ่ึงเน้นให้แต่ละคนไดร่้วมทาํกิจกรรมอย่างจริงจงั และพฒันา
ตนเองไปพร้อมๆ กนั ยิ่งผูเ้รียนไดร่้วมทาํแบบฝึกหัดทุกขั้นตอนเพียงใด เขายิ่งจะได้เรียนรู้งาน 
ตั้งแต่ตน้จนจบ และไดป้ระโยชน์จากงานมากข้ึนเท่านั้น 
 เลกูทค์ และโธมสั (Legutke and Thomas, 1991: 157 - 158) การสอนภาษาองักฤษ
โครงงาน เกิดจากแนวการเรียนการสอนดว้ยวิธีการโครงงานอ่ืนๆ ทัว่ๆ ไป ซ่ึงการสอนด้วยวิธี
โครงงาน (Project  Approach) เป็นการนําแนวคิดในการจัดหลักสูตร 2 รูปแบบด้วยกันคือ  
หลกัสูตรมุ่งปฏิบติังาน (Task – Based Curriculum) และหลกัสูตรมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
(Student – Centered Curriculum) ซ่ึงไดมี้นกัการศึกษาในอดีตไดว้างรากฐานไดคื้อ  ดิวอ้ี  (Dewey)  
และคิลแพทริค (Kilpatrick) เป็นการวางพื้นฐานทั้งแนวคิดทั้งทฤษฎีและปฏิบติัการของนักเรียน     
ซ่ึงเ รียนรู้โดยผ่านประสบการณ์  โดยเร่ิมจากการนําไปใช้สอนคร้ังแรกเก่ียวกับระบอบ
ประชาธิปไตย และโครงงานภาษาองักฤษ ได้มีผูเ้ร่ิม และพยายามออกแบบการเรียนการสอน      
ตั้งแต่กลาง ค.ศ. 1970 มาแลว้  
 ริชาร์ดส์ และแพลทส์ (Richaeds and Platts, 1997: 296) การสอนภาษาองักฤษ
โครงงาน เป็นการดาํเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริม การเรียนแบบร่วมมือ (Co – Operative Learning)  
สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญ (Student – Centered  
Curriculum) และส่งเสริมการเรียนภาษาดว้ยการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารสภาพจริง 
 จากแนวคิดขา้งต้นสรุปไดว้่า  ภาษาองักฤษโครงงานเกิดมาจากแนวคิดในการจัด     
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการปฏิบติั โดยนาํภาษาเป้าหมาย  
(Target Learning) มาใชใ้นการปฏิบติัโครงงานช้ินนั้นๆ ดว้ยความสมคัรใจ โดยมีผูส้อนเป็นผู ้
ส่งเสริมใหเ้กิดงานข้ึน 
 
ที่มาของภาษาองักฤษโครงงาน 
 แนวคิดของภาษาองักฤษโครงงาน  มีรากฐานมาจากแนวคิดของการจัดการเรียน         
การสอนโดยใชโ้ครงงานทัว่ไป (Project  approach) เลกูทค์ และ โธมสั (Legutke and Thomas, 
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1991: 157 - 158) กล่าวถึงตน้กาํเนินของโครงงานว่า มาจากแนวคิดของหลกัสูตรมุ่งปฏิบติังาน  
(Task – based curriculum) และหลกัสูตรมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student – Centered  
Curriculum) ผูริ้เร่ิมคือ นกัการศึกษา ช่ือดิวอ้ี  (Dewey)  และคิลแพทริค (Kilpatrick) ไดว้างพ้ืนฐาน
แนวคิดทั้งทฤษฎีและการปฏิบติัของการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ แนวคิดแบบโครงการนั้น
เร่ิมแรกนําไปใช้ในการเรียนการสอนเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ต่อมาไดแ้พร่หลายไปยงั
ประเทศเยอรมนันี และโซเวียต 
 พาเพนดริว (Paprdreou, 1994: 41) กล่าวถึง ภาษาองักฤษโครงว่า ภาษาองักฤษ
โครงงาน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจารการกําหนดภาระงาน โดยให้ผูเ้รียนทํา            
การตัดสินใจ และปฏิบัติภาระงานดว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของ เชพพาร์ด และ        
สโตลเลอร์  (Sineppard and  Stoller, 1995: 10)  ท่ีกล่าวว่าภาษาองักฤษโครงงานมุ่งให้ความสาํคญั
กบัตวัผูเ้รียน ความรับผดิชอบของตวัผูเ้รียน และการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
 ไรเบและวิดอล (Ribe’ and Vidal, 1993: 5) ให้ทศันะเก่ียวกบัภาษาองักฤษโครงงาน  
ว่า ภาษาองักฤษโครงงาน (project work) เป็นภาวะงานหลกั (macro task)  ท่ีประกอบดว้ยภาระ      
งานย่อย (micro task) ซ่ึงในแต่ละขั้นตอน และลาํดบัของการจดัภาระงานย่อยดังกล่าวสามารถ
ยืดหยุ่นได้ และข้ึนอยู่ก ับการตัดสินใจร่วมกันของผูส้อนและผูเ้รียน อย่างไรก็ตาม ผูส้อนต้อง
วางแผนเก่ียวกบัขั้นตอน  เวลาท่ีใช ้ผลสาํเร็จ และกระบวนการไวล่้วงหน้าก่อน  เพียงแต่การลงมือ
ปฏิบติัจริงอาจจะเปล่ียนแปลงได ้จากการตกลงร่วมกบัผูเ้รียน 
 ส่วนสโตลเลอร์  (Stoller, 1995: 4)  กล่าวถึงลกัษณะทัว่ไปของภาษาองักฤษโครงงาน
ไว ้ดงัน้ี 
 1. ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งเน้นการเรียนรู้เน้ือหามากกว่าตัวภาษาเฉพาะจุด ให้
ความสาํคญักบัสถานการณ์จริง และหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ 
 2. ภาษาองักฤษโครงงานเป็นการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนเป็นเพียงผู ้    
ใหค้าํแนะนาํ และผูอ้าํนวยความสะดวกในการปฏิบติัขั้นตอนต่างๆ ของผูเ้รียน 
 3. ภาษาองักฤษโครงงานเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั โดยท่ีผูเ้รียนสามารถทาํงาน
เดียว งานกลุ่ม หรือทั้งห้อง เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมมือกนั พร้อมทั้งแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ความเห็นกนั 
 4. ภาษาองักฤษโครงงานมุ่งเน้นการใชภ้าษาจริงตามทักษะสัมพนัธ์ และดาํเนินการ  
กบัขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติภาระงานจริง (real life   
task) 
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 5. ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งเน้นกระบวนการ (Process) เพ่ือนําไปสู่ผลสําเร็จ  
(Produce) โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ในแต่และขั้นตอนของ             
การทาํโครงงาน 
 6. ภาษาองักฤษโครงงาน เป็นส่ิงจูงใจ กระตุ้น ส่งเสริม และทา้ทาย ส่งเสริมความ
มัน่ใจในตวัเอง การรู้จกัคุณค่าแห่งตน และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งช่วยเพ่ิมทกัษะทางภาษา 
การเรียนรู้เน้ือหา และความสามารถทางความคิดความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 ริชาร์ด และแพลทส์ (Richards and Platts, 1997: 296) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน  ก็คือการทํากิจกรรมหน่ึงๆ ซ่ึงมีภาระงานท่ีสมบูรณ์แบบ ส่งผลแก่       
กิจกรรมนั้ นๆ และเป็นความต้องการอันเกิดจากการอยากเรียนรู้งานนั้ นๆ โดยเฉพาะด้วย            
การปฏิบติังานทั้งเด่ียว และกลุ่ม ภาระงานส่วนมากจะอยูน่อกชั้นเรียน 
 ในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1960 – 1970 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ
ในการอภิปรายในวงการศึกษาในยุโรป ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ต่างๆ การปฏิบติัโครงงานนั้นเป็นท่ีนิยมจริง แต่ในการปฏิบติัตอ้งระมดัระวงั ในเร่ืองของความสนุก
ในห้องเรียน และอิงผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จนผูเ้รียนทาํตามใจตนเองมากเกินไป อาจจะทาํให ้         
การเรียนรู้หละหลวม และไม่มีความหมายซ่ึงขดักบัหลกัการศึกษา 
 สําหรับโครงงานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ในฐานะภาษาอังกฤษต่างประเทศ         
เร่ิมตั้งแต่กลาง ค.ศ. 1970 เหล่านักการศึกษาทั้งหลาย พยายามท่ีจะริเร่ิมออกแบบหลกัสูตร และ        
การเรียนการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยโครงงาน 
 
ความหมายและลกัษณะของภาษาองักฤษโครงงาน 
 นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดในด้านความหมาย และลักษณะของ
ภาษาองักฤษโครงงานไว ้ดงัน้ี 
 ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 5) การเรียนแบบภาษาองักฤษโครงงานนั้น เน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงแตกต่างไปจากการสอนแบบผูส้อนเป็นผูบ้อก หรือสอน ดงันั้น ผูส้อน     
ควรตอ้งปรับทศันคติ หรือความคิดให้ยืดหยุ่นต่อการทาํงานท่ีผูเ้รียนทาํ เพราะว่าโครงงานนั้นๆ 
ไม่ไดอ้อกมาจากหลกัสูตร หรือแบบเรียน แต่ออกมาลกัษณะของตวัโครงงานเอง อย่างไรก็ตาม
จะตอ้งมีการวางแผน ศึกษาก่อนท่ีจะดาํเนินงาน และมีการติดตามโดยประเมินตลอดโครงงาน 
 เฮนส์ (Haines, 1989: 1 - 2) ไดใ้ห้ความหมายการสอนภาษาองักฤษโครงงานไวเ้ป็น
หวัขอ้ดงัน้ี  

1. เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไม่ใช่เนน้หลกัสูตรเป็นสาํคญั 
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2. เป็นการเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่เป็นการแข่งขนั 
3. เนน้การฝึกทกัษะไม่ใช่เนน้ท่ีโครงสร้าง 

 ส่วนเลกูทค์และโธมสั (Legutke and Thomas, 1991: 158 – 160, 167) ให้ทศันะว่า 
กิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน คือ การปฏิบติัภาระงานหลากหลายท่ีตอ้งปฏิบติัก่อน (pre - task) 
เพ่ือบรรลุภาระงานเป้าหมาย (target task) ซ่ึงในแต่ละภาระงานย่อยท่ีปฏิบัติก่อน เพ่ือบรรลุ         
ภาระงาน เป้าหมายจะมีวตัถุประสงค์เฉพาะของมนัเอง ภาษาองักฤษโครงงานมุ่งให้ความสาํคัญ     
ท่ีหัวข้อ (topic) การใช้ทักษะการปฏิบัติในชีวิตจริงการติดต่อส่ือสารกับเจ้าของภาษา การฝึก
รูปแบบภาษา และทกัษะทางภาษา รวมทั้งการวางแผนและการปฏิบติัตามกระบวนการ นอกจากน้ี 
เลกทูคแ์ละโธมสั กล่าวถึงลกัษณะของภาษาองักฤษโครงงาน ไวด้งัน้ี 
 1. ภาษาองักฤษโครงงาน เป็นการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นหัวข้อ และภาระงานท่ี        
ผูเ้รียน ผูส้อน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาํการตกลงกนั 
 2. ภาองักฤษโครงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนแต่ละคน หรือแต่ละ
กลุ่มตามแผนดาํเนินการ และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 3. ภาษาองักฤษโครงงานมุ่งใหค้วามสาํคญัทั้งกระบวนการ และผลสาํเร็จ 
 4. ภาษาองักฤษโครงงานแสดงถึงการเช่ือมโยงระหว่างร่างกาย และจิตใจ เพราะเป็น
การจดัประสบการณ์ และความคิด รวมทั้งเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎี นาํไปสู่การปฏิบติัจริง 
 เลกูทค์ และโธมสั (Legutke and Thomas, 1991: 167) ให้ความหมายการสอน
ภาษาองักฤษโครงงาน ว่าเป็นการปฏิบัติงานเตรียมภาระงาน (Pre - task) เพ่ือนาํไปสู่ภาระงาน
เป้าหมาย (Target - task) ซ่ึงในการปฏิบติังานเตรียมภาระงาน มีวตัถุประสงค์เฉพาะของงาน โดย 
มุ่งให้สัมพันธ์กับหัวข้อ (Topic) ในการใช้ทักษะการปฏิบัติในชีวิตจริง การติดต่อส่ือสารกับ          
เจา้ของภาษา การฝึกรูปแบบภาษา และทกัษะทางภาษา รวมทั้งการวางแผน และการปฏิบติัตาม
กระบวนการ   
 จากแนวคิดเก่ียวกบัความหมาย และลกัษณะของภาษาองักฤษโครงงานขา้งตน้  สรุป
ไดว้่า ภาษาองักฤษโครงงาน เป็นกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ทางภาษาอย่างมีวตัถุประสงค์ จาก
การกาํหนดภาระงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง ซ่ึงมุ่งเน้นกระบวนการและผลสาํเร็จ ภาษาองักฤษ
โครงงานนั้นประกอบดว้ย ภาระงานหลกั หรือภาระงานเป้าหมาย และภาระงานย่อยท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงนกัเรียนตอ้งปฏิบติัภาระงานยอ่ยต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก่์อน จนนาํไปสู่บรรลุวตัถุประสงค์
ของภาระงานหลกั หรือภาระเป้าหมาย ผูเ้รียนใชท้กัษะและความสามารถทางภาษา ในการปฏิบติั
ภาระงานอยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ด 
ตดัสินใจ รับผดิชอบ เรียนรู้แบบร่วมมือกนั ปฏิบติังานดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง ใชภ้าษาในการส่ือสาร
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ในสถานการณ์จริง ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา ใหข้อ้มลูทางภาษาและอาํนวยความสะดวก
ใหผู้เ้รียนปฏิบติังานลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
รูปแบบของภาษาองักฤษโครงงาน 

นักการศึกษาได้จัดรูปแบบภาษาองักฤษโครงงาน ตามวตัถุประสงค์ต่างๆ ดังน้ี 
 เฮนรี (Henry, 1994: 13 - 17) ได้จัดรูปแบบภาษาองักฤษโครงงาน ตามระดับ           
การวางแผนดาํเนินการโครงงาน (Degree of structure) ไว ้ดงัน้ี 

1. โครงงานท่ีผูส้อนวางแผนการดาํเนินงานทั้งหมด (Structured project) กล่าวคือ 
โครงงานท่ีผูส้อนตดัสินใจ กาํหนดหวัขอ้ การวางโครงร่าง อุปกรณ์ วิธีการ และการนาํเสนอ 

2. โครงงานท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงานทั้งหมด (Unstructured project) 
กล่าวคือ โครงงานท่ีผูเ้รียนเป็นผูต้ ัดสินใจ กาํหนดหัวข้อ วางโครงร่าง และวิธีการ รวมทั้งหา
อุปกรณ์ดว้ยตนเอง 

3. โครงงานท่ีผูส้อน และผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงาน (Semi - Structured 
project) กล่าวคือ โครงงานท่ีผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัตดัสินใจ กาํหนดหวัขอ้ การวางโครงร่าง 
อุปกรณ์ วิธีการ และการนาํเสนอ 

เฮนรี เสริมว่า เม่ือนําโครงงานเขา้ประกอบกบัหลกัสูตร โครงงานท่ีผูส้อนวางแผน      
การดาํเนินงานทั้งหมด (Structured project) มกัจะเป็นจุดเร่ิมตน้โดยเฉพาะสาํหรับห้องเรียนท่ียงั    
ไม่คุน้เคย ส่วนโครงงานท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงานทั้งหมด (Unstructured project) 
เหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ีคุน้เคย และไดรั้บการฝึกฝน หรือมีความสามารถระดบัสูง 

เฮนส์ (Haines, 1996: 1) ไดจ้ดัรูปแบบของภาษาองักฤษโครงงาน ดงัน้ี 
1. โครงงานในลกัษณะของการทาํวิจยั จากการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ 

แหล่ง (Information หรือ Research project)  
2. โครงงานท่ีรวบรวมขอ้มลูจากการสาํรวจขอ้มูลจากบุคคล (Survey project) เช่น ทาํ

แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ 
3. โครงงานท่ีนาํเสนอขอ้มูลในรูปผลงาน (Production project) เช่น ป้ายนิทรรศการ 

วิดีโอ รายการวิทย ุรายงาน และแผน่พบั เป็นตน้ 
4. โครงงานท่ีนําเสนอข้อมูลในรูปของการปฏิบัติ (Performance project และ 

Organization project) เช่น รายงานหนา้ชั้น จดัแฟชัน่โชว ์โตว้าที จดัชุมนุม สนทนาโต๊ะกลม เป็นตน้ 
นอกจากน้ี เลกุทค์และโธมสั (Legutke and Thomas, 1991: 160 - 166) ไดจ้ดัรูปแบบ

ของภาษาองักฤษโครงงาน สาํหรับการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ดงัน้ี 



62 

 
 

1. โครงงานท่ีรวบรวมข้อมูลจากการติดต่อกับเจ้าของภาษาโดยตรง (Encounter 
project) ซ่ึงอาจจะจัดในห้องเรียนในประเทศเจ้าของภาษา หรือจัดในห้องเรียนท่ีไม่ได้อยู่ใน
ประเทศเจา้ของภาษา แต่รวบรวมขอ้มลูจากองคก์รท่ีใชป้ระเทศเจา้ของภาษา เช่น การสาํรวจการใช้
ภาษาองักฤษในสนามบนันานาชาติ 

2. โครงงานท่ีรวบรวมข้อมูลจากส่ือการอ่านต่างๆ (Text project) เช่น หนังสือ       
เอกสาร วรรณกรรม และส่ิงตีพิมพ ์

3. โครงงานท่ีรวบรวมข้อมูลจากการติดต่อส่ือสารกับเจ้าของภาษาผ่านส่ือต่างๆ   
(Class correspondence project) เช่น การเขียนจดหมายโตต้อบกบัเจา้ของภาษา 

จากแนวทัศนะในการจัดรูปแบบของภาษาองักฤษขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบ     
ของภาษาองักฤษโครงงานนั้น มีความหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ความ
มุ่งหวงัทางการเรียน บทบาทของผูส้อน และผูเ้รียน ระดบัความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
รวมทั้งเวลา สภาพแวดลอ้มและส่ืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีหาได ้
ประโยชน์ของภาษาองักฤษโครงงาน  
 ภาษาองักฤษโครงงานมีประโยชน์ในการเรียนรู้ทุกๆ ดา้น ซ่ึงไม่ใช่แต่เฉพาะการเรียนรู้
ภาษาเพียงอยา่งเดียว ภาษาองักฤษโครงงานยงัมีประโยชน์ในการเรียนรู้ทางสังคม และมีประโยชน์
ทางจิตใจ ดงัแนวคิดของนกัการศึกษา ต่อไปน้ี 
 ฟรายด-์ บูธ (Fried – Booth, 1988: 7 - 8) กล่าวถึงประโยชน์ของภาษาองักฤษโครงงาน
สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ภาษาองักฤษโครงงาน เป็นตัวเช่ือระหว่างการเรียนภาษา และการใชภ้าษา จาก        
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้ภาษาในชีวิตจริงนอกหอ้งเรียน 
 2. ภาษาองักฤษโครงงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  และ
ปฏิบติัภาระงานดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยผูส้อนเป็นผูร่้วมงาน ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน 
และท่ีปรึกษา 
 3. ภาษาองักฤษโครงงาน เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาเพราะนอกจากผูเ้รียนได ้    
ใช้ความสามารถทางภาษาท่ีมีอยู่ในการปฏิบัติภาระงานท่ีแปลกใหม่ ทา้ทาย และเป็นจริงแลว้         
ยงัส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีกดว้ย 
 4. ภาษาองักฤษโครงงาน สามารถจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดบั ทุกวยั 
ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
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 สอดคลอ้งกบัแนวทศันะของ คาร์โมนา (Carmona, 1991: 45) ท่ีไดก้ล่าวถึงประโยชน์
ของภาษาองักฤษโครงงาน ดงัน้ี 
 1. ภาษาองักฤษโครงงาน เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 2. ภาษาองักฤษโครงงาน ช่วยใหบ้ทเรียนน่าสนใจยิง่ข้ึน ถือว่าเป็นแรงจูงใจท่ีดี 
 3. ภาษาองักฤษโครงงาน ไดเ้ปล่ียนบทบาทของผูส้อนจากการสอนรูปแบบเก่า ท่ีเน้น
ผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง มาเป็นหน่ึงในสมาชิกของหอ้งเรียน ซ่ึงช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ผูส้อน และผูเ้รียน 
 นอกจากน้ี คาร์โมนา ยงัเสริมว่า ประโยชน์ของภาษาองักฤษโครงงาน ไม่ใช่เพียงแค่
เปล่ียนพฤติกรรมทางการเรียนไปในทางท่ีดี และเพ่ิมความรู้ความสามารถท่ีสังเกต หรือวดัได้
เท่านั้น ยงัรวมไปถึงการส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์และตีความ รวมทั้งความสามารถใน      
การคน้ควา้ ทาํความเขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาอีกดว้ย 
 เฮนส์ (Haines, 1996: 3) ไดเ้สนอประโยชน์ของกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานท่ีมี      
ต่อผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1. ใหผู้เ้รียนติดต่อกบัของจริง ทาํใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในการตัดสินใจ ช่วยเพ่ิม
แรงจูงใจ และความสนใจในการเรียน 
 3. ส่งเสริมความสามารถทุกด้าน ภาษาอังกฤษโครงงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้
ความสามารถท่ีหลากหลายประกอบกนัในการปฏิบติัโครงงาน เพราะนอกจากตวัภาษา โครงงาน 
ยงัประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี  
  3.1 การออกแบบ เช่น ใบปลิว เอกสารเผยแพร่ หนังสือเล็ก  โปสเตอร์ ป้าย
นิทรรศการ 
  3.2 รูปภาพ เช่น การถ่ายภาพ วาดการ์ตูน แผนภาพ กราฟ 
  3.3 การจดัการ เช่น พบปะผูค้น จดัเรียงเอกสาร ภาระงาน และเวลา 
  3.4 เคร่ืองมือ เช่น ใชก้ลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเสียง วิดีโอ เคร่ืองพิมพดี์ด 
 ผู ้เ รียน ท่ีปฏิบัติภาระงาน  ดังกล่าว  จะให้ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นใน
กระบวนการ โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง การมีส่วนร่วมจะส่งเสริมความมัน่ใจให้ผูเ้รียนท่ี
อาจจะเรียนภาษาไม่เก่ง แต่มัน่ใจในความสามารถด้านอ่ืน ทําให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
 4. โครงงานเป็นการใชภ้าษาในทกัษะสมัพนัธ ์เพราะบริบททางภาษาท่ีใชใ้นโครงงาน
จะเป็นไปตามธรรมชาติ ทาํใหผู้เ้รียนใชภ้าษาตามสภาพจริง คือทกัษะสมัพนัธ ์
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 5. โครงงานส่งเสริมการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วมากเท่ากับความถูกต้อง บาง 
กิจกรรม เช่น งานเขียน การรายงาน จะมุ่นเน้นท่ีความถูกตอ้ง ส่วนการอภิปรายกลุ่ม เน้นท่ีความ
คล่องแคล่ว การนาํเสนองาน อาจจะเนน้ทั้งสองอยา่ง 
 6. โครงงานเป็นช่วงเวลาพกัผอ่นจากการเรียนตามปกติ 
 จากความคิดเห็นของ ฟรายด์ – บูธ คาร์โมนา และเฮนส์ สรุปได้ว่า ภาษาองักฤษ
โครงงานมีผลทางจิตใจของผูเ้รียน นัน่คือเป็นแรงจูงใจในการเรียนท่ีดี เน่ืองจากส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ใช้ภาษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นจริง น่าสนใจ และไม่เครียด รวมทั้งมีผลทางความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน กล่าวคือ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ให้ผูเ้รียนฝึกคิด แก้ปัญหา 
รับผิดชอบปฏิบัติงานด้วยตนเอง และใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง นอกจากน้ียงัมี         
ผลทางดา้นสังคม ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนักระบวนการกลุ่ม และเพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผูเ้รียน และผูส้อน 
การจดัการเรียนการสอนโดยกจิกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 

บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน 
ในความคิดเห็นของเฮนส์ (Haines, 1996: 4) กล่าวถึง บทบาทของผูส้อนในกิจกรรม

ภาษาองักฤษโครงงานในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
1. บทบาทเร่ิมตน้ หลงัจากท่ีทาํกิจกรรมพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน และ

ระยะเวลาแลว้ ผูส้อนควรทาํการแนะนําอภิปรายหัวข้อ โดยพยายามนําเข้าสู่โครงงานอย่างเป็น
ธรรมชาติท่ีสุด กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนในดา้นของข่ายของหัวขอ้ วิธีการ การจัดกลุ่ม ตาราง
ปฏิบติังาน ผลสาํเร็จ และแหล่งขอ้มลู 

2. ระหว่างปฏิบติังาน ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1 เป็นแหล่งใหแ้นวคิด และใหข้อ้แนะนาํ 
 2.2 เป็นกรรมการ ช่วยแกปั้ญหาหากมีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน เช่น การตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของภาษา 
 2.3 เป็นประธาน ในขณะท่ีผูเ้รียนรายงานในหอ้งเรียน 
3. เสร็จส้ินโครงงาน ผูส้อนควรตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 3.1 ผูจ้ดัการองคก์าร การจดัการการแสดงผลงาน  
 3.2 ผูป้ระเมินผล รวมทั้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย 
จะเห็นว่าบทบาทของผูส้อนในความคิดเห็นของ เฮนส์ ครูควรเป็นผูก้ระตุน้ความคิด   

ผูอ้าํนวยความสะดวก และผูป้ระเมินผล 
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พาแพนดริว (Papandreou, 1994: 41) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน ใน       
การจดัการเรียนการสอนโดยกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานว่า ผูส้อนมีบทบาทสาํคญัในการสอน
ภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน ไม่ว่าจากขั้นเร่ิมต้นท่ีผูส้อนจะต้องสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัโครงงาน และตอ้งนาํเสนอรายละเอียดของแผนการปฏิบติั ซ่ึงช่วยให้
ผูเ้รียนทราบว่าควรจะเร่ิมตน้จากตรงไหน พาแพนดริว ไดเ้สนอบทบาทของผูส้อน ดงัน้ี 

1. ผูส้อนเป็นผูแ้นะนาํผูเ้รียนในการคน้หาแหล่งขอ้มลูในการทาํโครงงาน 
2. ผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งขอ้มลู 
3. ผูส้อนเป็นผูร่้วมงานของผูเ้รียนในทุกกระบวนการ 
4. ผูส้อนเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียน 
5. ผูส้อนเป็นผูใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนปฏิบติังานลุล่วงไปดว้ยดี 
นอกจากน้ี พาแพนดริว ยงัไดเ้ปรียบเทียบบทบาทของผูเ้รียน และผูส้อนไว ้ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในแต่ละกิจกรรมในการปฏิบติัโครงงาน 
 

ขั้นตอน ผูเ้รียน ผูส้อน 
หวัขอ้ 
วตัถุประสงค ์
การเตรียมการ 
การวางโครงร่าง 
เวลา 
การวิจยั 
ผลท่ีได ้
การนาํเสนอ 
การประเมินผล 

เลือกหวัขอ้ 
ตั้งวตัถุประสงค ์
เตรียมการ 
เขียนโครงร่าง 
ทาํตารางเวลาการทาํงาน 
ร่วมมือกนัทาํวิจยั 
วิเคราะห์ 
ฝึกหดัและนาํเสนอ 
ร่วมมือในการประเมินตวัเอง 

ให้ค ําแนะนําและรายละเอียด
เก่ียวกบัหวัขอ้ 
ช้ีแนวทางนกัเรียนตั้ง
วตัถุประสงค ์
ใหค้าํแนะนาํ 
กระตุน้ความคิด 
ใหค้าํแนะนาํ 
สังเกตการณ์และอํานวยความ
สะดวก 
สงัเกตการณ์ 
เป็นสมาชิกของผูฟั้ง 
เป็นผูป้ระเมิน 

ท่ีมา : Andreas P. Papandreou, *An Application of the project Work in the English Classroom, 
*English Teaching Forum 32, 3 (July 1994) : 42 
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ส่วน คาร์โมนา (Carmona, 1991: 46) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกับบทบาทของผูเ้รียน และ
ผูส้อนว่า ผูเ้รียนควรเป็นผูเ้รียนท่ีต่ืนตัวอยู่เสมอ ทั้งในกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายร่วมกัน        
การแสดงความคิดเห็นของตน ร่วมกบัเพ่ือนในชั้น ระหว่างทาํโครงงาน ส่วนผูส้อนควรมีบทบาท
ในฐานะผูท่ี้มีส่วนร่วม ผูร่้วมงานในยามจาํเป็น ผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบัและตรวจสอบการใชภ้าษา 
นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งพฒันากลยุทธ์ ในการเช่ือมโยงภาษาจากการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนไปยงั
ส่ิงแวดลอ้มจริงนอกหอ้งเรียน 

เชพพาร์ด และสโตลเลอร์ (Sheppard and Stoller, 1995: 15) กล่าวว่า การจดัภาษาองักฤษ
โครงงานให้ไดผ้ลดี ผูส้อนต้องไม่บังคับหรือควบคุมผูเ้รียน แต่เป็นผูน้ ําทางและอาํนวยความ
สะดวกทางการเรียน นั่นคือสร้างขอ้ช้ีแนะ ช่วยผูเ้รียนตดัสินใจ ให้ความรู้ทางภาษาท่ีจาํเป็นตอ้ง      
ใชส้ร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

แหล่งวทิยาการ 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งวิทยาการ ให้นักเรียนได้คน้ควา้ในการทาํโครงงานนั้น  
ไรเบ และวิดอล (Ribe and Vidal, 1993: 7) กล่าวว่า หลายขั้นตอนของการจดักิจกรรมภาษาองักฤษ 
ให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้อย่างอิสระ และกิจกรรมกลุ่ม ถึงแมว้่าผูส้อน จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลทาง
ภาษา และเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเน้ือหา และการใชภ้าษา แต่ส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self – access 
material) เป็นส่วนสาํคญั ซ่ึง ไรเบ และวิดอล ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ือกลางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ในการจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน ว่าควรประกอบดว้ย พจนานุกรมภาษาเดียว และสอง 
ภาษา พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ หนังสือแบบฝึกหัดทางภาษา และสารานุกรม รวมทั้งเทป
บนัทึกเสียงเจา้ของภาษา และหนังสือท่ีหลากหลาย ยงัเป็นขอ้มูลทางภาษาให้นักเรียนฝึกใชภ้าษา 
เช่น การเล่าเร่ือง การรายงาน และการอภิปรายเป็นตน้ 
 ส่วนแนวคิดของ นอร์ธ (North, 1990: 222) ท่ีกล่าวถึงเหล่งวิทยาการไดใ้กลเ้คียงกบั
แนวคิดของ ไรเบ และวิดอล ว่า หลงัจากท่ีทาํการตกลงเร่ืองหัวขอ้แลว้ ผูส้อนควรจะรวบรวมส่ือ       
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ซ่ึงไดแ้ก่ 
 1. ข้อความหรือเร่ืองท่ีน่าสนใจจากตาํราภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดการอ่าน  และ
หนงัสืออ่าน 
 2. บทความจากหนงัสือพิมพ ์วารสาร 
 3. ส่ิงพิมพจ์ากร้านคา้ แผน่พบั แผน่โฆษณาตามสถานประกอบการหรือ องคก์รต่างๆ  
 4. เร่ืองท่ีน่าสนใจจากตาํราของโรงเรียน หรือหนงัสืออา้งอิงอ่ืนๆ 
 นอร์ธ ยงัเสนออีกว่า ควรรวมวิดีโอ หรือวิทยุเทปดว้ย ถา้เป็นไปได้ รวมทั้งตวัของ
ผูเ้รียนเองท่ีตอ้งหาส่ือท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ของโครงงาน 
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 จากแนวทางการจดัการเรียนการสอนข้างต้น สรุปได้ว่า ในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษโครงงานนั้น ผูส้อนมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ผูอ้าํนวยความสะดวก ผูใ้ห้ขอ้มูลยอ้นกลบั
และข้อแนะนาํ รวมทั้งส่งเสริมผูเ้รียนรู้จกัท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํการตดัสินใจ เรียนรู้ร่วมกัน  
และมีความรับผิดชอบในการเรียน และปฏิบติัภาระงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ในขั้นตอนต่างๆ 
นอกจากน้ี ผูส้อนควรจดัแหล่งวิทยาการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น ส่ือกลางการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง 
ขั้นตอนกจิกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 
 กิจกรรมโครงงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติังาน และ
ขั้นประเมินผล ดงัแนวคิดของนกัวิชาการ ต่อไปน้ี 
 ฟรายด-์บูธ (Fried – Booth, 1992: 6) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน
ว่าอาจจดัเป็นกิจกรรมโครงงานแบบเต็มรูปแบบ (Full scale project) หรืออาจจัดเป็นกิจกรรม
กระตุน้ความสนใจ (bridging หรือ motivating activity) โดยทั้งสองกิจกรรมนั้นแตกต่างกันท่ี
กิจกรรมกระตุน้ความสนใจนั้นจาํกดัอยูเ่พียงในหอ้งเรียน ในขณะท่ีกิจกรรมโครงงานเต็มรูปแบบ
นั้นเป็นกิจกรรมท่ีขยายออกสู่นอกห้องเรียน ในบางคร้ังท่ีผูเ้รียนอาจจะไม่คุ ้นเคยกับกิจกรรม
โครงงานเต็มรูปแบบนั้น ผูส้อนอาจจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนได้คุน้เคยก่อน เช่น 
สถานการณ์จาํลอง โครงงานเลก็ๆ ในหอ้งเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมแบบเต็มรูปแบบ 
 ฟรายด ์– บูธ ไดเ้สนอขั้นตอนของกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานแบบเต็มรูปแบบ 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวางแผนในชั้นเรียน (Classroom planning) ผูเ้รียนและผูส้อนทาํการตกลงหา
หวัขอ้ และขอบข่ายของโครงงาน รวมทั้งภาษาท่ีจาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้ในการปฏิบติัโครงงาน 
 2. การดาํเนินการ (Carry out the project) ผูเ้รียนปฏิบติัตามแผนการท่ีวางไว ้โดยใช้
ทกัษะทั้งส่ี (ฟัง พดู อ่าน และเขียน) 
 3. การทบทวนและตรวจสอบงาน (Reviewing and monitoring the work) ผูเ้รียน 
ผูส้อน และเพ่ือนร่วมหอ้ง อภิปรายเก่ียวกบัโครงงานและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคาร์โมนา (Carmona, 1991: 46) ท่ีแบ่งขั้นตอนของกิจกรรม
ภาษาองักฤษโครงงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การปฏิบัติงานในห้องเรียน (Working plan inside classroom) ผูเ้รียนและผูส้อน
อภิปรายเก่ียวกบัภาษาองักฤษโครงงานในรูปแบบต่างๆ และหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ จากนั้นทาํการตกลง
ถึงเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องโครงงาน รวมทั้งความรู้ทางภาษาท่ีตอ้งการ 
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 2. การปฏิบัติงานนอกห้องเรียน (Working plan outside classroom) ผูเ้รียนทํา          
การรวบรวมขอ้มลู เตรียมส่ือและวสัดุอุปกรณ์ เรียบเรียงและวิเคราะห์ขอ้มลู 
 3. การตรวจสอบโครงงาน (Checking project work) ผูส้อนตรวจสอบทุกขั้นตอนของ
การดาํเนินงาน เช่น ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
 ส่วนสโตลเลอร์ (Stoller, 1997: 6 - 9) ได้พฒันากิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน
ออกเป็น 10 ขั้นตอน โดยขั้นตอนต่างๆ สอดคลอ้งกับขั้นตอนของกิจกรรมภาษาองักฤษของ             
คาร์โมนา และฟรายด-์บูธ  ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 ขั้นตอนปฏิบติังานภาษาองักฤษโครงงาน 
ท่ีมา : Stoller, Frcdricka L. (1997). “Project Work : A means to Promote Language Content.” 
English Teaching Form 36 (October), 6 – 9. 

ขั้นท่ี 1  
ตกลงเลือกหวัขอ้ 

ขั้นท่ี 2 
กาํหนดผลสาํเร็จ 

ขั้นท่ี 3 
รวบรวมขอ้มูล 

ขั้นท่ี 5 
รวบรวมขอ้มูล 

ขั้นท่ี 7 
จดัเรียงและวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นท่ี 9 
นาํเสนอผลงาน 

ขั้นท่ี 10 
ประเมินโครงงาน 

ขั้นตอนท่ี 4 
ผูส้อนใหข้อ้มูลทางภาษา 

เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบติัขั้นท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 
ผูส้อนใหข้อ้มูลทางภาษา 

เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบติัขั้นท่ี 7 

ขั้นตอนท่ี 8 
ผูส้อนใหข้อ้มูลทางภาษา 

เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบติัขั้นท่ี 9 
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จากแผนผงัขั้นตอนปฏิบัตงิานภาษาองักฤษโครงงาน มรีายละเอยีด ดังนี ้
 ขั้นท่ี 1 ผูเ้รียน และผูส้อนตกลงเลือกหัวข้อของโครงงาน โดยผูส้อนจัดกิจกรรม
กระตุน้ความรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัหวัขอ้นั้น เช่น ใหอ่้านเอกสาร ดูวิดีโอ จดัอภิปราย เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2 ผูเ้รียน และผูส้อนร่วมกันกาํหนดผลสําเร็จ โดยพิจารณาจากลกัษณะของ
โครงงาน วตัถุประสงค ์และความเหมาะสมของโครงงาน เช่น ทาํรายงาน จดหมาย ป้ายนิทรรศ การ 
โตว้าที นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3  ผูเ้รียน และผูส้อนร่วมกนัวางโครงร่างของโครงงาน โดยพิจารณาลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีรวบรวม การหาขอ้มูล วิธีการรวบรวม การจดัการ การวิเคราะห์ หน้าท่ีของผูเ้รียน และ
ระยะเวลาปฏิบติังาน 
 ขั้นท่ี 4 ผูส้อนใหค้วามรู้ทางภาษาเพ่ือผูเ้รียนเตรียมพร้อม ในการใชภ้าษาเพ่ือรวบรวม
ขอ้มลู เช่น ในกรณีท่ีนักเรียนรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผูส้อนควรฝึกหัดในเร่ืองการออก
เสียง ฟังจบัใจความจากบทสนทนา การใชส้าํนวนท่ีเหมาะสมในการสนทนา เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 5 ผูเ้รียนทาํการรวบรวมขอ้มลู 
 ขั้นท่ี 6 ผูส้อนให้ความรู้ทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนเตรียมจดัเรียง และวิเคราะห์ขอ้มูล 
เช่น การอ่าน และเขียนกราฟ แผนภูมิต่างๆ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 7 ผูเ้รียนทาํการจดัเรียง และวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดม้า 
 ขั้นท่ี 8 ผูส้อนให้ความรู้ทางภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนใช้ภาษาใน          
การนาํเสนอผลงาน เช่น ฝึกทกัษะการพดูหนา้ชั้นเรียน 
 ขั้นท่ี 9 ผูเ้รียนทาํการเสนอผลสาํเร็จ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี 2  
 ขั้นท่ี 10 ผูเ้รียนประเมินโครงงาน ในขั้นตอนต่างๆ และผูส้อนให้ข้อแนะนาํเพ่ือให ้
งานดีข้ึน 
 จากแนวคิดของสโตเลอร์ จะเห็นว่า ขั้นท่ี 1,2 และ 3 สอดคลอ้งกบัขั้นท่ี 1 การวางแผน
ในชั้นเรียนของฟรายด ์– บูธ และขั้นท่ี 1 การปฏิบติังานในหอ้งเรียน ของคาร์โมนา ส่วนในขั้นตอน
ท่ี 4 – 7 จะสอดคลอ้งกบัขั้นท่ี 2 การดาํเนินการของฟรายด์ – บูธ และขั้นท่ี 2 การปฏิบติัการนอก
ห้องเรียน ของคาร์โมนาและในขั้นตอนท่ี 8 -10 จะลอดคล้องกับขั้นท่ี 3 การทบทวนและ            
การตรวจสอบงานของฟรายด ์– บูธ และขั้นท่ี 2 การตรวจสอบโครงงาน ของคาร์โมนา 
 ดงันั้น ขั้นตอนการจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน เร่ิมท่ีการวางแผนในชั้นเรียน 
โดยมีผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ความรู้ของผูเ้รียน ช่วยกาํหนดหัวข้อโครงงานและความรู้ทางภาษาท่ี
ตอ้งการ กาํหนดผลสําเร็จแลว้วางโครงราสงโครงงาน ต่อมาเป็นขั้นดาํเนินการ เป็นหน้าท่ีของ
ผูเ้รียนท่ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจดัระบบและวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปเพ่ือนาํเสนอผลงาน ระหว่าง
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การดาํเนินงาน ผูส้อนมีหน้าท่ีให้ขอ้มูลทางภาษาท่ีจาํเป็นในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งคอยตรวจสอบ
ความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง รวมทั้งสมาชิกในหอ้งเรียน  
 จากแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานของ ฟรายด์ – บูธ 
คาร์โมนา และสโตลเลอร์ ผูว้ิจยัไดด้ดัแปลง ปรับปรุงขั้นตอนของบุคคลต่างๆ ดงักล่าว โดยดูความ
สอดคล้องและข้อแตกต่าง  ตลอดจนพิจารณาถึงสภาพการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในประเทศไทยของนักศึกษาสายอาชีพ ผูว้ิจัยได้จดัรูปแบบขั้นตอนการจัด
กิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานเป็น 5 ขั้นตอน ซ่ึงจากแนวคิดขา้งตน้พบว่า ขั้นวางแผนในชั้นเรียน 
จะประกอบด้วยกิจกรรมหลกัได้แก่ การกระตุ้นความสนใจสู่โครงงานและการวางแผน ผูว้ิจัย       
จึงแบ่งขั้นตอนวางแผนในชั้นเรียน ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นเข้าสู่โครงงานและขั้นเร่ิม
โครงงาน และจากนั้นทบทวน และตรวจสอบงาน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การนาํเสนอ
งาน และการประเมินผลงาน ดังนั้น จึงแบ่งขั้นทบทวนและตรวจสอบงาน ออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขั้นนาํเสนอผลงาน และขั้นประเมินโครงงาน สรุปขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 นําเขา้สู่โครงงาน (Warm - up) ผูส้อนกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน เพ่ือ
นาํไปสู่โครงงาน 
 ขั้นท่ี 2 เร่ิมโครงงาน (Start the project) ผูเ้รียน และผูส้อนร่วมกนัอภิปรายขอบข่าย
หวัขอ้จุดประสงคโ์ครงงาน ผลสาํเร็จ และวางแผนงาน 
 ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติโครงงาน (Carry out the project) ผูเ้รียนทาํการเก็บขอ้มูล รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปขอ้มลู ผูส้อนใหข้อ้มลูทางภาษาเพ่ิมเติมท่ีจาํเป็น 
 ขั้นท่ี 4 นําเสนอผลงาน (Present the project) ผูเ้รียนนําเสนอผลงานในรูปแบบท่ี
กาํหนดไว ้
 ขั้นท่ี 5 ประเมินโครงงาน (Evaluate the project) ผูเ้รียนและผูส้อนทาํการประเมินผล
งานของผูเ้รียน รวมทั้งประเมินโครงงาน 
 
การวางโครงร่างโครงงาน 

ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน การวางโครงร่าง
โครงงานมีความสําคญั เพราะช่วยให้ผูส้อนได้วางแผนเน้ือหาทางภาษาภายใต้หัวข้อของแต่ละ
โครงงาน เพ่ือหลีกเล่ียงการสอนเน้ือหาท่ีไม่มีทิศทางแน่ชดั นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัจะไดเ้ห็นลาํดับ  
การเรียนรู้ของพวกเขาเอง 

ฟรายด์ – บูธ (Fried – Booth 1988: 42 - 53) ไดเ้สนอลาํดบัขั้นของการจดัการเรียน  
การสอนภาษาโดยใชโ้ครงงาน (The layer approach) (ภาพท่ี 2) แผนภาพแสดงใหเ้ห็นการเช่ือมโยง
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ของทักษะทั้งส่ี (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ตลอดจนการปฏิบัติแต่ละโครงงาน การพฒันาทกัษะ       
ทั้งส่ี และความสัมพนัธ์ของทกัษะทั้งส่ี ในแต่ละโครงงานตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ การวาง
โครงงาน ช่วยใหเ้ขา้ใจพฒันาการของทกัษะย่อย ซ่ึงไดพ้ฒันามาจากทกัษะพ้ืนฐานทั้งส่ี ในแต่ละ
โครงงานนั้ นรูปแบบและเน้ือหาในโครงร่างโครงงานไม่จาํเป็นต้องเหมือนกัน ทั้ งน้ีข้ึนกับ
จุดประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีตอ้งการในแต่ละโครงงาน เน่ืองจากแต่ละจุดประสงคน์ั้น จะมีความมุ่งเนน้
ทกัษะในการปฏิบติังานต่างกนั ทกัษะท่ีใชใ้นโครงงานสาํรวจร้านอาหารในเมืองใหญ่ จะแตกต่าง
จากทกัษะท่ีใชใ้นโครงงานทาํรายการวิทย ุ

ฟรายด ์– บูธ กล่าวว่า หนา้ท่ีของผูส้อน หรือผูจ้ดัวางโครงร่างโครงงาน คือทาํรายการ
ทกัษะยอ่ย (Sub – skill checklist) เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ของทกัษะย่อยเหล่านั้น ซ่ึงจะช่วย
ในการวางรูปแบบเน้ือหาภาษาท่ีผูเ้รียนตอ้งใช้ นอกจากน้ี การทาํรายการทกัษะย่อยยงัแสดงให ้  
เห็นความสมัพนัธข์องรูปแบบโครงงานโดยรวมและเน้ือหาทางภาษาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 5 ถึง 7 
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ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งโครงร่างโครงงาน 
ท่ีมา  Diana L. Fried – Booth, ro ect ork, 3rded. (Oxford: Oxford University Press, 1988), 47. 
  ขอ้มลูทางภาษาจากครู 
  ขอ้มลูทางภาษาจากผูเ้รียน 

การเขียนจดหมาย 
เขียนเช้ือเชิญ         

เขียนเพ่ือนดัหมาย 

ทกัษะเขียน 
 

จดัแสดงรายงาน
เช่น บนัทึก

ประจาํวนั รายงาน
กรณีศึกษา 

ทาํบนัทึกย่อย 
เขียนบทพดู เขียน

รายงาน 

ทกัษะฟัง 

วตัถุประสงค์
โครงงาน 

พดูนาํเสนอผลงาน 
และการรายงาน 

ฝึกการรายงานในกลุ่ม
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

ทศันศึกษาและทาํ
การสัมภาษณ์ 

อภิปราย เจรจาตกลง 
ไต่ถาม คน้ควา้หา

ขอ้มูล 

ทกัษะพดู 

แนะนาํเขา้สู่จุดประสงคข์องโครงงาน 

การเตรียมพร้อมเพื่อนาํเขา้สู่โครงงาน 
เช่นการไปดูงานการพบปะ การสาํรวจ

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การเชิญวิทยากร และอื่นๆ 

ทกัษะอ่าน 

การปฏิบติั
สัมพนัธ์กบั
ชุมชนอย่าง 
เป็นทางการ
และ ไม่เป็น
ทางการ 

ตั้งคาํถามและ
ฟังคาํตอบจาก

วิทยากร 

การรวบรวม
ขอ้มูลจากหนงัสือ 
เอกสารอา้งอิง 

อ่าน เพ่ือจบัใจความและ
หาขอ้มูลท่ีตอ้งการอ่าน

ตารางรูปภาพ 
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รูปแบบของการจดักจิกรรมภาษาองักฤษโครงงาน 
 มีผูใ้ห้แนวความคิดเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานตามลกัษณะ
มุมมองต่างๆ กนัดงัน้ี 
 เฮนรี (Henry, 1994: 13 - 17) ไดจ้ดัรูปแบบกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานตามระดบั
การวางโครงสร้าง (Degree of structure) ดงัน้ี 
 1. โครงงานแบบกาํหนดโครงสร้าง (Structured Project) คือ โครงงานท่ีผูส้อน
ตดัสินใจ กาํหนดหวัขอ้การวางโครงร่าง อุปกรณ์ วิธีการ และการนาํเสนอ 
 2. โครงงานแบบไม่กาํหนดโครงสร้าง (Unstructured Project) คือ โครงงานท่ีผูเ้รียน
เป็นผูต้ดัสินใจ กาํหนดหวัขอ้ วางโครงร่าง และวิธีการ รวมทั้งหาอุปกรณ์ดว้ยตนเอง 
 3. โครงงานแบบก่ึงกาํหนดโครงสร้าง (Semi - Structured Project) คือ โครงงานท่ี
ผูเ้รียน และผูส้อนร่วมกนัตดัสินใจ 
 เฮนส์ (Haines, 1989: 1) ไดจ้ดัรูปแบบกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน ตามประเภท  
การทาํงาน ดงัน้ี 
 1. โครงงานประเภทขอ้มลู หรือการวิจยั (Information or Research Project) คือการทาํ
โครงงานเป็นลกัษณะของการทาํวิจยั จากการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูหลายๆ แหล่ง 
 2. โครงงานประเภทสาํรวจ (Survey Project) คือการทาํโครงงานโดยรวบรวมขอ้มูล
จากการสาํรวจขอ้มลูจากบุคคล เช่น ทาํแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ 
 3. งาน เช่น โครงงานประเภทผลผลิต (Production Project) คือการนาํเสนอขอ้มูลใน
รูปผลงาน เช่น ป้ายนิทรรศการ วิดีโอ รายการวิทย ุรายงาน และแผน่พบั เป็นตน้ 
 4. โครงงานประเภทการแสดงและการจดัการ (Performance Project และ Organization 
Project) คือ การนาํเสนอขอ้มลูในรูปของการปฏิบติั เช่น รายงานหนา้ชั้น จดัแฟชัน่โชว ์โตว้าที จดั
ชุมชน สนทนาโต๊ะกลม 
 เลกุทค์และโธมสั (Lequtke and Thomas, 1991: 160 - 161) ไดจ้ดัรูปแบบกิจกรรม
ภาษาองักฤษโครงงาน สาํหรับการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ดงัน้ี 
 1. โครงงานแบบติดต่อกับเจา้ของภาษาโดยตรง (Encounter Project) ซ่ึงอาจจะเป็น  
ชั้นเรียนในประเทศเจา้ของภาษา หรือไม่ใช่ประเทศเจา้ของภาษาแต่การไดข้อ้มลูตอ้งเป็นการติดต่อ
กบัเจา้ของภาษาโดยตรง เช่น การสาํรวจการใชภ้าษาองักฤษท่ีสนามบิน 
 2. โครงงานแบบคน้ควา้จากหนงัสือ (Text Project) เป็นการทาํโครงงานโดยรวบรวม
ขอ้มลูจากหนงัสือ นิตยสาร วารสาร และส่ิงตีพิมพต่์างๆ   
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 3. โครงงานแบบโตต้อบทางจดหมาย (Class Correspondence Project) เป็นการได้
ขอ้มลูดว้ยการโตต้อบทางจดหมายกบัเจา้ของภาษา หรืออาจจะเป็นส่ืออ่ืนๆ ก็ได ้
 ฟรายด์ – บูธ (Fried – Booth, 1988: 7) เสนอกิจกรรมเป็นรูปแบบ ซ่ึงสรุปไดจ้าก
แผนภูมิท่ี 7 เป็น 2 รูปแบบ คือ 1 แบบกิจกรรมเสริมโดยการใชภ้าษาเป็น 2 ลกัษณะคือควบคุม กบั
ควบคุมนอ้ย 2 แบบเต็มรูปแบบ โดยการใชภ้าษาเป็นแบบอิสระ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ลาํดบัขั้นการนาํเสนอกิจกรรมแบบแยกยอ่ย เร่ิมจากระดบัควบคุมภาษา ถึงใชภ้าษาอิสระ 
ท่ีมา  Fried – Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 7. 

ควบคุมการใชภ้าษา 
(Controlled use of language) 

- กิจกรรมเพ่ือการส่ือสาร
(Communicative activities) 

ตัวอย่าง เกมเติมขอ้มูลในช่องว่าง 
(information – gap games) 

- บทบาทสมมุติ 
(role play) 

- เร่ืองจริงแบบสั้น 
(Mini real – word tasks) 

- งานท่ีมอบหมาย 
(assignments) 

- การเลียนแบบ 
(Simulations) 

- วิดีโอ 
(Video) 

- งาน / อุปกรณ์ของจริงท่ีสามารถนาํมาหอ้งเรียนได ้ 
หรือโครงงานสั้นๆ 

(work / authentic materials brought to class ; small projects) 

- โครงงานแบบเต็มรูปแบบ 
(Full – scale project) 

ตัวอย่าง การซ้ือของ 
(Shopping) 

ตัวอย่าง จดตาราวรถไฟจากสถานีรถไฟ 
(getting train times form the station) 

ตัวอย่าง คน้ควา้ในหอ้งสมุด รายงาน 

ตัวอย่าง แผ่นหนา้หนงัสือพิมพ ์
(Newspaper form page.) 

ตัวอย่าง ฉลากอาหาร : pin and tread 
display 

ตัวอย่าง ผูน้าํทางคนพิการ  
(Good wheelchair guide) 

เช่ือมโยงกิจกรรม (โดยควบคุมนอ้ย) 
(Bridging activities) (less 

controlled) 

ใชภ้าษาอยา่งอิสระ 
(Free use of language 
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ข้อดหีรือประโยชน์ของการทําโครงงาน  
 ไดมี้ผูก้ล่าวถึงขอ้ดี หรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํโครงงานโครงงานพอสรุปได ้ดงัน้ี 
 ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 7 - 8) การทาํโครงงานก่อให้เกิดประโยชน์กบัตวั

นกัเรียน 
 1. เป็นการส่งเสริมให ้นกัเรียนไดใ้ชภ้าษานอกหอ้งเรียนไปสู่โลกกวา้ง 
 2. โครงงานช่วยเช่ือมโยงช่องว่างระหว่าง การเรียนภาษา กบัการใชภ้าษา 
 3. เป็นส่ิงท่ีมีค่าในการขยายวงกวา้งของการเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงไดม้าจาก     

ในหอ้งเรียน นอกจากแรงกระตุน้ท่ีมีอยูใ่นโครงงานเอง 
 เฮนส์ (Haines, 1989: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากตัวเลือกจากตัวนักเรียน

โดยตรง ดงัน้ี 
 1. นกัเรียนไดส้มัผสักบัเร่ืองท่ีเป็นจริง 
 2. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม 
 3. ไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถของเด็กทุกคน โดยไม่คาํนึงถึงความสามารถทางภาษา 
 4. ไดน้าํภาษามาบูรณาการในโครงการช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการใชภ้าษา 
 5. ก่อใหเ้กิดความสมดุลในเน้ือหาทั้งความคล่องแคล่ว และความถกูตอ้ง 
 6. เป็นส่ิงท่ีช่วยใหผ้อ่นคลายจากการแบบปกติ 
 สรุปไดว้่า การเรียนการสอนโครงงานภาษาองักฤษก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวัผูเ้รียน

เองทั้ง 3 ดา้น คือ 1) การเรียนรู้ภาษา ควบคู่ เน้ือหาสาระอ่ืน 2) การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม และ
ชุมชน 3) การสร้างสรรคง์านอยา่งเป็นระบบ และมีโครงสร้าง 

 ปัญหาและอุปสรรคของการทํางาน 
 ไดมี้ผูก้ล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคในการทาํโครงงาน พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 ฟรายด-์ บูธ (Fried – Booth, 1986: 11 - 12) ไดก้ล่าวถึงปัญหาสาํหรับครู 
 1. การจดัการ (Organization) โครงงานสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ืองานพิเศษ ครูจะตอ้งเตรียม

พบกับเร่ืองยาก  คือต้องทําแผนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ  และการเตรียมตัว รวมถึงการทํา 
เคร่ืองหมายกํากับไว  ้โครงงานยงัมีข้อมูลผูกมัดเพ่ิมเติมอีก เช่น การตัดต่อต่างๆ และการหา
แหล่งขอ้มลูสาํหรับส่ืออุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 

 2. การตรวจสอบ (Monitoring) การท่ีนักเรียนใช้ภาษานอกห้องเรียนจาํเป็นท่ีครูจะ 
ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและรู้ว่าพวกเขากาํลงัทาํอะไร นั่นหมายความว่าครูตอ้งมีกลยุทธ์ในการท่ีจะ
ตรวจสอบการเรียนของนักเรียนว่าไดย้ินได้เขา้ใจอะไรมาบ้าง และบางคร้ังนักเรียนอาจจะพูด
ออกมาขณะท่ีทาํงานโครงงาน การตรวจสอบบางคร้ังอาจจะเกิดข้ึนจากนักเรียนเอง โดยการทาํ
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รายการตรวจสอบ เช่น คาํศพัท์ใหม่ สาํนวนภาษาพูด และรูปแบบการรายงานโครงงานนักเรียน
อาจจะไดใ้ชโ้สตทศันูปกรณ์ในการช่วยนาํเสนองานดว้ย 

 3. ปัญหาส่วนบุคคล (Personal problems) ครูจาํเป็นท่ีจะตอ้งพร้อมเสมอในการท่ีจะ
ช่วยนักเรียนในทุกขั้นตอนของโครงงาน หรือแมแ้ต่การขาดความสนใจ และการให้แรงกระตุ้น        
ในกลุ่มของนักเรียนเอง โดยทั่วไปการขาดแรงกระตุ้นเป็นผลมาจากถูกจาํกัดมากเกินไป เช่น            
มีความตั้งใจมากเกินไปในการท่ีจะทาํโครงงานตามขั้นตอนของโครงงาน กลวัการท่ีจะสามารถ
ต่อสู้กับความต้องการภาษาใหม่ ผิดหวงักับลกัษณะเด่นเฉพาะของงาน เช่น การสัมภาษณ์ไม่
ประสบผลสาํเร็จ 

 เฮนส์ (Haines, 1989: 7 - 8) ไดก้ล่าวถึงปัญหาซ่ึงอาจเกิดทั้งกบัครู และนักเรียนสรุป
จากหวัขอ้ ดงัน้ี 

 1. นกัเรียนขาดความสนใจและแรงจูงใจ 
 2. นกัเรียนบางคนอาจไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 3. นกัเรียนใชภ้าษาแม่มากกว่าภาษาองักฤษ 
 4. ครูมีความกงัวลในเร่ืองขอ้ผดิพลาดของนกัเรียนมากเกินไป 
 5. นกัเรียนไม่คาํนึงถึงเร่ืองท่ีว่าโครงงาน เป็นการปฏิบติังานท่ีตอ้งลงมือกระทาํจริง 
 6. ครูไม่สามารถใหน้กัเรียนออกปฏิบติังานนอกหอ้งเรียนได ้
 7. ความรวดเร็วการทาํงานของกลุ่มนกัเรียนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
 พรรณี บวัโต (2542: 19) ไดเ้สนอแนะถึงปัญหาบางประการ ท่ีควรคาํนึงถึงในการทาํ

ภาษาองักฤษโครงงาน ดงัน้ี 
 1. ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ และความสนใจ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากวุฒิภาวะของผูเ้รียน

ความไม่คุน้เคย หรือไม่เคยชินกบัการทาํงานอย่างอิสระ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรับผิดชอบตนเอง และ
ร่วมรับผิดชอบงานของหมู่คณะ รวมทั้งความต่างกนัในเร่ืองกระบวนการจดัการเรียนการสอน      
ของครู 

 2. สาเหตุท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ครูผูส้อนอาจช้ีนําผูเ้รียนมากเกินไป และไม่ 
ยอมให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจตั้งแต่เร่ิมตน้ ในทางตรงกันข้ามครูผูส้อน    
อาจละเลยไม่สนใจผูเ้รียนมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทาํให้ผูเ้รียนบางคนท่ีมีศักยภาพ         
ดอ้ยกว่าเพ่ือนสมาชิก 

 3. ผูเ้รียนบางคนขาดทกัษะความสามารถทางภาษาในการทาํภาษาองักฤษโครงงาน
จาํเป็นท่ีครูผูส้อนต้องกระตุ้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้ศ ักยภาพให้มากท่ีสุด การกระจายกลุ่ม
ความสามารถของผูเ้รียนก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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 สรุป ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทั้ งกับตัวครูและนักเรียน ในการเรียนการสอนภาษา 
องักฤษโครงงาน ปัญหาสาํคัญท่ีสุดก็ควรจะเป็นท่ีครูในการท่ีจะต้องปรับพฤติกรรมการเรียน       
การสอนแบบใหม่ ดังน้ี 1) เน้นการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปแบบปฏิบัติงานจริง 2) ส่งเสริม           
การทาํงานเป็นกระบวนการ 3) เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ให้คาํปรึกษา หรือบอกแหล่งคน้ควา้
ขอ้มลูใหแ้ก่นกัเรียนได ้4) เป็นผูค้อยตรวจสอบนกัเรียนอยา่งมียทุธว์ิธี 
 
การวดัผลและการประเมนิโครงงาน 
 การประเมินในโครงงานเป็นการวดัผลประเมินผลผูเ้รียน และการประเมินโครงงาน
โดยรวมซ่ึงสามารถประเมินได้ทั้ งกระบวนการ และผลสําเร็จ การประเมินผลสามารถทาํได ้       
ดว้ยผูเ้รียนเด่ียวๆ ทาํเป็นกลุ่ม หรือทาํทั้งหอ้ง 
 ไรเบ และวิดอล (Ribe and Vidal, 1993: 82 - 90) กล่าวว่า การวดัผลประเมินผล          
ผูเ้รียนเป็นส่ิงจาํเป็น เน่ืองจากตอบสนองนโยบายของระบบการศึกษา และเป็นเคร่ืองมือของ
กระบวนการเรียนรู้ภาษา ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีอิสระในการวาง
แผนการทาํงาน นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูส้อนได้เห็นถึงปัญหา และเข้าใจความรู้สึกของผูเ้รียน           
ในวิธีการทาํงานท่ีแตกต่างกัน ส่ิงท่ีประเมินไม่ใช่เพียงแต่ความถูกตอ้งทางภาษาเพียงอย่างเดียว            
แต่ไดร้วมไปถึงประเด็นสาํคญัต่างๆ ในโครงงาน เช่น เน้ือหา ภาษาการนาํเสนอ รวมทั้งปัจจยัท่ี
ไม่ใช่ภาษา เช่น ความพยายาม จุดประสงค ์ทศันคติ การพฒันาทางสติปัญญา เป็นตน้ 
 การวัดผลประเมินผลในระหว่างการดําเนินงานหรือกระบวนการ  (Formative 
assessment) สามารถทาํไดโ้ดยรูปแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือแสดงข้อมูลยอ้นกลบัในขั้นตอนต่างๆ ของ
โครงงานคาํถามควรเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัผลงาน กระบวนการ เน้ือหา วิธีการเรียน 
และการนาํเสนอ 
 2. บนัทึกประจาํวนั (Diaries) เพ่ือตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนเอง เช่น การวางแผน 
การทาํงาน ความคิด อุปสรรคต่างๆ ในการทาํโครงงาน 
 3. จดหมาย (Letter) ซ่ึงแสดงความเป็นส่วนตวัมากข้ึน 
 4. การสัมภาษณ์ (Interviews) ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน และยงัช่วยให้ผูเ้รียน 
เพ่ิมปฏิสมัพนัธท์างวาจาดว้ย อาจเป็นการพดูคุยในกลุ่ม เพ่ือใหเ้ป็นธรรมชาติมากข้ึน 
 การวดัผลประเมินผลทา้ยสุดหรือประเมินผลสาํเร็จ (Summative assessment) สามารถ
ทาํไดใ้นรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
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 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามว่าผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีตั้งไว ้
หรือไม่ 
 2. สํารวจส่ิงท่ีทาํได ้(Can – do techniques) เพ่ือสอบถามส่ิงท่ีเรียนรู้ไป และส่ิงท่ี
ตอ้งการจะเรียน เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัโครงงานต่อไป 
 3. แบบทดสอบ (Formal test) ซ่ึงเน้ือหาควรสอดคลอ้งกบัภาระงานในโครงงาน และ
รูปแบบเป็นท่ีคุน้เคยของผูเ้รียน 
 การประเมินโครงงานโดยรวม นอกจากจะทาํการประเมินโดยผูเ้รียน และผูส้อนแลว้ 
ยงัสามารถทาํได้โดยผูเ้รียน อภิปรายกลุ่ม โต้วาที อาจเชิญผูส้ังเกตการณ์มาประเมินด้วย โดย           
ผูส้งัเกตการณ์ ควรมีขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานว่าอะไรเกิดข้ึนในระหว่างทาํโครงงาน เช่น การบนัทึก
การสงัเกตการณ์ และบนัทึกของผูเ้รียน เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ในการประเมิน ซ่ึงผูส้ังเกตการณ์ตอ้ง
เน้นในประเด็นดา้นภาษา เน้ือหา ปริมาณ งานท่ีผลิตออกมา ความต่อเน่ืองของภาระงาน การมี      
ส่วนร่วม และการใชส่ื้อศนูยก์ลางการเรียนรู้ นอกจากน้ีสามารถบนัทึกเทปวิดีทศัน์ หรือบนัทึกเทป 
 นอกจากน้ีแนวคิดท่ีน่าสนใจของสุชาติ วงศสุ์วรรณ (2542: 24 - 25) กล่าวว่า แนวทาง
ประเมินการปฏิบติัโครงงานของผูเ้รียน เป็นการประเมินตามสภาพจริง มีกรอบการประเมิน ดงัน้ี 
 1. ประเมินการแสดงออกถึงผลการเรียนรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณภาพ 
จริยธรรม และค่านิยม รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทาํงาน และผลงาน 
 2. ประเมินอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินโครงงาน ประเมินตามสภาพจริง    
และเป็นธรรมชาติ 
 3. ประเมินจากผลงาน การทดสอบ แบบบันทึกต่างๆ ในการสังเกต ความรู้สึก               
การสมัภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และหลกัฐานอ่ืนๆ 
 4. ประเมินโดยตวัผูเ้รียนเอง เพ่ือน ครู ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  
 จากแนวคิดการประเมินการปฏิบติัโครงงานของ ไรเบ และวิดอล รวมทั้งแนวคิด       
การประเมินโครงงานของสุชาติ วงสุวรรณ พบว่าการวดัผลประเมินการปฏิบัติโครงงานนั้ น 
นอกจากใช้วิธีวดัอย่างเป็นทางการ เช่น การทดสอบแลว้ ยงัสามารถใชว้ิธีการวดัผลประเมินผล 
อยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือวดัไดท้ั้งกระบวนการของการปฏิบติัโครงงาน และผลงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ เจนีซีและอปัเซอร์ (Genesee and Upshur, 1996: 75 - 138) ท่ีไดก้ล่าวถึงวิธีต่างๆ ใน
การประเมินผลท่ีไม่ใชก้ารทดสอบ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การสังเกตในห้องเรียน (Classroom observation) เป็นวิธีพ้ืนฐานของวิธีประเมิน         
วิธีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นวิธีศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และทักษะท่ีสามารถสังเกตได้ เช่น การสังเกต
เหตุการณ์ กิจกรรมและปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน ในการปฏิบติัโครงงาน ผูส้อนสามารถบนัทึกและ
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ประเมินการใชท้กัษะภาษาของผูเ้รียน โดยสังเกตการณ์ สาธิต หรือการอธิบาย เก่ียวกบัโครงงาน
ของผูเ้รียน การบนัทึกทาํไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 
 1.1 การบนัทึกแบบบรรยายเหตุการณ์ เร่ืองราว (Anecdotal record) สามรถบนัทึก
เหตุการณ์ท่ีอาจคาดไม่ถึงได ้
 1.2 การตรวจสอบตามรายการและมาตราส่วนประมาณค่า (Checklist and Rating 
scale) มีความเฉพาะเจาะจงกว่า มีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนกว่า มีเกณฑ์ในการสังเกตและประเมิน       
การแสดงออกของผูเ้รียน หรือกิจกรรมการสอนชัดเจนกว่า ทําให้ไม่เสียเวลาและสะดวกใน            
การบนัทึก 
 2. แฟ้มงานและการประชุม (Portfolio and Conference) แฟ้มงานเป็นวิธีประเมินท่ี
แสดงความกา้วหน้า ความพยายาม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน แฟ้มงานมีประโยชน์
ดงัน้ี 
  2.1  เป็นการบนัทึกพฒันาการทางภาษาอยา่งต่อเน่ือง 
  2.2  เป็นการประเมินการเรียนรู้โดยภาพรวม 
  2.3  แสดงถึงความกา้วหนา้ของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งลึกซ้ึง 
  2.4  เปิดโอกาสใหเ้รียนรู้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและตั้งจุดมุ่งหมาย 
  2.5  ส่งเสริมการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างผูเ้รียน เพ่ือนร่วมห้อง ผูป้กครอง 
และนกัการศึกษาอ่ืนๆ  
  2.6  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะภาษาท่ีหลากหลาย 
 ตวัอย่างการประเมนิผลโครงงาน 
 เฮนส์ (Haines, 1989: 8 - 9) ไดก้ล่าวถึงการประเมินโครงงานเป็นระยะ ดงัน้ี 
 1. ระหว่างการดาํเนินโครงงาน (During the project) 
  1.1 การตรวจสอบ โดยครูควรทาํอย่างรอบคอบ เช่น ประเมินว่านักเรียนกาํลงั
เรียนรู้อะไร จดบันทึกภาษาท่ีผิดพลาด พิจารณาส่วนไหนท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  ตรวจสอบ           
การร่วมมือทาํงานระหว่างกลุ่ม หรือคู่ 
  1.2 การใชรู้ปแบบบนัทึก ดงัตวัอยา่งขา้งล่าง ซ่ึงแสดงเป็นตาราง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5  การบนัทึกการปฏิบติัโครงงานเป็นระยะโดยกลุ่มผูเ้รียนทาํการบนัทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  Haines Simon, ro ects or the  assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons 
Ltd., 1989), 9. 
 
ตารางท่ี  6 รูปแบบการบนัทึกของผูส้อน โดยบนัทึกการปฏิบติัโครงงาน ดา้นความกา้วหน้า และ

ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ในแต่ละคร้ัง 
 
วนัที ่ กลุ่ม ขั้นตอนที ่ บันทกึ  การบรรลุวตัถุประสงค์ ความสําเร็จ ความล้มเหลว 

5 th Oct    
 
    
 
 
 
12 th Oct      

A 
 
B 
 
 
C 
….. 

2 
 
2 
 
 
3 
….. 

เป็นการอภิปรายท่ีน่าสนใจ : นักเรียนทีส่วนร่วมทุกคน 
ปัญหา : การบนัทึกแผนการดาํเนินงานไม่สมบูรณ์ 
การแบ่งงานแต่ละภาระงานใชเ้วลานาน นักเรียนไม่สามารถ
ตกลงได้ว่าใครรับผิดชอบอะไร เป็นกลุ่มท่ีเร็วท่ีสุด: การ
อภิปราย ก่อใหเ้กิดระยะสั้นนกัเรียนกาํลงัดาํเนินการรวบรวม
ขอ้มลู 
................................................................................................. 
 

 
ท่ีมา  Haines Simon, ro ects or the  assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons 
Ltd., 1989), 9. 

roup  
Monday 5 th Oct      1. การอภิปรายเพื่อวางแผนรวบรวมขอ้มลู : โจสเป็นผูห้าขอ้มลูค่าใชจ่้าย 

                                    ในการเดินทางมาเรียน เขียนจดหมายเพื่อขอขอ้มลูวนัหยดุในสก๊อตแลนด ์
       2. ปัญหา : เวลาไม่เพียงพอในการดาํเนินการ / ไม่สามารถหาท่ีอยูข่อง 

                                    เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวแห่งสก๊อตแลนด ์

Monday 12 th Oct      …………………………………………………………………………   
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 1.3 การใชรู้ปแบบการบนัทึกในการอา้งอิงในการให้คะแนน โดยแสดงเป็นตาราง
ตวัอยา่งในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 รูปแบบการบนัทึกในการอา้งอิงการใหค้ะแนน 
 

ดา้นบวก ดา้นลบ 
1. นักเรียนสามารถพูดภาษาองักฤษไดม้ากข้ึน
กว่าการเรียนภาษาองักฤษปกติ 
2. อีเลนา และเอนา มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
มากข้ึน 
3. โจสแสดงถึงความเป็นผูน้าํดาํเนินการไดดี้ 
4 .  นัก เ รี ยนฝึกปฏิบัติ  และจัดทําต้นฉบับ  
การขอร้องแบบสุขภาพ 
5.  นักเรียนส่วนมากได้ฝึกทักษะการเขียน
จดหมาย 
6. นกัเรียนเรียนรู้คาํศพัทเ์ป็นจาํนวนมาก 

1. ไม่มีนกัเรียนในกลุ่มใดเลยท่ีใชภ้าษาองักฤษ
ตลอดเวลา 
2.  งานเขียนมีข้อผิดท่ี เป็นแบบพ้ืนๆ  เป็น
จาํนวนมากเกิน 
3. นกัเรียนจาํนวน 3 – 4 คนแทบจะไม่ทาํงาน
ใดเลย 
4. โครงงานตอ้งใหค้รูช่วยเตรียมการเป็นพิเศษ 
5.  ยากต่อการค้นหาข้อมูลแหล่งข้อมูล ท่ี
เหมาะสมกบัระดบั 

 
ท่ีมา  Haines Simon, ro ects or the  assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons 
Ltd., 1989), 9. 
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 2. หลงัการดาํเนินโครงงาน (After the project) 
 2.1 โดยการใชแ้บบสอบถาม ตามตวัอยา่งสรุปเป็นตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 8 รูปแบบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  Haines Simon, ro ects or the  assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons 
Ltd., 1989), 10. 
 
 2.2 อภิปรายถึงการปฏิบติัโครงงาน เช่น นกัเรียนพอใจโครงงานหรือไม่ นกัเรียนได้
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ บา้ง กิจกรรมใดท่ีน่าสนใจ และคิดว่าเป็นประโยชน์ท่ีสุด นักเรียนสามารถใช้
ภาษาดา้นใดเพิ่มข้ึนบา้งก่อนท่ีไดเ้รียน 
 สรุป  การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ  สามารถประเมินผลโดยคํานึงถึง               
การประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกับการดาํเนินงานโครงงานในตัวของโครงงานเอง          
อยู่แลว้ ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบ หรือประเมินไดเ้ป็นระยะ ในการปฏิบติัโครงงานครูตอ้งเป็น          
ผูเ้ตรียม หรือวางแผนแนวทางในการประเมินงาน โดยอาจจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด
รูปแบบ หรืเกณฑก์ารประเมินก็ได ้
 แหล่งข้อมูลการสร้างโครงงานภาษาองักฤษ 
 เฮนส์ (Haines, 1989: 11 - 12) ได้กล่าวถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโครงงาน โดยมีเน้ือหาหลกั พอสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. จะรวบรวมขอ้มลูอะไร 

1. นกัเรียนใหค้วามสนใจกบัหวัขอ้เร่ืองอยา่งไรบา้ง 
2. ในจาํนวน 6 กลุ่มมีกลุ่มใดบา้งท่ีร่วมงานกนัดว้ยดี 
 1 2 3 4 5 6 
3. ใชเ้วลาดาํเนินการนานเท่าไร 
4. นกัเรียนยอมรับการดาํเนินโครงงานว่าเป็นการช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้หรือไม่ 
 ยอมรับ  ไม่ยอมรับ 
5. ครูพอใจกบับทบาทของตนเองในการดาํเนินโครงงานหรือไม่ 
 พอใจ  ไม่พอใจ 
6. โครงงานควรจะไดรั้บการปรับปรุงเร่ืองใดบา้ง 
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  1.1 วสัดุส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร หนังสือ โฆษณา หนังสือแจง้ขอ้มูล 
ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ 
  1.2 อุปกรณ์บนัทึกเสียง เช่น เทปบนัทึกรายการเป็นภาษาองักฤษต่างๆ เพลงวิดีโอ 
สารคดี หรือรายการทางทีวี 
  1.3 ตวัอยา่งจริง เช่น รูปแบบจดหมาย แบบสอบถาม 
 2. ส่ิงท่ีอา้งอิง เช่น พจนานุกรม หนงัสือหลกัไวยากรณ์ต่างๆ แบบฝึกทกัษะอ่าน เขียน 
หนงัสือเก่ียวกบัประเทศองักฤษ อเมริกา 
 3. จะหาแหล่งขอ้มลูท่ีไหน 
  3.1  โดยการติดต่อกบับุคคล 
  3.2  ตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สาํนกังานท่องเท่ียว 
  3.3  ขอ้มลูจากสาํนกังานท่ีเป็นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ เช่น สถานทูต 
 4. เคร่ืองมือ 
  4.1  เคร่ืองมือพ้ืนฐาน เช่น ปากกา ดินสอ 
  4.2  เคร่ืองมือขนาดใหญ่ เช่น ช่างภาพ กลอ้ง กลอ้งวิดีโอ เคร่ืองพิมพดี์ด 
 5. การบนัทึกรวบรวม และจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ระหว่างครู และนกัเรียน 
 6. การทาํโครงงานรวบรวมแหล่งขอ้มลู (สาํหรับครู หรือนกัเรียนท่ีเก่ง)  
 ตามแนวคิดของ เฮนส์ ได้พูดถึงแหล่งข้อมูลไวค้รอบคลุม สรุปเป็นแนวคิดได้ว่า     
การทาํโครงงานใดๆ ควรมีขอ้คาํนึงถึงเร่ืองแหล่งขอ้มูลให้ชดัเจน โดยการจดัเก็บรวบรวมให้เป็น
หมวดหมู่ และดาํเนินการร่วมกนัระหว่างครู นักเรียน โดยมีการวางแผนดาํเนินการ และติดต่อกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะดาํเนินการเป็นขั้นตอนแบบโครงงานดว้ยก็ได ้
 การนําเสนอโครงงานภาษาองักฤษ 
 บาํรุง  โตรัตน์ (2543: 2) ไดก้ล่าวถึง การนาํเสนอโครงงานผ่านส่ือคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต หมายถึงการนาํเสนอส่วนหน่ึงของโครงงาน หรือโครงงานทั้งหมด เช่น แบบฝึกหัด 
(Exercises) ท่ีครูสร้างข้ึนผลงานเขียนของนักเรียน (Writing Project) การแสดงกิจกรรมบทบาท
สมมุติ (Role Play) การแสดงละคร (Drama) หรือแมแ้ต่บทเรียนหรือเอกสารการสอนท่ีครูสร้างข้ึน 
เช่น ใบคาํสอน (Sheets) คาํบรรยายของบครู กาํหนดส่งงาน บทเพลงประกอบโครงงาน ในแผ่น 
CD หรือแผน่ดิสก ์หรือนาํเสนอบนอินเตอร์เน็ตโดยนาํไฟละแสดงบน Website เช่น Website ของ
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถคลิกเข้าไปทาํกิจกรรมการเรียนต่างๆ เช่น การทาํแบบฝึกหัด
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เพ่ิมเติม หรือแมแ้ต่เขา้ไปดู เพ่ือทบทวนบทเรียน เขา้ไปชมหรือดูกิจกรรมต่างๆ เช่น วีดิทศัน์ละคร
นกัเรียนท่ีบนัทึกเทปไวต้ลอดจน งานเขียนของกลุ่มนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลั 
 ฟิลลิปส์ และคณะ (Phillips and groups, 1999: 13) ได้เสนอถึงการตดัสินใจ เม่ือ
ตอ้งการตาํเสนอโครงงานดว้ยขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งการนาํเสนอใคร พ่อ แม่ เพ่ือน ครู นกัเรียน หรือสู่สาธารณชน 
 2. ท่ีไหน ในหอ้งเรียน หอประชุม โรงละคร กลางแจง้ หอ้งบนัทึกวิดีโอ 
 3. อย่างไร การจัดแสดงผลงาน ถือเป็นการเปิดตัว หรือการแสดงเกร่ินนําก่อนโดย    
เป็นการจัดแบบแสดงนิทรรศการศิลปะแนวใหม่ พร้อมทั้งส่งบตัรเชิญแขก มีการจดัเคร่ืองด่ืม        
และของว่างเตรียมไว ้และพดูคุยจากการท่ีเป็นจิตกรในการจดันิทรรศการก่อน 
 การฉายวิดีโอ ให้ชมทาํเสมือนหน่ึงเป็นชมภาพยนตร์ท่ีโรงหนัง โดยมีการทาน
ขา้วโพดคัว่ หรือ ไอศกรีม 
 การแสดงเหตุการณ์ เช่น งานแสดงบนเวที ก็ควรจะให้มีการส่งบตัรเชิญ หรือรายการ
พร้อมทั้งจดัอาหารเคร่ืองด่ืม 
 ทั้งนักเรียนและครูควรทาํแบบสอบถาม หรือมีการตามหาผูม้าชม ซ่ึงบรรยายถึง         
งานแสดง และเป็นผูท้ราบขอ้มลูมากท่ีสุด โดยการจดัรางวลัใหด้ว้ย 
 พรรณี  บัวโต (2542: 18) กล่าวถึงการนาํเสนอโครงงาน หลงัจากท่ีสมาชิกทุกกลุ่ม     
ได้ผลงานขั้นสุดท้าย (End Project) จากการทาํภาษาองักฤษโครงงานตามแผนปฏิบติังานของ        
แต่ละกลุ่มเสร็จส้ินแลว้ครูผูส้อนพร้อมดว้ยผูเ้รียน ตอ้งจดัเตรียมสถานท่ี ซ่ึงอาจจะเป็นห้องเรียน
หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม ในหรือนอกอาคารเรียน เพ่ือจดัเตรียมการนาํเสนอผลงาน (Presentation) 
ของกลุ่มสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ีควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียนในโรงเรียนทุกคนได้
รับทราบ และหากมีความพร้อมด้านสถานท่ีก็ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนโดยทั่วไปเขา้ชมการนํา 
เสนองาน รวมทั้งจดัให้มีการชมนิทรรศการ (Display) เก่ียวกบัการทาํภาษาองักฤษโครงงานใน
บริเวณท่ีนาํเสนอผลงานดว้ย 
 สรุป การนาํเสนอโครงงานนับเป็นส่ิงสําคัญในการท่ีส่งเสริมความสําเร็จ และให้
กาํลงัใจแก่ผูเ้รียนได้มองเห็นภาพลกัษณ์การทาํงานของตนและยงัได้เข้าสู่สายตาผูท่ี้เก่ียวข้อง            
ซ่ึงในการนาํเสนอท่ีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของผูเ้รียน และครูร่วมกนั และท่ีสาํคญั
ควรใหเ้ป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจ ดว้ยส่ือ และเทคโนโลย ี

 วิธีสอนแบบลาํดบัขั้นตอนในโครงงาน ฟรายด ์-บูธ (Fried – Booth, 1986: 47)  
 ฟรายด ์-บูธ ไดน้าํเสนอเป็นรูปแผนภูมิซ่ึงช้ีให้เห็นถึงการไดท้กัษะทางภาษาในแต่ละ
กิจกรรมดงัน้ี 
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  ขอ้มลูท่ีครูให ้
  ขอ้มลูท่ีนกัเรียนให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 วิธีสอนแบบลาํดบัขั้นตอนภาษาองักฤษโครงงาน 
ท่ีมา  Fried - Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press, 1986), 47. 

การเขียนจดหมาย เขียน
เช้ือเชิญ เขียนเพ่ือนดั

หมาย 

การนาํเสนองานเขียน 
เช่น บนัทึกประจาํวนั

กรณีศึกษา 

การจดบนัทึก 
การเขียนบท 

วตัถุประสงคโ์ครงงาน 

การนาํเสนอผลงานและ
รายงาน 

การทาํงานกลุ่มการ
สอนกลุ่มเล็กและ
ขอ้มูลยอ้นกลบั 

การติดต่อกบั
ภายนอกและ        
การสัมภาษณ์ 

การปฏิบติัสัมพนัธ์
กบัชุมชนอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็น

ทางการ 

งานรายบุคคลโดยการ
ใชเ้อกสารอา้งอิงและ

อ่ืนๆ 

ทกัษะการเขียน 

ทกัษะพดู 

การอภิปราย การ
เจรจาการคน้หาขอ้มูล 

ทกัษะพดู 

แนะนาํวตัถุประสงค ์

การเตรียมขั้นตอน การเย่ียมชม การประชุม การวิจยั
ขอ้มูล เชิญวิทยากรภายนอก 

ทกัษะพดู 

โครงสร้างคาํถาม
คาํตอบอย่างเป็น
ทางการท่ีใชก้บั
วิทยากรภายนอก 

อ่านกวาดสายตาอ่าน
เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ
อ่านทั้งหมดขอ้มูลท่ี

ไม่ใชถ้อ้ยคาํ 
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  บญัชีรายการทกัษะยอ่ย ของฟรายด ์-บูธ (Fried – Booth, 1986: 49 - 51) 
 ฟรายด์- บูธ (Fried – Booth, 1986: 49) ไดก้ล่าวถึง การท่ีจะให้โครงงานนั้นพฒันา      
เราจะต้องเขียนเป็นรายการทักษะย่อยก่อน เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความสอดคลอ้งในการได้มาซ่ึง          
การปฏิบติัโครงงาน และความสมัพนัธท์างภาษา ดงัแสดงตวัอยา่งเป็นตารางท่ี 10,11,12 และ 13 
 

ตารางท่ี 9 รูปแบบบญัชีรายการทกัษะยอ่ย 
 โครงงานกบัชั้น.............................................................วนัท่ี................................................ 

ทกัษะพดู ทกัษะฟัง ทกัษะอ่าน ทกัษะเขียน 
การกล่าวเร่ิม 
การแถลง, แจง้เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 
การขอขดัจงัหวะ 
การขอโทษ 

หวัขอ้โดยรวม การอนุมาน 
ลาํดบัเกตุการณ์ 
อ่านกวาดสายตา 
อ่านหาขอ้มลูเฉพาะ อา้งอิง 
ขอ้มลูท่ีไม่ใชถ้อ้ยคาํ 

บนัทึก 
จดหมายทางการ 
จดหมายไม่ทางการ 
คาํแนะนาํ คาํสัง่ 

ท่ีมา  Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 49. 
 
ตารางท่ี 10 บญัชีรายการทกัษะยอ่ยของ การพดู และการฟังท่ีใชใ้นการปฏิบติัโครงงาน 
 

ทกัษะ / กิจกรรม นยัสาํคญัท่ีใชใ้นโครงงาน 
แสดงบทบาทสมมติสั้นๆ 
แสดงบทบาทสมมติยาวข้ึน 
 
 
สถานการณ์จาํลอง 
วิดีโอท่ีไม่ไดอ้อกอากาศ 
การออกตรวจ (ครูเป็นศนูยก์ลาง) 
เชิญวิทยากรภายนอก 
การอภิปราย แบบปิรามิด 
ใชบ้ตัรแนะท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้ 
ปฏิบติัการทางภาษา 

การสมัภาษณ์บนทอ้งถนน 
การเผชิญหนา้กบัแบบตวัต่อตวั 
การสร้างความมัน่ใจสาํหรับสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงต่อ 
ความเขา้ใจในเน้ือหา 
การเนน้การฝึกภาษาเฉพาะ 
รูปแบบการสนทนาปราศรัย 
ประสบการณ์ในการลอกเลียนแบบ โดยลาํพงั 
การระลึกถึงลกัษณะของการสนทนาภาษาทางกาย 
การจดัการกบัการฝึกภาษาดว้ยตนเอง 
การเผชิญหนา้กบัฝ่ายตรงขา้ม การคดัคา้น 
การฝึกซกัถาม 

ท่ีมา  Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 49. 
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ตารางท่ี  11 บญัชีรายการทกัษะการอ่านท่ีตอ้งสมัพนัธก์นัในการปฏิบติัโครงงาน 
 

ทกัษะ  นยัสาํคญัท่ีใชใ้นโครงงาน 
การอ่านภายในชั้นเรียน 
การอ่านโดยรวมทั้งหมด 
การอ่านอา้งอิง 
การอ่านขอ้มลูท่ีไม่ใชถ้อ้ยคาํ 

การสรุปเอกสารท่ีอ่าน 
การสรุปเอกสารท่ีอ่าน 
พจนานุกรม สารานุกรม หนงัสือแนะนาํขอ้มลู 
ตารางเวลา สถิติ แผนท่ี 

ท่ีมา  Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 50. 
 
ตารางท่ี 12 บญัชีรายการทกัษะการเขียนท่ีใชใ้นการปฏิบติัโครงงาน 

 

ทกัษะ  นยัสาํคญัท่ีใชใ้นโครงงาน 
การจดบนัทึก 
 
การเขียนจดหมายทางการ /           
ไม่ทางการ 
 
 
 
การเขียนป้ายนิทรรศการ 
การเขียนโดยใชค้าํพดูตรง และออ้ม 
ความเหมาะสมของตวัพิมพ ์และ
การคดัลอก 

การบนัทึกขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และการไปปฏิบติัจริง 
คาํร้องขอเขา้เยีย่ม ขอวิทยากร ขอขอ้มลู 
การไต่ถาม 
การเชิญ 
การขอบคุณ 
การจดัแสดงบนผนงั 
บนวิดีโอ 
บนวิทย ุ
การออกแบบสอบถาม 
การนาํเสนอและรูปแบบสาํหรับลงทา้ยผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา  Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 50. 
 
 ฟรายด ์-บูธ (Fried – Booth, 1986: 50) ไดเ้สนอแนวทางเพ่ิมเติมในการแสดงรายการ
ทกัษะยอ่ยต่างๆ โดยการแสดงรายการแบ่งตามโครงสร้างภาษา และหน้าท่ีภาษา เพ่ือท่ีจะช่วยให ้
เราไดเ้ห็นถึงภาษาท่ีใชป้ฏิบติัโครงงาน ไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี  13 บญัชีรายการทกัษะยอ่ยตามโครงสร้างและหนา้ท่ีใชใ้นการปฏิบติัโครงงาน 

 

โครงสร้าง หนา้ท่ี ส่ือท่ีใช ้
I wonder / was wondering 
If/whether it is convenient/If would be 
convenient for you… 
Would you mind answering A few questions? 
Excuse me… 

การกล่าวเร่ิม 
การสมัภาษณ์ 
 
 
กลไกการขดัจงัหวะ 

บทบาทสมมติ 
บตัรคาํแนะ 
สถานการณ์จาํลอง 
 
บทบาทสมมติ 

ท่ีมา  Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 51. 
  

 สรุป การทาํเคา้โครงการสอนแบบลาํดบัขั้นตอน และตารางแสดงบญัชีทกัษะย่อยของ    
ฟรายด ์– บูธ ช่วยส่งเสริมให้เห็นถึงขั้นตอนการทาํโครงงาน และทกัษะท่ีใชใ้นการปฏิบติั ควบคู่ 
กบัการได้ภาษาท่ีต้องการลกัษณะงาน และยงัใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบภาษาท่ีไดใ้ชใ้น         
แต่ละโครงงานว่าสมัพนัธก์นัเช่นไร พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการทาํโครงงานอ่ืนๆ ต่อไป 
 

ความคดิสร้างสรรค์ 
1. ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 
 นกัการศึกษา และนกัจิตวิทยาหลายท่าน ใหค้วามหมายของคาํว่า ความคิดสร้างสรรค์
ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
 เดรฟดอลห์ (Torrance, 1962 ; citing Drevdalh) ให้นิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ 
ความสามารถของบุคคลในการสร้างผลผลิต หรือส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่เป็นท่ีรู้จกักนัมาก่อน           
ส่ิงเหล่าน้ีอาจเกิดจากการประมวลความรู้ต่างๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์แลว้นํามาเช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ ใหม่ๆ โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงสมบูรณ์แบบอย่างแทจ้ริงเสมอไป 
และอาจออกมาในรูปของผลิตภณัฑท์างศิลปะวรรณคดี วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งโภชนาการ 
เช่น การประกอบอาหารท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน หรือ ในรูปของกระบวนการ หรือ วิธีการ 
เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ก็ยอ่มถือไดว้่าเป็นความคิดสร้างสรรคเ์ช่นเดียวกนั 
 ซิมสัน (Torrance, 1962 ; citing Simpson) เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า เป็นความคิดท่ีผิดแผกแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา
สามญั และเป็นความคิดแบบต่างๆ ท่ีต่างออกไป ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นกระบวนการท่ีบุคคล
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สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ โดยมีแนวความคิดหรือสมมติฐานท่ีสามารถจะ
พิสูจน์ได ้และถ่ายทอดผลการพิสูจน์ออกมาจากการทดสอบหลายๆ คร้ังในแนวทางเดียวกนั 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1962) ให้ข้อสังเกตว่า มีความสามารถทางด้านสติปัญญา            
มากกว่า 24 ชนิด ท่ีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบใหญ่ๆ 3 ประการ ของความคิด
สร้างสรรค์ ไดแ้ก่ ความคล่องตวัในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และการคิดริเร่ิม 
(Original Thinking) 
 ความคล่องตัวในการคิด ไดแ้ก่ ความคล่องแคล่วในด้านการเกิดมีความคิด หรือ
อตัราเร็วของการเกิดแนวคิด และความคล่องแคล่วในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ต่างๆ หรือความสามารถในการนาํความรู้ต่างๆ ประสานสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัความยืดหยุ่น ไดแ้ก่ 
ความสามารถในด้านการตอบสนองหลายๆ แนวทาง รวมถึงความสามารถในการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงวิธีการเพ่ือแกปั้ญหาให้สาํเร็จลุล่วงไปไดค้วามคิดริเร่ิม ได้แก่ ความสามารถใน         
การสร้างส่ิงท่ีแปลกหรือแตกต่างไปจากเดิม และแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอ้ยา่งเฉลียวฉลาด 
 กิลฟอร์ด เช่ือว่า ความคล่องตวัในการคิด ความยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิมทั้งสาม
องค์ประกอบในความหมายดังกล่าว จะทาํให้เกิดการคิดท่ีแตกต่างออกไปได้ ซ่ึงยงัผลให้เกิด 
ผลงาน และกระบวนวิธีการใหม่ๆ ตลอดทั้งการคิดหลายๆ แนวทาง หรือคิดอเนกนัยให้ปรากฏ
ออกมา อนัเป็นลักษณะสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือความคิด
สร้างสรรค์ดงักล่าวน้ีเป็นการคิดหลายๆ แนวทาง ท่ีเรียกว่าการคิดอเนกนัย ซ่ึงประกอบด้วย          
ความคิดริเร่ิม ความสามารถในการจาํแนกแยกประเด็นความคิด ความคล่องตวัในการคิด ความ
ยดืหยุน่ และการสงัเคราะห์ เป็นประการสาํคญั 
 โครว และ โครว (Crow; & Crow, 1962) ให้ทศันะไวว้่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็น
จินตนาการของเด็กๆ ท่ีตอ้งการจะแสดงออกระหว่างการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
เด็กๆ จะเรียนรู้จากการเลียนแบบผูใ้หญ่ และในขณะเดียวกนันั้น ความอยากรู้ ความอยากเห็น จะทาํ
ใหเ้ด็กพยายามคน้หาความจริง และความถกูตอ้ง โดยการเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เขา้กบัความคิด
ของตนเอง 
 บรอนเนาสกี (Torrance, 1962 ; citing Bronnowsik, 1958) ไดใ้ห้ความหมาย หรือ
นิยามของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถของบุคคล ในดา้นการผลิตบางส่ิงบางอย่าง           
ท่ีแปลกใหม่ ไม่ซํ้าซอ้นกบัแบบของใคร และมีข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยท่ีไม่เคยปรากฏว่ามีมาก่อนเลย 
 สเปียรแมน (Spearman, 1931) ใหข้อ้สังเกตไวว้่า ความคิดสร้างสรรค์ นับว่าเป็นพลงั
จิตของมนุษยเ์พ่ือก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ข้ึนมา โดยการปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิง 
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ต่างๆ และสร้างความสัมพนัธ์ใหม่ท่ีกวา้งขวางยิ่งข้ึน และแสดงออกไม่เพียงแต่ความคิดเท่านั้น      
แต่ยงัแสดงถึงความพอใจ ความสบายใจ และความดึงดูดใจอีกดว้ย 
 ฌอง เปียเจต์ (วชัรา เล่าเรียนดี, 2547: 63 ; อา้งอิงจาก ฌอง เปียเจต์) นักจิตวิทยาชาว
สวิส กล่าวว่า เป้าหมายสาํคญัของการศึกษา คือ การสร้างคนให้เป็นผูท่ี้สามารถทาํส่ิงใหม่ๆ มิใช่
เพียงแต่เป็นผูค้อยลอกเลียนแบบผูอ่ื้น ตอ้งการคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัประดิษฐ ์และคน้ควา้
แสวงหาความรู้ 
 ปรีชา ธรรมา (2547: 31 – 32) กล่าวว่า การคิดของคนทัว่ไปมีการคิดเป็นของตนเอง        
มีอยู่บ่อยคร้ังท่ีอาจนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาได้ ทั้ งๆ ท่ีการคิดนั้ นมีรูปแบบของ
กระบวนการท่ีต่างไปจากความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ ยงัมิอาจจะจดัจาํแนกออกมาไดว้่าเป็น
ความคิดสร้างสรรคแ์ต่ประการใด แต่เป็นการคิดท่ีอยู่ในขั้นตอนท่ีอาจถือไดว้่าเป็นพ้ืนฐานรองรับ
หรือท่ีนาํเข้าสู่แนวทางของความคิดสร้างสรรค์ อนัเป็นท่ีหวงัหรือเป้าหมายสาํคญัของการคิดท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคล ดว้ยเหตุน้ี เม่ือเกิดปรากฏการณ์
อนัเป็นการคิดใดๆ ก็ตามท่ียงัไม่ถึงขั้นของการคิดตามกระบวนความคิดสร้างสรรค์ ก็ควรจะไดมี้
โอกาสใหแ้สดงออกมา เพราะมิฉะนั้นแลว้จะเป็นการสกดักั้นมิให้ความคิดสร้างสรรค์ไดป้รากฏ         
ให้เห็น และนับว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายอย่างมากโดยเฉพาะสาํหรับผูรั้กเสรีภาพในการคิดเป็น            
ชีวิตจิตใจ  
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (สุวิทย ์มลูคาํ, 2547 ; อา้งอิงจาก เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ ) 
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความจาํเป็นของนักบริหารท่ีมีภาวะผูน้าํแห่งความสาํเร็จ  เราจะ
เห็นคนเก่ง คนดี หลายระดบัท่ีประสบความลม้เหลว เพราะขาดความคิดสร้างสรรค์ และความคิด
สร้างสรรค์ มิใช่พรสวรรค์ แต่อยู่ท่ีการเรียนรู้ ทกัษะและการฝึกฝน หากเราพฒันาศกัยภาพของ
สมองในส่วนของ ความคิดสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ เราจะพบว่าทุกๆ ปัญหามีคาํตอบดีๆ ท่ี
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมรอเราอยูเ่สมอ 
 สุดารัตน์ เกยุราพนัธุ์ (สุวิทย ์ มูลคาํ, 2547 ; อา้งอิงจาก สุดารัตน์ เกยุราพนัธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถึงเวลาแลว้ท่ีคนไทยจะตอ้งคิดให้เก่ง คิดให้
สร้างสรรค์ คิดให้เท่าทนัสภาพบริบทโลกท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป โดยตระหนักว่าโลกาภิวฒัน์
เคล่ือนมาแลว้ และรอชา้ไม่ได ้คนไทยทุกคนจาํเป็นตอ้งคิดให้เป็น มิใช่เพียงวิ่งตามโลกเท่านั้น ถา้
เราไม่คิด คิดผดิ หรือคิดไม่เป็น เราจะไม่สามารถอยูร่อดอยา่งมีศกัด์ิศรีไดใ้นอนาคต 
 ประภสัสร เสวิกุล (สุวิทย ์  มูลคาํ, 2547) นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย   
กล่าวว่า การเสริมสร้างระบบความคิด ตลอดจนการพฒันาทางความคิด เพ่ือท่ีจะกา้วไปสู่การเป็น      
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ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ทั้งต่อตัวของ         
คุณเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติบา้นเมืองโดยรวม 
 อรรถเจษฐ ์ สุขสาสน์ (2530: 15 – 17) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถ
ในการคิดส่ิงต่างๆ แปลกๆ ใหม่ๆ ไม่ซํ้ า แบบอย่างท่ีมีอยู่แลว้ เป็นกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึน หลาย
ทิศทาง หลายลกัษณะ 
 เกรียงศกัด์ิ   เจริญวงศศ์กัด์ิ (2537: 3- 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง  
ความคิดแง่บวก การกระทาํท่ีไม่ทาํร้ายใคร และความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ นั้น
ตอ้งเป็นส่ิงใหม่ ใชก้ารได ้และมีความเหมาะสม 
 สุวิทย ์  มูลคาํ (2547: 9) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางความคิด       
ท่ีมีความสาํคญัต่อเด็ก ทาํใหเ้ด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์ หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ ความคิดสร้างสรรค์ คือ พลงัทางความคิดท่ีเด็กๆ ทุกคนมีมาแต่
กาํเนิด หากไดรั้บการกระตุน้ การพฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรค์ จะทาํให้เด็กเป็นคนมีอิสระทาง
ความคิด มีความคิดท่ีฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดเ้สมอ 
 จากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ท่ีกล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองท่ีมีอยู่ในตนเอง ซ่ึงสามารถเรียนรู้ทกัษะและฝึกฝนให้
สูงข้ึนไดโ้ดยการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และใชท้กัษะกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ช่วยพฒันาความคิดของนักเรียนให้กลา้แสดงออก รวดเร็ว ไม่อยู่นอกกรอบ มีการเปล่ียนแปลง
แปลกใหม่ อาจจะอยูใ่นรูปของกระบวนการคิด พฤติกรรมท่ีแสดงออก หรือผลผลิต 
 
ตารางท่ี  14  สรุป การสงัเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์

 

คาํนิยาม สรุปการสงัเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
กระบวนการคิด 

กระบวนการทางสมองของบุคคลท่ีแสดงออกในลกัษณะ
ความสามารถในการคิดไดอ้ยา่งหลากหลาย หลายทิศทาง
เป็นความคิดอเนกนยั  มีความคิดท่ีแปลกใหม่ 

ความคิดสร้างสรรคท่ี์เป็นลกัษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล 

ความสามารถของบุคคลในการคิดเช่ือมโยงสมัพนัธข์อง
ส่ิงเร้าต่างๆ และความสามารถในการจินตนาการ 

ความคิดสร้างสรรคท่ี์เป็นลกัษณะ
ของผลผลิตหรือช้ินงาน 

ลกัษณะของผลผลิตท่ีแปลกใหม่หรือส่ิงประดิษฐท่ี์แปลก
ใหม่ 
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2. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการคดิสร้างสรรค์ 
 1. รูปแบบโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด (Guilford’s dimensional model)           
เจ พี  กิลฟอร์ด (J.P Guilford, 1954) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกา กลุ่มจิตมิติ (Psychologist) ท่ีมี
ช่ือเสียง และรู้จกักนัดีเก่ียวกบังานการศึกษาของเขาดา้นสติปัญญาของมนุษย ์เขาไดค้ดัคา้นความ
คิดเห็นของ ชาร์ล  สเปียร์แมน (Charles Spearman) ท่ีเห็นว่าทฤษฎีองคป์ระกอบเด่ียว องคป์ระกอบ
สองตวั และองคป์ระกอบหลายชนิดไม่สามารถท่ีจะอธิบายความสามารถเฉพาะ (Specific Abilities)  
และไดเ้สนอมิติของโครงสร้างทางสติปัญญาของมนุษย  ์ท่ีเรียกว่า Structure of intellect หรือ               
เรียกยอ่ว่า SI ประกอบดว้ยสามมิติ (Three Dimensional Model) ไดแ้ก่ 
 มิติท่ี 1 ด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึง วตัถุ หรือ ข้อมูลต่างๆ ท่ีรับรู้ใช้เป็นส่ือ
ก่อใหเ้กิดความคิด เน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี   
  1.1  เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ (Figural Content) ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆ ซ่ึง
สามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสมัผสั แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ  
   1.1.1 การเห็น  (Visual) 
   1.1.2  การไดย้นิ ( Auditory) 
   1.1.3  สญัลกัษณ์ (Symbolic) 
  1.2  เน้ือหาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic content) ได้แก่ ตัวเลข ตวัอกัษร และ
สัญลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึน เช่น พยญัชนะ ระบบจาํนวน ซ่ึงตามปกติเม่ืออยู่ตามลาํพงัจะปราศจาก
ความหมาย แต่เน่ืองจากเราตั้งความหมายข้ึน จึงใชส่ื้อความหมายได ้
  1.3  เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic Content) ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมกัจะอยู่ในรูป
ความหมาย ซ่ึงแทนดว้ยถอ้ยคาํหรือรูปภาพท่ีมีความหมาย 
  1.4  เน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior content) ได้แก่ ส่ิงท่ีไม่ใช่ถอ้ยคาํเป็น       
การแสดงออกของมนุษย ์เจตคติ ความตอ้งการ รวมถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล บางคร้ังเรียกว่า 
สติปัญญาทางสงัคม (Social intelligence) 
 มิติท่ี 2  ดา้นปฏิบติัการ (operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึง
ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ชนิด ดงัน้ี 
  2.1  การรับรู้และการเขา้ใจ (cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์
ในการรับรู้ และทาํความเขา้ใจ กบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบๆ ตวั 
  2.2  การจาํ (Memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย ์ในการสะสม
เร่ืองราว หรือข่าวสาร และสามารถระลึกไดเ้ม่ือเวลาผ่านไปในปี ค.ศ.1988  กิลฟอร์ดไดแ้บ่งความ
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จาํเป็นเป็น 2 ชนิด คือ ความจาํท่ีบนัทึกไว ้(Recording) และ ความจาํเป็นท่ีเก็บไวใ้นความจาํระยะ
ยาว (Retention) 

  2.3  การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้า และแสดงออกมาไดห้ลายๆ แบบ หลายวิธี ความคิดประเภทน้ีมีความสาํคญัต่อความคิด
สร้างสรรค ์ 
  2.4  การคิดเอกนัย (Convergent thinking) เป็นความสามารถท่ีเน้นเร่ืองความ
ถกูตอ้งของคาํตอบท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นคาํตอบท่ีดีท่ีสุด 
  2.5  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินส่ิงท่ีรับรู้ จาํได ้
หรือ กระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
 มิติท่ี 3  ดา้นผลผลิต หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานมิติดา้นเน้ือหา 
และดา้นปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนัเป็นผลผลิต เม่ือสมองรับรู้วตัถุ/ขอ้มูล ทาํให้เกิดการคิดในรูปแบบ
ต่างๆ กนั ซ่ึงสามารถใหผ้ลออกต่างๆ กนั 6 ชนิด ดงัน้ี 
  3.1  แบบหน่วย (Units) เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั และมีความแตกต่างจาก        
ส่ิงอ่ืน ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ 
  3.2  แบบกลุ่ม (Classes) เป็นกลุ่มของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการร่วมกนั 
  3.3  แบบความสัมพนัธ์ (Relations) เป็นการเช่ือมโยง 2 ส่ิงเข้าด้วยกัน เช่น 
เช่ือมโยงลกูโซ่ เช่ือมโยงคาํ เช่ือมโยงความหมาย 
  3.4  ระบบ (System) เป็นแบบแผน หรือการรวมหน่วยจาํพวกของขอ้มูลข่าวสาร 
หรือการแสดงความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นของส่วนปรกอบ ซ่ึงอาจเป็นทฤษฎี หลกัการ   
  3.5 การแปลงรูป (Transformation) เป็นการเปล่ียนแปลงการหมุนกลบั การขยาย
ความขอ้มูลจากสภาพหน่ึงไปยงัอีกสภาพหน่ึง เป็นต้นว่าการให้คาํจาํกดัความใหม่ หรือการคิด
แปลงขอ้มลูข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้เสียใหม่  
  3.6  การประยกุต ์(Implication) เป็นผลการคิดท่ีคาดหวงั หรือการทาํนายจากขอ้มูล
ท่ีกาํหนดให ้  
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โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด 
 

 
ภาพท่ี 9 แบบจาํลองโครงสร้างสติปัญญาของ เจ พี  กิลฟอร์ด   
ท่ีมา : Guilford  J.P.(1988) Some  change  in  the  structure  of  intellect  model . p.3 
 
 2. ทฤษฎขีองอ ีพอล ทอร์แรนซ์  ( E. Paul Torrance)   
 ทอร์แรนซ ์(Torrance, 1962: 3) มีความเช่ือว่า การศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น กล้าคิด กล้าแสดงออก  จะช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มท่ี ทอร์แรนซ์ได้นิยามคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นกระบวนการของ
ความรู้สึกไวต่อปัญหา ส่ิงท่ีขาดหายไป ส่ิงท่ีไม่ประสานกนั แลว้เกิดความพยายามในการสร้าง
แนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และเผยแพร่ผลท่ีไดใ้ห้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ และเขา้ใจอนัเป็น
แนวทางคน้พบส่ิงใหม่ต่อไป เขาได้ใชแ้นวคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) มาเสนอเป็น
องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1.  ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว และสามารถสร้างคาํตอบไดใ้นปริมาณมากในเวลาจาํกดั 
 2. ความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาํตอบไดห้ลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 
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 3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะของความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา และไม่ซํ้ากบัความคิดท่ีมีอยูท่ัว่ไป   
 ทอร์แรนซ ์ไดเ้สนอกระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค ์โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
 1. การคน้หาขอ้เท็จจริง (Fact – Finding) เร่ิมจากความรู้สึกกงัวล สับสน วุ่นวายข้ึน       
ในใจแต่ยงัไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดคืออะไร 
 2. การคน้พบ (Problem – Finding) พิจารณาดว้ยความมีสติ จนเขา้ใจรู้ถึงความกงัวล 
วุ่นวาย สบัสน และพบว่านัน่คือปัญหา 
 3. การคน้พบแนวคิด (Idea – Finding) คือ การตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ เพ่ือทดสอบความคิด 
 4. การคน้พบคาํตอบ (Solution – Finding) ทาํการทดสอบสมมติฐาน จนสามารถพบ
คาํตอบ  
 5. การยอมรับผลท่ีไดจ้ากการคน้พบ (Acceptance – Finding) ยอมรับขอ้คน้พบท่ีเป็น
คาํตอบ และพฒันาแนวคิดต่อไปว่าส่ิงท่ีคน้พบไดจ้ะนาํไปสู่การเกิดแนวคิด และการคน้พบใหม่
ต่อไป ท่ีเรียกว่า new challenge  
 ทอร์แรนซ ์(Torrance, 1979) ไดเ้สนอหลกัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
 1. การส่งเสริมใหเ้ด็กถาม และให้ความสนใจต่อคาํถามท่ีแปลกๆ ของเด็ก และเขายงั
เน้นว่า พ่อแม่หรือครูไม่ควรมุ่งท่ีคาํตอบท่ีถูกแต่เพียงอย่างเดียว เพราะในการแกปั้ญหา แมเ้ด็ก      
จะใชว้ิธีเดา หรือเส่ียงบา้ง ก็ควรยอม แต่ควรกระตุน้ใหเ้ด็กไดว้ิเคราะห์เพ่ือคน้หาเพ่ือพิสูจน์การเดา
โดยใชก้ารสงัเกต และประสบการณ์ของเด็กเอง 
 2. ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลางเม่ือเด็กแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองใด แมจ้ะเป็นความคิดท่ียงัไม่เคยไดย้ินมาก่อน ผูใ้หญ่ก็อย่าเพ่ิงตดัสินและ
ลิดรอนความคิดนั้น แต่รับฟังไวก่้อน 
 3. กระตือรือร้นต่อคาํถามท่ีแปลกๆ ของเด็กดว้ยการตอบคาํถามอย่างมีชีวิตชีวา หรือ
ช้ีแนะใหเ้ด็กหาคาํตอบจากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเอง 
 4. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่า และนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได้
เช่น จากภาพท่ีเด็กวาด อาจนาํไปเป็นลวดลายถว้ยชาม เป็นภาพปฏิทิน บัตรส่งความสุขเป็นต้น           
ซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กเกิดความภูมิใจ และมีกาํลงัใจท่ีสร้างสรรคต่์อไป 
 5. กระตุน้ และส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้
เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องเด็กท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปล่ียนบทบาทเป็น             
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ผูช้ี้แนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลงบ้าง แต่เพ่ิมการให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วย         
ตนเองมากข้ึน 
 6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู้ คน้ควา้อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ โดยไม่ตอ้งใชว้ิธีขู่ดว้ย
คะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นตน้ 
 7. พึงระลึกว่า การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก ต้องใช้เวลาพฒันาอย่างค่อย      
เป็นค่อยไป 
 8. ส่งเสริมใหเ้ด็กใชจิ้นตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย เม่ือเด็กมีจินตนาการท่ี
แปลกและมีคุณค่า 
 นิยาม และกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ คลา้ยกบั
การคิดแก้ปัญหาในส่วนของแบบวดัใช้วิธีการวดัในลักษณะของการคิดอเนกนัย และมุ่งเน้น         
การแกปั้ญหาโดยการเช่ือมโยงความคิด  แนวคิดและเทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของ  
ทอร์แรนซ ์ไดเ้ป็นแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีมีผูน้าํมาใชใ้นการวิจยัอยา่งแพร่หลาย 
 3. ทฤษฎีของวอลลาซ และโคแกน (Wallach  and  Kogan) 

 วอลลาซ และโคแกน ไดศึ้กษาคน้ควา้ และวิจัย เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ และ            
ไดนิ้ยามความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ส่ิงหน่ึง ไปยงั 
อีกส่ิงหน่ึงได ้วอลลาซและโคแกน ไดอ้ธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า  เกิดจาก
ความคิดใหม่ๆ โดยใช้การลองผิดลองถูก (Wallach and Kogan, 1975) เขาได้เสนอทฤษฎีว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการอนัหน่ึง ซ่ึงอยู่ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองอาการท่ี        
ส่ิงเร้า กบัการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อกนั ทาํใหเ้กิดการระลึกได ้ซ่ึงถา้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง
แสดงปฏิกิริยาต่อเน่ืองกนัไปไดม้ากก็ย่อมระลึกได้มาก ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะระลึกได ้         
มากหลายแง่มุม หลายทิศทาง (Divergent thinking) ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ต ํ่าจะระลึกไดน้้อย        
การระลึกได้มากย่อมจะมีโอกาสในส่ิงท่ีผูอ่ื้นระลึกไม่ได ้ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจเป็นไปโดย
ความบงัเอิญ หรือจงใจกไ็ด ้

 ตามทฤษฎีของ วอลลาซ และโคเกน ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการโยงความ  
สมัพนัธร์ะหว่างมโนทศัน์ต่างๆ ท่ีบุคคลสร้างสมมาจากการเรียนรู้นัน่เอง การท่ีบุคคลจะมีความคิด
สร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด ย่อมข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเช่ือมโยงมโนทศัน์ของตนเขา้กบั    
ส่ิงใหม่ให้มากท่ีสุด แสดงว่าประสบการณ์และการเรียนรู้มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย ์ 
กระบวนการคิดสร้างสรรคจ์าํแนกเป็นลาํดบัขั้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขั้นเตรียมงาน (Preparation) เป็นขั้นของการเตรียมตวั การศึกษาปัญหา จดัเตรียม
ขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินงาน ขอ้มูลระบุปัญหา ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
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ตลอดจนความรู้ ความเขา้ใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเตรียมไวส้าํหรับการแกปั้ญหา ยกตวัอย่าง เช่น 
นักประดิษฐ์คิดคน้คนสาํคญัของโลก ไมเคิล ฟาราเดย ์(Michael Faraday) มีความสนในเก่ียวกบั
แม่เหล็กกระแสไฟฟ้า จึงทาํการเก็บรวบรวมความรู้เก่ียวกบัแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า เกิดเป็น
ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้าข้ึน 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลของแต่ละบุคคลนั้น สามารถกระทาํไดใ้นหลายๆ วิธีแตกต่าง
กนั เช่น บางคนชอบฟังผูอ่ื้นพูด บรรยาย แต่ไม่ชอบการอ่าน บางคนชอบทั้งฟังและอ่าน บางคน
ชอบสังเกตการกระทาํของผูอ่ื้น (On the Job Training) ในขณะท่ีบางคนชอบลองทาํเองแบบลอง 
ผดิลองถกู (Trial Error) 
           2. ขั้นฟักตวั (Incubation) เป็นขั้นของการเก็บสะสม ครุ่นคิด ทบทวนปัญหา ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล ความรู้ และปัญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยู่ บางคร้ังขั้นตอนน้ีอาจเป็น      
ขั้นตอนของความสับสนวุ่นวายกับข้อมูล ทั้งเก่าและใหม่ ทาํให้ไม่สามารถขมวดความคิดได ้         
จึงตอ้งปล่อยความคิดไวเ้งียบๆ เพ่ือให้เกิดการขบคิดจนกระทัง่ไดค้าํตอบท่ีตอ้งการ ซ่ึงระยะของ
การฟักตวัน้ีจะยาวนานเพียงใดจะข้ึนอยูก่บัความมุ่งมัน่ท่ีจะหาคาํตอบ สมาธิ ตลอดจนขอ้มลูท่ีมีอยู ่  
         3. ขั้นจรรโลงใจ หรือขั้นความคิดกระจ่าง (Inspiration or Illumination) เป็นขั้นท่ี 
ความสบัสนไดผ้า่นการเรียบเรียง จดัลาํดบัและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ ทาํให้
เกิดแนวทาง มองเห็นทางในการแกปั้ญหา พบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ความรู้และแนวทาง    
ในการแก้ปัญหา สามารถกาํหนดสมมติฐานของปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเช่น อาร์คิมิดิส            
คน้พบสูตรกลศาสตร์เร่ือง การลอยตวั (Buoyancy) เม่ือลงอาบนํ้ าในอ่างท่ีมีนํ้ าเต็มอยู ่เป็นตน้   
         4. ขั้นการปรับปรุงหรือขั้นพิสูจน์ (Revision or Verification) เป็นขั้นของการปรับปรุง 
ปรุงแต่ง ส่ิงท่ีค้นพบให้สมบูรณ์ และดียิ่งข้ึน ทาํการทดสอบหรือพิสูจน์ในส่ิงประดิษฐ์ใหม่  
ทบทวนจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว  ้ พิจารณาผลงานอย่างรอบคอบ เปรียบเทียบผลดีผลเสีย ทดสอบ
ความสัมพันธ์กับคําตอบท่ีพบถึงความเหมาะสม มีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงหรือดัดแปลงหรือไม่              
การพิสูจน์ความจริงทดสอบจนเป็นท่ีแน่ใจ แลว้จึงตั้งเป็นกฎเกณฑ ์แนวความคิด หรือวิธีแกปั้ญหา
แบบใหม่ 
 การศึกษาวิจยัของ วอลลาซ และโคแกน ทั้งในเร่ืองของแบบวดั หรือชุดการสอนจะ            
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัแนวคิด และเทคนิคของทอร์แรนซ์  มีความต่างกันในเร่ืองของกระบวน            
การวดัท่ียงัไม่ชดัเจนทาํใหไ้ม่ค่อยนิยมนาํแนวคิดไปใชใ้นการวิจยั  
 .  ทฤษฎกีารคดิสร้างสรรค์ของเดอโบโน (Edward De Bono) 
 เดอโบโน เป็นนกัจิตวิทยาท่ีไดเ้สนอแนวคิด และเทคนิคในเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์
ว่าเป็นความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดเดิม ซ่ึงปิดกั้นแนวคิดอยู่ทาํให้เกิดแนวคิดอ่ืน 
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และนํามาพฒันาเพ่ือใช้แก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ได้ เดอ โบโน อธิบายความคิดของมนุษย์และ
บญัญติัศพัทก์ารคิดไว ้2 ลกัษณะคือ  
 1. Vertical Thinking เป็นลักษณะการคิดเชิงเหตุผล  เป็นการคิดเชิงตรรก                      
(Logical  Thinking) การคิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดพิเคราะห์ (Critical  Thinking) และการคิดระเบียบ          
วธีิวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) 
 2. Lateral  Thinking เป็นลกัษณะของการคิดออกไปจากขอบเขตของความคิดเดิม         
ซ่ึงปิดกั้นแนวความคิดใหม่ การคิดแบบน้ีเรียนว่าการคิดนอกกรอบ เป็นการคิดท่ีช่วยใหเ้กิดแนวคิด
ใหม่หลายๆ อยา่ง ก่อใหเ้กิดการคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
 เดอโนโบ เสนอว่า  กระบวนการคิดในสองลกัษณะน้ีไม่ได้แยกกนัอย่างอิสระ แต่        
การคิดทั้งสองลกัษณะมีความสมัพนัธ ์และสนบัสนุนกนัในการนาํความคิดไปสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 
โดยเสนอกระบวนการคิดออกเป็นระยะต่างๆ 2 ระยะ คือ 
 การคิดระยะท่ี 1 (First - Stage Thinking) เป็นระยะของกระบวนการคิดนอกกรอบ 
(Lateral  Thinking) เป็นการคิดใหเ้กิดแนวคิดในการพิจารณาปัญหา  เพ่ือจะไดก้าํหนดให้ชดัเจนว่า
ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร  และสามารถแสวงหาแนวคิดมาสร้าง หรือก่อกาํเนิดความคิด (Generating 
Ideas) ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา 
 การคิดระยะท่ี 2 (Second-Stage Thinking) เป็นระยะของกระบวนการคิดในกรอบ 
(Vertical  Thinking)  หมายถึง เม่ือใชก้ระบวนการคิดระยะท่ี 1 แลว้จะทาํใหเ้กิดการสร้างแนวคิด  
(Generating  Ideas) จะนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาการคิดในระยะน้ีจะเป็นการทดสอบแนวคิดต่างๆ  
ท่ีได้จากการคิดระยะท่ี  1 ว่าแนวคิดใดมีความเหมาะสม และสามารถนํามาพัฒนาใช้ใน                
การแกปั้ญหาท่ีตอ้งการได ้
 การพฒันากระบวนการคิดของเดอโบโน (Edward De Bono,1995) 
 เอด็วาร์ด เดอโบโน ไดพ้ฒันากระบวนการคิดแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (Five stager of   
thinking) ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 กาํหนดเป้าหมาย (TO) เป็นขั้นกาํหนดเป้าหมายของการคิดและต้องระบุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการอ่านอยา่งชดัเจน เป้าหมายแบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1. เป้าหมายท่ีตอ้งการไปไดถึ้งหรือใหบ้รรลุ เช่น การแกปั้ญหา 
  2. เป้าหมายท่ีตอ้งการรู้ให้ชดัเจน ถูกตอ้งสมเหตุสมผล เป้าหมายดงักล่าวน้ีไม่ใช่
การแกปั้ญหา 
 ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มลู (LO) เป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และให้ขอ้มูล
ไดม้ากเพียงพอ 
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 ขั้นท่ี 3 สร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ (PO) เป็นขั้นการทาํข้อมูลท่ีรวบรวมมาสร้าง
ทางเลือกอย่างหลากหลาย และเป็นทางเลือกท่ีอาจเป็นไปได ้ขั้นตอนน้ีมีความสาํคญั เพราะเป็น
ส่วนเช่ือมโยงระหว่างขั้นท่ี 1 , 2 และ 3, 4 
 ขั้นท่ี 4  เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นขั้นของการเลือก หรือประเมินทางเลือกจาก         
ขั้นท่ี 3 โดยใหไ้ดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ๆ ต่อไปน้ี 
  4.1 พิจารณาทางเลือกต่างๆ  
  4.2 ชัง่นํ้ าหนกั ขอ้มลู โดยดูขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ผลกระทบและถกูทาง 
  4.3 ตดัสินเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 ขั้นท่ี 5 ลงมือปฏิบติั เป็นขั้นการนาํทางเลือกสู่การปฏิบติั และเป็นการปฏิบติัทางชอบ
หรือถกูทาง 
 วิธีและเทคนิคการสอนเพ่ือพฒันาการคิด 
 วิธีและเทคนิคการสอนเพ่ือพฒันาการคิดจากการรวบรวม (Edward de Bono,1991: 6) 
มีหลายวิธี ดงัน้ี 
 1. วิธีออสโมซิส (Osmosis) วิธีน้ีใชก้บัผูส้อนท่ีมีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด และตอ้งใช้
เวลานานในการสอน ผูเ้รียนจึงมกัไม่นิยมใชก้นัแพร่หลาย 
 2. วิธีสอนดว้ยปัญญา (Intelligent teaching) เป็นวิธีสอนท่ีใชก้ารถามคาํถาม กาํหนด
กิจกรรมใหเ้รียนทาํ เนน้การวิเคราะห์ การแยกแยะขอ้มลู ปัญหาของการใชว้ิธีน้ีก็คือ ครูขาดทกัษะ
การคิด หรือมีทกัษะแต่มีไม่เพียงพอ 
 3. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นวิธีท่ีใชม้ากในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
ครูตอ้งมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ จึงจะสามารถสอนผูเ้รียนใหคิ้ดได ้
 4. การสร้างสถานการณ์ (Simulation) เป็นวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์ให้ผูเ้รียนเล่น
หมากรุก หมากฮอสส์  ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ีผูเ้รียนตอ้งมีกลยทุธ ์มีการวางแผน เลือกและตดัสินใจ 
แต่พบว่าในชีวิตจริงนั้นไม่สามารถหาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถเล่นหมากรุก หมากฮอสส์ไดท้ั้งหมด 
วิธีการน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 
 5. การอภิปราย (discussion) วิธีน้ีใชก้บัอย่างแพร่หลาย โดยให้ผูเ้รียนอภิปรายปัญหา
หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงครูต้องพยายามหาวิธีกระตุ้นให้ผูเ้รียนทุกคนคิด มกัเป็นวิธีท่ีใช้กับ
เน้ือหาวิชาเป็นหลกั (Edward De bono, 1995 ,1991 : อา้งใน สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2545) 
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 5. ฮอลล แมน ( Hallman, 1971: 220-224 ) ให้ ขอ้เสนอแนะ เทคนิคการสอนเพื่อ
พฒันาการคิดสาํหรับผูส้อนโดยสรุป ดงัน้ี  
 1. ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ด ้วยความริเร่ิมของตนเอง จะเป็ นการกระตุ ้นให้ ผูเ้รียน 
อยากคน้พบ และอยากทดลอง  
 2. จดับรรยากาศในการเรียนรู้ แบบเสรี ให ้นกัเรียนมีอิสระในการคิดและการแสดง 
ออกตามความสนใจ และความสามารถของเขา ครูไม่ต ้องทาํตวัเป็ นเผด็จการทางความคิด    
 3. สนบัสนุนให ้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ เพ่ิมมากข้ึนไดด้ว้ยตนเอง  
 4. ย ัว่ยใุห ้ผูเ้รียนคิดหาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ จากเดิม            
ส่ งเสริมความคิดจินตนาการ ส่ งเสริมให ้คิดวิธีแกปั้ ญหาแปลกๆ ใหม่ ๆ     
 5. ไม่เข็มงวดกบัผลงาน หรือคาํตอบท่ีได ้จากการค ้นพบ การค ้นพบของนักเรียน              
ผูส้อนต ้องยอมรับว่า ความคิดผดิพลาดเป็ นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนได ้  
 6. ย ัว่ยใุห นกัเรียนคิดหาวิธีการหาคาํตอบหรือแกปั้ ญหาหลายๆ วิธี  
 7. สนับสนุนให้ นักเรียนรู้ จกัประเมินผลสัมฤทธ์ิ และความก้าวหน้ าของตนดว้ย        
ตนเอง มีความรับผดิชอบ และรู้จกัประเมินตนเอง พยายามหลีกเล่ียงการใช ้เกณฑ ์มาตรฐาน 
 8. ส่ งเสริมให ้นกัเรียนเป็ นผู ้ไวต่อการรับรู้ในส่ิงเร้า 
 9. ส่ งเสริมให ้นกัเรียนตอบคาํถามประเภทปลายเปิ ดท่ีมีความหมาย และไม่มี คาํตอบ         
ท่ีเป็นความจริงแน่ นอนตายตวั เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนได ้เตรียมความคิด และเคร่ืองมือในการแก ้
ปัญหาด ้วยตนเอง 

.  บลอนด  และ คลอสไมเออ ( launt and Klausmier, 19 5) เสนอวิธีส่ งเสริมให ้ 
ผูเ้รียนมีความคิดสร้ างสรรค ์ ไดด้งัน้ี  
 1. สนับสนุนและกระตุน้การแสดงความคิดหลายๆ ด ้าน ตลอดจนการแสดงออก
ทางอารมณ์   

 2.  เน้ นสถานการณ์ ท่ีส่ งเสริมความสามารถอนัจะนาํไปสู่ ความคิดสร้ างสรรค์            
เช่ น ความคิดริเร่ิม เป็ นต ้น ตลอดจนไม่ จาํกดัการแสดงออกของนักเรียนให้ เป็ นไปในรูปเดียวกนั
ตลอด  

3. อย่ าพยายามหล่ อหลอม หรือกาํหนดแบบให้ เด็กนักเรียนมีความคิด และมี
บุคลิกภาพเหมือนกับไปหมดทุกคน แต่ ควรสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตท่ีแปลกๆ ใหม่  ๆ  
ตลอดจนความคิดและวิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ ด ้วย  
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 4. อย ่าเขม้งวดกวดขนั หรือยึดมัน่อยู่กบัจารีตประเพณี ซ่ึงยอมรับการกระทาํหรือ
ผลงานอย ูเพียง 1 2 หรือ 3 อย ่างเท่ านั้น ส่ิงใดส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากแบบแผน เป็ นส่ิงผดิไปเสียหมด  
 5. อย ่าสนบัสนุน หรือให ้รางวลัแต่ เฉพาะผลงาน หรือการกระทาํ ซ่ึงมีผู ้ทดลองทาํ
เป็ นท่ีนิยมทาํกนัแล ้ว ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ ก็จะได ้มีโอกาสได ้รับรางวลั หรือคาํชมเชยดว้ย 
 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถเปรียบเทียบ
ขอ้มลูไดด้งัตารางท่ี  15 
 
ตารางท่ี  15  สรุป การสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยา 
 
ประเด็น   กิลฟอร์ด ทอร์แรนซ ์ วอลลาซ และ        

โคแกน 
เดอ โนโบ 

 
นิยาม ความคิดสร้างสรรค์

เป็นความสามารถทาง
สมองท่ีคิดไดห้ลาย
แนวทาง หรือการคิด
แบบอเนกนยั  
ประกอบดว้ยความคิด
คล่อง คิดยดืหยุน่           
คิดรอบคอบ                
คิดละเอียดลออ 

ความคิดสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการของ
ความรู้สึกไวต่อ
ปัญหาหรือส่ิงท่ีขาด
ตกบกพร่อง           
ขาดหายไปแลว้  
รวบรวมความคิด       
ตั้งเป็นสมมติฐาน  
ทดสอบสมติฐาน 

ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็น
เร่ืองของ
ความสามารถ             
ในการเช่ือมโยง
ความสมัพนัธส่ิ์ง
หน่ึงไปยงัส่ิงอ่ืนๆ
ได ้

ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็น
เร่ืองของการคิด
นอกกรอบ     
การสร้างแนว
การคิดใหม่  เพ่ือ
ใชใ้นการ
แกปั้ญหาได้
หลายแนวทาง 

กระบวน 
การเกิด
ความคิด
สร้างสรรค ์

ทฤษฎีแบบจาํลอง
โครงสร้างทางปัญญา 
เป็นการคิดแบบอเนก
นยั บุคลิกของผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรค ์
ไดแ้ก่  
1. สามารถสร้าง
ความคิด 
2. สามารถจดัรูปแบบ
ของความคิด 

กระบวนการเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย 
1. การคน้พบ
ขอ้เท็จจริง 
2. การคน้พบปัญหา 
3.การคน้พบแนวคิด 
4. การคน้พบคาํตอบ 
5. การยอมรับผลท่ีได้
จากการคน้พบ 

กระบวนการคิด
สร้างสรรค์
ประกอบดว้ย 
1. ขั้นเตรียมการ
เตรียมตวั การศึกษา
ปัญหา จดัเตรียม
ขอ้มลู 
2. ขั้นฟักตวั เป็น
ขั้นของการเกบ็
สะสม ครุ่นคิด  

กระบวนการคิด
สร้างสรรค ์ มี  2 
ระยะ  คือ 
1. การคิดระยะท่ี 
1 การคิดนอก
กรอบ 
2. การคิดระยะท่ี 
2 การคิดใน
กรอบ  หลงัจาก
นั้นพฒันา 
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ตารางท่ี  15  สรุป การสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยา (ต่อ) 
 

ประเด็น   กิลฟอร์ด ทอร์แรนซ ์ วอลลาซ และ        
โคแกน 

เดอ โนโบ 
 

 3. สามารถท่ีจะ
ยอมรับปัญหา 
4. สามารถท่ีจะ
ประเมิน    

 ทบทวนปัญหา 
3. ขั้นจรรโลงใจ
หรือขั้นความคิด
กระจ่าง เป็นขั้นท่ี 
ความสบัสนไดผ้า่น
การเรียบเรียง 
จดัลาํดบัและ
เช่ือมโยงความ 
สมัพนัธต่์าง  ๆเขา้
ดว้ยกนั 
4. ขั้นการปรับปรุง
หรือขั้นพิสูจน ์เป็น
ขั้นของการปรับ 
ปรุง ปรุงแต่งส่ิงท่ี
คน้พบใหส้มบูรณ์ 
และดียิง่ข้ึน 

แนวคิดเพ่ือ
นาํมาใช้
แกปั้ญหาตามท่ี
ตอ้งการ 

การวดั การวดัมุ่งวดัตวั
ประกอบในแต่ละ
หน่วยลกูบาศกต์าม
โครงสร้างทางสมอง  
( ความคิดอเนกนยั) 

วดักระบวนการคิด
โดยใชค้าํถามให้
ผูต้อบคิดไดม้ากท่ีสุด  
จากสถานการณ์ท่ี
กาํหนดใหมี้แบบวดั
มาตรฐานหลายชุด 

วดักระบวนการคิด
และมีแบบวดั
มาตรฐาน 

วดัผลผลิตจาก
ความคิดท่ีออก 
มาว่าแกปั้ญหา
ไดห้รือไม่ ยงัไม่
มีแบบวดั
มาตรฐาน 

การนาํ
ทฤษฎีไป
ใชใ้น
งานวิจยั 

ใชท้ฤษฎีในการสร้าง
หรือพฒันาแบบวดั
ความคิดสร้างสรรค ์

ใชท้ฤษฎีในการสร้าง
หรือพฒันาแบบวดั
ความคิดสร้างสรรค ์

ใชท้ฤษฎีในการ
พฒันาความคิด
สร้างสรรคแ์ต่ไม่
นิยมใช ้

นาํแนวคิดและ
เทคนิคใชใ้นการ
ฝึกอบรม
ทางดา้น 
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ตารางท่ี  15  สรุป การสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยา (ต่อ) 
 
ประเด็น   กิลฟอร์ด ทอร์แรนซ ์ วอลลาซ และ        

โคแกน 
เดอ โนโบ 

 
ปัญหา คุณภาพของแบบวดั คุณภาพของแบบวดั 

เช่น  สภาพความตรง
เชิงทาํนายและขาด
ความเป็นอิสระจาก
แบบวดัสติปัญญา 

คุณภาพของแบบ
วดั 

บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมยงั
ไม่มีแบบวดั
มาตรฐาน 

 
3. การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
 วิลเลียม (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2548: 33 – 34 ; อา้งอิงจาก William, 1980) เป็น
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาชาวอเมริกัน ได้เสนอแนวทางการสอน เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยเน้นถึงกลวิธีการสอนความคิดสร้างสรรค์ ท่ีช่ือว่า Williams’ Model รูปแบบ         
การสอนน้ี ไดด้ดัแปลง และปรับปรุงมาจากโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด เพ่ือนาํมา
ส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ ดา้นความรู้ ความรู้สึกและเจตคติให้กบันักเรียน และได้
สงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์แลว้สรุปเป็นกลวิธีการสอนไว ้17 วิธี ดงัน้ี 
 1. การสอน หมายถึง การสอนใหพิ้จารณาขอ้มูลในอีกแง่มุมหน่ึงท่ีผิดไปจากธรรมดา
คา้นกบัสามญัสาํนึกของคน หรือคา้นกบัความเช่ือเดิม ยากท่ีจะเช่ือ 
 2. การพิจารณาลกัษณะ หมายถึง การสอนให้คิดพิจารณาในมุมมองท่ีแปลกแตกต่าง 
ไปจากเดิม เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ต่นึกไม่ถึง 
 3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย หมายถึง การอุปมาอุปไมย การเปรียบเทียบ เทียบเคียง
ส่ิงต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธก์นั 
 4. การบอกส่ิงท่ีคลาดเคล่ือน หมายถึง การพิจารณาความคลาดเคล่ือนหรือส่ิงของท่ี
หายไปจากความเป็นจริง ความผดิปกติ ความไม่สมบูรณ์ของส่ิงต่างๆ 
 5. การใชค้าํถามย ัว่ย ุและกระตุน้ใหต้อบ หมายถึง การใชค้าํถามย ัว่ยุ กระตุน้ให้คิดให้
พยายามแสวงหาคาํตอบ หรือแนวคิดใหม่ๆ 
 6. การเปล่ียนแปลง หมายถึง การคิดหาวิธีการหรือโอกาสท่ีจะทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง หรือหาแนวทางใหม่ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิม 
 7. การเปล่ียนแปลงความเช่ือ หมายถึง การฝึกใหค้ลายความยดึมัน่จากนิสยัท่ีเคยชิน 
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 8. การสร้างส่ิงใหม่จากโครงสร้างเดิม หมายถึง การคิดส่ิงใหม่ท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า
กว่าส่ิงเดิม เช่น คิดเขียนคาํขวญัในวนัต่างๆ ใหมี้ความหมายมากกว่าเดิม 
 9. การคน้หาคาํตอบจากคาํถามท่ีกาํกวมไม่ชดัเจน หมายถึง การคน้หาขอ้มูล หรือคิด
เพ่ิมเติมจากส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ชดัเจน คลุมเครือ หรือยงัไม่สมบูรณ์ครบถว้นใหส้มบูรณ์ 
 10. การแสดงออกจากการหย ัง่รู้ หมายถึง การฝึกฝนการแสดงออกซ่ึงการหย ัง่รู้          
การรู้สึกนึกคิดจากจินตนาการใตส้มอง 
 11. การพฒันาคน หมายถึง ฝึกปรับเปล่ียนตนเองให้เหมาะสมกบัการพฒันา ฝึกคิด
พิจารณาขอ้มลูต่างๆ เพ่ือนาํมาเป็นแง่คิดพฒันาตนเองใหมี้แนวคิดหลากหลายยิง่ข้ึน 
 12. ลกัษณะบุคคลและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ศึกษาบุคคลต่างๆ    
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาถึงกระบวนการคิด บุคลิก ลกัษณะ ของบุคคลเหล่านั้นท่ีทาํ      
ใหเ้ขาสามารถสร้างสรรคผ์ลงานดีเด่น 
 13. การประเมินสถานการณ์ หมายถึง การฝึกคิดเพ่ือประเมินสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน และแนวโนม้ของส่ิงท่ีจะเกิดตามมา 
 14. พฒันาทกัษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การพฒันาทกัษะการอ่านอย่าง
สร้างสรรคเ์พ่ืออ่านจบัใจความ และขยายความคิดสร้างสรรคใ์หก้วา้งขวาง 
 15. พฒันาทักษะการฟังอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การพฒันาทักษะการฟังอย่าง
สร้างสรรค ์เพ่ือใหคิ้ดติดตาม และจดัระบบขอ้มลูไดใ้นแนวทางกวา้งขวาง และลึกซ้ึงกว่าเดิม 
 16. พฒันาทกัษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การพฒันาทกัษะการเขียนอย่าง
สร้างสรรค ์เพ่ือเกิดความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการในการเขียน 
 17. ทกัษะการมองภาพในมิติต่างๆ หมายถึง การพฒันาทกัษะทางจินตนาการมอง      
เห็นภาพในมิติต่างๆ ท่ีแปลกข้ึนไปกว่าเดิม ใหแ้สดงความคิดจากมุมมองท่ีแปลกใหม่ 
 เดวิส และ สกอตต (Divis; & Scott, 1971) พฒันาความคิดสร้างสรรค์ โดยการจดั             
การเรียนการสอน ดงัน้ี 
 1.  จดัใหมี้การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผูริ้เร่ิมข้ึนมาเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนทาํ
การสาํรวจ คิดคน้ ทดลองกระทาํ และตั้งขอ้สมมติฐานต่างๆ ข้ึนมา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะ
เรียนต่อไป 
 2.  จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเสรีภาพท่ีจาํเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์ อนั
ไดแ้ก่ เสรีภาพท่ีจะคิดคน้ สาํรวจตรวจสอบ ภายในขอบเขตแห่งความสนใจของนกัเรียน 
 3. ใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้มากกว่าปกติ เพ่ือให้ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ ความคิดตลอด 
ทั้งความหมายต่างๆ ไดค้รบถว้น โดยท่ีผูเ้รียนยอมรับว่าการเรียนการสอนเช่นน้ี ตอ้งอาศยัการบงัคบั
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ควบคุมตนเองอย่างเคร่งครัดมาก แต่จะเป็นการบงัคบัควบคุมตนเองท่ีให้ความเพลิดเพลินแก่ตน        
ในการเรียนไปพร้อมกนั 
 4. ใหน้กัเรียนหาความเก่ียวโยงระหว่างขอ้มูลต่างๆ โดยใชจิ้นตนาการ การคาดคะเน
ความสัมพนัธ์ การลองผิดลองถูกกับเร่ืองท่ีไม่น่าจะเก่ียวเน่ืองกัน ให้แสดงความคิดเห็น และ
พยายามปรับเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่างๆ ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 5. ควรหน่วงเหน่ียวการตดัสินใจ เพ่ือใหมี้โอกาสไดค้น้หาตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 
ต่อไปจนกว่าจะไดข้อ้ยุติท่ีถูกตอ้งจริงๆ ส่วนเร่ืองท่ีไดยุ้ติไปแลว้ หากจาํเป็นตอ้งทบทวนใหม่ๆ        
ก็ควรเปิดโอกาสใหด้าํเนินการได ้
 6. ส่งเสริมความยืดหยุ่นในด้านสติปัญญา โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักเรียน
สงัเกตเหตุการณ์ในแง่มุมต่างๆ โดยให้พลิกแพลง หรือเปล่ียนแปลงแนวทางท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
เช่น ใหน้กัเรียนนิยามปัญหาเสียใหม่ จดัหมวดหมู่ขอ้มูลเสียใหม่ มองหาความหมายใหม่ๆ และใช้
ขอ้มลูเก่าในแนวทางใหม่ เป็นตน้ 
 7. ใหน้กัเรียนแต่ละคนประเมินตนเอง เพ่ือให้ไดท้ราบความกา้วหน้า และสัมฤทธิผล
โดยไม่ตอ้งใชข้อ้สอบมาตรฐาน ทั้งน้ีเพราะขอ้สอบมาตรฐานโดยทัว่ไปไม่เหมาะท่ีจะใชก้บัการ
เรียนรู้ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละคน 
 8. สนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนท่ีมีความรู้สึกไดไ้วยิ่งข้ึนต่ออารมณ์ และความรู้สึก 
ของผูอ่ื้นต่อส่ิงเร้าภายนอก ต่อปัญหาบุคคลและสังคม เช่นเดียวกบัต่อปัญหาทางวิชาการ และต่อ
เร่ืองธรรมดา ตลอดถึงต่อเร่ืองท่ียงัไม่ทราบ 
 9. ให้นักเรียนได้ตอบคาํถามเชิงปฏิบัติแบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นคาํถามท่ีไม่มีคาํตอบ        
อยูก่่อนแลว้ แต่เป็นคาํถามท่ีไม่มีคาํตอบอยู่ก่อนแลว้ แต่เป็นคาํถามท่ีช่วยให้เกิดความพยายามคิด
เชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงจะนาํไปสู่การสาํรวจคน้ควา้ และความอยากรู้อยากเห็น 
 10. ใหน้กัเรียนจดักระทาํกบัวสัดุส่ิงของต่างๆ ขอ้คิดต่างๆ และเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือให ้
มีความเขา้ในกระบวนการเชิงสร้างสรรค ์
 11. ให้นักเรียนเขา้ใจสภาพความไม่แน่นอน ความสับสน และความคบัขอ้งใจและ
ยอมรับสภาพดังกล่าวน้ี จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาได ้ เพราะความพยายามเชิง
สร้างสรรค ์มกัเกิดจากสภาพท่ียุง่เหยงิไม่เรียบร้อยเหล่าน้ี และการลองจดักระทาํกบัสภาพนั้นๆ 
 12. สนับสนุนให้นักเรียนพิจารณาเร่ืองต่างๆ ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นองค์รวมมากกว่าท่ีเป็น
ส่วนย่อย หรือส่วนประกอบแต่ละส่วน เพราะทางท่ีจะนาํไปสู่กระบวนความคิดสร้างสรรค์นั้น     
จะไดม้าจากการพิจารณาเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นองคร์วม ท่ีช่วยใหมี้ความเขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 
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 อารี    รังสินนัท ์(2532: 50) ใหค้วามเห็นว่า คุณลกัษณะบางประการทางดา้นความคิด
สร้างสรรคท่ี์เด็กควรไดรั้บการส่งเสริม คือ 
  1. มีความอยากรู้อยากเห็น 
  2. มีความประหลาดใจ 
  3. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะทาํใหดี้ท่ีสุด 
  4. ชอบเดา ชอบตั้งสมมติฐาน 
  5. ตดัสินใจไดเ้ด็ดขาด 
  6. ชอบเส่ียงชอบผจญภยั 
  7. มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
  8. ช่างคิดช่างฝัน 
  9. มีอารมณ์ขนั 
  10. มีความมานะบากบัน่เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
  11. ไม่ชอบคลอ้ยตามผูอ่ื้นอยา่งง่ายๆ 
  12. ทาํงานเพื่อความสุขของตนเองโดยมิไดห้วงัผลตอบแทน หรือการยกย่องจาก
คนอ่ืน 
  13. มีความยดืหยุน่ทั้งความคิดและการกระทาํสามารถแกไ้ขดดัแปลงวิธีการและ
ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  14. มีความสามารถในการคิดอยา่งกวา้งขวาง 
  15. มีความคิดริเร่ิม 
 นอกจากน้ี ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: 47) ยงัไดก้าํหนดหลกัการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์คือ 
 1. ยอมรับและเอาใจใส่ต่อคาํถามแปลกๆ ของเด็ก พ่อ แม่ หรือครูไม่ตอ้งกลวัว่า             
การเดาของเด็กเก่ียวกับปัญหา และวิธีแก้ปัญหานั้นจะถูกหรือผิด แต่จะตอ้งช่วยกระตุ้นให้เด็ก      
ไดว้ิเคราะห์และค้นหาเพ่ือพิสูจน์การเดา โดยใชพ้ื้นฐานจากการสังเกต และประสบการณ์ของ           
เด็กเอง 
 2. ยอมรับและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของเด็ก 
 3. แสดงใหเ้ด็กเห็นว่าความคิดนั้นมีคุณค่า ทาํใหมี้การเสริมแรงภายในเกิดข้ึน 
 4. จดัเตรียมโอกาสเพ่ือการฝึกหัดหรือการเรียนรู้ โดยไม่ตอ้งประเมินผลเด็กอาจจะ
ตอ้งการเวลา ซ่ึงสามารถเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งคอยพะวงต่อการประเมินผล 



108 

 
 

 กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 339 – 340) เช่ือว่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ตอ้งมีความ
คล่องในการคิด ความยดืหยุน่ และความคิดท่ีเป็นของตวัเองโดยเฉพาะ ผูท่ี้มีลกัษณะสามประการ       
น้ีสูง ในกระบวนการคิดถือไดว้่า เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์สูง ซ่ึงครูผูส้อนสามารถฝึกให้
นกัเรียนเกิดความคิดเช่นน้ีได ้จากความคิดน้ีถา้นาํมาใชใ้นการเรียนการสอน จะสามารถส่งเสริม          
ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ด ้ซ่ึงมีแนวทางท่ีสนบัสนุนสามประการ คือ 
 1. การเปิดรับประสบการณ์ คือ ไม่ยึดถืออะไรท่ีตายตวั มีใจกวา้งในส่ิงท่ีสงสัยหรือ
คลุมเครือ และสามารถยอมรับขอ้สนเทศท่ีขดัแยง้กนั 
 2. มีศูนยร์วมแห่งการประเมินอยู่ภาพในตน โดยแต่ละบุคคลตดัสินดว้ยตนเองโดย
อิสระจากความกดดนัภายนอก 
 3. ความสามารถท่ีจะสัมผสักบัความรู้เบ้ืองตน้ และสังกปั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพ้ืนฐานความ
มัน่คงของบุคคล คุณค่าแห่งตน และความเป็นอิสระทางดา้นจิตใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์เกิดความงอกงามของการรับรู้แบบของชีวิต หรือการปฏิสัมพนัธ์ดา้นแรงจูงใจกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากน้ี วิธีการฝึกความคิดสร้างสรรค์เป็นไปในทาํนองให้ฝึกจินตนาการ เช่น          
การให้คิดตอบ “If … then” และในการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะก็
ตอ้งให้นักเรียนมีโอกาสได้ทาํ ไดท้ดลอง ไดส้ังเกตจริงๆ ส่วนความสร้างสรรค์ทางอ่ืนๆ เช่น 
ความสมัพนัธใ์นสงัคมและอ่ืนๆ วิธีท่ีไดผ้ลขณะน้ีคือ วิธีสอนแบบแกปั้ญหา 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2547: 68) กล่าวถึง เทคนิคและกิจกรรม เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด ดงัน้ี 
 1. การถามคาํถาม และการตอบ เทคนิคการใชค้าํถาม และการตอบนิยมนาํมาใชใ้น 
การพฒันาทักษะการคิดในดา้นการอ่าน และการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซ่ึงเทคนิคการถามตอบ
นอกจากครูผูส้อนสามารถนาํมาใชก้บันกัเรียนแลว้ ยงัสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
แบบร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใหน้กัเรียนในกลุ่มถามตอบกนั 
 2. การระดมสมอง เทคนิคการระดมสมองหรือระดมความคิดนาํมาใชเ้พ่ือให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นหลายๆ มุมมอง อาจจะนาํมาใชเ้พ่ือเช่ือมโยง ให้เหตุผลท่ีเป็นไปไดท้าํนาย 
คาดคะเน อา้งอิงและแกปั้ญหา เทคนิคการระดมสมองควรจดักลุ่มขนาดเลก็ (ไม่เกิน 15คน) ในกลุ่ม
จะตอ้งมีประธานกลุ่ม ผูจ้ดบนัทึก ประธานตอ้งคอยกระตุน้ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น       
ไปได ้ซ่ึงไม่ใช่การตดัสิน หรือวิจารณ์ 
 3. การใชเ้กม การแข่งขนั และทดสอบยอ่ยๆ 
 4. การโตว้าทีเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมีประโยชน์ให้การพฒันาทกัษะการคิด และการพูด
อยา่งหลากหลาย (ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยั ระดบัความรู้ของนกัเรียน) 
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 5. โครงงาน การทาํให้ทาํโครงงาน ช่วยพฒันาทักษะการคิดของนักเรียนได้เป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม โครงงานท่ีให้ฝึกควรมีลกัษณะ และประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี  เช่น  
การให้ออกแบบบางอย่าง ให้ศึกษาสาํรวจ วิจยั และทดลอง ให้เขียนเชิงสร้างสรรค์ เช่น เขียน
เรียงความ โคลง กลอน จดหมายและรายงาน ซ่ึงนักเรียนตอ้งรู้รูปแบบวิธีเขียนเหล่าน้ีดว้ย และ        
การใหผ้ลิตหรือสร้างช้ินงาน 
 สุวิทย ์    มูลคาํ (2547: 28 – 31) กล่าวว่า ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียน ครูผูส้อน ควรคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. กระบวนการคิด เป็นการสอนท่ีเพ่ิมทักษะความคิดด้านต่างๆ เช่นความคิด 
จินตนาการ ความคิดเอกนยั ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิด
แปลกใหม่ ความคิดหลากหลาย ความคิดยดืหยุน่ ความคิดเห็นท่ีแตกต่างและการประเมินผล 
 2. ผลิตผล เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เราเห็นหลายส่ิงหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด
ประสิทธิภาพ ทางความคิด การนาํความรู้ไปสู่การนาํไปใช ้จุดสาํคญัในการสอนว่า จะพิจารณา
เกณฑข์องผลผลิตอย่างไรนั้น ควรจะกาํหนดให้นักเรียนรู้จกัระบุจุดประสงค์ของการทาํงานรู้จกั
ประเมินการทาํงานของตนเองอย่างใช้เหตุผล มีความพยายาม และสามารถนาํไปปรับใชไ้ดใ้น           
ชีวิตจริง 
 3. องค์ความรู้พ้ืนฐาน เป็นการให้โอกาสนักเรียนไดรั้บความรู้ผ่านส่ือ และทักษะ     
หลายด้าน โดยใชป้ระสาทสัมผสั หรือความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และมีแหล่ง 
ขอ้มูลท่ีต่างกนั ทั้งจากหนังสือ ผูเ้ช่ียวชาญ การทดสอบดว้ยตนเอง และท่ีสาํคญัคือให้นักเรียน           
ไดส้ร้างความรู้จากตวัของเขาเอง 
 4. ส่ิงท่ีทา้ทาย การหางานท่ีสร้างสรรค ์และมีมาตรฐานใหน้กัเรียนไดท้าํ 
 5. บรรยากาศในชั้นเรียน การใหอิ้สระ ความยติุธรรม ความเคารพในความคิดเห็นของ
นักเรียน ให้นักเรียนมัน่ใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดท่ีแตกต่างจากครูผูส้อน หรือคิดว่า
ครูผูส้อนไม่ถูกต้อง ยอมให้นักเรียนลม้เหลวหรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอนัตราย) แต่ตอ้งฝึกให้
เรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดท่ีผา่นมา 
 6. ตวันักเรียน การสนับสนุนให้นักเรียน มีความเช่ือมัน่ตนเอง ความเคารพตนเอง 
ความกระหายใคร่รู้ 
 7. การใชค้าํถาม สนับสนุนให้นักเรียนถามคาํถามของเขา หรือครูผูส้อนใชค้าํถามนาํ
กระตุน้ใหคิ้ด 
 8. การประเมินผล หลีกเล่ียงการประเมินท่ีซํ้ าซาก หรือเป็นทางการอยู่ตลอด  
สนบัสนุนใหน้กัเรียนประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และประเมินร่วมกบัครูผูส้อน 
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 9. การสอนและการจดัหลกัสูตร การผสมผสานกบัวิชาการต่างๆ เพราะสามารถใชไ้ด้
กบัทุกวิชา ลองให้นักเรียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่มีคาํตอบท่ีดีท่ีสุด หรือคาํตอบท่ีตายแลว้ คาํตอบท่ี
คลุมเครือ หรือเปล่ียนแปลงได้ง่ายๆ ครูผูส้อนเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนและช่วยเหลือไม่ใช่เป็น          
ผูส้ัง่การ 
 10. การจดัระบบในชั้นเรียน ใหเ้ด็กไดค้น้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองให้มากข้ึน ปรับระบบ
ตารางเรียนให้ยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการ และความสามารถท่ีหลากหลาย จัดกลุ่ม           
การสอนหลายๆ แบบ เช่น จบัคู่ กลุ่มเลก็ กลุ่มใหญ่และสอนแบบเด่ียว นอกจากน้ี ควรจดัห้องเรียน
ให้แตกต่างกนัไปในแต่ละเวลา สถานท่ี เช่น บางห้อง บางเวลา ไม่มีท่ีนั่ง นั่งใกลก้นั นั่งขา้งนอก 
เรียนท่ีสนาม เป็นตน้ (อุษณีย ์ โพธิสุข, 2537: 89 – 92) 
 
4. องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคมี์หลายประการ ตามท่ีกิลฟอร์ด (อารี   รังสินนัท,์  
2531: 28  อา้งถึงใน  Guilford, 1982: 82) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมอง
ท่ีคิดได้กวา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลกัษณะความคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดแบบ
กระจาย (Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย  ความคิดริเร่ิม (Originality )  ความคิดคล่องแคล่ว  
( Fluency )  ความยืดหยุ่น ( Flexibility )ความคิดละเอียดลออ ( Elaboration) ซ่ึงอารี  พนัธ์มณี 
(2540: 33 – 41) ไดร้วบรวมความหมาย และลกัษณะขององคป์ระกอบเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง 4 ลกัษณะ พอสรุปได ้ดงัน้ี   
 
                 4. ความคิดละเอียดลออ     2. ความคิดคล่องแคล่ว  
                 ( Elaboration )            ( Fluency ) 

 
 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 
ของความคิดสร้างสรรค ์ 

   
 
   1. ความคิดริเร่ิม    3. ความคิดยืดหยุ่น 
   ( Originality    ( Flexibility ) 
 
 
 
ภาพท่ี 10 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความคิดสร้างสรรค ์
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 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
กิลฟอร์ด (อารี  พนัธ์มณี, 2545: 35 – 42; อา้งถึงใน Guilford, 1967: 145 – 151) 

กล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี   
1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัความคิดของ       

คนอ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากความคิดจากของเดิมท่ีมีอยู่แลว้
ให้แปลกแตกต่างจากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้เป็นส่ิงท่ีไม่เคยคาดคิด  ความคิดริเร่ิม 
อาจเป็นการนาํเอาความคิดเก่ามาปรับปรุง ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่  

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซํ้ ากันในเร่ือง
เดียวกนั แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ   

2.1  ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (Word  Fluency) เป็นความสามารถใน 
การใชถ้อ้ยคาํ 

2.2  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพนัธ์ (Association Fluency) เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยคาํท่ีเหมือน หรือคลา้ยกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ภายในเวลาท่ี
กาํหนด 

2.3  ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความ 
สามารถในการใชว้ลีหรือประโยค และนาํคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพ่ือใหไ้ดป้ระโยคท่ีตอ้งการ  

2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิด    
ในส่ิงท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก ําหนด เช่น ให้คิดประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ให้ได้มากท่ีสุด      
ภายในเวลาท่ีกาํหนดให ้ 
 3. ความยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง  ประเภทหรือแบบของการคิด โดยแบ่งเป็น  
 3.1  ความยดืหยุ่นท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ี
พยายามคิดไดห้ลายทางอยา่งอิสระ สามารถจดักลุ่มไดห้ลายทิศทาง หรือหลายดา้น  
 3.2  ความยืดหยุ่นทางการดดัแปลง (Adapter Flexibility)  หมายถึง ความสามารถ
ในการดดัแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ดา้น ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการ
แกปั้ญหาท่ีมีความยดืหยุน่จะดดัแปลงไดไ้ม่ซํ้ากนั  
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4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด เป็นขั้นตอน  
สามารถอธิบายให้เห็นภาพชดัเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบูรณ์ข้ึน ความคิดละเอียดลออ จดัเป็น
รายละเอียดท่ีนาํมาตกแต่งขยายความคิดคร้ังแรกใหส้มบูรณ์ข้ึน  

กิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์ (Guilford ; & Hoepfner, 1971: 125 – 143) ไดก้ล่าวว่าความคิด
สร้างสรรคต์อ้งมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 8 องคป์ระกอบ คือ  

1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) 
2.  ความคิดคล่องตวั (Fluency) 
3.  ความยดืหยุน่ (Flexibility)  
4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
5.  ความไวต่อปัญหา (Sensitivity of Problem)  
6.  ความสามารถในการใหนิ้ยามใหม่ (Redefinition)  
7.  ความซึมซาบ (Penetration)  
8.  ความสามารถในการทาํนาย (Prediction)  

เยลเลน และ เออร์บนั (วีณา  ประชากลู, 2547: 32 – 33 ;  อา้งถึงใน Jellen ; & Urban, 
1986: 141) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 

1.  ความคิดคล่องแคล่ว  
2.  ความยดืหยุน่  
3.  ความคิดริเร่ิม  
4.  ความคิดละเอียดลออ 
5.  การกระทาํท่ีแสดงถึงการเส่ียงตาย  
6.  การผสมใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เช่น การจดัรวมส่ิงต่างๆ ใหมี้ความต่อเน่ือง  

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ไดแ้บ่งความคิดออกเป็น 4 ประเภท  
คือ  ความคิดริเร่ิม  คือความคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา  ความคิดคล่องแคล่ว
คือคิดไดเ้ร็วไม่ซํ้าใคร  ความคิดละเอียดลออ  คือ มีความคิดในรายละเอียดมีขั้นตอน  และความคิด
ยืดหยุ่น คือ คิดดัดแปลงได้ไม่ซํ้ าใคร เรียกว่า เป็นลกัษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent  
Thinking) ซ่ึงแต่ละลกัษณะจะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการคิดสร้างสรรค ์ 
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5. แนวทางในพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรค์หลายๆ ทศันะแลว้ สามารถวิเคราะห์

และสังเคราะห์ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบ่งแยกได้ 4 ประเภทด้วยกัน อุษณีย ์โพธิสุข 
(2537, อา้งถึงใน สุวิทย ์ มลูคาํ : 21 – 22)  กล่าวไว ้สรุปไดว้่า  

 แนวทางในพฒันาความคิดสร้างสรรค์นั้น  มีนักวิชาการไดใ้ห้แนวทางในการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี   

 แอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson  and  other, 1970: 90) ไดใ้หค้วามคิดเห็นว่า ทุกคน 
เกิดมาพร้อมมีศกัยภาพทางการความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถพฒันาไดทุ้กระดบัอาย ุ และทุกสาขา   
ถา้จดัประสบการณ์ใหเ้หมาสมนอกจากน้ี  แมลแคนเลสส์  และอีวาน  (กรมวิชาการ, 2534: 14 – 15 
; อา้งอิงจาก Mcandless and Evans, 1976: 209 - 301)  ไดเ้สนอแนะว่า  ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พฒันาการได ้สนับสนุนความคิดของ เพียเจต์ท่ีว่า การพฒันาความคิดสร้างสรรค์เป็นเป้าหมาย      
ของการศึกษา ซ่ึงควรจะตอ้งสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน   

 อุษณีย ์  โพธิสุข (2537: 89 – 90) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ดงัน้ี   
 1.  กระบวนการคิด เป็นการสอนท่ีเพ่ิมทักษะความคิดทางดา้นต่างๆ เช่น ความคิด
จินตนาการ ความคิดอเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์   
ความคิดแปลกใหม่ ความคิดหลากหลาย  ความคิดยึดหยุ่น  ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  และ                
การประเมินผล    
 2.  ผลิตผล เป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นหลายส่ิงหลายอยา่งของการคิด เช่น  วิธีคิด ประสิทธิภาพ
ทางการคิด การนาํเอาความรู้ไปสู่การนาํไปใช ้ จุดสาํคญัในกาสอน ว่าจะพิจารณาเกณฑข์องผลผลิต
อย่างไรนั้น  ควรมีการกาํหนดให้นักเรียนรู้จกัการระบุจุดประสงค์ของการทาํงาน  รู้จกัประเมิน         
การทาํงานของตนเองอยา่งใชเ้หตุผล พยายามและสามารถปรับใชไ้ดใ้นชีวิตจริง  
 3. องค์ความรู้พ้ืนฐาน คือ ให้โอกาสเด็กไดรั้บความรู้ผ่านส่ือและทักษะหลายด้าน   
โดยใชป้ระสาทสมัผสั หรือความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  และมีแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั   
ทั้งจากหนังสือ ผูเ้ช่ียวชาญ การทดสอบดว้ยตนเองและท่ีสําคญัคือให้เด็กไดส้ร้างความรู้ด้วยตัว      
ของเขาเอง   
 4.  ส่ิงท่ีทา้ทายนกัเรียน  คือ หางานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีมาตรฐานใหเ้ด็กทาํได ้  
 5.  บรรยากาศในชั้นเรียน คือ ต้องให้อิสรเสรี ความยุติธรรม ความเคารพในความ
คิดเห็นของนักเรียน ให้เด็กมัน่ใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากครู หรือ       
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คิดว่าครูไม่ถูกต้อง ยอมให้เด็กลม้เหลวหรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอนัตราย) แต่ต้องฝึกให้เรียนรู้    
จากขอ้ผดิพลาดท่ีผา่นมา   
 6.  ตวันักเรียน คือ สนับสนุนให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ตนเอง มีความเคารพตนเอง
กระหายใคร่  
 7.  การใชค้าํถาม คือ ครูตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนถามคาํถามของเขา   
 8.  การประเมินผล ครูตอ้งหลีกเล่ียงการประเมินท่ีซํ้าซาก หรือเป็นทางการตลอด   และ  
สนบัสนุนใหเ้ด็กประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และประเมินร่วมกบัครู   
 9.  การสอนและการจดัหลกัสูตร ควรนาํไปผสมผสานกบัวิชาการต่าง ๆ เพราะสามารถ
ใช้ได้กบัทุกวิชา ลองให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีไม่มีคาํตอบท่ีดีท่ีสุดคาํตอบท่ีคลุมเครือ และ
เปล่ียนแปลงไดง่้าย ใหค้รูเป็นผูส้นบัสนุนและช่วยเหลือเด็กไม่ใช่ผูส้ัง่การและสอน   
 10. การจดัระบบในชั้นเรียน ให้เด็กไดค้น้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน ปรับระบบ
ตารางเรียนให้ยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการและความสามารถท่ีหลากหลาย จัดกลุ่ม           
การสอนหลาย ๆ แบบ เช่น จบัคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และสอนแบบเด่ียว นอกจากน้ี ควรจดัห้อง 
เรียนใหแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละเวลา สถานท่ี เช่น บางห้อง บางเวลา ไม่มีท่ีนั่ง นั่งใกลก้นั ไกลกนั 
นัง่ขา้งนอก เรียนท่ีสนาม เป็นตน้   
 ยทุธศาสตร์  ถนดัพงษ ์ (2538: 21)  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบงัคบัให้
เกิดได้แต่สามารถส่งเสริมให้เกิดข้ึนได้ และได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี    
 1.  จดัใหมี้ภาวะท่ีปลอดภยัทางจิต โดยคาํนึงถึงกระบวนการ 3 ประการ ไดแ้ก่   
 1.1  ยอมรับในคุณค่าของเด็กแต่ละคน  เคารพในความคิดเห็น และเช่ือมัน่ในตวัเด็ก
อยา่งไม่มีเง่ือนไข   

 1.2  สร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ไม่มีการวดัและประเมินผล เพ่ือทุกคนทาํงานดว้ย
ความสบายใจ ไม่ตอ้งห่วงหรือวิตกว่าจะไดค้ะแนนไม่ดี ทาํให้รู้สึกเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง   
กลา้แสดงออก ทั้งความคิดและการกระทาํอยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี   

 1.3  มีความเขา้ใจในผลงาน โดยเฉพาะการสร้างสรรคส่ิ์งแปลกๆ   
 2.  จดัใหมี้ภาวะท่ีเสรีในการแสดงออก เช่น การพูด การแสดงออกหรือการทาํส่ิงท่ีมี
ลกัษณะแปลก   
 สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติท่ีมีอยู่ในตัวเด็กทุกคน และสามารถ
ส่งเสริมให้พฒันาไดโ้ดยการสอน  ฝึกทกัษะ อบรม  และสร้างบรรยากาศกบัการจดัส่ิงแวดลอ้ม     
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ จะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดดี้คือ   
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 1.  การให้อิสระ การส่งเสริมความเป็นอิสระทางด้านความคิดและการกระทํา         
ให้เด็กไดมี้โอกาสเลือกคิดตดัสินใจ แสดงความคิดเห็น และผูใ้หญ่ยอมรับการตดัสินใจของเด็ก    
หากไม่เป็นการถกูตอ้ง ผูใ้หญ่ก็ควรคอยช้ีแนะใหแ้นวทางท่ีถกูตอ้ง  และดว้ยวิธีการประนีประนอม   
ยดืหยุน่ และปรับใหมี้ความเหมาะสม ไม่ใช่การบีบบงัคบั  ขู่เข็ญ  และใชอ้าํนาจให้เด็กยอมทาํตาม
ตอ้งสนบัสนุนใหเ้ด็กกลา้คิด กลา้แสดงออก และสามารถคิดสร้างสรรคไ์ด ้  
 2.  การสร้างความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ในตนเองมกัจะมีส่วนสนับสนุนให้เด็ก
ประสบความสาํเร็จไดม้าก ผูใ้หญ่พึงแสดงความช่ืนชมในส่ิงท่ีเด็กปฏิบติั พยายามส่งเสริมให้เด็ก
ประสบความสาํเร็จตามความสามารถ ขณะเดียวกนัการให้รางวลั การกล่าวชมเชย การให้กาํลงัใจ   
ซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง   
 3.  การตอบคาํถาม ความอยากรู้อยากเห็นเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัของเด็กท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์เด็กจะแสดงออกดว้ยการร้ือ คน้ ทดลอง และซกัถาม ผูใ้หญ่ไม่ควรดุ หรือว่ากล่าว แต่
ควรกระตือรือร้นแสดงความสนใจต่อคาํถาม และนอกจากตอบคาํถามแก่เด็กแลว้ ควรหาทาง
กระตุน้ใหเ้ด็กคิดหาคาํตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยต่อเน่ืองความคิดของเด็กให้
พฒันาข้ึน ขณะเดียวกนัพ่อแม่ควรถามเด็กดว้ยคาํถามท่ีทาํให้เกิดคาํตอบได้หลากหลาย การให้
อิสระและไม่เคร่งครัดกบัเด็ก ทาํใหเ้ด็กกลา้แสดงออก และทาํตามท่ีตนคิด 
 4.  การรู้จกัช่วยตนเอง การฝึกให้เด็กรู้จกัช่วยตนเองตามวยัด้วยการลงมือทาํส่ิง    
ต่างๆ ดว้ยตนเอง  จะทาํใหเ้ด็กมีลกัษณะท่ีมุ่งความสาํเร็จสูง มีความพยายามมานะบากบัน่ ไม่ยอม
แพต่้อส่ิงใดง่ายๆ หรือท่ีเรียกว่ามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสําคัญของความคิด
สร้างสรรค ์ผลจากการศึกษา พบว่า การฝึกให้เด็กรู้จกัช่วยตวัเองในช่วงอายุ  2 – 4 ขวบ  จะทาํให้
เด็กมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิค่อนขา้งถาวร การส่งเสริมให้เด็กลงมือปฏิบติั กลา้เล่นตามท่ีตนคิด และ
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงาน ลว้นช่วยใหเ้ด็กมีความคิดสร้างสรรค ์   
 แนวคิดเก่ียวกบัการคิดของเดอโบโน 

 นายแพทยเ์อ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) เป็นชาวสหรัฐอเมริกา เกิดท่ี
เมืองมอลตา เป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัออกฟอร์ด เคมบริดจ์ และฮาวาร์ด เป็นผูน้าํในการสอน
เร่ืองการคิดโดยตรง ในแง่ท่ีการคิดเป็นทกัษะอย่างหน่ึง เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเร่ือง lateral thinking  
หรือ การคิดนอกกรอบ และเป็นผูพ้ฒันาเทคนิคการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อย่างเจาะจงให้เป็นจริง      
เป็นจงัข้ึนมา โปรแกรมการพฒันากระบวนการการคิดมีอยูห่ลายโปรแกรม โปรแกรมท่ีไดรั้บความ
นิยม และใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ก็คือ  
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 1.  แนวคิดเก่ียวกับการคิดแนวตั้งและแนวนอน (Vertical Thinking and Lateral 
Thinking) การคิดแนวตั้ง เป็นการคิดท่ีเป็นลาํดบัต่อเน่ือง เม่ือไดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้ง  ความถูกตอ้งก็ 
มาจากความถกูตอ้งสมบูรณ์ของแต่ละขั้นท่ีผ่านมา ส่วนแนวคิดแนวนอนในแต่ละขั้นของการคิด
อาจไม่ลาํดับต่อเน่ือง เป็นการกระโดดขา้มขั้นแกปั้ญหา ความสําเร็จบางคร้ังอาจไม่มีเหตุผลท่ี
สมเหตุสมผลมารองรับ แต่ก็ไดแ้นวคิดใหม่ๆ (ยุดา  รักไทย และธนิการต์  มาฆะศิร่านนท์, 2546:  
44 – 47)  

 2.  การพฒันาการคิด โดยใชเ้ทคนิคหมวกแห่งความคิด 6 ใบ (The Six thinking Hats)  
เพ่ือทาํใหเ้ขา้ใจง่าย และนาํใชไ้ดง่้ายข้ึน เป็นแนวการสอนของ Edwaed  De  Bono ท่ีเนน้การสังเกต
จากสีหมวก เพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจและง่ายต่อการนาํไปใช ้ซ่ึงมี 6 สี หมวกแต่ละสีเป็นสญัลกัษณ์
เพ่ือใหก้ลุ่มแสดงความคิดเห็นตามสีของหมวก (สุดตระการ  ธนโกเศศ และคณะ, 2545: 24 – 25) 
ดงัน้ี  

2.1 หมวกสีขาว เป็นกลาง ไม่มีอคติ ไม่ลาํเอียง แทนขอ้เท็จจริง ขอ้มลู ตวัเลข  
2.2 หมวกสีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ์ ความรู้สึก สีแดงให้มุมมองทางดา้น

อารมณ์  
2.3 หมวกสีดาํ มืดมนและจริงจัง สีดาํคือขอ้ควรระวงั คาํเตือน ช้ีให้เห็นจุดอ่อน 

ของความคิดนั้นๆ  
2.4 หมวกสีเหลือง ส่องสว่าง ใหค้วามรู้สึกในทางท่ีดี เป็นมุมมองในแง่ดี  
2.5 หมวกสีเขียว แทนสีเขียวของหญา้ ความอุดมสมบูรณ์ หมายถึง ความคิดใหม่ๆ 

ท่ีเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์  
2.6 หมวกสีนํ้ าเงิน แทนสีทอ้งฟ้า เป็นสีของการควบคุมกาํกบัหน้าท่ีวิธีการต่างๆ

ของกลุ่มใหมี้ความเป็นระเบียบ  
 ดงันั้น เป้าหมายหลกัของหมวก 6 ใบ มี 2 ประการ (นุชจรีย ์ ชลคุป, 2536: 188)  คือ  
การทาํให้การคิดง่ายลง และเปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนวิธีคิด ซ่ึงการใชสี้หมวกต่างๆ ไม่จาํกดัว่า
ตอ้งใช้หมวกสีใดก่อน หรือต้องเป็นลาํดับขั้นตอน แต่ในการฝึกทักษะการคิด ท่ีมีจุดมุ่งหมาย      
เฉพาะ การจัดลาํดบัการใช้หมวกสีต่างๆ อาจเป็นประโยชน์ แต่การคิดโดยทั่วไปตามธรรมชาติ   
การใชห้มวกสีใดก่อนหลงั ข้ึนอยู่กบัเร่ืองท่ีคิด และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงก็ควรพิจารณาใชใ้ห้
เหมาะกบัความตอ้งการของกลุ่ม (วรรณวิษา  เภาวิเศษและคณะ, 2547: 12 – 13)  
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การสอนแบบหมวกแห่งความคิดน้ี เดอโบโน ซ่ึงเป็นเจา้ของแนวคิดไดเ้สนอแนะ      
ว่า สามารถสอนไดอ้ายตุ ํ่าสุด 6 ขวบ ถา้ตํ่ากว่าน้ีตอ้งปรับใช ้ซ่ึงกุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2546: 14 – 22)  
ไดเ้สนอให้ใช้หมวกเพียง 4 ใบ โดยตดัสีแดงและดาํออก เพราะเป็นการคิดท่ีซบัซ้อน และสร้าง
ทศันคติไดท้ั้ งบวกและลบไม่เหมาะกับเด็ก ซ่ึงต่อมา ปิยวรรณ  สันชุมศรี (2547) ไดน้ําไปวิจัย     
ดว้ยการทดลองใชก้บัเด็กอาย ุ4 – 5 ขวบ พบว่า สามารถพฒันาความคิดของเด็กได ้  

 3.  การพฒันาความคิดโดยใชโ้ปรแกรม CoRT (Cognitive Research Trust) เป็น
โปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  (De Bono Edward, 1973) บทเรียนของโปรแกรมน้ี 
ประกอบด้วย การพฒันาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด
สร้างสรรค ์รวมทั้งทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นบทเรียนท่ีใชไ้ดต้ั้งแต่นักเรียนระดบั
ประถมศึกษาข้ึนไป เป็นโปรแกรมท่ีประกอบดว้ย 6 หน่วย ไดแ้ก่ CoRT 1 : Breadth CoRT 2: 
Organization CoRT 3 : Interaction CoRT 4 : Creativity CoRT 5 : Information  and  feeling  CoRT 
6 : Action  

 วตัถุประสงคข์องโปรแกรม CoRT (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2540: 240)  

1. พฒันาทกัษะการคิด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร  
2. พฒันาใหผู้เ้รียนตระหนกัและมีทกัษะการคิด โดยการฝึกปฏิบติัอยา่งตั้งใจ 
3. พฒันาใหผู้เ้รียนเป็นนกัคิด  
4. ใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือใชแ้ละแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

 โปรแกรม CoRT อาจนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน โดยครูเป็นผูส้อนเอง ผูเ้รียน
เรียนกนัเป็นกลุ่ม อภิปรายในหอ้งเรียน เรียนเป็นรายบุคคล หรืออาจใชเ้ป็นการบา้นสาํหรับผูเ้รียน 
(De Bono Edward, 1978: 169) โปรแกรม CoRT มี 6 หน่วย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 CoRT 1 Breadth เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาการคิดแบบต่างๆ เช่น คิดกวา้ง คือ คิด
จุดเด่น จุดดอ้ย จุดสนใจของส่ิงท่ีคิด คิดใหไ้ดอ้งคป์ระกอบต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองท่ีคิด คิดไกล  

 CoRT 2 Organization เป็นโปรแกรมเพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียน สามารถจดัระบบการคิด  
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็นการปฏิบติั 5 ประการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานนาํไปสู่การดาํเนินความคิด  
ขั้นท่ีสอง เป็นการปฏิบติั 5 ประการ เก่ียวกบัการจดัระบบความคิดทัว่ๆ ไป  

 CoRT 3 Interaction เป็นโปรแกรมเก่ียวกบัขอ้โตแ้ยง้ การปฏิสัมพนัธ์และการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นวิถีทางท่ีจะนาํไปใชเ้พ่ือการตดัสินใจเพ่ือแกปั้ญหา เป็นตน้   
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 CoRT 4 Creativity เป็นโปรแกรมท่ีเน้นให้เห็นว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์
สามารถเรียนรู้ได้ ปฏิบัติได้ ไม่จาํเป็นต้องมีพรสวรรค์ เป้าหมายคือ สามารถผลิตส่ิงใหม่ ใน
โปรแกรมน้ีจะเนน้ใหผู้เ้รียนคิดสร้างสรรค ์และคิดนอกกรอบ 

 CoRT 5 Information and feeling เป็นโปรแกรมฝึกการประเมินข้อมูลโดย           
การตดัสินดว้ยค่านิยมท่ีถกูทาง  

 CoRT 6 Action เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาผูเ้รียนให้นาํความคิดสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็น
การใชก้ระบวนการคิด ทั้งกระบวนการเร่ิมจากเป้าหมาย และจบดว้ยผลงานท่ีไดจ้ากการนาํความคิด
ไปลงมือปฏิบติั เป็นโปรแกรมทบทวนความรู้ท่ีเรียนมาแลว้จาก CoRT 1 ถึง CoRT 5   

 การนาํ CoRT  Program ไปใช ้ 
 เดอ โบโน (ทิศนา  แขมมณีและคณะ,  2544 :  67) ไดแ้นะนาํวิธีการใชโ้ปรแกรม  

CoRT ( CoRT 1 – CoRT 6) ไวด้งัน้ี คือ  
 1. การฝึกทกัษะการคิดขั้นพ้ืนฐานให้ใช ้CoRT 1 โดยสามารถฝึกให้กบัผูเ้รียนได้

ทุกระดบั โดยไม่จาํกดัอาย ุและความสามารถ  
 2.  การฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หใ้ช ้CoRT 1 และตามดว้ยการใช ้CoRT 4  
 3.  การฝึกการคิดเพ่ือเป้าหมายทัว่ๆ ไป ให้ใช ้CoRT 1, CoRT 4 และ CoRT 5   

ตามลาํดบั 
 4.  การฝึกการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ ให้ใช ้CoRT 1 

, CoRT 3  และ CoRT 5 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นการเน้นเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
อยา่งมีปฏิสมัพนัธ ์ 

 5. การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีปฏิสัมพันธ์ให้ใช ้            
CoRT 1, CoRT 2 และ CoRT 6 ตามลาํดบั เนน้การคิดเพ่ือนาํไปสู่การทาํโครงการ   

 6.  การฝึกแบบผสมผสาน ให้ใช ้ CoRT 1, CoRT 2, CoRT 3, CoRt 4, CoRT 5 
และ CoRT 6 ตามลาํดบั  

 โปรแกรมพฒันากรพบวนการคิด  CoRT   
 โปรแกรม CoRT 1 เป็นบทเรียนเพื่อพฒันาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ยแผนต่างๆ 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 241 – 242) ดงัน้ี 
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 แผนท่ี  1  :    PMI  (plus , minus , interest)  
 เป็นโปรแกรมท่ีฝึกใหผู้เ้รียนคน้หาขอ้ดี ( P ) ขอ้ไม่ดี หรือขอ้บกพร่อง ( M ) และ

ขอ้ท่ีน่าสนใจ ( I ) โดยมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนคิดกวา้ง คิดรอบ คิดลึก และคิดไกล  
 แผนท่ี  2  :   CAF  (Consider  all  Factors)  
 เป็นแบบเรียนฝึก ให้ผูเ้รียนค้นหาข้อมูลก่อนจะสรุป โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียน

พยายามพิจารณาปัจจยั ตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นไปไดใ้หม้ากท่ีสุดในสถานการณ์ท่ีพบ  
 แผนท่ี  3  :   RULES  

 ฝีกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กหัด PMI และ C  A  F  โดย P  M  I  ฝึกให้หาขอ้มูลเพ่ือสร้าง
เป็นหลกัการหรือกฎ ส่วน C A F  ฝึกสร้างหลกัการ หรือกฎ  
 แผนท่ี  4   :   C & S (Consequence and Sequence)  

 เป็นบทเรียน  ฝึกให้ผู ้เ รียนคิดถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  ตามมาภายหลัง            
การตดัสินใจ ผลกระทบท่ีตามมาอาจเป็นแบบรวดเร็ว (ภายใน 1 – 5 ปี) หรือในเวลาอนัสมควร (5 – 
25 ปี) หรือแบบผลระยะยาว (มากกว่า 25 ปี)  
 แผนท่ี  5   :   A  G  O (Aims,  Goals and Objectives) 

 เป็นบทเรียนใหมี้ความคิดเก่ียวกบัเป้าหมาย  
 แผนท่ี  6   :  PLANNING  

 เป็นแบบเรียนเพื่อทบทวนและฝึก C & S  และ A G O และย ํ้ากิจกรรม P M I  และ 
C A F  
  แผนท่ี   7  :   F  I  P ( First  Important  Priorities )  

 เป็นบทเรียน ฝึกให้ก ําหนดส่ิงท่ีสําคัญ ซ่ึงทักษะน้ี ทาํภายหลงัฝึกทักษะต้นๆ           
มาก่อน  
 แผนท่ี  8   :   A  P C (Alternatives  Possibilities  and  Choices )  

 เป็นบทเรียนท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม ให้พิจารณาส่ิงท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงตอ้งชดัเจน และ
เป็นท่ีพอใจ  
 แผนท่ี  9   :   DECISIONS  

 เป็นบทเรียนเพื่อบททวนและฝึก  F I P และ A P C รวมทั้งทกัษะตน้ๆ ท่ีฝึกมาแลว้  
 แผนท่ี 10  :   O  P  V ( Other  Point  of  View ) 

 จาก 10 แผนขา้งตน้ เป็นบทเรียนท่ีฝึกใหผู้เ้รียนสนใจ และรับฟังความคิดของผูอ่ื้น
และพิจารณาความคิดเห็นของตนเอง โดยเนน้ความแตกต่างระหว่างความคิดของตนเอง และผูอ่ื้น    
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 ในการส่งเสริมทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวยั จาํเป็นต้องฝึกทักษะทีละด้าน  
เช่นเดียวกบัช่างไม ้ท่ีจะตอ้งเรียนรู้เคร่ืองมือแต่ละตวัว่ามีประโยชน์ และวิธีใชอ้ยา่งไร เช่น  ตอ้งการ
ตดัไมก้็ตอ้งใชเ้ล่ือยในการตดั ดังนั้น ในการฝึกการคิดก็จาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ี เดอ โบโน (De 
Bono Edward, 1992: 55 – 56) เรียกว่า เคร่ืองมือการคิด (Thinking tools) ในการฝึกทกัษะการคิด
ตอ้งมีเคร่ืองมือสาํหรับฝึกไว ้7 ชนิด (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, 2547: 51 – 52) ดงัน้ี   

1. CAF (Consider All Factors) เป็นเคร่ืองมือการฝึกทกัษะการคิด  ประกอบดว้ย
บทเรียนฝึกคิด 60 บทเรียน  มีจุดประสงค์เพ่ือเปิดการรับรู้ให้กวา้งขวาง นั้นคือการแกปั้ญหาใด  
หรือกระทาํส่ิงใด ตอ้งคิดถึงองค์ประกอยต่างๆ รอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอย่าง การฝึกใช ้CAF เช่น  
ถา้ท่านตอ้งออกแบบหวัหนา้คนใหม่ จะตอ้งนึกถึงองคป์ระกอบใดบา้ง  

2. APC (Alternatives, Possibilities, Choices)  เป็นเคร่ืองมือท่ีฝึกใหคิ้ดถึงตวัเลือก
หรือความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ไม่จาํกดัเฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึง ทาํให้คิดแคบ ตวัอย่างการใช ้
APC เช่น ถา้มีโรคหน่ึงทาํใหค้นหูหนวกหมด ใหคิ้ดซิว่าเราจะส่ือสารกบัคนอ่ืนอยา่งไร   

3. OPV (Other  People’s View)  เป็นเคร่ืองมือท่ีบอกใหคิ้ดถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น   
ทั้งท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาว และทั้งในแง่โตแ้ยง้ ตวัอย่างเช่น มีต้นไมใ้หญ่ส่วนมากอยู่
หน้าบ้านแลว้มนัโตข้ึนโตข้ึน จนบงัแสงท่ีจะเขา้บา้นหมด คิดว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไร และอยู่มา      
วนัหน่ึงมีพายหุนกัพดัตน้ไมล้ม้ทบับา้นท่าน คิดว่าคนอ่ืนเขาจะคิดอยา่งไร  

 ค่านิยม (value) เป็นเคร่ืองช่วยทาํใหต้รรกะ (logic) สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของ
คน เพราะไม่มีเหตุผลใดถกู ใช่เสมอ แต่ส่ิงถูก ใช่ จะผสมเอาค่านิยมของคนหรือสังคมเขา้ไปดว้ย  
ตวัอย่างเช่น เด็กชอบดูโทรทศัน์มาก แม่บอกว่า “หนูดูโทรทศัน์มากเกินไปแลว้” ค่านิยมใดท่ีมา      
มีส่วนใหแ้ม่พดูเช่นนั้น  

4. C & S (Consequence  and  Special) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับคิดถึงอนาคต และ
การประเมินผลท่ีจะเกิดตามมา การคิดแบบ C & S จะสัมพนัธ์กบั CAF และ  OPV การคิดน้ีจะทาํ
ให้ผูคิ้ดมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และผลกระทบท่ีจะเกิด ตวัอย่างเช่น อะไรจะเกิดข้ึนถา้มีวิธี 
สอนใหสุ้นขัพดูได ้ใหคิ้ดทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

5. PMI (Plus, Minus and Interesting) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คิดถึงส่ิงท่ีเกิน ส่ิง       
ท่ีขาด และส่ิงท่ีน่าสนใจ เปรียบเสมือนเคร่ืองมือตรวจสอบในแนวกวา้ง สาํหรับนักคิดท่ีจะได้
มองเห็นว่า คิดเกิน คิดขาด หรือลืมจุดสนใจใดไปบ้าง ตัวอย่างเช่น หลายประเทศมีผูสู้งอาย ุ  
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เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก จึงมีผูแ้นะนาํว่า น่าจะมีตวัแทนพรรคการเมืองอายุเกินหกสิบปี ขอ้เสนอแนะน้ี
เป็นอยา่งไร  

6. AGO (Aims, Goal and Objectives) เป็นเคร่ืองมือพฒันาทกัษะการคิดท่ีเน้น
การคิดถึงเป้าหมาย และจุดประสงค์ทุกขณะจิต ว่ากาํลงัทาํอะไร ตัวอย่างเช่น มีรถ 3 คัน วิ่งมา           
ชนกนัท่ีส่ีแยก ถา้ท่านเป็นตาํรวจมาถึงท่ีเกิดเหตุ ท่านจะคิดถึงอะไรบา้ง  

 เป้าหมาย จุดประสงค์ ซ่ึงจะช่วยในการคิดมีประเด็นการคิดท่ีประจักษ์ จาก       
การคิด 4 วิธี  

- การคน้หา คือ การมองไปรอบๆ ดว้ยการหาความรู้เพ่ิม และการดูสาระท่ี
เก่ียวขอ้ง  

- การเลือกหา เป็นการคน้แนวทางใหม่ๆ  
- การเรียก เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ  
- การจดัระเบียบ สาํหรับจะวางแผนพ้ืนฐานความคิด  
- การตรวจสอบเป็นการดูว่าผดิหรือถกู  

 ตวัอย่างเช่น นักออกแบบ กาํลงัออกแบบถว้ยกาแฟใหม่  คิดว่านักออกแบบ         
จะเนน้อะไรเก่ียวกบัถว้ยกาแฟ เช่น อาจจะเนน้ท่ีมือถือถว้ย เป็นตน้   

7. FIP (First  Important  Priorities) เป็นการคิดถึงส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก  
บางคร้ังส่ิงท่ีคิดทุกอย่างสาํคญัหมด แต่ส่ิงท่ีสําคญัเป็นส่ิงแรกคืออะไร FIP สัมพนัธ์โดยตรงกับ 
AGO ในการคน้หาส่ิงสาํคัญท่ีสุดอนัดบัแรกนั้น เราอาจคิดถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหลายๆ ปัจจัย   
เพ่ือจะช่วยบอกให้เรารู้ว่า ได้คิดถึงส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีสุดแลว้หรือยงั ตวัอย่างเช่น ถา้เราตอ้งการเลือก          
ครูอนุบาลท่ีดีท่ีสุด คุณสมบติั 3 อนัดบัแรกท่ีตอ้งมี คืออะไร  

 เคร่ืองมือการคิดท่ีกล่าวมาแลว้ข้างต้น สามารถแยกใช้ได้อย่างอิสระ เพราะ
เคร่ืองมือแต่ละตวัสามารถอยู่ไดด้ว้ยตวัของมนัเอง โดยไม่ตอ้งพ่ึงโครงสร้างใดๆ เดอ โบโน (De 
Bono Edward, 1992: 142) กล่าวว่า  เด็กบางคนจาํเคร่ืองมือเหล่าน้ีไดเ้พียงหน่ึง หรือสองอย่าง
เท่านั้นก็นบัว่าเป็นประโยชน์เพียงพอแลว้ มานน  เธียรประสิทธ์ิ (2545: 1)  กล่าวเสริมอีกว่า  การฝึก
ใหเ้ด็กไดรู้้จกั และมีประสบการณ์ในการนาํเคร่ืองมือการคิดมาใชที้ละอย่างเป็นระบบ  เปรียบดงั
ช่างใชเ้คร่ืองมือ แต่ประสบการณ์ในการนาํเคร่ืองมือการคิดมาใชที้ละอย่างอย่างเป็นระบบ  เปรียบ
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ดงัช่างใช้เคร่ืองมือแต่ละอย่างสลบักนัไปมา จนกระทั่งงานสําเร็จเสร็จส้ินลงไป  จะเห็นได้ว่า            
การคิดได้กลายสภาพเป็นลาํดบัขั้นของการใชเ้คร่ืองมือการคิดโดยปริยาย ซ่ึงทาํให้การคิดกลาย    
เป็นทกัษะ ซ่ึงสอนไดโ้ดยตรง และสามารถพฒันาใหเ้กิดความชาํนาญได ้ 
 
. กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์ 

สุวิทย ์ มลูคาํ  (2547: 24 – 25) ไดศึ้กษาแนวความคิดของนกัการศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้   
แลว้นาํมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แลว้เสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค ์6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   
 

ขั้นท่ี  6  ทดสอบความคิด 
 

ขั้นท่ี  5  ความคิดกระจ่างชดั  
 

ขั้นท่ี  4  ฟูมฟักความคิด  
 

ขั้นท่ี  3  วเิคราะห์  
 

ขั้นท่ี  2  เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล  
 

ขั้นท่ี  1  คน้พบปัญหา   
 

ภาพท่ี  11  กระบวนการคิดสร้างสรรค ์6 ขั้นตอน 
  

 ขั้นที่  1  ค้นพบปัญหา เป็นขั้นเร่ิมตน้ตั้งแต่รู้สึกกงัวลใจ มีความสับสนเกิดข้ึนในใจ   
พิจารณาอยา่งรอบคอบ คน้หาสาเหตุดงักล่าวเกิดจากปัญหาอะไร  เช่น สนใจนโยบายของรัฐบาล        
ท่ีจะทาํใหค้รัวไทย กลายเป็นครัวโลก  อาหารท่ีต่างชาตินิยมรับประทาน คือ ตม้ยาํ ปัญหาอยู่ท่ีว่า  
จะส่งต้มยาํไทยไปขายทั่วโลกได้อย่างไร เพราะต้มยาํต้องปรุงสด และต้องรับประทานร้อน ๆ       
จึงจะอร่อย   

 ขั้นที่ 2  เตรียมการและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นเตรียมการของผูคิ้ด ท่ีจะศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานและเตรียมขอ้มลูต่างๆ ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของเร่ืองท่ีคน้พบปัญหา เพ่ือใชใ้นการคิดแกปั้ญหา   
เช่น ปัญหาจะส่งต้มยาํไปขายทั่วโลกได้อย่างไร จึงศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการผลิต                
การจาํหน่าย การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ   
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 ขั้นที่  3  วเิคราะห์  เม่ือไดข้อ้มลูจากขั้นท่ี 2  จะเป็นขั้นพิจารณาขอ้มูลอย่างละเอียดหา
ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล การผลิตตม้ยาํผลิตไดด้ว้ยวิธีใดบา้ง การจาํหน่าย  การขนส่ง  การบรรจุ        
หีบห่อ แยกแยะรายละเอียด แลว้วิเคราะห์ใชเ้หตุผลในการพิจารณา  

 ขั้นที่  4 ฟูมฟักความคิด  เป็นขั้นท่ีอยู่ในความวุ่นวายของขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดท้าํทั้งเก่า
และใหม่ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยงักระจัดกระจาย ไม่สามารถขมวดความคิดได ้      
จึงจาํเป็นตอ้งมีสมาธิ ทาํจิตใจให้ว่าง รอโอกาสให้ความคิดแวบข้ึนมา เช่น วิเคราะห์ขอ้มูลการทาํ 
ตม้ยาํอย่างละเอียด ทุกแง่ทุกมุม เม่ือยงัคิดแกปั้ญหาการส่งตม้ยาํไปขายทัว่โลกไม่ได ้ก็ทาํจิตให้
ปล่อยวางระยะหน่ึง เพ่ือพกัจิต และรอโอกาสท่ีจะคิด 

 ขั้นที่  5  ความคดิกระจ่างชัด เป็นขั้นตอนของความคิดสับสน กระจดักระจาย วุ่นวาย  
ไดผ้า่นการเรียบเรียง เช่ือมโยงความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั  มีความกระจ่างชดั และมองเห็นภาพเกิด 
ข้ึนในใจ ความคิดแวบข้ึนมา หรือยรีูกา้ คิดไดแ้ลว้ มาม่า ยาํยาํ บะหม่ียงับรรจุถุงไปขายไดท้ัว่โลก    
ถา้เราผลิตตม้ยาํกระป๋องไปขายทัว่โลกน่าจะทาํได ้และมีความเป็นไปไดสู้ง แต่อย่างไรก็ดี   ขั้นน้ี 
ยงัไม่เกิดความเช่ือมัน่ของส่ิงท่ีคิดได ้ 

 ขั้นที่    ทดสอบความคิด  เป็นขั้นท่ีนําความคิดท่ีได้ของขั้ นท่ี  5 ท่ีย ังไม่มั่นใจ             
ไปพิสูจน์ให้เห็นจริง และถูกตอ้ง เช่น ทดสอบผลิตตม้ยาํกระป๋องไดห้รือไม่ ทาํอย่างไร เป็นไป
ตามท่ีเราคิดไวห้รือไม่ หากเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ เช่น ผลิตตม้ยาํกระป๋องแห้ง แค่เติม      
นํ้าร้อนก็ทานได ้โดยคงรสชาติและคุณภาพไวเ้หมือนเดิม สะดวกในการขนส่ง นํ้าหนักเบา   ส่งไป
ขายไดท้ัว่โลก  

 ฮทัชิสัน (Hutchison, 1949: 42 – 44) กล่าวถึง กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ไวว้่า  
ความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากการหย ัง่รู้ (Intuition) ซ่ึงมีขั้นตอนของการคิด ดงัน้ี  

 1.  ขั้นเตรียม (The Stage of Preparation) เป็นการรวบรวมประสบการณ์เก่าๆ มาลอง
ผดิลองถกู และตั้งสมมติฐานเพ่ือแกปั้ญหา  

 2. ขั้นคิดแกปั้ญหา (The Stage of  Frustation) เป็นระยะท่ีเกิดความกระวนกระวายใจ
เกิดความรู้สึกเครียด อนัเน่ืองมาจากครุ่นคิดแกปั้ญหา แต่ยงัคิดไม่ตก  

 3. ขั้นเกิดความคิด (The Period of  Moment of  Insight) เป็นระยะท่ีเกิดแนวคิดแวบ
ข้ึนมาในสมอง คิดคาํตอบไดอ้อกมาในทนัทีทนัใด   

 4. ขั้นพิสูจน์ (The Stage of Verification) เป็นระยะเวลาของการตรวจสอบ  
ประเมินผล โดยใชเ้กณฑต่์างๆ เพ่ือตรวจดูว่าคาํตอบท่ีไดถ้กูตอ้งหรือไม่  
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 วอลลาส (Wallas, 1962: 36) ไดแ้บ่งกระบวนการคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ขั้น คือ  
 1.  ขั้นเตรียม (Period of  Perparation) เป็นขั้นท่ีพยายามรวบรวมขอ้เท็จจริง เร่ืองราว

และแนวคิดต่างๆ ท่ีมีอยู่เขา้ดว้ยกนั เพ่ือหาความกระจ่างของปัญหา ประเมินผลถึงวิธีการท่ีจะใช้
แกปั้ญหา   

 2.  ขั้นเพาะความรู้ (Period of  Incubation) ระยะน้ีผูคิ้ดตอ้งใช้ความคิดอย่างหนัก    
เพ่ือนาํความรู้ท่ีรวบรวมไวแ้ต่แรก เขา้ประสมกลมกลืนเขา้เป็นร่องรอย และครุ่นคิดอยู่นั้น จิตใต้
สาํนึก (Unconscious Mind) ก็มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย  

 3.  ขั้นเกิดความคิด ( Period  of  Illumination )  เป็นระยะท่ีเกิดการหย ัง่รู้   ตระหนักถึง
คาํตอบท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการแกปั้ญหานั้น  

 4. ขั้นพิสูจน์ (Period of Verification) เป็นการเก็บรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้ากการหย ัง่รู้ 
แลว้ทดสอบว่าส่ิงนั้นสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ และสรุปเป็นเกณฑต่์อไป  

 ทอแรนซ ์(วีณา  ประชากลู, 2547: 33; อา้งอิงจาก Torrance, 1965: 121 – 124) กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์(Creative Problem Solving) ซ่ึงแบ่งเป็นขั้น ดงัน้ี   

 1.  ขั้นคน้พบความจริง (Fact  Finding) ขั้นเร่ิมตั้งแต่เกิดความกงัวลใจ  มีความสับสน
วุ่นวายเกิดข้ึนในใจ แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร จากจุดน้ีพยายามตั้งสติ และพิจารณาดูว่า
ความยุง่ยาก สบัสนวุ่นวาย หรือส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความกงัวลใจนั้นคืออะไร   

 2.  ขั้นคน้พบปัญหา (Problem  Finding) เม่ือพิจารณาโดยรอบครอบแลว้ จึงสรุปไดว้่า
ความกงัวลใจ ความสบัสนวุ่นวายในใจนั้น ก็คือ การมีปัญหาเกิดขั้นนั้นเอง  

 3.  ขั้นสมมติฐาน (Idea  Finding) เม่ือรู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึน ก็จะพยายามคิดตั้งสมมติฐาน
ข้ึน และรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เพ่ือนาํไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป  

 4.  ขั้นค้นพบคาํตอบ (Solution Finding) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และพบคาํตอบจาก      
การทดสอบสมมติฐานในขั้นท่ี 3  

 5.  ขั้นยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance Finding) ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับคาํตอบ
ท่ีได้จากการพิสูจน์ อันนําไปสู่หนทางท่ีจะทาํให้เกิดแนวคิดหรือส่ิงใหม่ต่อไป เรียกว่า New 
Challenge   
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 กิลฟอร์ด (กรมวิชาการ, 2535: 8 – 9; อา้งอิงจาก Guiford, 1967) กล่าวว่า คนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งมีความฉบัไวท่ีจะรับรู้ปัญหา  สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ๆ
และปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน ซ่ึงมีวิธีคิดเป็นลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี  

 1.  การรับรู้และการเขา้ใจ (Cognition)  หมายถึง  ความสามารถของสมองในการเขา้ใจ
ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 2.  การจาํ (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมของขอ้มูลต่างๆ   
ท่ีไดเ้รียนรู้มา และสามารถระลึกออกมาไดต้ามท่ีตอ้งการ  

 3.  การคิดออกแบบเอกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมอง      
ในการใหก้ารตอบสนองไดห้ลายๆ อยา่งจากส่ิงเร้าท่ีกาํหนดให ้โดยไม่จาํกดัจาํนวนคาํตอบ   

 4.  การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองใน
การใหก้ารตอบสนองท่ีถกูตอ้ง และดีท่ีสุดจากขอ้มลูท่ีกาํหนดให ้  

 5.  การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการตดัสินขอ้มูล
ท่ีกาํหนดให้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้เดวิส (กรมวิชาการ, ม.ป.ป.: 11 - -12 ; อา้งอิงจาก Davis, 1973. 
Psychology of  Problem Solving) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการเกิดท่ีเรียกว่า กระบวนการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเร่ิมต้นด้วยการมีปัญหาท่ีรียกว่า ความยุ่งเหยิง (Mess)  
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์บ่งออกเป็นขั้นๆ ดงัน้ี   

 ขั้นท่ี 1 การคน้หาความจริง (Fact finding) ในขั้นน้ีเม่ือเกิดปัญหาความวิตกกังวลก็        
ตอ้งพยายามหาขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือทาํใหท้ราบว่าปัญหานั้นคืออะไร   

 ขั้นท่ี 2 การคน้พบปัญหา ( Problem  finding) เม่ือไดข้อ้มลูเก่ียวกบัปัญหาแลว้ ในขั้นน้ี
จะพิจารณาถึงตน้เหตุ และแนวทางท่ีเป็นไปได ้โดยคิดถึงความเป็นไปไดห้ลายๆ แนวทางให้ได ้
มากท่ีสุด จากนั้น นําแนวทางทั้งหมดมาคัดเลือกหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียง 1 หรือ 2  
แนวทาง แลว้ตั้งเป็นประเด็นปัญหาเพ่ือคน้หาวิธีการแกปั้ญหาต่อไป  

 ขั้นท่ี 3 การคน้หาความคิด (Idea finding) เม่ือไดป้ระเด็นปัญหาแลว้ ในขั้นน้ีจะเป็น
การระดมความคิดเพ่ือหาวิธีการ ท่ีจะแกปั้ญหาตามประเด็นท่ีตั้งไวอ้อกมาให้ไดม้ากท่ีสุดอย่าง
อิสระ โดยยงัไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นน้ี  
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 ขั้นท่ี 4 การคน้หาคาํตอบ (Solution Finding) ในขั้นน้ีเป็นขั้นตอนของการพิจารณา
คดัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการเร่ิมจากการหาหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม แลว้นาํหลกัเกณฑ์นั้นไป
พิจารณาคดัเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด   

 ขั้นท่ี 5 การค้นหาคาํตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ (Acceptance  finding) ขั้นตอนน้ีจะเป็น         
การนาํเอากระบวนการทางความคิดสร้างสรรคส์ามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง รวมทั้ง การเผยแพร่ความคิด
นั้นให้ผูอ่ื้นลองปฏิบติัเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ กล่าวไดว้่า กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยเร่ิมจากการรับรู้ถึงปัญหา  มองเห็นและเขา้ใจปัญหาท่ี
เกิดข้ึน แลว้ใชค้วามคิดในการแกปั้ญหา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์        
และประเมินค่า ในการทดสอบสมมติฐานคน้พบคาํตอบอนัเป็นท่ียอมรับ และสามารถแกปั้ญหาได้
อยา่งแทจ้ริง 

 สรุปได้ว่า กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน      
เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย โดยเร่ิมจากการค้นพบปัญหา พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน          
การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน และผลท่ีไดรั้บคือคาํตอบ  การคน้พบส่ิงใหม่ๆนาํไปสู่ 
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีผ่านกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะเป็นผลงานต่างๆ หรือ
ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ  
 
7.  ทักษะการคดิที่ส่งเสริมความสามารถในการคดิสร้างสรรค์  
 มีการศึกษาถึงทักษะทางการคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรคผ์ลการศึกษาท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่  
 สแตนิช (ดิลก  ดิลกานนท์, 2534: 31; อา้งอิงจาก Stanish, 1988: 19 – 21)  ไดก้ล่าวถึง
ความสําคัญ และลกัษณะของส่ิงท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน โดยกาํหนดทักษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์       
ไดด้งัน้ี  
 1. การจินตนาการทางภาพและภาษา (Visual and Semantic Imagery) ความคิด
สร้างสรรค์ด้านน้ีมีองค์ประกอบของกระบวนการทางสร้างสรรค์ และเป็นส่วนประกอบของ
จิตสาํนึกแห่งการสร้างสรรค์ (Creative mind) ดว้ย  โดยเฉพาะในสภาวะสังคมปัจจุบนั ซ่ึงเต็มไป
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ดว้ยขอ้มลูข่าวสาร ก็ยิง่มีความจาํเป็น นักเรียนตอ้งมีความสามารถในการรับรู้ และจินตนาการใน
ขอ้มลูข่าวสารนั้นอยา่งถกูตอ้ง  
 2.  การต่อเติมเสริมแต่ง (Embellishment or Elaboration) ซ่ึงเป็นกระบวนการของ
ความรู้สึกโดยสัญชาติญาณ (Intuitive Process) ผูท่ี้มีความสามารถทางสร้างสรรค์อย่างสูงเท่านั้น       
ท่ีจะแยกแยะความแตกต่างของการต่อเติม สร้างแต่ง ส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
 3.  การโยงความสัมพนัธ์และการอุปมาอุปไมย (Associations and Analogies) เป็น
ความสามารถในการคิดเช่ือมโยงเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีจะประสมเข้าด้วยกัน  
สามารถท่ีจะดดัแปลงส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ ให้เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนจากเดิม ซ่ึงความสามารถน้ี
เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสามารถทางสร้างสรรคข์องบุคคล  
 อลับาโน (Alabano, 1987: Abstract)ไดท้าํการทดลองฝึกความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้
สมมติฐานว่า ความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยทกัษะทางสมอง 4 ประการ คือ  

1. ทกัษะดา้นจินตนาการ (Imagery)  
2. ทกัษะดา้นอุปมาอุปมยั (Analogy)  
3. ทกัษะดา้นเช่ือมโยงความสมัพนัธ ์ 
4. ทกัษะการเปล่ียนแปลงรูป 

 ไดท้ดลองฝึกทกัษะ  4 ประการน้ี  กับกลุ่มตวัอย่าง ทหารสังกดัหน่วยส่ือสารอีเล็ค       
ทรอนิคในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา (U.S. Army Communication -  Electronics Command) 
จาํนวน 66 คน ใชเ้วลาในการฝึก 20 ชัว่โมง โดยใช้แบบความคิดสร้างสรรค์ของ ทอร์แรนซ์ ทั้ง
ฉบบั รูปภาพและภาษา เป็นเคร่ืองมือวดัความคิดสร้างสรรค์ ผลการทดลองสรุปว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดสร้างสรรคเ์พ่ิมข้ึนในดา้นความคล่อง ความยดืหยุน่ และความริเร่ิม  
 นอกจากน้ี อลัเบรชท์ (Albrecht, 1980: 13 – 14) ไดก้ล่าวถึง การคิดอย่างมีคุณภาพ       
ของมนุษยว์่า ประกอบดว้ย ความคิดสร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหา  และการคิดตดัสินใจ ซ่ึงการคิด
อยา่งมีคุณภาพน้ี ประกอบดว้ย ทกัษะพ้ืนฐานทางการคิด 10 ประการ คือ  

1. ความตั้งใจ (Concentration)  
2. การสงัเกต (Observation)  
3. การจาํ (Memory)  
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4. การใชเ้หตุผล (Logical Reasoning)  
5. การสรุปอา้งอิง (Inferences)  
6. การตั้งสมมติฐาน (Forming Hypotheses)  
7. การกาํหนดทางเลือก (Generating Options)  
8. การโยงความสมัพนัธร์ะหว่างความคิด (Making Association between Ideas)  
9. การกาํหนดรูปแบบ (Recognizing Options)  
10. การรับรู้และมิติสมัพนัธ ์(Spatial and Kinesthetic Perception)  
การฝึกคิดอย่างมีคุณภาพ ตามแนวคิดของ อลัเบรชท์ ก็คือ การฝึกทกัษะพ้ืนฐาน 10 

ประการนั้นเอง  
สรุปไดว้่า  การคิดท่ีส่งเสริมความสามารถในความคิดสร้างสรรค์  คือ  การคิดอย่างมี

คุณภาพ รู้จกัคิดแกปั้ญหา และตดัสินใจในการกระทาํส่ิงต่างๆ ตอ้งมีทกัษะพ้ืนฐานท่ีสําคญั คือ  
ทกัษะดา้นการคิดและจินตนาการ ดา้นอุปมาอุปไมย ดา้นโยงความสัมพนัธ์ ดา้นการเปล่ียนแปลง 
รูป ดา้นการรับรู้และมิติสมัพนัธ ์ดา้นการสงัเกต การจาํและการใหเ้หตุผล เป็นตน้  

 

8.  คุณลกัษณะของบุคคลที่มคีวามคดิสร้างสรรค์ 
 แนวคิด และผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัจิตวิทยา และผูเ้ช่ียวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีไดศึ้กษาถึงคุณลกัษณะของบุคคลท่ี          
มีความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 16  ผลการศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ของนกัจิตวิทยาและผูเ้ช่ียวชาญ 
 

นกัจิตวิทยา/ผูเ้ช่ียวชาญ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
ทอร์แรนซ ์( Torrance,1962) 1.  มีความอยากรู้อยากเห็น 

2.  มีความยดืหยุน่ 
3.  มีความไวต่อปัญหา 
4.  กาํหนดนิยามใหม่ 
5.  มีความเช่ือมัน่ในตน 
6.  มีความคิดริเร่ิม 
7. มีความหย ัง่รู้ 
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ตารางท่ี 16  ผลการศึกษาลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ของนกัจิตวิทยา และผูเ้ช่ียวชาญ 
(ต่อ) 

 

นกัจิตวิทยา/ผูเ้ช่ียวชาญ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
มาสโลว ์(อารี  พนัธม์ณี, 
2545:14 ; อา้งอิงจาก 
Maslow, 1953) 

1.  มีความเป็นตวัของตวัเอง 
2. ไม่ขลาดกลวัต่อส่ิงท่ียงัไม่ทราบต่อส่ิงลึกลบั 
3.  พอใจและต่ืนเตน้ท่ีจะเผชิญในส่ิงลึกลบั 

แกริสนั (อารี  พนัธม์ณี, 
2545: 18 ; อา้งอิงจาก 
Garison, 1954) 

1.  เป็นคนท่ีสนใจปัญหา ยอมรับการเปล่ียนแปลง ไม่กลวัต่อปัญหา 
2.  เป็นคนมีความสนใจกวา้งขวาง 
3.  เป็นคนชอบคิดหาหนทางแกปั้ญหาไวห้ลายๆ ทาง 
4.  เป็นคนมีสุขภาพสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี 
5.  เป็นคนท่ียอมรับและเช่ือในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

กิลฟอร์ด (กรมวิชาการ, 
2534: 14;  อา้งอิงจาก  
Guilford, 1967) 

1.  มีความรู้สึกไวต่อปัญหา 
2.  สามารถท่ีจะผลิตแนวคิดใหม่ๆ หรือวิธีการแกปั้ญหาใหม่ๆ 
3.  มีความยดืหยุน่ในการแกปั้ญหา 
4.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์แนวความคิด       
ท่ีซบัซอ้น 

เวลซเ์ลอร์ (ประสาท              
อิศรปรีดา, 2547: 143; 
อา้งอิงจาก Gilmore, 1974) 

1.  เป็นคนท่ีมีความอิสระ 
2.  มีความสามารถแกปั้ญหา 
3.  มีความคล่องแคล่วยดืหยุน่ 
4.  เป็นคนใจกวา้งในการรับประสบการณ์ต่าง ๆ 

รุ่งศิริ  เขม้ตระกลู (2548: 23) 1.  มีบุคลิกภาพเขม้แข็ง เช่ือมัน่ในตนเอง 
2.  มีสมาธิดี ไม่ยอมแพต่้อปัญหากลา้เส่ียง 
3.  เป็นผูมี้ความแปลกแตกต่างจากคนอ่ืนทัว่ไป 
4.  อยากรู้ อยากเห็น 
5.  เป็นผูมี้ความรู้สึกไวต่อปัญหา 
6.  มีประสบการณ์กวา้งขวาง 
7.  ยอมรับความเปล่ียนแปลง และความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
8.  ชอบอิสระ 
9.  มีจินตนาการสูง 
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 นิยาม และกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ ทอแรนซ์ คลา้ยกบั
การคิดแก้ปัญหาในส่วนของแบบวดั ใช้วิธีการวดัในลกัษณะของการคิดอเนกนัย และมุ่งเน้น         
การแกปั้ญหาโดยการเช่ือมโยงความคิด แนวคิดและเทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของ      
ทอแรนซ ์ไดเ้ป็นแนวคิดท่ีสาํคญัท่ีมีผูน้าํมาใชใ้นการวิจยัอยา่งแพร่หลาย 
   
9.  ลกัษณะของผลผลติสร้างสรรค์ ( reative Product) 
 ลกัษณะของผลผลิตนั้น โดยเน้ือแท้เป็นโครงสร้าง หรือรูปแบบของความคิดท่ีได้
แสดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อความคิด หรือส่ิงของท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้ ง
รูปธรรมและนามธรรม 
 นิวเวลล ์ชอว ์และซิมป์สนั (Newell, show and Simpson, 1963) ไดพิ้จารณาผลผลิตอนั
ใดอนัหน่ึง ท่ีจดัเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค ์โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์ต่อไปน้ี 
 1.  เป็นผลผลิตท่ีแปลงใหม่ และมีค่าต่อผูคิ้ดสงัคม และวฒันธรรม 
 2. เป็นผลผลิตท่ีไม่เป็นไปตามปรากฏการณ์นิยมในเชิงท่ีว่ามีการคิดดดัแปลง หรือ
ยกเลิกผลผลิต หรือความคิดท่ีเคยยอมรับกนัมาก่อน 
 3. เป็นผลผลิตซ่ึงไดรั้บจากการกระตุ้นอย่าสูงและมัน่คง ดว้ยระยะยาว หรือความ
พยายามอยา่งสูง 
 4.  เป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากการประมวลปัญหา ซ่ึงค่อนขา้งจะคลุมเครือ และไม่ชดัเจน 
 สาํหรับเร่ืองคุณภาพของผลผลิตสร้างสรรค์นั้น เทเลอร์ (Tayler, 1964) ไดใ้ห้ขอ้คิด
เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ของคนว่า ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขั้นสูงสุดยอด หรือการคน้ควา้ประดิษฐ์
ของใหม่ข้ึนมาเสมอไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรคอ์าจจะอยู่ในขั้นใดขั้นหน่ึงต่อไปน้ี โดยแบ่ง
ผลผลิตสร้างสรรคไ์วเ้ป็นขั้นๆ ดงัน้ี 
 1. การแสดงออกอยา่งอิสระ ในขั้นน้ีไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม และทกัษะขั้น
สูงแต่อยา่งใด เป็นเพียงแต่กลา้แสดงออกอยา่งอิสระ 
 2.  ผลิตงานออกมาโดยท่ีงานนั้นอาศยับางประการ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ 
 3.  ขั้นสร้างสรรคเ์ป็นขั้นท่ีแสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคล ไม่ไดล้อกเลียนมาจากใคร 
แมว้่างานนั้นอาจจะมีคนอ่ืนคิดเอาไวแ้ลว้ก็ตาม 
 4.  ขั้นคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นขั้นท่ีสามารถคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ข้ึน โดย           
ไม่ซํ้าแบบใคร 
 5.  เป็นขั้นการพฒันาผลงานในขั้นท่ี 4 ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 6.  เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุด สามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมขั้นสูงได ้เช่น 
ชาร์ลส์ ดาร์วิน คิดคน้ทฤษฎีวิวฒันาการ ไอน์สไตน์ คิดทฤษฎีสมัพนัธภาพข้ึน เป็นตน้  
 
10. การประเมนิผลความคดิสร้างสรรค์ 
 การประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนใหเ้จริญถึงขีดสูงสุด และยงัเป็นขอ้มลูในการจดั
โปรแกรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอีกดว้ยนักจิตวิทยา และนักการศึกษาให้ความสนใจใน
เร่ืองการวดัความคิดสร้างสรรค์ไดศึ้กษาและพฒันามาเป็นลาํดบั ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (อารี พนัธ์มณี, 
2545: 207 – 232) 
 1.  การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิงสร้างสรรค ์      
จะวดัความคิด จินตนาการของนกัเรียน จากพฤติกรรมการเล่น และการทาํกิจกรรม 
 2.  การวาดภาพ หมายถึง การใหน้กัเรียนวาดภาพจากส่ิงเร้าท่ีกาํหนด เป็นการถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรคอ์อกมาเป็นรูปธรรม และสามารถส่ือความได ้ ส่ิงเร้าท่ีกาํหนด ให้ผูเ้รียนอาจ 
เป็นวงกลม ส่ีเหล่ียม 
 3.  รอยหยดหมึก หมายถึง การให้นักเรียนดูภาพรอยหยดหมึก แลว้คิดตอบจากภาพ     
ท่ีผูเ้รียนเห็น 
 4.  การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้นักเรียนเขียนเรียงความจาก
หวัขอ้ท่ีกาํหนดให ้และการประเมินจากงานศิลปะของผูเ้รียน 
 5.  แบบทดสอบ หมายถึง การใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน
มีทั้งภาษาเป็นส่ือ และท่ีใช้ภาพเป็นส่ือ เพ่ือเร้าให้นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์และมี           
การกาํหนดเวลาดว้ย  
 มิติการประเมินความคิดสร้างสรรค ์
 ฮารอลด์ เฮช แอนเดอสัน (Harold  H. Anderson, 1959: 236-244) ไดเ้สนอมิติท่ีควร
นาํมาพิจารณาความคิดสร้างสรรค ์ใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 
 1.  ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Characteristic of  the Creative Person) 
ซ่ึง แอนเดอสนั ไดส้รุปไวใ้นหลายลกัษณะ เช่น ชอบผจญภยั ความมุ่งมัน่ กลา้แสดงความคิดเห็น 
เปิดใจกวา้งสาํหรับประสบการณ์ใหม่ๆ 
 2. กระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์(Creative Process) โดยส่วนใหญ่มกัให้ความ
สนใจในผลงาน จนมองขา้มกระบวนการในการคิดประดิษฐผ์ลงาน 
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 3. ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Production) แอนเดอสันได้เสนอว่า           
หากปราศจากกระบวนการก็จะไม่มีผลงาน ถา้ปราศจากงาน หรือหลกัฐานของการกระทาํ หรือ
ผลสําเร็จก็อาจเป็นเพียงความเพอ้ฝัน ทั้งกระบวนการ และผลงานจึงมีความสําคัญประกอบกัน
ทั้งหมด 
 
11.  การวดัความคดิสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ 
 เจลเลน และเออร์บาน(Jellen and Urban,1989: 78-86) ได้สร้างแบบทดสอบวดั
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีช่ือว่า TCT-DP  (The Test  for Creative Thinking Drawing Production) ซ่ึง
สร้างข้ึนตามคํานิยามว่า  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการคิดอย่างมีสาระเชิงนวัตกรรม                   
มีจินตนาการ และความคิดเนกนัย ซ่ึงรวมถึงความคิดคล่องแคล่ว(fluency) การคิดยืดหยุ่น
(flexibility) คิดริเร่ิม 9 (originality) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) ความกลา้เส่ียง (risk-taking) 
และ  อารมณ์ขัน  (humor) โดยลักษณะของแบบทดสอบน้ีจะกําหนดให้ผูเ้ข้าสอบแสดง
ความสามารถในการคิดอยา่งมีสาระ ดว้ยการต่อเติมภาพท่ีกาํหนดให้  ซ่ึงเป็นกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
ขนาด 5x5  น้ิว ภายในกรอบส่ีเหล่ียมน้ีจะมีภาพเส้น และจุดอยู่ 5 แห่งและอยู่นอกกรอบอีก 1 แห่ง
แบบทดสอบน้ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดักบักลุ่มเป้าหมายไดทุ้กวยั 
 

ความพงึพอใจ 
1.  ความหมายของความพงึพอใจ  
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึก (feeling) ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ไดรั้บความสาํเร็จตาม
ความมุ่งหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนั
ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยั หรือองคป์ระกอบท่ีต่างกนัแลว้แต่บุคคล 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็นการยอมรับ ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกท่ียินดี
กบัการปฏิบติังาน ทั้งการใหบ้ริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ี 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบใจซ่ึงช่วยใหเ้กิดแรงจูงใจในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจาการท่ีบุคคลนั้น ไดเ้ขา้ไป

เก่ียวกบักบัการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในเชิงประเมินค่า และก็ไดรั้บการตอบสนองในความตอ้งการ
เป็นความรู้สึกในทางบวก แลว้ทาํให้เกิดความเป็นสุข และสามารถเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปตาม
สภาพการณ์ 
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นอกจากน้ี มอร์สและ แอปเปิลไวท์ ( Morse, 1995: 27 , Applewhite, 1965: 49 อา้งถึง
ใน ศุภศิริ  โสมาเกตุ, 2544: 48) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่วนตวัของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความต้องการในส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาก จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง หาวิธี
ตอบสนองเพ่ือใหล้ดความเครียดลง 

จากความหมายของ ความพึงพอใจ ดงักล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติในเชิงบวกของบุคคล หรือความชอบใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงช่วยใหเ้กิดแรงจูงใจในการใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีความรู้สึกพอใจในการปฏิบติัการเรียนการสอนดว้ยกนั
และต้องการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จ บรรลุตามความตั้งใจหรือ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 
2.  ความสําคญัของความพงึพอใจ 
 กระบวนการในการทาํงานของบุคลากรขององค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และ
ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้เพียงใดนั้น ผูบ้ริหารองค์การตอ้งสามารถเขา้ใจความตอ้งการ        
ของบุคลากรในองคก์าร และผสมผสานความตอ้งการนั้นใหเ้ขา้กบัจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
 ในขณะเดียวกนั ก็สามารถทาํให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงจะทาํให ้
เกิดความกระตือรือร้น และปรารถนาท่ีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความพึงพอใจ      
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหค้นทาํงานสาํเร็จ คนท่ีมีความพึงพอใจจะส่งผลใหง้านนั้น ประสบผลสาํเร็จ 
และไดผ้ลดีกว่าคนท่ีไม่มีความพึงพอใจในการทาํงาน ไม่ว่าปัจจยันั้นจะมาจาก สาเหตุใด ความพึง
พอใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์การพร้อมท่ีจะทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยความเต็มใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบต่อความสาํเร็จของงาน นอกจากน้ี ความพึงพอใจจะเก้ือหนุนให้สมาชิกขององค์การ      
เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การความสาํคัญของความพึงพอใจใน         
การปฏิบติังานในองคก์าร หรือหน่วยงานใด หากสามารถจดับริการต่างๆ เพ่ือสนองความตอ้งการ
ของผูป้ฏิบัติงานได้ จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน รักงาน และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ถา้ไม่สามารถจดัสนองความตอ้งการได ้ ผลงานย่อมตกตํ่า ผูป้ฏิบติังานจะเกิด
ความเบ่ือหน่าย ทาํให้งานขาดความมีประสิทธิภาพลงได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นไดช้ดัเจนว่า ความพึง
พอใจ เป็นส่ิงสาํคญัยิ่งในการปฏิบติังาน เรามกัพบเห็นอยู่เสมอว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความพึงพอใจ      
ในงานของเขา จะคิดปรับปรุงการปฏิบติังานของตนให้ดีอยู่เสมอ เป็นตน้ว่า เขาจะปฏิบติังานดว้ย
ความขยนัขนัแข็ง ทาํงานดว้ยความสนุกสนาน งานจะ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะมีเวลาปฏิบติังาน
มากข้ึน ตั้งใจทาํงานดว้ยความกระตือรือร้น แสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการทาํงานไปอีก
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ยาวนาน ตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ไม่มีความพึงพอใจในงานของเขาท่ีทาํ จะมีส่วนทาํให้เกิดผลในทาง
ตรงกนัขา้มเช่นกนั คือ การปฏิบติังานของเขาจะเส่ือมลง งานจะดาํเนินไปโดยไม่ราบร่ืน ความ
รับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงานจะขาดไป ระดบัการปฏิบติังานจะตํ่าลง การปฏิบติัหน้าท่ีจะเฉ่ือยชา
ลงทุกที เช่นน้ีเป็นตน้ นอกจากน้ีผูท่ี้ไม่มีความพึงพอใจในงานมกัจะขาดความภกัดีต่อองค์การย่อม
ผนัแปรควบคู่ไปกบัขนาดของความพึงพอใจในงานท่ีทาํดว้ย 
 

3.  ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 ทฤษฎีความตอ้งการความสุขส่วนตวั (Hedonistic Theory) คณาจารยจ์ากภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีความตอ้งการความสุขส่วนตวั ในเร่ืองแรง        
จูงใจไวว้่า ในสมยัโบราณเช่ือกนัว่า มลูเหตุสาํคญัของมนุษยท่ี์ทาํให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุษย์
ตอ้งการหาความสุขส่วนตวั และพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 
 ทฤษฎีสญัชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เป็นส่ิงท่ีติดตวับุคคลมาตั้งแต่
เกิด ซ่ึงทาํใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลกัการมีเหตุผล เป็นทฤษฎีท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลท่ีจะตดัสินใจกระทาํส่ิงต่างๆ  เพราะ
บุคคลทุกคนมกัจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าบุคคลมีอิสระท่ีจะกระทาํ
พฤติกรรมไดอ้ยา่งมีเหตุผล และสามารถตดัสินใจต่อการกระทาํต่างๆ ไดมี้ความรู้ว่าตนตอ้งทาํอะไร 
ปรารถนาส่ิงใด และควรตอ้งตดัสินใจออกมาในลกัษณะใด 
 ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) โดยปกติแลว้พฤติกรรม และการกระทาํต่างๆ ของ
บุคคลนั้น จะมีส่วนสมัพนัธ์กบัแรงขบัภายในของแต่ละบุคคล แรงขบัภายในแต่ละบุคคลนั้นเป็น
ภาวะความตึงเครียดนั้นไดอ้อกไป แรงขบัมีลกัษณะท่ีสาํคญั 2 ลกัษณะ คือ แรงขบัภายในร่างกาย 
และแรงขบัภายนอกร่างกาย หรือแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับท่ีเกิดจากความตอ้งการทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะมีผลทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั
ออกไป อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสะสมไวใ้นแต่ละบุคคล 
 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of Need Gratification) เป็นทฤษฎีลาํดบัขั้น 
ของความตอ้งการของ มาสโลว ์ (Abraham H.Maslow) ซ่ึงกล่าวไวว้่ามนุษยทุ์กคนลว้นแลว้แต่มี
ความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้กบัตนเองทั้งส้ิน และความตอ้งการของมนุษยน้ี์มากมาย
หลายอย่างด้วยกนั โดยท่ีมนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นสูงๆ ถา้ความต้องการในขั้นตํ่าไดรั้บ        
การตอบสนองอยา่งพึงพอใจเสียก่อน 
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 Bernard ไดก้ล่าวถึง ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้บุคคลให้เกิดความพึงพอใจใน     
งานไว ้8 ประการ คือ 
 1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังาน       
เป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอยา่งดี 
 2.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลท่ีมิใช่วตัถุ เป็นส่ิงจูงใจสาํคัญท่ีช่วยส่งเสริม         
ความร่วมมือในการทาํงาน มากกว่ารางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสน้ีบุคลากรจะไดรั้บ
แตกต่างกนั เช่น เกียรติภูมิ การใชสิ้ทธิพิเศษ เป็นตน้ 
 3.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ สถานท่ี
ทาํงาน เคร่ืองมือการทาํงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงอนัก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการทาํงาน 
 4.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนองความตอ้งการ
ของบุคคล ด้านความภาคภูมิใจท่ีได้แสดงฝีมือ การไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและ   
ผูอ่ื้นทั้งไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 
 5.  ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร ถา้ความสัมพนัธ์เป็นไป
ดว้ยดีจะทาํใหเ้กิดความผกูพนั และความพอใจท่ีจะร่วมงานกบัหน่วยงาน 
 6.  การปรับสภาพการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัวิธีการ และทศันคติของบุคคล หมายถึง
การปรับปรุงตาํแหน่งวิธีทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร 
 7.  โอกาสท่ีจะร่วมมือในการทาํงาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามี    
ส่วนร่วมในงาน เป็นบุคคลสาํคญัคนหน่ึงของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงาน
และมีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 8.  สภาพของการอยู่ร่วมกนั หมายถึง ความพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความ
มัน่คงในการทาํงาน 
 ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจในการเรียน หรือการปฏิบติักิจกรรมใดๆ  ควรจะตอ้ง 
ทาํให้ตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจของผูเ้รียน  ผูส้อนจาํเป็นตอ้งคาํนึง        
ถึงองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูเ้รียน 
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ตารางท่ี  17  สรุป การสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
 

แนวคิดทฤษฎี อา้งอิง สรุปการสงัเคราะห์ 
แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความ   
พึงพอใจ 

แมคคีแลนด ์ (MaCleland  
อา้งถึงในมหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2540: 
141-144) 

ความพึงพอใจจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั 
ส่ิงท่ีจูงใจ หรือความตอ้งการไดรั้บ        
การตอบสนอง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
1.  ความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล 
2.  ความตอ้งการสมัพนัธ ์
3.  ความตอ้งการอาํนาจ 

ความตอ้งการทั้ง      
5 ขั้นของมาสโลว ์

มาสโลว ์(Maslow, 1970: 
69- 80 อา้งถึงในศุภศิริ         
โสมาเกตุ 2544: 50) 

ความตอ้งการของมนุษย ์ มี  5 ลาํดบัขั้น
ดงัน้ี 
1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
2.   ความตอ้งการความปลอดภยั 
3.  ความตอ้งการทางสงัคม 
4.  ความตอ้งการมีฐานะ 
5.  ความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จ
ในชีวิต 

 
 
4.  การประเมนิความพงึพอใจ 
 จากการศึกษา และสงัเคราะห์แนวคิด และความหมายของการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัการศึกษาและนักจิตวิทยา สาํหรับในงานวิจยัฉบบัน้ี การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีเกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจาก         
การกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง กบัความคาดหวงัท่ีไดรั้บจากการกระทาํนั้น 
 จากแนวคิดของ หทยัรัตน์  ประทุมสูตร (2542, 14) กล่าวว่า การประเมินความพึง
พอใจ เป็นเร่ืองท่ีเปรียบเทียบไดก้บัความเขา้ใจทัว่ๆ ไป ซ่ึงปกติจะวดัไดโ้ดยการสอบถามจากบุคคล
ท่ีตอ้งการจะถาม มีเคร่ืองมือท่ีตอ้งการจะใชใ้นการวิจยัหลายๆ อยา่ง 
 การวดัความพึงพอใจนั้น มีขอบเขตท่ีจาํกัด อาจมีความคาดเคล่ือนข้ึน ถา้บุคคล
เหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีจริง ซ่ึงความคาดเคล่ือนเหล่าน้ีย่อมเกิดข้ึนได ้       
เป็นธรรมดาของการวดัทัว่ๆ ไป การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถทาํไดห้ลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 
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1. การใช้แบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถกระทาํได้ใน
ลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าวอาจถามความพอใจในดา้น
ต่างๆ 

2. การสมัภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค และวิธีการท่ีดี
จึงจะไดข้อ้มลูท่ีเป็นจริง 

3. การสงัเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงั และสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 
 ในขณะท่ี Stromborg (1984) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนั้น ข้ึนกบัวตัถุประสงค์
ของผูท่ี้จะศึกษา ซ่ึงวิธีท่ีนิยมกนั ไดแ้ก่ 
 1.  การสัมภาษณ์ วิธีน้ีผูศึ้กษาจะมีแบบสัมภาษณ์ท่ีมีคาํถามให้  ซ่ึงข้อคาํถามไดรั้บ      
การทดสอบหาความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่แลว้ จึงนาํไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง  ขอ้ดีของวิธีน้ี
คือ ผูส้ัมภาษณ์สามารถอธิบายคาํถามให้ผูต้อบเขา้ใจได้ สามารถใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีอ่านเขียน
หนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามาก และอาจมีข้อผิดพลาดในการส่ือ
ความหมาย 
 2. การใชแ้บบสอบถาม เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด มีลกัษณะเป็นคาํถามท่ีทดสอบ       
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบหรือเติมคาํ  ขอ้ดีของวิธีน้ีคือ ไดค้าํตอบ
ท่ีความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการสํารวจ สามารถใช้กับกลุ่มขนาดใหญ่ได ้ 
ขอ้เสียคือ ผูต้อบตอ้งสามารถอ่านออกเขียนได ้และมีความสามารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจ
เป็นสภาวะท่ีมีความต่อเน่ือง ไม่สามารถบอกจุดเร่ิมต้น  หรือส้ินสุดของความพึงพอใจได ้ 
แบบสอบถามจึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตรอนัดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 
 

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบการสอนเน้นภาระงาน และการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน และ
รูปแบบการสอนท่ีพฒันา 

 
การสอนท่ีเนน้ภาระงาน การเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงาน    

เป็นฐาน 
รูปแบบการสอนท่ีพฒันา 

ขั้นก่อนปฏิบติังาน    
   - ผูส้อนนาํเสนอหวัขอ้     
ในการสอน คาํศพัท ์วลีท่ี
เป็นประโยชน์ หรือนาํเสนอ
ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีเคยมี    
การจดัทาํไว ้ เช่น วีดีโอ  
ผูเ้รียนเตรียมตวัปฏิบติังาน 
 

ขั้นก่อนทาํโครงงาน 
  - อภิปรายเน้ือหา 
ขอบข่ายของโครงงาน 
  - ระบุภาษาท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใช ้
  - นาํแนวคิดท่ีได ้มา
อภิปราย 

ขั้นก่อนปฏิบติังาน 
  - ผูส้อนนาํเสนอโครงงานท่ีจะปฏิบติั
โดยวิธีการนาํเสนอใหผู้เ้รียนเขา้ใจได้
อยา่งง่ายเช่นวีดีโอ  เทป ภาพ และ
กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนโดยการ
ตั้งคาํถามเพ่ือใหเ้กิดแนวคิดใน
โครงงานท่ีจะปฏิบติั 
  - ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัคิดคาํศพัท ์
วลีท่ีจาํเป็นและอภิปรายขอบข่ายของ
โครงงาน 
  - ผูส้อนตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนว่าเขา้ใจในโครงงาน 

ขั้นเรียนรู้ภาษา 
1. Analysis ผูเ้รียน
ตรวจสอบ หรืออภิปราย
รูปแบบภาษาท่ีใชใ้นภาระ
งาน 
* ผูส้อนทบทวนขอ้มลูท่ีได ้
2. Practice *ผูส้อนนาํเสนอ
รูปแบบภาษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
สร้างความมัน่ใจใหผู้เ้รียน  
โดยการฝึกคาํศพัท ์ วลีหรือ
รูปแบบภาษาท่ีไดจ้ากการ
อภิปรายและผูเ้รียนบนัทึก 

ขั้นหลงัทาํโครงงาน 
  - สรุป อภิปรายผล           
การทาํงาน 
* ผูส้อนใหข้อ้เสนอแนะ 
วิเคราะห์ตรวจสอบ
ผลงาน 
  - ผูเ้รียนนาํเสนอผลงาน
ท่ีปฏิบติั 

ขั้นเรียนรู้ภาษา 
1. Project  Presentation ผูเ้รียน
นาํเสนอโครงงานเป็นกลุ่มหนา้ ชั้น
เรียน 
2. Analysis ผูเ้รียนตรวจสอบหรือ
อภิปรายรูปแบบภาษา  คาํศพัท ์       
วลี สาํนวนท่ีใช ้ รวมทั้งมีการประเมิน 
ผลการนาํเสนอ การอภิปรายวิธีการ
นาํเสนอของ แต่ละกลุ่มในประเด็น
ของวิธีการท่ีสร้างสรรค ์ การทาํงาน
เป็นทีม ความน่าสนใจของงาน เป็น
ตน้ 
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบการสอนเน้นภาระงาน และการเรียนรู้ท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน และ
รูปแบบการสอนท่ีพฒันา (ต่อ) 

 
การสอนท่ีเนน้ภาระงาน การเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงาน    

เป็นฐาน 
รูปแบบการสอนท่ีพฒันา 

คาํศพัทห์รือขอ้มลูความรู้ท่ี
ได ้

 * ผูส้อนทบทวนขอ้มลูท่ีได ้
3. Practice  *ผูส้อนนาํเสนอรูปแบบ
ภาษาเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้
ผูเ้รียน  โดยการฝึกคาํศพัท ์ วลีหรือ
รูปแบบภาษาท่ีไดจ้ากการอภิปราย
และผูเ้รียนบนัทึกคาํศพัทห์รือขอ้มลู
ความรู้ท่ีได ้

ส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียน        
การสอน 
  - เสริมสร้างแรงจูงใจ  
ความตระหนกัในการเรียน
การสอน มีความรับผดิชอบ
และสนุกสนาน 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียน          
การสอน 
  - ผูเ้รียนไดส้มัพนัธก์บั
โลกความเป็นจริง  เนน้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เลือก การตดัสินใจ  
สามารถเพ่ิมแรงจูงใจใน
การเรียน 
 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน 
  - ผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาในโลกของ
ความเป็นจริง Authentic  Materials 
ผูเ้รียนมองเห็นความสาํคญัและ
เป้าหมายท่ีชดัเจนของการนาํภาษาไป
ใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการประกอบ
อาชีพในอนาคต ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ
ในการเรียนการฝึกทกัษะทางภาษา,
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเลือกเรียนในส่ิงท่ี
สนใจไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น  
แสดงความคิดสร้างสรรค ์ ฝึกความ
มัน่ใจในความสามารถท่ีสามารถ
พฒันาควบคู่กบัการฝึกภาษา และได้
เรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
และผูส้อนสามารถสงัเกตศกัยภาพ
ของผูเ้รียนไดแ้ละอาจนาํไปถึงการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม Individual  Development 
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หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 คหกรรมศาสตร์ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน (2546) หมายถึง วิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เป็นวิชาท่ีมุ่งพฒันาครอบครัว
ดว้ยการจดัการทรัพยากรบุคคล วสัดุและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาอาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
ความมัน่คงของสถาบนัครอบครัวและสงัคม   
 สาํหรับความหมายของ คหกรรมศาสตร์ ในสารานุกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ (The 
Householders' Encyclopedia) (1973) หมายถึง การศึกษาท่ีเก่ียวกบังานบา้นรวมไปถึงชุมชน แต่ 
เดิมเป็นการศึกษาเก่ียวกบัโภชนาการ เส้ือผา้ การตดัเยบ็ การดูแลบา้น อุปกรณ์ของใชภ้ายในบา้น 
สุขอนามยั เป็นตน้ ต่อมาภายหลงั คหกรรมศาสตร์ยงัไดศึ้กษาในแง่มุมต่างๆ ของความรู้ในงาน 
คหกรรมศาสตร์มากข้ึน ทั้งในความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว การศึกษา การจดั 
การภาระงานต่างๆ ในครอบครัว เป็นวิชาท่ีประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เขา้กบัความรู้ทาง      
คหกรรมศาสตร์ เป็นวิชาท่ีเน้นการปฏิบติัท่ีบูรณาการความรู้เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นส่ิง    
ท่ีสาํคญัของมนุษยใ์นการดาํรงอยูข่องครอบครัว ชุมชนและสงัคม 
 จากความหมายดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า  คหกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางวิชาชีพท่ี 
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายในการพฒันา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูท่ั้งในครอบครัว ชุมชนและสงัคมใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  
หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น 
แหล่งเรียนรู้ดา้นคหกรรมศาสตร์ มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัเฉพาะทางใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นวิชาการและทกัษะวิชาชีพระดบัสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์ของหลกัสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตผู ้มีความรู้  ความชาํนาญ ด้ านการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
สามารถดาํเนินการจดัการการตลาด การผลิต ควบคุมและตรวจสอบผลงานเชิงอุตสาหกรรม และ
สามารถสาธิต แนะนาํผู ้ บริโภค สามารถบริการและถ่ ายทอดความรู เร่ืองงานประดิษฐ์ต่างๆ ทั้ง       
การพดู การเขียน สามารถพฒันาผลิตภณัฑต์  ามรูปแบบ และวสัดุ 

2. ปฏิบติังานในหน้ าท่ีธุรกิจ ด ้านหัตถอุตสาหกรรมนักบริหารธุรกิจงานคหกรรม 
ศาสต์  นักพฒันานักวิชาการท่ีสามารถวิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผล ปฏิบติังานในหน้ าท่ี       
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ผู ้แนะนํางานประดิษฐ์  สาขาหัตถอุตสาหกรรม และสามารถประกอบอาชีพธุรกิจได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลกัสูตร ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 19 หลกัสูตรในคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
 
บณัฑิตศึกษา ปริญญาตรี

เทคโนโลยบีณัฑิต 
ปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์บณัฑิต ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์
บณัฑิต 

หลกัสูตร             
คหกรรม
ศาสตร์
มหาบณัฑิต 

หลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต 
- สาขาวิชา
เทคโนโลย ี          
การจดัการสินคา้
แฟชัน่ 

หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑิต 
 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  
 - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ        
คหกรรมศาสตร์  
 - สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ผา้ และ
เคร่ืองแต่งกาย  
 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 - สาขาวิชาอุตสาหกรรม            
การบริการอาหาร 

หลกัสูตร
วิทยาศาสตร์
บณัฑิต  
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์          
การอาหารและ
โภชนาการ 
 

 
 ในงานวิจัยฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีกาํลงัศึกษาในสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ซ่ึงเป็นสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจะเรียนรู้วิชาการทั้งวิชาพ้ืนฐานการศึกษา ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  เคมี ฟิสิกส์ นนัทนาการ และวิชาพ้ืนฐานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ตามท่ี
กาํหนดในหลกัสูตรและรายวิชาแกน ในดา้นอาหารและโภชนาการ ความรู้เร่ืองหลกัการประกอบ
อาหาร คุณค่าทางโภชนาการ การถนอมอาหาร การจัดอาหาร การจัดเล้ียง การบริการอาหาร       
การเลือกซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ธุรกิจอาหาร และรายวิชาอ่ืนๆ ตลอดหลกัสูตรการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี
การศึกษา รวมทั้งศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือธุรกิจอาหารอย่างมืออาชีพ การเรียน        
การสอนเน้นการฝึกปฏิบติั การฝึกงานในสถานประกอบการ การจดัทาํโครงงาน หรือแผนงาน
พิเศษรายวิชาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานให้ผูเ้รียน เพ่ือให้มีความสามารถ
ในการนาํความรู้ไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพไดอ้ยา่งหลากหลายในอนาคต หรือสามารถท่ีจะเป็น
เจา้ของธุรกิจในอนาคตได ้ นอกจากน้ี การเรียนการสอนไดส้ร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ในระดบั
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มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีมีช่ือเสียง  มีระดับ        
การบริการและคุณภาพในระดบัท่ีไดม้าตรฐานสากล หรือสามารถประกอบอาชีพในต่างประเทศ 
และมีความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบนัการศึกษา
อ่ืนๆได ้
การสร้างประมวลการสอนและบทเรียน 
 แนวคิดการสร้างประมวลการสอนท่ีเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ นูแนน (Nunan, 
1989: 4 - 7) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของประมวลการสอน มีดงัน้ี 
 1.  การวางเป็นงานเร่ิมตน้ ไดแ้ก่ เก็บรวบรวมขอ้มลู และการจดักลุ่มผูเ้รียน 
 2.  การเลือกและจดัอนัดบัของเน้ือหา 
 3.  การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การเลือกกิจกรรม และส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 4.  การวดัผลและประเมินผล 
 องค์ประกอบทั้ งส่ีข้างต้น ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างหลกัสูตร 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะศึกษาถึงความต้องการใน           
การเรียนของผูเ้รียน ขอ้มูลแบ่งเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีปรากฏ เช่น ระดบัความสามารถ 
อายุ พ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ์เดิม เป็นต้น และข้อมูลทางความคิดความรู้สึก เช่น ความ
ตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน ระยะเวลาและเน้ือหา วิธีสอน และวิธีเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นตน้ 
 2.  ผูเ้รียนบางคนอาจไม่บรรลุตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้
 2.1 จดักลุ่มผูเ้รียนใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถหลากหลาย 
 2.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมท่ีไดใ้ชพ้รสวรรค์ของตนเอง เช่น ถึงแมจ้ะมี
ความสามารถทางภาษาองักฤษตํ่า ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนดึงความสามารถทางดา้นอ่ืนมาใช ้
นอกจากน้ี ผูส้อนอาจจดัหาเวลาเพ่ือทาํการสอนภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูเ้รียนเหล่านั้น 
 3.  ผูเ้รียนพดูภาษาแม่มากกว่าภาษาองักฤษ ความคาดหวงัของผูส้อนคือ ตอ้งการ
ให้ผูเ้รียนใชภ้าษาองักฤษระหว่างปฏิบติัโครงงาน แต่เม่ือไหร่ก็ตาม เม่ือผูเ้รียนอยู่นอกห้องเรียน 
พวกเขาตอ้งใชภ้าษาแม่ ซ่ึงแกไ้ขไดโ้ดย อนุญาตให้ผูเ้รียนพูดภาษาแม่ในการวางแผนงาน แต่ใน 
การอภิปรายกลุ่ม และการรายงานควรใหพ้ดูภาษาองักฤษ 
 4.  ผูส้อนกงัวลกบัความคิดผิดพลาดในการใชภ้าษาของผูเ้รียน จุดประสงค์หน่ึง
ของการจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน ไดแ้ก่ เสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัผูเ้รียน ผูส้อนควร    
ย ํ้าเตือนให้ผูเ้รียนให้ความสําคญักบัความถูกต้องของภาษาเฉพาะสถานการณ์ เช่น ในงานเขียน      
และการรายงาน ในขณะท่ีสถานการณ์อ่ืนๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม อาจให้ความสาํคญักบัความ
ถกูตอ้งทางภาษานอ้ยลง 
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 5.  ผูเ้รียนไม่คาํนึงว่าโครงงานเป็นภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง 
 5.1  ผูเ้รียนอาจเรียนภาษาองักฤษเพียงเพ่ือการสอบผ่าน หรือการทาํงาน จึงไม่
เห็นความสําคัญของการปฏิบัติโครงงาน ผูส้อนควรจะช้ีแจงจุดประสงค์ และประโยชน์ของ
โครงงาน และการตรวจงานเขียน และการประเมินการปฏิบัติโครงงานก็เป็นแบบฝึกหัดการใช้
ภาษาองักฤษ 
 5.2  ผูส้อนอาจจะให้ภาระงานท่ีเน้นรูปแบบภาษาหลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอน 
ของแต่ละโครงงาน 
 5.3  ผูส้อนอาจจะแยกกิจกรรมภาษาองักฤษโครงงาน ออกจากการเรียน
ภาษาองักฤษตามปกติ เช่น อาจให้ผูเ้รียนปฏิบติัโครงงาน 2 ชัว่โมงในการเรียนภาษาองักฤษ 5 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 6.  ผูส้อนไม่สามารถใหผู้เ้รียนปฏิบติัโครงงานนอกห้องเรียนได ้ในกรณีน้ีผูส้อน
ควรเตรียมโครงงานท่ีสามารถปฏิบติัไดภ้ายในหอ้งเรียน แลว้ใหก้ารบา้น 
 7.  ความรวดเร็วในการทาํงานแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
 7.1  ใหกิ้จกรรมเพ่ิมเติมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
 7.2  ผูเ้รียนในกลุ่มท่ีเสร็จก่อน อาจจะช่วยเหลือกลุ่มท่ีเสร็จชา้กว่า 
 ขั้นตอนท่ี 2 การคดัเลือกเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของการเรียน โดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูเ้รียนในขั้นท่ี 1 เป็นเน้ือหาที่มีความหลากหลาย และอาจจะตอ้งปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ การเลือกกิจกรรม และส่ือการเรียน       
การสอนให้เหมาะสม กบัความตอ้งการของนักเรียน และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และวตัถุประสงค์
ทางการเรียน รวมทั้งการพดูคุยตกลงกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวดัผลและการประเมินผล อาจจะวดัและประเมินผลแบบไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงสอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน  หรือ      
ทาํการวดัผลประเมินผล อยา่งเป็นทางการ เช่น สอบระหว่างภาค หรือสอบปลายภาค 
 การจดัประมวลการสอนในแนวคิดของ นิวแนน นั้น ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงส่ิงแรก ไดแ้ก่
ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูเ้รียนเพื ่อนาํมาวิเคราะห์ความตอ้งการและความสนใจ เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนด
วตัถุประสงค์และเน้ือหาท่ีผูเ้รียนควรจะเรียน รวมทั้งการจดัการเรียนการสอน โดยคดัเลือก
กิจกรรมและส่ือเอกสารการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา และวตัถุประสงค์ ในการประเมินผล         
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การเรียนการสอนสามารถประเมินได้ทั้ งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน และ       
การทดสอบอยา่งเป็นทางการ 
 ส่วนในการสร้างบทเรียน ฮทัชินสนัและวอเตอร์ส (Hutchinson and Waters, 1989: 108 
- 109) ไดเ้สนอรูปแบบการสร้างบทเรียน โดยคาํนึงถึงองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ขอ้มูลท่ี 
เขา้ใจได ้เน้ือหา รูปแบบภาษา และภาระงาน 
 1.  ข้อมูลทางภาษา (input) เช่น หนังสือ บทสนทนา เทปบันทึกภาพ แผนภูมิ และ
ขอ้มูลทางการส่ือสารต่างๆ เป็นต้น คดัเลือกข้อมูล ท่ีเข้าใจได้จากความต้องการของผูเ้รียน ซ่ึง 
ขอ้มูลเหล่านั้นตอ้งเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกิจกรรม เป็นเน้ือหาทางภาษาท่ีใหม่ ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 
เป็นหวัขอ้ท่ีอาํนวยใหเ้กิดการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะ ความรู้ทางภาษา
และเน้ือหาวิชา ในการเยนรู้จากขอ้มลูต่างๆ  
 2.  เน้ือหา (content focus) การภาษาในการส่ือขอ้ความ และความรู้สึกเก่ียวกบับางส่ิง
บางอย่างนั้น ตอ้งอาศยัทั้งเน้ือหาท่ีเป็นตัวภาษา (linguistic content) และเน้ือหาท่ีไม่ใช่ตวัภาษา 
(non - linguistic content) เพ่ือนาํมาสร้างภาในการส่ือความหมายได ้
 3.  รูปแบบภาษา (language focus) การท่ีผูเ้รียนสามารถท่ีจะใช้ภาษาในการปฏิบัติ
ภาระงานและกิจกรรมได ้จะตอ้งมีความรู้ในรูปแบบภาษาอย่างเพียงพอ ดงันั้น บทเรียนท่ีดีควรจะ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ภาษา ในการสอน ผูเ้รียนจึงตอ้งมีโอกาสศึกษา
แต่ละส่วนของภาษา และมองภาษาในภาพรวมเพื่อนาํมาปฏิบติัได ้
 4.  ภาระงาน (Task) วตัถุประสงคสุ์ดทา้ยของการเรียนภาษา คือ การใชภ้าษา แบบฝึก
จะตอ้งออกแบบ โดยนาํไปสู่ภาระงาน เพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงให้โอกาสผูเ้รียนใชค้วามรู้ทางเน้ือหา 
และตวัภาษาท่ีสร้างมาในแต่ละบท 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  12 รูปแบบการสร้างบทเรียนของ ฮทัชินสนัและวอเตอร์ส 
ท่ีมา : Tom Hutchinson and Alan Waters, English or Speci ic Purposes (Oxford : Oxford 
University Press, 1985), 108 – 109.  

ภาษา 

ข้อมูลทางภาษา 

ภาระงาน 

เนือ้หา 
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 ฮทัชินสนัและวอเตอร์ส กล่าวว่า องคป์ระกอบทั้งส่ีมีความสมัพนัธ์กนั โดยมีเป้าหมาย
คือ การปฏิบติัภาระงาน การกาํหนดเน้ือหา และตวัภาษาตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทางภาษา รวมทั้ง
คาํนึงถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนจะต้องเรียนรู้เพ่ือนําไปปฏิบัติภาระงานได้ ซ่ึงการกาํหนดภาระงานต้อง
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และตวัภาษาดว้ย 
 นอกจากน้ี ฮทัชินสันและวอเตอร์ส ยงัไดเ้สนอรูปแบบการสร้างบทเรียนท่ีน่าสนใจ 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากองคป์ระกอบทั้งส่ี ดงัภาพท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 รูปแบบบทเรียนท่ีขยายมาจากองค์ประกอบทั้งส่ี (ขอ้มูลทางภา เน้ือหา ตวัภาษา และ 

ภาระงาน) ของ ฮทัชินสนัและวอเตอร์ส 
ท่ีมา : Tom Hutchinson and Alan Waters, English or Speci ic Purposes (Oxford : Oxford 
University Press, 1985), 118  
 
 จากภาพท่ี 13 อธิบายไดว้่า การสร้างบทเรียนนั้น ประกอบด้วยการนาํเขา้สู่บทเรียน     
เช่น ทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน และการให้ขอ้มูลทางภาษาควรสัมพนัธ์กับความสนใจ และ
ระดบัความสามารถของผูเ้รียน การกาํหนดเน้ือหา และตวัภาษาควรสมัพนัธก์บัขอ้มลูทางภาษาดว้ย 
และการกาํหนดภาระงานควรท่ีจะสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและตวัภาษา ซ่ึงภาระงานสามารถพฒันาไป
เป็นโครงงานได ้ซ่ึงควรพิจารณาความรู้ และความสามารถของตวันักเรียนเอง พร้อมทั้งให้ขอ้มูล
ทางภาษาเพ่ิมเติม 

การนําเข้าสู่บทเรียน (starter) 

ความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน 

ข้อมูลทางภาษา
เพิม่เตมิ 

โครงงาน (Pro ect) 

ภาษา 

ข้อมูลทางภาษา 

ภาระงาน 

เนือ้หา 
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 จากการออกแบบบทเรียนท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า ควรจะคาํนึงถึงขอ้มูลทางภาษา เน้ือหา 
ตวัภาษา และภาระงานเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงทั้งส่ีองค์ประกอบน้ีมีความสัมพนัธ์กนั นอกจากน้ีบทเรียน 
ยงัสามารถได้รับการพัฒนาโดยประยุกต์จากพ้ืนฐานองค์ประกอบทั้ งส่ี ประกอบกับความรู้
ความสามารถ และความคิดสร้างสรรคข์องผูอ้อกแบบดว้ย 
 ส่วน เอสแตร์และซายอง (Estaire and Zan’on, 1994: 4) ท่ีไดเ้สนอการสร้างบทเรียน
ในหลกัสูตรมุ่งปฏิบติังาน (Tasked – based Syllabus) โดยคาํนึงถึง วตัถุประสงค์ เน้ือหา วิธีการ 
และการประเมินผล ซ่ึงแนวคิดน้ี สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการจดักิจกรรมภาษาองักฤษมาก เอสแตร์
และซายอง จดัไวเ้ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้ นตอนท่ี  1 คัดเลือกหัวข้อและส่ิงท่ีน่ าสนใจ  โดยพิจารณาจากความสนใจ 
ประสบการณ์ และระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดภาระงานหลกัและภาระงานย่อย (ซ่ึงจะต้องปฏิบัติในขั้นตอน
สุดทา้ยของแต่ละบท) โดยพิจารณาภาระงานท่ีนาํนกัเรียนไปสู่การใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนั 
 ขั้นตอนท่ี 3 ตั้งวตัถุประสงคข์องแต่ละบท 
 ขั้นตอนท่ี 4 เลือกเน้ือหาท่ีจาํเป็นหรือท่ีตอ้งการเพ่ือการปฏิบัติภาระงานสุดทา้ย ซ่ึง
อาจจะเป็นเน้ือหาทางภาษา หรือเน้ือหาทางวิชาท่ีเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 5 วางแผนปฏิบติังาน โดยคัดเลือกภาระงานย่อยท่ีนาํไปสู่ภาระงานหลกั  
จากการเลือกสรร ปรับปรุง สร้าง เอกสารการสอนให้เหมาะสม รวมทั้งจดัโครงสร้าง และลาํดับ 
ของภาระงานต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีกาํหนดไว ้
 ขั้นตอนท่ี 6 สร้างเคร่ืองมือ และขั้นตอนในการประเมินผล ทั้งในกระบวนการปฏิบติั
และผลสาํเร็จในการปฏิบติั 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี มุ่งเน้นท่ีภาระงาน จะประกอบดว้ย
หลายๆ บทเรียนหลายๆ ภาระงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีเลือกไว ้
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโครงงาน มีน้อยมาก มีงาน 
วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมโครงงานในรายวิชาต่างๆ และในระดบัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงแนวคิดจาก
การวิจัยเหล่าน้ี สามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัการทาํวิจัยเก่ียวกบัภาษาองักฤษโครงงานได้ ผูว้ิจัย     
จึงขอเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบั การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
คหกรรม 
 ตอนท่ี 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน 
 ตอนท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 
ตอนที่ 1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการพฒันากจิกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษคหกรรม 
 ปัญหาสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน รายวิชาภาษาองักฤษสาํหรับประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกับเอกสารการสอนเฉพาะรายวิชา ท่ีมีไม่เพียงพอ เน้ือหาไม่
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และระดบัความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน  ดงังานวิจัย 
ของ เกศินี บาํรุงไทย (Bumroong – thai, 1996) ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ความจาํเป็นของใชภ้าษาองักฤษ      
เพ่ือใชใ้นการสร้างหลกัสูตรภาษาองักฤษเทคนิค ของนกัศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตโชติเวช ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถาม สอบถามกลุ่มประชากร จํานวน 121 คน ได้แก่ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 41 คน นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น       
59 คน และครู 23 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ มีปัญหาและมีความ
จาํเป็นในการใช ้ทกัษะภาษาองักฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล รวมทั้งการใชภ้าษาองักฤษใน 
กิจกรรมการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาํศพัท์ ตาํรับและเมนูอาหาร การอ่านกราฟ ตาราง แผนผงั 
คาํแนะนาํในการใชอุ้ปกรณ์การทาํอาหาร รวมทั้งกิจกรรมการแปลตาํรับ และเมนูอาหาร นอกจากน้ี
กลุ่มประชากรยงัตอ้งการรายวิชาท่ีเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในอนาคต
ได ้และเน้นเฉพาะเน้ือหาทางดา้นอาหารและโภชนาการ ไม่ใช่เน้ือหาทั่วไป การใชส่ื้อจริงและ
เอกสารการสอนเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํงาน
กลุ่ม และงานคู่ และต้องการฝึกทกัษะทั้งส่ี นอกจากน้ียงัต้องการให้ผูส้อนใชภ้าษาในการเรียน    
การสอนและควรสอนมากกว่า 2 คาบ เรียนต่อสัปดาห์ งานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ    
และอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ในการพฒันาการเรียน        
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การสอนและส่ือการเรียนการสอน ท่ีเน้นเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชา เน้นส่ือจริงและเน้นผูเ้รียนเป็น
ศนูยก์ลาง 
 จากความตอ้งการส่ือ เอกสารการสอน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาโดยตรง จึงมีนักวิชาการ
สนใจให้ความสาํคญักบัการพฒันาส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาคหกรรม ดงัเช่นงานวิจยัของ      
สุนิสา สุพรรณ (2540) ซ่ึงได้พฒันาบทเรียนภาษาองักฤษคหกรรม โดยใชแ้นวคิดวิธีธรรมชาติ 
(Natural approach) ตามแนวคิดสมมุติฐาน 5 ประการในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ แครเซน 
(Krashen) กล่าวคือ 1) สมมุติฐานด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (the acquisition / learning 
hypothesis) 2) สมมุติฐานดา้นลาํดบัขั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (the natural order hypothesis) 
3) สมมุติฐานการตรวจสอบภาษา (monitoring hypothesis) 4) สมมุติฐานดา้นขอ้มลูภาษา (the input 
hypothesis) และ 5) สมมุติฐานดา้นตวักรองจิตพิสัย (affective filter hypothesis) โดยงานวิจยัน้ี
มุ่งเน้นท่ีข้อมูลทางภาษา  และตัวกรองด้านจิตพิสัย  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นัก ศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 3 จาํนวน 31 คน 3 ชนิด ไดแ้ก่ แบบสาํรวจความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัการเรียนภาษาองักฤษ และแบบสํารวจความคิดเห็นของอาจารย ์
บทเรียนภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีธรรมชาติ และแบบทดสอบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ       
ใชเ้วลาเรียน 10 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากท่ีนักเรียน เรียนดว้ยบทเรียนโดยใชแ้นวคิดวิธี
ธรรมชาติ มีความสามารถในการใชภ้าษาสูงกว่าก่อนเรียน จากงานวิจยัน้ีจะเห็นว่าการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเนน้ขอ้มลูภาษาท่ีเขา้ใจได ้ทาํใหผู้เ้รียนรู้ไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี การขจดัตวักรองดา้นจิตพิสัย ช่วย 
ใหบ้รรยากาศการเรียนดี มีส่วนทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
 
ตอนที่ 2 เป็นงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน 
 ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเนน้ภาระงานนั้น มีผูท่ี้สนใจ และนาํหลกัการและ
แนวคิดไปใชใ้นการเรียนการสอนและงานวิจยัไดแ้ก่ 
 กาญจนา  รัตนโชติช่วง  (2530) ไดท้าํการวิจัยเร่ือง “ผลของการจัดกิจกรรมเสริม          
โดยมุ่งงานปฏิบติัท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า” กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า         
ปีการศึกษา 2539 วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยมีเคร่ืองมือวิจยัคือ กิจกรรมเสริมบทเรียน  จาํนวน  
15 บทเรียน กิจกรรมเสริมของแต่ละบทคือ การถ่ายโอนขอ้มูลลงในตารางไดอะแกรมรูปภาพ  
ผลการวิจัย  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ท่ีเรียนด้วยวิธีการเสริมบทเรียนท่ี        
มุ่งงานปฏิบัติ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนปกติ ต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญ      
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ียงัพบว่า กิจกรรมกลุ่มท่ีมุ่งงานปฏิบัติช่วยให้เข้าใจเน้ือหาใน
บทเรียนมากข้ึน 
 วรรณี  โตสงวน (2530) ศึกษา การใชกิ้จกรรมเสริมโดยมุ่งงานปฏิบติัในการสอน
ภาษาองักฤษเกษตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนโดยกิจกรรมมุ่งปฏิบติังานมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ สูงกว่าผูเ้รียนโดยใชกิ้จกรรม
ตามคู่มือครู 
 สุคนธ์ทิพย ์ วฒันามะระ (2539) ได้ศึกษา ผลการใชกิ้จกรรมเน้นงานปฏิบติัท่ีมีต่อ
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ของผูเ้รียนนายเรือชั้นปีท่ี 2 โรงเรียนนายเรือ
อากาศ  ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติ มีทักษะ
ความสามารถในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง  ทกัษะการพดู  ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน 
ในการส่ือสาร ไดสู้งกว่ากลุ่มควบคุม ท่ีเรียนโดยคู่มือครู และการทาํงานเด่ียว 

 งานวจิยัต่างประเทศ 
 การศึกษาของ Murphy  (1993)  การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในความสาํเร็จ    
ในการใชว้ิธีการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานก็คือ การยอมรับของผูเ้รียนในการปฏิบติัภาระงานและ
การเปิดกวา้งของผูเ้รียนในการยอมรับนวตักรรมใหม่ของผูส้อน ภาระงานจะไดรั้บการยอมรับว่า       
มีคุณค่าก็ต่อเม่ือ ภาระงานนั้นมีความเหมาะสมกับผูเ้รียน และบริบทของชั้นเรียน มีความยาก
เหมาะสม มีการกระตุน้ผูเ้รียน มีความตรงประเด็น และมีประโยชน์ในการเรียนรู้  
 ดอธต้ี และพิคา (Doughty and Pica, 1986: 305-325) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบั กิจกรรม
เน้นภาระงาน ประกอบการหาข้อมูลความรู้ท่ีหายไป (Information Gap)  กลุ่มตัวอย่างเป็น          
นกัเรียนมธัยมท่ีมีภาษาท่ีหน่ึง หรือภาษาแม่ท่ีต่างกนั  โดยกลุ่มตวัอยา่งทาํกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม
เด่ียว  กิจกรรมคู่ และกิจกรรมท่ีมีครูเป็นศูนยก์ลาง  ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมท่ีทาํเด่ียว กับ 
กิจกรรมท่ีทาํคู่ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้กว่ากิจกรรมท่ีครูเป็นศนูยก์ลาง   
 การศึกษาของ ซู ยหูวั (ZHOU  You-hua, 2006)  ไดท้าํการวิจยั วิธีการสอนท่ีเน้นภาระ
งานไปใชใ้นการเรียนการสอนนกัศึกษา Nanjing University of Information Science & Technology  
ผลการศึกษาพบว่า  การสอนท่ีเนน้ภาระงานมีประสิทธิภาพในการพฒันาระดบัความสามารถของ
นกัศึกษา 
 ย ู ฮองควิน (YU  Hong-quin, 2007) L7  ศึกษาวิจยั การนาํการสอนแบบเน้นภาระงาน
ไปใช้ในการสอนอ่านให้กับนักศึกษาท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Linyi Normal  
เน่ืองจากการอ่านเป็นทักษะท่ีสาํคัญ แต่ผูเ้รียนยงัขาดทักษะในการอ่าน และการสอนอ่านจะมี 
วิธีการสอนแบบ teacher  centered ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทดลองใชก้ารสอนแนวใหม่ เพ่ือดูประสิทธิภาพ
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ของการสอนท่ีเน้นภาระงาน และดว้ยกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย   ผลของการศึกษาพบว่า      
ด้วยกิจกรรมการสอนท่ีเน้นภาระงาน และการสอนด้วยกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญนั้ น  
สามารถทาํใหก้ารอ่านของผูเ้รียนพฒันาข้ึน 
 การนําวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานเป็นหลกันั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลในการพฒันา        
การเรียนรู้ภาษาในทักษะต่างๆ แต่ยงัสามารถเพ่ิมพูนความเขา้ใจในภาษาเป้าหมาย และพฒันา
ภาษาเป้าหมายได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ยงักระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุกกับการเรียน มีความรู้สึกว่า
ตนเองมีส่วนในการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ดงันั้น งานวิจยัส่วนใหญ่
ท่ีนําแนวการสอนท่ีเน้นภาระงานเป็นหลกันั้น มกัจะพบว่า เป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการเรียนไดดี้ข้ึน 
 
ตอนที่ 3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 งานวจิยัต่างประเทศ 
 การสอนโดยโครงงานเป็นวิธีสอนท่ีให้โอกาสผูเ้รียนไดแ้สดงความสมรรถภาพ และ
รับผิดชอบในการเรียนของตนเอง  ซ่ึงการสอนโดยโครงงานใช้ได้ในทุกระดับชั้น  ตั้ งแต่
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา การฝึกอบรม ฯลฯ (พรชุรี อาชวอาํรุง, 2540: 25 ; 
Stoller, 1997: 3) นบัว่าเป็นวิธีสอนท่ีกระตุน้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน เพราะเป็นแรงจูงใจ
ในการเรียน ส่งเสริมให้เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ส่งเสริมการใช้สติปัญญา เพ่ิมความมัน่ใจ และ     
คุณค่าแห่งตนให้แก่ผูเ้รียน ดงัท่ี ไลท์บาวน์และ สปาดา (Lightdown and Spada, 1994: 563 - 579) 
ไดศึ้กษาผลของการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ในโครงการ EST Intensive ซ่ึงเป็น
โครงการของกลุ่มโรงเรียนภาฝร่ังเศส ในรัฐควิเบค ประเทศแคนนาดา โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความเข้าใจ และความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ การสอนภาษาอังกฤษของ  
โครงการน้ี เป็นการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมท่ีส่ือความหมาย
และทําโครงงานตามหัวข้อท่ีสนใจ ขอบข่ายหัวข้อซ่ึงเป็นเน้ือหาของโครงงาน ได้มาจาก             
การพิจารณาความสนใจของกลุ่มอายผุูเ้รียน เช่น เพ่ือน อาหาร เพลง ชีวิตในโรงเรียน กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นปีท่ี 4 – 6 ซ่ึงเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการสังเกตการณ์          
ทาํกิจกรรมในชั้นเรียนโดยแบบสังเกต COLT ประเมินพฒันาการทางภาษาทั้งเป็นทางการ และ         
ไม่เป็นทางการ และสร้างแบบสอบถามวดัความสนใจของผูเ้รียน ผลการวิจัยพบว่า 1) จาก          
การสงัเกตกิจกรรมในหอ้งเรียน โปรแกรมน้ีจะเนน้ทกัษะฟัง – พดู มากกว่าอ่าน เขียน กิจกรรมใน
หอ้งเรียนเนน้ทั้งผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และครูเป็นศนูยก์ลาง ไม่เนน้รูปแบบภาษา และความถูกตอ้ง
ของภาษา นักเรียนใช้ภาษาในบริบทต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ 2) จากการทดสอบพบว่า จาก
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แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการฟังก่อนและหลงัเรียน ผูเ้รียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนหลงัเรียนดว้ย
กิจกรรมโครงงาน และจากการใช้ “Picture card game” วดัทักษะพูดหลงัเรียน โดยให้ผูเ้รียน
บรรยายภาพ พบว่า นักเรียนพูดไดค้ล่อง และมีความมัน่ใจสูง 3) จากการสอบถามความสนใจใน
ภาษาองักฤษ พบว่า นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความสนใจเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน และมากกว่า
นกัเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ  4)  ในการศึกษาผลระยะยาวของโครงการน้ี ซ่ึงศึกษาจากนักเรียน 
ชั้น 11 60 คน ท่ีเคยเรียนในโครงการ ESL intensive ในชั้นปีท่ี 5 และ 6 จากแบบสอบถาม พบว่า
นักเรียนท่ีเคยเขา้ร่วมโครงการน้ียงัสนใจท่ีติดต่อส่ือสารในภาษาองักฤษนอกห้องเรียน มากกว่า      
ผูท่ี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เช่น มีเพ่ือนพูดภาษาองักฤษ  ทาํงานพิเศษท่ีต้องใช้ภาษาองักฤษดู  
รายการโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ภาษาองักฤษ จากผลของการจดัโครงการ ESL intensive ท่ีมุ่งเน้น
การสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาอย่างเป็นธรรมชาติ  เพ่ิมทกัษะ
การติดต่อส่ือสาร มีความสนใจในภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน และยงัส่งผลระยะยาวให้ผูเ้รียนชอบท่ีจะ
ติดต่อส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
 นอกจากจะมีผูส้นใจทาํวิจยัเก่ียวกบัโครงงานในวิชาภาษาองักฤษแลว้ ยงัมีผูท่ี้สนใจ       
ทาํวิจยัเก่ียวกบัโครงงานในการเรียนภาษาอ่ืน ดงัเช่น งานวิจยัของโทเวล (Towel, 1991) ไดศึ้กษา
การเรียนการสอนแบบโครงงานในห้องเรียนภาษาฝร่ังเศส โดยโครงงานมีช่ือว่า “โครงงาน            
การเรียนรู้ด้วยตนเอง” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม แก้ไขปัญหา มีความ
รับผิดชอบ ทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ พร้อมๆ กับพฒันาสมรรถวิสัยในการส่ือสารภาษาฝร่ังเศส       
ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบการสอนแบบครูเป็นผูส้อนโดยโครงงาน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 เป็น
นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 67 คน และกลุ่มท่ี 2 เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปีท่ี 2 
จาํนวน 71 คน โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 เรียนโดยครูเป็นผูส้อน และกลุ่มท่ี 2 เรียนจากโครงงานการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง ซ่ึงเรียนรู้จากอุปกรณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น เทปบนัทึกบทสนทนา คู่มือ เก็บขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูล และนาํเสนอผลงาน ผลการวิจยัพบว่า จากการวดัโดยแบบทดสอบ กลุ่มท่ี 2 มี
คะแนนพูดปากเปล่ามากกว่ากลุ่มท่ี 1 ในขณะท่ีทั้งสองกลุ่มมีคะแนนข้อเขียนเท่ากัน ขอ้มูลจาก
บนัทึกประจาํวนัพบว่า กลุ่มท่ี 2 มีความวิตกกงัวล แต่เห็นประโยชน์ของอุปกรณ์การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และผลจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มท่ี 1 มีความมัน่ใจกว่ากลุ่มท่ี 2 จากผลการวิจยั จะเห็นว่า
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน ยงัใหม่สําหรับผูเ้รียน ทาํให้เกิดความวิตกกงัวลและไม่
มัน่ใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยา่งไรก็ตามจะเห็นว่าสมรรถวิสยัทางการส่ือสารของผูเ้รียนเพิ่มข้ึน 
 ส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนแบบโครงงานในสาขาวิชาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
งานวิจยัของ ไบรน์ (Brien, 1995) ท่ีได้ศึกษาเปรียบเทียบ การสอนแบบโครงงานในลกัษณะ       
การทาํวิจยั (research project) สองรูปแบบ คือ การสอนแบบโครงงานท่ีผูส้อนวางแผนดาํเนินการ



152 

 
 

ทั้งหมด (structured approach) ซ่ึงครูไดว้างแผนและสอนทกัษะต่างๆ ในการปฏิบติัโครงงานกบั
การสอนแบบโครงงานท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนทั้งหมด (unstructured approach) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 2 ห้อง และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 2 ห้อง 
ผลการวิจยัพบว่า การสอนแบบโครงงานโดยวางโครงสร้าง ให้ผลดีกว่าการสอนแบบโครงงาน          
โดยไม่วางโครงสร้าง จากผลการวิจยัจะเห็นว่า การวางแผนและฝึกทกัษะการปฏิบติัโครงงาน ช่วย
ให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายไปอย่างราบร่ืน และไปในทิศทางท่ีต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาํหรับ
ผูเ้รียนท่ียงัไม่คุน้เคยกบัการเรียนแบบโครงงาน หรือมีการเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า 
 งานวจิยัในประเทศ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัโครงงานในประเทศ ได้แก่ งานของวฒันา  มคัคสมนั (2539) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนหลกัการสอนแบบโครงงาน และแบบปกติ เพ่ือ
เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวยัอนุบาล กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เด็กวยัอนุบาลประมาณ     
5 – 6 ขวบ จาํนวน 37 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน ซ่ึงได้เรียนตามรูปแบบการสอนแบบ
โครงงานท่ีพฒันาข้ึน และกลุ่มควบคุมท่ีไดเ้รียนดว้ยวิธีท่ีปกติ จาํนวน 17 คน ซ่ึงไดเ้รียนตามปกติ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ รูปแบบการสอนแบบโครงงานท่ีพฒันาข้ึน แผนการสอนตามปกติ 
แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลงัเรียน ผลการวิจยัพบว่า หลงัการทดลองเด็กท่ีเรียน 
ดว้ยรูปแบบท่ีพฒันาตามหลกัการของโครงงาน มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่าเด็กท่ีเรียนตามปกติ จากผลการวิจยัจะพบว่า การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
ช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะเรียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 
 งานวิจยัเก่ียวกบัโครงงานอีกงานหน่ึงท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ของ จีรภรณ์ วสุวตั (2541) ได้
พฒันาโปรแกรมส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวยัอนุบาลชั้นปีท่ี 3 ตามแนวคิด คอนสตรัค       
ติวิส โดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงงาน และศึกษาเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมระหว่าง 
เด็กท่ีเรียนโดยรูปแบบการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน และเด็กท่ีเรียนตามปกติ กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ เด็กวยัอนุบาลชั้นปีท่ี 3 อาย ุ5 – 6 ปี จาํนวน 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน 10 คน 
ซ่ึงเรียนโดยการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน และแบบควบคุม จาํนวน 10 คน ท่ีเรียนตามปกติ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัไดแ้ก่ เคร่ืองวดัและประเมินจริยธรรมทางสังคมของเด็กวยัอนุบาลตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิส แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโปรแกรม ผลการวิจัยพบว่า หลัง             
การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนจริยธรรม สูงกว่าก่อนทดสอบ และสูงกว่ากลุ่มควบคุม ผล           
การสัมภาษณ์พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนของกลุ่มทดลองดีกว่าควบคุม และผลการประเมิน
โปรแกรมพบว่า ผูป้ระเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในระดบัมาก      
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ท่ีสุด จากการวิจยัน้ีจะพบว่า การสอนแบบโครงงานช่วยเพ่ิมบรรยากาศในชั้นเรียนให้ดีข้ึน และ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กใหดี้ข้ึน 
 นอกจากจะมีผูส้นใจวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบโครงงานในระดับอนุบาล ยงัมี    
ผูส้นใจทาํวิจัยเก่ียวกบัการทาํงานวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในระดับชั้น
ประถมศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่งานวิจัยของ ดวงจิต สุขสุเมฆ (2527) ท่ีได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้าน  
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
โครงการ และเรียนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองสาม (มหาดไทยสงเคราะห์) และโรงเรียนคลองส่ี (วงัเลก็อุปถมัภ)์ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่นักเรียนโรงเรียน 
คลองสาม จาํนวน 20 คน ซ่ึงได้เรียนโดยวิธีสอนแบบโครงการและกลุ่มควบคุม คือนักเรียน
โรงเรียนคลองส่ี จาํนวน 20 คน ซ่ึงไดเ้รียนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา         
6 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง ก่อนทําการสอนได้ทดสอบทั้งสองกลุ่ม ในด้านความรู้พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์แลว้ว่าอยู่ในระดบัเดียวกัน เคร่ืองมือในการวิจยัไดแ้ก่  แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวดัความสนใจทาง
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์
ทั้งสองกลุ่มภายหลงัการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการวิจยัจะเห็นว่า     
วิธีสอนแบบโครงงานยงัเป็นวิธีท่ีนกัเรียนไม่คุน้เคย เพราะนกัเรียนตอ้งคน้ควา้ คิด และทาํกิจกรรม
ดว้ยตนเอง อีกทั้งยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนพอสมควร ในขณะท่ีระยะเวลาในการสอนไม่
เพียงพอ ท่ีจะทําให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนได้ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางทักษะ
กระบวนการ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัสอน แตกต่างอย่าง       
มีนัยสําคัญทางสถิติ  เ น่ืองจากวิ ธีสอนแบบโครงงานเปิดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้วางแผนใน                
การปฏิบติังาน ไดท้ดลองในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน และยงัไดฝึ้กฝนการพูดหน้าชั้น ทาํให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และมีเหตุผล             
อีกทั้งยงัมีทกัษะในการทาํงานดว้ย 
 ส่วนงานวิจัยในการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานในระดบัมธัยมศึกษา ไดแ้ก่
งานวิจยัของ เพชรรัตน์ สุริยา (2543)  ไดพ้ฒันาบทเรียนวิชาภาษาองักฤษโครงงานเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะทางภาษาของนักศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และศึกษาความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของ
นกัเรียนหลงัจากการเรียนวิชาภาษาองักฤษโครงงาน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักศึกษาชั้นมธัยมศึกษา           
ปีท่ี 5 จาํนวน 15 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษโครงงาน แบบประเมินประสิทธิภาพ       
ของบทเรียน แบบประเมินความสามารถทางการพูด และการเขียนนาํเสนอโครงงานของผูเ้รียน 
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และแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจในตนเอง  หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน   
ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนวิชาภาษาองักฤษโครงงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเหมาะสมกับ
ระดบัความรู้ความสามารถผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความสามารถทางการพดู และการเขียนนาํเสนอโครงงาน
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี และผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดบัมากทั้งสามองค์ประกอบ
ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเป็นท่ีนิยม และการมีส่วนร่วมในการทาํงาน นอกจากน้ียงัมี       
งานวิจยัของ เกษม เหลือจนัทร์ (2534) ซ่ึงไดพ้ฒันากระบวนการสอนแบบโครงการในรายวิชา
ออกแบบ – เขียนแบบ สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชาย
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 แบ่งเป็น 2กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ไดแ้ก่นักเรียนท่ี
เรียนดว้ยกระบวนการสอนแบบบรรยาย ผนวกปฏิบติังาน จาํนวน 40 คน และกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ 
นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการสอนแบบโครงงานจาํนวน 40 คน เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่ 
กระบวนการสอนแบบโครงการ จาํนวน 7 โครงงาน และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาออกแบบ – เขียนแบบ ท่ีเรียนจาก
กระบวนการสอนแบบโครงการ สูงกว่าท่ีเรียนจากกระบวนการสอนแบบบรรยาย ผนวก                     
การปฏิบติังาน 
 จากการเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน กันทิมา           
เอมประเสริฐ (2542) ไดพ้ฒันาคู่มือการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานในระดบัประถมศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 16 คน ซ่ึงคู่มือการจดัการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานในระดับประถมศึกษา นั้ นประกอบด้วย คาํช้ีแจง การใช้คู่ มือ วัตถุประสงค ์
หลกัการ แนวการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้  และเวลาท่ีใช้
ในการจัดการเรียนรู้ หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามคู่ มือครูแล้ว
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ พบว่า โครงงานเกิดจากครูและนักเรียนช่วยคิดข้ึนใหม่ โดยนักเรียน
เป็นผูด้าํเนินงานตามขั้นตอนท่ีกาํหนดครบทุกขั้นตอน ผลงานตรงตามจุดประสงค์และมีความ
สมบูรณ์ สามารถอธิบายเหตุผล รวมถึงความสําคญัของผลงานไดส้มเหตุสมผล การรายงานผล    
การดาํเนินงานตรงกบัผลงาน มีลาํดบัขั้นตอน จากผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานตามคู่มือครู    
ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนนั้น พบว่า ผูส้อนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์เข้าไวใ้น
โครงงานได ้และนกัเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้โครงงาน  
 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนโดยกิจกรรมโครงงานนั้น นอกจากสามารถใชไ้ด้
ทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาล ประถมศึกษา มธัยม และอุดมศึกษา ยงัสามารถ
ประยุกต์เข้ากบัทุกวิชา เช่น ภาษาองักฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เขียนแบบ ฯลฯ ซ่ึง
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กิจกรรมโครงงานนั้นจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะในการทาํงาน และส่งเสริมการเห็นคุณค่า
แห่งตนใหเ้พ่ิมสูงข้ึนดว้ย 
 จากงานวิจยัทั้ งในและต่างประเทศ ยงัไม่มีงานวิจัยเร่ืองใดท่ีจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษให้แก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์โดยใช้โครงงาน ทั้งๆ ท่ีเน้ือหาสาระเหมาะสมใน         
การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ สาํหรับผูเ้รียนคหกรรมศาสตร์    
สาขาอาหารและโภชนาการ เน่ืองจากผูเ้รียนคหกรรมศาสตร์ มีความจาํเป็นจะตอ้งพฒันาทกัษะ        
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน              
วนัขา้งหน้า ในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมโครงงานนั้น ผูเ้รียนจะไดใ้ช้ภาษาองักฤษแบบ
ทกัษะสัมพนัธ์ ปฏิบติัภาระงาน โดยมุ่งเน้นเน้ือหาและหัวขอ้ท่ีเก่ียวข้อกับผูเ้รียนโดยตรง เช่น 
อาหาร เคร่ืองครัว การปรุงอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อท่ีเก่ียวขอ้งกับ        
ผูเ้รียนหรือท่ีผูเ้รียนสนใจ จะช่วยใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน นอกจากน้ี การท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากการปฏิบติัจริงส่งผลใหผู้เ้รียนใชภ้าษาอยา่งเป็นธรรมชาติ 
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 กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ
เทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพฒันา             
การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์
       
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 กรอบแนวคิด  ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ         

 
 
 
 
- การวิจยัแบบผสมผสาน
วิธี Mix  Method ของ 
Creswell  (2002: 210)            
- หลกัและแนวคิดใน             
การออกแบบการสอน 
ADDIE  Model ของครูส 
(Kruse, 2007:1) 
การออกแบบการสอน 
เชิงระบบ ของ ดิกส์ 
แคเรย ์และ แคเรย ์
(Dick, Carey and 
Carey, 2005: 1-8) , 
การออกแบบการสอน 
ของ 
ซีลและกลาสโกลว ์ 
(Seels  and Glasgow 
Model, 1990) 

 
 
 

 
 
1.  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้           
(Schema theory) มีความเช่ือว่า      
ความรู้ของคนเราจะไดรั้บการ       
รวบรวมเป็นหน่วยๆ เรียกว่า  
โครงสร้างความรู้ (Schemata)    
Barchers,1998) 

2. แนวคิดวิธีการสอนอ่านเพื่อ   
ความเขใ้จ 
-  การสอนอ่านภาษาองักฤษ      
(วิสาข ์ จติัวตัร์,2543: 50) 

  - ความเขา้ใจในการอ่าน 
คาร์เรล (Carell, 1986: 251) ; 
กู๊ดแมน                              
(Goodman, 1986: 209);               
มิลเลอร์ ( Miller, 1990: 46) 
  - ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษท่ีสอง /     
สมมติฐาน 5 ประการของ 
แครชเชน (Krashen, 1982) 
 3. การจดักิจกรรมเนน้ภาระ
งาน (Task – based  Activities ) 
วิลลิส                                      
(Willis, 1996) ; เอลลิส (Ellis,       
1984: 32); นูแนน (Nunan, 

แนวคดิที่นํามาใช้ในรูปแบบ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาความเข้าใจและ

ความคดิสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
-  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
Behaviorism 
- ทฤษฎีเช่ือมโยงของ ธอร์นไดค ์
Thorndike’ s Classical Connectionism  
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ของ ไว ก๊อต 
สกี้  (Vygotsky:1978) 
- ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ 
-ทฤษฎีการสอนท่ีเนน้ภาระงาน ของ
วิลลิส (Willis, 1996) ; เอลลิส (Ellis, 
1984: 32); นูแนน ( Nunan, 1989: 10) 
- ทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษโครงงาน 
ฟรายด ์- บูธ  (Fried – Booth, 1986: 5)   
- ความพึงพอใจ /ความคิดสร้างสรรค ์
-ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Theory 
of Need Gratification ของมาสโลว ์
(Abraham H.Maslow) 
-ความคิดสร้างสรรค ์แนวคิดทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยา 
(Edward De bono , 1995 ,1991 กิล
ฟอร์ด (Guilford, 1959 : 145 – 151 
- กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค ์
- การนาํทฤษฎีไปใชใ้นงานวิจยั 

ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน 

หลักการ แนวคดิ           
ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา  
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บทที่  3 

วธิีดําเนินการวจิยั 
 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค  โดยวิธี       
การสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิด
สร้างสรรค์สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี” ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and  
Development) ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed  Methods Research) ท่ีมีลกัษณะแบบ
แผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ดว้ยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Qualitative Methods) และเสริมด้วยข้อมูลคุณภาพ (Qualitative Methods) เพ่ือให้การวิจัยมี         
ความครอบคลุม และสามารถตอบคาํถามการวิจยัไดอ้ย่างครบถว้น ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั โดยมี
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   

 ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research1 : R1) : การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน (Analysis : A)ในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพฒันาการ
อ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี    

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Development : D 1) : การออกแบบและพฒันา (Design and  
Development :D and D) รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์ สาํหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี   

ขั้นตอนท่ี 3 วิจยั (Research: R 2) การนาํไปใช ้(Implement: I) :  เป็นการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี   

ขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Development : D2): การประเมินประสิทธิผล (Evaluation: E) 
และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงาน
และโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สาํหรับ
นกัศึกษาปริญญาตรี   

วิธีดาํเนินการวิจัยการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธี  
การสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิด
สร้างสรรคส์าํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี  มีกรอบการดาํเนินการวิจยั ดงัภาพท่ี ..........   
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      ศึกษาและวิเคราะห ์    ออกแบบและพฒันา                    ทดลองใช ้             ประเมินประสิทธิผล 
         ขอ้มูลพ้ืนฐาน        รูปแบบการสอน            รูปแบบการสอน                รูปแบบการสอน 
        ( Analysis: A)              (Design and Development: D,D)        ( Implementation: I)   (Evaluation)
   

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                         ไม่ผ่าน               ผ่าน 
 

 
ภาพท่ี  16 กรอบดาํเนินการวิจยั      

ขั้นตอนที ่1 การวิจัย 
(Research: R1) 

ขั้นตอนที ่2 การพัฒนา 
(Development: D1) 

ขั้นตอนที ่3การวิจัย 
(Research: R 2) 

ขั้นตอนที ่4 การพัฒนา 
(Development: D2) 

ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
จากแหล่งขอ้มูล
เอกสาร การสัมภาษณ์
อาจารยผ์ูส้อน 
ผูป้ระกอบการ 

วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียน
(Learner’s  Needs  
Analysis)เกบ็
รวบรวมขอ้มูล
พ้ืนฐานเกีย่วกบัความ
ตอ้งการและขอ้มูล
พ้ืนฐานดา้น
พฤติกรรมการอ่าน    
ความสนใจในการ
อ่านของผูเ้รียน 
 ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ส่วนตวัของผูเ้รียน    
ศึกษาความต้องการ
จําเป็น หลกัสูตร
เน้ือหาวิชา ความ
ตอ้งการและเป้าหมาย
การผลิตบณัฑิตของ
คณะเทคโนโลยี      
คหกรรมศาสตร์   

กาํหนดกรอบร่าง
รูปแบบการสอนที่
เน้นภาระงานและ
โครงงาน 

ร่างรูปแบบการสอน
จากขอ้มูลพ้ืนฐานการ
สัมภาษณ์และความ
ตอ้งการจาํเป็น 

ตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรง
โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของ
รูปแบบ คู่มือการใช ้
และเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผล โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ 

     ปรับปรุงแกไ้ข 

ประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนกบัผูเ้รียน
ที่มีลกัษณะคลา้ยกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตร E1/E2 
เกณฑ ์80/80 

        ปรับปรุงแกไ้ข 

     ทดลองใช้ รูปแบบการสอนที่
เนน้ภาระงานและโครงงาน 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

ประเมินประสิทธิผล    
        รูปแบบ 
หลงัจากการทดลอง
ใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนและเกบ็
รวบรวมขอ้มูลแลว้มี
การประเมิน
ประสิทธิผลดงัน้ี 
1. เปรียบเทียบ
ความสามารถใน 
การอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจของผูเ้รียน
กอ่นและหลงัการใช้
รูปแบบ 
2. เปรียบเทียบ
พฒันาการความคิด
สร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียนกอ่นระหว่าง
เรียนและหลงัการใช้
รูปแบบ 
3. ศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อรูปแบบการสอน
ท่ีเนน้ภาระงานและ
โครงงาน 

ตรวจสอบ
ปรับปรุง/

   ขยายผลวิจยั 

1. ขั้นก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Preparation: 
)  สร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียนในภาระ

งานที่ตอ้งปฏบิตั ิ
2. ขั้นระหว่างปฏบิัติภาระงาน          
(Reading Tasks: R)  ฝึกการใชภ้าษาใน
รูปแบบของการทาํงานร่วมกนั  เน้ือหาที่ใช้
ในกจิกรรมเป็นเน้ือหาที่มีลกัษณะเสมือน
จริง (Authentic  Materials) มีกจิกรรมการ
สอนอ่าน 3  ระยะคือกจิกรรมกอ่นอ่าน  
กจิกรรมระหว่างการอ่าน และกจิกรรม
หลงัการอ่าน  
3. ขั้นหลงัปฏบิตัิภาระงาน  (Analysis: 
Language Focus & Practice : A)  ฝึก
ทกัษะความเขา้ใจในการอ่านโดยฝึกอ่าน
ขอ้ความหลายประเภท ใชก้ลวิธีการอ่าน
ในการทาํความเขา้ใจ รวบรวมขอ้มูลจาก
เน้ือหาทีอ่่าน สร้างเป็นช้ินงานหรือ
โครงงาน  
  4. ขั้นหลงัปฏิบตัิภาระงานหรือขั้นสร้าง
โครงงาน และการนําเสนอผลงาน (Pro ect 

reation: P) สร้างเป็นช้ินงานขึ้น โดย
ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการ
ช่วยเหลือผูเ้รียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนทุกคนมี
บทบาทในการสร้างช้ินงานและการฝึก
ภาษา  
5. ขั้นประเมนิผลการนําเสนอโครงงานและ
ความคดิสร้างสรรค์ของโครงงาน 
(Presentation and Evaluation  o  

reative Pro ect:  P)  ผูเ้รียนนาํเสนองาน  
ช้ินงาน หรือโครงงาน ที่ผา่นการวาง
แผนการสร้างงานอยา่งสร้างสรรค ์   
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ขั้นตอนที่ 1 การวจิยั (Research: R1)  
เพ่ือศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน วิเคราะห์ความตอ้งการ

ของผูเ้รียน (Learner’s Needs Analysis: A)   
ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความต้องการ และข้อมูล

พ้ืนฐานดา้นพฤติกรรมการอ่าน ความสนใจในการอ่านของผูเ้รียน หลกัสูตรเน้ือหาวิชา ความ
ตอ้งการและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่วนตัวของผูเ้รียน เพ่ือใช้ในการออกแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้รียน  

รวมทั้งสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรเน้ือหาวิชา ความตอ้งการ และเป้าหมาย
การผลิตบณัฑิต ของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่าน  ความสนใจในการอ่านของผูเ้รียน และขอ้มูลพ้ืนฐาน
ส่วนตวัของผูเ้รียน ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ และความคิดสร้างสรรค ์

แหล่งขอ้มลู ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มลูเอกสารและแหล่งขอ้มลูบุคคล ไดแ้ก่ 
1.  ศึกษาหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษ ระดับอุดมศึกษาศึกษา หลกัสูตรคณะ                

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม          
ศึกษาแห่งชาติ ของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์    

2.  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัรูปแบบการเรียนการสอน   
3.  ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎี และหลกัการ  เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดั        

การเรียนการสอน และกิจกรรมแบบเนน้ภาระงานและโครงงาน 
4.  ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลกัการ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่าน  และ

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 
5.  ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลกัการ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความคิด

สร้างสรรค ์และความพึงพอใจ  
วธิีดําเนินการ 
1. การศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานและการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน 

        การศึกษาและวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น เพ่ือใช้ในประกอบเป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน โดยการสอบถามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมการสอนภาษาองักฤษ อาจารย์
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ผูส้อนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และตัวแทนสถานประกอบการ รวมทั้งการวิเคราะห์
หลักการสอน แนวคิด  ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวข้องนํามาประมวลเป็นแนวทางในการสร้างเป็น
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ มีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งเอกสารหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดบัอุดมศึกษาศึกษา หลกัสูตรคณะคหกรรมศาสตร์บณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  และศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์    

 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของผูเ้รียน (Learner’s Needs 
Analysis) โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ผลการเรียน ระดับผลการเรียนในวิชาภาษาองักฤษของภาคเรียนท่ี         
ผ่านมา ความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษ ทักษะการเรียนในภาษาองักฤษท่ีมีความถนัด          
ไดแ้ก่ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ส่ือการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชอบเรียน   
และการวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐานในเร่ืองความตอ้งการและความสนใจท่ีมีต่อรูปแบบ และกิจกรรม
การสอนและศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

 1.2  ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยใช้แบบวิเคราะห์
เอกสารและตาํราเก่ียวกบัรูปแบบการสอน ADDIE Model ของครูส ( Kruse, 2007 )  การออกแบบ
การสอนเชิงระบบของดิกส์  แคเรย ์( Dick, Carey and  Carey, 2005 ) การออกแบบการสอนของ        
ซีลและกลาสโกว ์(Seels  and  Glasgow Model, 1990)  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน
และโครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  และความคิดสร้างสรรค ์ 
กระบวนการปฏิบติักิจกรรมท่ีมีเป้าหมายชดัเจน โดยมีแนวการจดักิจกรรมการจดักิจกรรมแบบ       
เน้นภาระงานของวิลลิส แอนด์ วิลลิส (Willis and Willis, 2011)  สคีแฮน (Skehan, 1998)  และ
รูปแบบของการจดักิจกรรมภาษาองักฤษโครงงานของเฮนส์ ( Haines, 1989)  เลกุทค์และโธมสั 
(Lequtke and Thomas,1991) และฟรายด์-บูช (Fried – Booth, 1988) การสอนท่ีเสริมสร้าง
สมรรถนะในการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ควบคู่ไปกบัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  ซ่ึง
จากทฤษฎีของ อี พอล ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962) ท่ีมีความเช่ือว่า การศึกษาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกั
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น กลา้คิด กลา้แสดงออก จะช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดหลกัการส่งเสริม
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ความคิดสร้างสรรค์ของ ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962) , ฮอลลแ์มน (Hallman, 1971) และของ
วอลลาซ และโคแกน (Wallach and Kogan, 1975) และแนวการทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค ์    
ของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen,&Urban, 1986: 138-155)  

 1.3 ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานจากแหล่งขอ้มลูบุคคล ประกอบดว้ย 
 1.3.1 การสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ ถึงพฤติกรรมการเรียนความ

สนใจในการอ่าน ปัญหาและอุปสรรคของผูเ้รียน จํานวน 5 ท่าน ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็น               
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) ใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์ เป็น
แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน และดาํเนินการสัมภาษณ์          
ดว้ยตนเอง      

 1.3.2  การสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนคหกรรมศาสตร์  ถึงเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร 
คหกรรมศาสตร์ ปัญหาท่ีการเรียนการสอนในสาขาวิชา และประเด็นท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน         

 1.3.3 สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการถึงคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการตอ้งการ      

 1.3.4 การสอบถามความต้องการของผูเ้รียน ระดบัความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ ความสนใจในการเรียน วิธีการเรียนและเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ผูเ้รียนสนใจ 

 ขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และนํามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 

 เคร่ืองมอื และการพฒันาเคร่ืองมอืที่ใช้ในขั้นตอนที่ 1 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันา

รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ มีขั้นตอนการ
สร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
 1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารใหค้รอบคลุม และตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 1.3  นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึน ไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์

และนาํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ  5 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยส์อนภาษาองักฤษ จาํนวน 2 ท่าน อาจารย์
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ผูส้อนในคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จาํนวน 2 ท่าน ผูป้ระกอบการจาํนวน 1 ท่าน (รายช่ือ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ในภาคผนวก ก หน้า 237)  เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัถูกต้องความเหมาะสมของ
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)                  
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธุ,์ 2555: 179) 

 ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน 4 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 

ระดบัคะแนน 3 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

 ในการหาคุณภาพ ด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ,์ 255: 196) 

  ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งพิจารณาจากค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50   

ข้ึนไป และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 (มาเรียม นิลพนัธุ์, 2555: 179) และผลจาก          
การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าความสอดคลอ้งทุกขอ้ มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ x = 4.00, S.D.=0.55 ถึง x =4.80, S.D.=0.00 แสดงให้เห็นว่าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ี
ผูว้ิจยัพฒันา ข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 2.  แบบสมัภาษณ์แนวคิด ในการจดักิจกรรมการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และโครงงาน          
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของโครงงานใช้วิ ธี               
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) ใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์       
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ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึน และดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองมี
กระบวนการสร้าง และพฒันา ดงัน้ี 

 2.1 กาํหนดประเด็นสมัภาษณ์ และประเด็นการสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน 
 2.2 ร่างแบบสมัภาษณ์ โดยใชค้าํถามแบบปลายเปิด เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยั 
 2.3 ร่างคาํถามสาํหรับการสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียน 
 2.4 ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผลจาก       

การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าความสอดคลอ้งทุกขอ้ มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ x = 4.00, S.D.=0.55 ถึง x =4.80, S.D.=0.00 แสดงให้เห็นว่าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 2.4 นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ใชส้ัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน        
วิชาภาษาองักฤษจาํนวน 2 ท่าน อาจารยผ์ูส้อนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จาํนวน 2 ท่าน 
ผูป้ระกอบการจาํนวน 1 ท่าน และนาํแบบสอบถามความต้องการของผูเ้รียนใชส้อบถามผูเ้รียน 
จาํนวน 36 คน 
ตารางท่ี 20 รายละเอียดการปรับปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์แนวคิดในการจดักิจกรรมการสอน

ภาษาองักฤษ ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทาง/การปรับปรุงแกไ้ข 
1 ช่ือแบบสัมภาษณ์ ให้เ พ่ิมข้อความให้

ชดัเจน เพ่ิมคาํว่า “แนวคิด”  
แกไ้ขเป็น “แบบสมัภาษณ์แนวคิด 

2 แก้ไขข้อความ ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน
การสอน  

แบบสัมภาษ ณ์แนว คิ ดในกา รจัด
กิจกรรมการสอน 

3 แกไ้ขคาํช้ีแจงใหต้รงกบัช่ือของ
แบบสอบถาม “สมัภาษณ์ความคิดเห็น” 

สมัภาษณ์แนวคิด 

4 ขอ้ 2 ควรมีเน้ือหาใดบา้ง แกไ้ขเป็น  ควรมีเน้ือหาอยา่งไรบา้ง 
5 เพ่ิมขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 จากขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research : R1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สามารถนาํเสนอไดใ้น ภาพท่ี  ..........  
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ภาพท่ี 17  ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research: R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Analysis: A)  

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร           
และข้อมูลบุคคล 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร 
ประกอบดว้ย 
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ระดบัอุดมศึกษา  หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์
บณัฑิต ( หลกัสูตรใหม่  2555) การพฒันา
หลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของ
มหาวิทยาลยั  พนัธกจิและการผลิตบณัฑิตใหมี้
คุณภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัการศึกษา 
 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลบุคคล 
ประกอบดว้ย 
1. แนวคิดในการจดักจิกรรมการสอนท่ีเนน้ภาระ
งานและโครงงาน, การพฒันาความคิด
สร้างสรรค,์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์
ของโครงงาน 
2. คุณสมบติัและความรู้ความสามารถของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการตอ้งการ       

วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียน 
1. ระดบัความสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษ 
ความสนใจในการเรียน  
วิธีการเรียนและเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผูเ้รียนสนใจ 

2. วิเคราะห์ทกัษะ
ความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รียน 

ศึกษาความจาํเป็นและความตอ้งการในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรคส์าํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 

    ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research : R1) 
    เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
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ขั้นตอนที่ 2 การพฒันา (Development: D1)  
 การออกแบบ และพฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนเน้น
ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์
สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 
 ในขั้นตอนท่ี 2 น้ีเป็นการดาํเนินการในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ     
และความคิดสร้างสรรค ์โดยนาํขอ้มลูจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอน และนําเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยส์อนภาษาองักฤษ
จาํนวน 2ท่าน  อาจารยผ์ูส้อนในคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์จาํนวน 1 ท่าน อาจารยด์้าน
หลกัสูตรและการสอนจาํนวน 1 ท่าน อาจารยด์า้นจิตวิทยาจาํนวน 1 ท่าน (รายช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ใน
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของรูปแบบ คู่มือการใชรู้ปแบบแผนการจัด 
การเรียนรู้ และนําไปทดลองใช ้(Tryout) กบัผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปได ้การใชภ้าษา ก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริงโดยมีรายละเอียดของการออกแบบ
และพฒันาเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์
 1. พฒันาและตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์   
 2.  พัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัด           
การเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน  แบบทดสอบวดัความเขา้ใจ
ในการอ่าน แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ         
การเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน 
 3. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน และโครงงาน
เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์   

 แหล่งขอ้มลู 
1. รูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานและโครงงาน      
2. คู่มือการจดักิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานและโครงงาน 
3. แผนการสอนการอ่านเนน้ภาระงานและโครงงาน    
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น

ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์  
ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกภาระงานและโครงงาน แบบประเมินผลงาน 
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5. เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงาน  
และโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ แบบประเมินโครงงานและ
ความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมี     
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ 
ความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์   

 แหล่งขอ้มลู 
 ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ผูเ้ ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สอน
ภาษาองักฤษจาํนวน 2 ท่าน อาจารยผ์ูส้อนในคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จาํนวน 1 ท่าน 
อาจารยด์า้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 1 ท่าน อาจารยด์า้นจิตวิทยา จาํนวน 1 ท่าน (รายช่ือ      
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ในภาคผนวก ก หน้า 237) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ก่อนนาํไปใชจ้ริงในขั้นตอนท่ี 3  

 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 
2. คู่มือการใชข้องรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 
3. แผนการสอน 
4. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 
5. แบบประเมินโครงงานและความคิดสร้างสรรค ์
6. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์
7. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น       

ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์   
 วธิีดําเนินการ 
 1.  พฒันา และตรวจสอบคุณภาพ พฒันารูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรม        

การอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และพฒันา
ความคิดสร้างสรรค ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

    1.1 นําข้อมูลพ้ืนฐานท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 (Research : R1) มา
สงัเคราะห์เป็นร่าง รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน และโครงงาน
เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
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องคป์ระกอบเชิงหลกัการ 6 ประการ คือหลกัการ เน้ือหา  กิจกรรม  บทบาทของผูเ้รียน บทบาท
ผูส้อนและการจดัสภาพการเรียนการเรียนรู้   

    1.2  ระบุเป้าหมาย และผลลพัธ์ของรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรม          
การอ่านเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิด
สร้างสรรค ์   

 1.3  พฒันาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านเน้นภาระ
งานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึง
ประกอบดว้ย คาํนาํ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้นภาระงาน
และโครงงาน ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการจดัการเรียนกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้นภาระงาน
และโครงงาน การจดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นในการปฏิบติักิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้นภาระ
งานและโครงงาน การวดัผลและการประเมินผล แนวปฏิบัติในการดาํเนินการเรียนการสอน 
บทบาทของผูส้อน บทบาทของผูเ้รียน 

 1.4 การออกแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีเน้ือหา รูปแบบการเรียนการสอนท่ี มี
หลกัการและแนวคิดของการอ่านท่ีเน้นเน้ือหาสาระ (Content-based  Teaching)  เป็นการสอนท่ีใช้
ภาษาเป็นส่ือกลางในการเรียนการสอน เน้นการใชภ้าษาและสาระวิชาท่ีผูว้ิจยัเลือกให้เหมาะสม      
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ภาษา เสมือนการบูรณาการ
เน้ือหาวิชากบัการเรียนรู้หลกัการสาํคญั และไวยากรณ์ของภาษาองักฤษ โดยผ่านการปฏิบติังาน   
เน้ือหาภาษาองักฤษเทคนิคในเร่ืองเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการ ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
ในการปฏิบติัภาระงาน ประกอบด้วย บทเรียนจาํนวน 7 แผนการสอน 7 บทเรียนใช้เวลาใน         
การเรียนบทเรียนละ 6 คาบเรียน  จาํนวนคาบเรียนละ 60 นาที แต่ละแผนการสอนประกอบดว้ย           
หัวเร่ือง กาํหนดเวลาเรียน เน้ือหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ  
การเรียน โครงงานหรือช้ินงาน การนําเสนอโครงงาน และการวัดผลประเมินผลโครงงาน
สร้างสรรค ์

   กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Preparation) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความเขา้ใจ
ใหก้บัผูเ้รียนในภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติั 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นระหว่างปฏิบติัภาระงาน (Reading Tasks) มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียน
ปฏิบัติภาระงานท่ีมอบหมายท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน และฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบของการ
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ทาํงานร่วมกัน เน้ือหาท่ีใชใ้นกิจกรรมเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเสมือนจริง (Authentic Materials)                      
ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  (Reading for 
Comprehension)  มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะคือกิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities)  
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) และกิจกรรมหลงัการอ่าน (Post- Reading 
Activities)    

 ขั้นท่ี 3 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Analysis : Language  Focus & Practice) ในขั้นน้ี
ผูเ้รียนฝึกทกัษะความเข้าใจในการอ่าน โดยฝึกอ่านข้อความหลายประเภท ใชก้ลวิธีการอ่านใน      
การทาํ ความเขา้ใจเน้ือหา การเดาความหมายจากขอ้ความขา้งเคียง  การหาใจความหลกัใจความ
สนบัสนุน  หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหาท่ีอ่าน สร้างเป็นช้ินงาน หรือโครงงาน
ใหเ้หมาะสม โดยใชข้อ้มลูจากเน้ือหาท่ีอ่าน ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนร่วมกนัตดัสินใจในการเลือกหัวขอ้
โครงงานท่ีสนใจ ท่ีไดข้อ้มลูจากการอ่าน กาํหนดผลสาํเร็จ วางแผนการปฏิบติังาน และไดข้อ้ตกลง
ในการปฏิบติัโครงงาน    
   ขั้นท่ี 4  ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน หรือขั้นสร้างโครงงาน และการนาํเสนอผลงาน 
(Project  Creation) มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ความเขา้ใจ และภาษาเป้าหมายท่ีได้
จากการอ่าน สร้างเป็นช้ินงานข้ึนโดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผูเ้รียน 
กระตุ้นให้ผูเ้รียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างช้ินงาน และการฝึกภาษา และเป็นขั้นตอนของ         
การระดมความคิดวางแผนในการ     
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงาน และความคิดสร้างสรรค์ ของ
โครงงาน(Presentation and Evaluation of Creative Project) ผูเ้รียนนําเสนองาน ช้ินงานหรือ
โครงงานท่ีผ่านการวางแผนการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ และประเมินโรงงานตามแนวคิดของ 
ชาเวลสันและ สเทอร์น (Shavelson and Stern, 1981) แนวคิดของ นูแนน (Nunan, 1989) และ
แนวคิดของ สโตลเลอร์ (Stller, 1997) และ ของ เจลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban, 1986: 138-
155) โดยพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ใน 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ความคิดริเร่ิม กลุ่มท่ี 2 ความคิด
คล่องแคล่ว  กลุ่มท่ี  3  ความคิดยดืหยุน่ และกลุ่มท่ี 4  ความคิดละเอียดลออ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบความ เข้าใจในการอ่าน ทักษะการนาํเสนองาน การใชภ้าษา ความรู้ท่ีเกิดใหม่และ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตโครงงาน      

 2.  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ โดยการนาํรูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์  ท่ีสร้างข้ึน
ไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และนําเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน (รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญใน
ภาคผนวก ก หนา้ 237) ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ ดา้นการจดัการเรียนการสอน
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และกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน ด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ  และด้าน             
การวดัผล การประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความความถูกตอ้งและเหมาะสมของเคร่ืองมือ ความ      
สอด คลอ้งของรูปแบบ คู่มือการใชรู้ปแบบและแผนการสอน  

 3. นําข้อมูลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของภาษาเก่ียวกับ
หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้  กิจกรรม  โครงงาน  และทกัษะ 
ในการปฏิบติังาน ก่อนนาํไปทดลองใช ้(Tryout) กบัผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง
เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านมีความเห็นว่า เน้ือหาองคป์ระกอบครอบคลุมครบถว้นดี เน้ือหามี
ความน่าสนใจ และสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนไดเ้ป็นอย่างดี แต่ควร
ปรับแกเ้วลาบางกิจกรรมใหเ้หมาะสม ปรับการใชภ้าษาและเพ่ิมคาํสั่งในการปฏิบติังานให้ชดัเจน
รวมทั้งการปรับปรุงเกณฑก์ารใหค้ะแนนโครงงานสร้างสรรค ์
 
ตารางท่ี 21 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือ

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
เสนอแนะ 

แนวทาง/การปรับปรุงแกไ้ข 

องคป์ระกอบเชิงหลกัการ 
1.  หลกัการ - ไม่แกไ้ข 

       2 . วตัถุประสงค ์ - ไม่แกไ้ข 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน 

(Preparation: P) 
สร้างความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียนใน
ภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพ่ือเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมใน
การเรียน 

-ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํใหเ้พ่ิมเติมวตัถุประสงค ์
และเนน้กิจกรรมหรือส่ือการสอนท่ีทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้เดิม ตาม
ทฤษฏีของธอร์นไดค ์(Thorndike) ซ่ึงได้
กล่าวว่าการเรียนรู้ คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถ
สร้างความสมัพนัธ ์เช่ือมโยง (Bond) 
ระหว่างส่ิงเร้า และการตอบสนอง และไดรั้บ
ความพึงพอใจจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึน และ
การเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียน 
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ตารางท่ี 21 รายละเอียดการปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคต์ามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ลาํดบัท่ี หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทาง/การปรับปรุงแกไ้ข 

  ในการตอบสนองกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นระหว่างปฏิบติัภาระงาน (Reading 

Tasks: R)  
ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และฝึกการใชภ้าษา
ในรูปแบบของ การทาํงานร่วมกนั เน้ือหาท่ี
ใชใ้นกิจกรรมเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะ
เสมือนจริง (Authentic  Materials ) 

-ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํใหก้ารเลือกเน้ือหา
ท่ีผูเ้รียนมีความรู้เดิม (Schema) เพ่ือ
กระตุน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยงการเรียนรู้
เน้ือหาท่ีเลือกในการฝึกการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจควรมีลกัษณะท่ีมีเน้ือหาท่ี
สมจริง (authenticity) หรือ การใช้
ภาษาในสถานการณ์จริง (real life 
language use) (Bachman, 1995: 41) 
กล่าวคือเป็นลกัษณะภาษาท่ีผูท่ี้มี
ความสามารถทางภาษาใชใ้น
สถานการณ์จริงและกิจกรรมการอ่าน
ตอ้งมีวตัถุประสงคว์่าตอ้งการให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการอ่าน
อยา่งไรการอ่านควรใชกิ้จกรรมการ
สอนท่ีแบ่งเป็น 3 ระยะ (วิสาข ์จติัวตัร์, 
2543) การสอนก่อนอ่าน (Pre-
Reading-Activities) การสอนระหว่าง
อ่าน (While-Reading Activities) และ
การสอนหลงัอ่าน (Post-Reading 
Activities)  
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ตารางท่ี 21 รายละเอียดการปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคต์ามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ลาํดบั
ท่ี 

หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทาง/การปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นท่ี3 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน 
(Analysis:Language Focus 
&Practice : A) 
ผูเ้รียนฝึกทักษะความเข้าใจในการ
อ่าน  โดยฝึก อ่านข้อความหลาย
ประเภท ใชก้ลวิธีการอ่านและผูเ้รียน
ร่วมกนัตัดสินใจในการเลือกหัวข้อ
โครงงานท่ีสนใจ ท่ีไดข้อ้มลูจากการ
อ่าน กาํหนดผลสําเร็จ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน และไดข้อ้ตกลงใน การ
ปฏิบติัโครงงาน    

ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํว่าในขั้นตอนน้ีควรสร้าง
สถานการณ์ในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและควร
ฝีกการทาํงานร่วมกนัเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนั  ( Cooperative Learning) และการเรียนรู้
แบบเนน้ภาระงาน (Task Based Learning) เพ่ือ
พฒันาการเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสารและการ
เรียนรู้ภาษาอยา่งมีเป้าหมาย นอกจากน้ีกิจกรรม
สอนผูส้อนควรเสริมสร้างใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะการคิด (วชัรา เล่าเรียนดี,2547) เช่น การ
ถามคาํถาม และ การตอบ การใชกิ้จกรรมระดม
ความคิด การทาํโครงงาน รวมทั้ง การใหอิ้สระ
ทางความคิดและ การยอมรับในความคิดของ
ผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 
4 

ขั้นสร้างโครงงานและการนาํเสนอ
โครงงาน (Project Creation and 
Presentation: P) ผูเ้รียนนาํความรู้
ความเขา้ใจและภาษาเป้าหมายท่ีได้
จากการอ่าน สร้างเป็นช้ินงานข้ึน
โดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก
ในการช่วยเหลือผูเ้รียน กระตุน้ให้
ผูเ้รียนทุกคนมีบทบาทในการสร้าง
ช้ินงานและการฝึกภาษา และการ
พฒันาความคิดสร้างสรรคต์าม
แนวคิดของคิดของ เอด็เวิด เดอ โบ
โน (Edward De Bono)     

ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํว่ากิจกรรมการสอนภาษาจะ
ต่างไปจากการสอนแบบเดิมท่ีผูส้อนจะบอก
กฎเกณฑข์องการใชภ้าษา แต่รูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนจะตอ้งพยามยามสร้างกิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รียนไดรั้บรู้และสร้างองคค์วามรู้ข้ึนเองจาก
การซึมซบั (intake) ขอ้มลูโดยอตัโนมติัโดยมี
ผูส้อนคอยเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
(facilitator)และใหค้วามช่วยเหลือ (scaffolding) 
(Vygotsky, 1978)  
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ตารางท่ี 21 รายละเอียดการปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคต์ามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 

ลาํดบัท่ี หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ แนวทาง/การปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผลการนาํเสนอโครงงานและ

ความคิดสร้างสรรคข์องโครงงาน                
(Evaluation of Creative Projects: E) ผูเ้รียน
นาํเสนองานช้ินงาน หรือโครงงาน ท่ีผา่น
การวางแผนการสร้างงานอยา่งสร้างสรรค ์
เป็นขั้นการแสดงออกของกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค ์และผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค ์โดยพิจารณาความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งมีสาระเชิงนวตักรรม  มี
จินตนาการละเป็นความคิดอเนกนยั 
(Divergent Thinking) ไดแ้ก่ ความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยดืหยุน่ 
(Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)   

ผูเ้ชียวชาญใหค้าํแนะนาํว่าการเรียนรู้
ภาษาของการสอนท่ีเนน้ภาระงานและ
โครงงานนั้นควรใหค้วามสาํคญักบั
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ในบริบท
ของการส่ือสาร (focused on task)        
ท่ีต่างจากการเรียนแบบฝึกหดั 
(situational grammar) ท่ีจะไม่เนน้ให้
ผูเ้รียนมุ่งเรียนรู้รูปแบบของภาษาแต่
เรียนรู้เพ่ือใชภ้าษาในสถานการณ์จริง
โดยมีตวัโครงงานเป็นการฝึกฝน        
การใชภ้าษา  การวดัผลประเมินผล
เป็นการประเมินตามสภาพจริงจึงควร
สร้างแบบประเมินไดท้ั้งระหว่าง
ดาํเนินการ และการประเมินผลสาํเร็จ 
และสาํหรับการประเมินความคิด
สร้างสรรคน์ั้น เน่ืองจากความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน 
ควรใชว้ิธีการประเมินหลายวิธีทั้ง       
การสงัเกต ความคิดสร้างสรรคจ์าก
การทาํโครงงานและการใชแ้บบวดั
ความคิดสร้างสรรคแ์บบมาตรฐาน 
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 2.  พฒันา และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และพฒันาความคิดสร้างสรรค์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ 
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

        2.1 แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน เป็นเคร่ืองมือสาํหรับใชใ้นการทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน ก่อนและหลงัการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์  
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตวัเลือก ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 50 ขอ้ ในเวลา 90 นาที   
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการสร้าง
แบบทดสอบภาษาองักฤษของ อจัฉรา วงษ์โสธร (2544)  การพฒันาขอ้ทดสอบอิงวตัถุประสงค ์        
ในการวดัความสามารถทางภาษาของ อจัฉรา วงษโ์สธร (2544)  และการเขียนขอ้สอบภาษาองักฤษ 
(Heaton, 1990)  

2.1.2 สร้างตารางกําหนดเน้ือหาข้อสอบ (Table of Specification) ให้
ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนการสอน (ภาคผนวก ค หน้า 252) โดยประเมิน
กลวิธีใน   การอ่านดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการหาขอ้มูล (Finding Specific Information) 
ความสามารถในการระบุใจความสาํคญั (Identify Main Idea) ความสามารถในการระบุความหมาย
ของคาํในบริบท (Identify Meanings of Words in Context) ความสามารถในการสรุปความ 
(Conclusion) และความสามารถในการอา้งอิง (Inferring)  

2.1.3  สร้างแบบทดสอบตามตารางกาํหนดเน้ือหา แบบทดสอบมีลกัษณะ        
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั มีตวัเลือก 4 ตวัเลือก (multiple choices) จาํนวน 50 ขอ้ ในเวลา 90  นาที 

2.1.4   นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ    
เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง เหมาะสม ของเน้ือหา และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2.1.5  นาํแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านท่ีปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใช ้
(Tryout) กับผูเ้รียนจาํนวน 30 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ และ
วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพคุณภาพของแบบทดสอบในเร่ืองความยากง่าย     
และค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งตั้งแต่ x  = 4.00, S.D.= 0.55 ถึง x  = 4.80, 
S.D.=0.00 แสดงว่าแบบทดสอบท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าความยาก
ง่าย และค่าอาํนาจจาํแนก มีค่าระหว่าง 0.39-0.59 และ 0.30-0.59 ตามลาํดบั วิเคราะห์คุณภาพดา้น
ความเช่ือมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของCronbach มีค่าเท่ากบั 0.82 
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แสดงว่าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนนั้น มีคุณภาพทั้งในดา้นความยากง่าย (Difficulty) 
ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) และความเช่ือมัน่ (Reliability) สามารถนาํไปใชไ้ด ้

        2.2 แบบวัดผลและประเมินโครงงาน เป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ในประเมิน           
การนาํเสนอโครงงาน เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติัโครงงานของแต่ละบทเรียน หลงัจากการสอนดว้ย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความ
เขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

 2.2.1 ศึกษาการประเมินโครงงาน และแบบฟอร์มการประเมินโครงงานจาก
แนวคิดของ ไรเบและวิดอล (Ribe and Vidal, 1993: 82-91) เจนีซีและอปัเซอร์ (Genesee and 
Upshur, 1996: 75-138) ทาริคสเตฟานีและบทัเซอร์ (Tariq,Stephani, and Butcher, 1998: 221-240) 
และมาร์ (Marr, 1999: 18-27) 

 2.2.2  สร้างแบบประเมินโครงงานสาํหรับผูส้อน โดยใชเ้กณฑ์การให้คะแนน
โดยรวม 

 2.2.3 นําแบบประเมินโครงงานท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับผูเ้รียน 
จาํนวน 10 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจในภาษา เน้ือหาของข้อความท่ี
ประเมิน 

 2.2.4  นําแบบประเมินโครงงานให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน (รายช่ือใน
ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ
ประเมินโครงงาน โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในการประเมินโครงงานและ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubrics)  พบว่า มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ x = 4.00, 
S.D.=0.84 ถึง x = 4.20, S.D.=0.00 สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูได ้

 2.2.5  หาคุณภาพของแบบประเมินโครงงานดา้นความเช่ือมัน่ โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของCronbach มีค่าเท่ากบั 0.89 แสดงว่าแบบประเมิน
โครงงานพฒันาข้ึนนั้นสามารถนาํไปเก็บขอ้มลูได ้

 2.2.6  นาํแบบประเมินโครงงานท่ีสร้างข้ึน ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา  และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

 2.3 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือทดสอบความคิด
สร้างสรรค ์ก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะท่ีใชว้ดัเสริม
จากการทาํโครงงานสร้างสรรค ์เพ่ือพิจารณาความคิดสร้างสรรค ์ใน 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ความคิด
ริเร่ิม กลุ่มท่ี 2 ความคิดคล่องแคล่ว กลุ่มท่ี 3 ความคิดยืดหยุ่น และกลุ่มท่ี 4 ความคิดละเอียดลออ 
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โดยกาํหนดให้มีการทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็น ก่อนเรียน ระหว่างการเรียน และหลงัเรียน 
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

 2.3.1  ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค ์
ของ เจลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban, 1986: 138-155) ไดพิ้จารณาความคิดสร้างสรรค์ ใน 4 
กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ความคิดริเร่ิม กลุ่มท่ี 2 ความคิดคล่องแคล่ว  กลุ่มท่ี 3  ความคิดยืดหยุ่น และ
กลุ่มท่ี 4 ความคิดละเอียดลออ  

 2.3.2  นาํรูปแบบ และวิธีการใชแ้บบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  ดา้นจิตวิทยา  1 ท่าน ดา้นความคิดสร้างสรรค์ 1 ท่าน
ดา้นการสอนคหกรรมศาสตร์จาํนวน  3  ท่าน (รายช่ือในภาคผนวก ก หน้า 237) เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและเหมาะสม 

 2.3.3  นาํแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคป์รับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
ตารางท่ี 22 รายละเอียดการปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรคต์ามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ช่ียวชาญ 
ลาํดบัท่ี หวัขอ้การแกไ้ขท่ีผูเ้ช่ียวชาญ

เสนอแนะ 
แนวทาง/การปรับปรุงแกไ้ข 

1 ผูว้ิจยัควรศึกษาคู่มือการใช้
แบบทดสอบการวดัใหถ้กูตอ้งก่อน
การนาํไปใชจ้ริง 

ผูว้ิจยัทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5 คน        
เพ่ือศึกษาการใชแ้บบทดสอบใหถ้กูตอ้ง และ
ตรวจสอบปัญหาท่ีจะเกิดเพ่ือเตรียมการ
แกไ้ข 

2 ผูว้ิจยัควรศึกษาเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ของการใชแ้บบทดสอบการวดั
ความคิดสร้างสรรคใ์หถ้กูตอ้งก่อน
การนาํไปใชจ้ริง 

เม่ือมีการทดลองใชแ้บบวดัความคิด
สร้างสรรคแ์ลว้ นาํผลงานภาพวาดของ
ผูเ้รียนปรึกษาการใหค้ะแนนกบันกัจิตวิทยา
เพ่ือใหค้ะแนนและเปรียบเทียบคะแนนเพ่ือดู
ความถกูตอ้งของการใหค้ะแนน 

3 ในขั้นตอนก่อนการทดสอบควรมีการ
อธิบายใหช้ดัเจนและควรมีการทวน
สอบความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อน 

อธิบายรายละเอียดวิธีการท่ีปรากฏในคู่มือ
การใช ้

4 การใหค้ะแนนควรถกูตอ้งเช่ือถือได ้ ผูว้ิจยัและอาจารยน์กัจิตวิทยาเป็นผูต้รวจและ
ใหค้ะแนน 
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 2.3.4   นาํแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์ นาํไปทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งก่อน เพ่ือตรวจสอบ ความถูกตอ้งและเหมาะสม และเพ่ือตรวจสอบ
ความเขา้ใจในคาํสัง่ วิธีการใชแ้บบทดสอบ และวิธีการตรวจคะแนนผลทดสอบ 

 2.3.5  นาํขอ้มลูท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข และปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2.3.6  จดัเตรียมแบบทดสอบ อุปกรณ์ เกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือนาํไปใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน       
และกิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรค ์(ภาคผนวก ค หนา้ 252) ประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 
 2.4.1 ร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน       
การสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า           
5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating Scales) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เป็นขอ้คาํถามสอบถามความ          
พึงพอใจในขั้นตอนของรูปแบบการสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน
ประกอบดว้ย  5 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในขั้นเตรียมภาระงาน ความพึงพอใจดา้นปฏิบติัภาระ
งาน ความพึงพอใจด้านขั้นหลงัปฏิบัติภาระงาน ความพึงพอใจในขั้นปฏิบัติโครงงาน ความพึง
พอใจในขั้นประเมินโครงงาน และความคิดสร้างสรรค ์โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
   3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
   2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 2.4.2  ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)
ของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
พบว่า มีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ x = 4.00, S.D.=0.84 ถึง x = 4.20, S.D.=0.00 
สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูได ้
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 2.4.3  หาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจดา้นความเช่ือมัน่ โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.80 แสดงว่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีพฒันาข้ึนนั้น สามารถนาํไปเก็บขอ้มลูได ้
 2.4.4  นาํขอ้มลูท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ข และปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และจดัทาํ
แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
 3.  การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงาน ก่อนนาํไปทดลองจริง โดยการทดลองใชก้ับกลุ่มผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1 
ภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได ้ปัญหาท่ีเกิด ความยากง่ายของกิจกรรม หรือเน้ือหาก่อนท่ี
จะนาํไปใชจ้ริง และนาํคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัการเรียนแต่ละบทมาวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพ E1 /E2  ไดค่้าประสิทธิภาพ E1 /E2  เท่ากบั 78.08/80.22 
 จากขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) ออกแบบพฒันารูปแบบการเรียน        
การสอนและกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือ
ความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ (Design and Development: D & D) สามารถนาํเสนอไดใ้น
แผนภาพท่ี 18 
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ปรับปรุง/แก้ไข  
    
 
 

ปรับปรุง/แก้ไข 
 

 
 
ภาพท่ี 18  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) ออกแบบ และพฒันารูปแบบการเรียน        

การสอน และกิจกรรมการอ่านท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์     

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) 
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคดิสร้างสรรค์ (Design and Development: D  D)     

1. พัฒนารูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน  โดย 
     1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ 
     1.2 ออกแบบรูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน โดย 
           1) กาํหนดกรอบแนวคิด เป้าหมาย ผลลพัธ์ 
           2) ออกแบบการจดักจิกรรมการอ่านเนน้ภาระงานและโครงงาน 
           3) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม ไดแ้ก ่แผนการจดัการเรียนการสอนและกจิกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและ
โครงงาน 
           4) ออกแบบเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก ่คู่มือการใชรู้ปแบบ แบบทดสอบการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  แบบ
ประเมินโครงงานและความคิดสร้างสรรคแ์ละแบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน  ประกอบดว้ย 
     1) รูปแบบการสอนและกจิกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 
      2) คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนและกจิกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 
     3) แผนการสอน 
     4) เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก ่แบบทดสอบการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  แบบประเมินโครงงาน
และความคิดสร้างสรรคแ์ละแบบประเมินความพึงพอใจ 
     วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ : โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
     วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง การวิเคราะห์เน้ือหา การหาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเช่ือมัน่ 

3. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน  โดยการ
ทดลองใชก้บัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 36 คน หาประสิทธิภาพของรูปแบบ E1 /E2 กาํหนดเกณฑเ์ท่ากบั 80/80  

รูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและความคดิสร้างสรรค์  (ฉบบัร่าง )                                             
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี ท่ีใชเ้ป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีนาํมาพฒันารูปแบบการสอน        
ท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
Behaviorism ทฤษฎีเช่ือมโยงของ ธอร์นไดค์ Thorndike’s ทฤษฏีการสร้างความรู้ของ ไวก๊อตสก้ี 
(Vigotsky) ทฤษฏีลาํดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว์ การสอนท่ีเน้นภาระงาน (Task Based 
Learning) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนท่ีใช้โครงงานเป็นหลกั (Project-based Learning) ทฤษฎี           
การสร้างองคค์วามรู้ (Cognitive  theory) ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)  แนว
การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร รวมทั้งจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาความต้องการทาง       
การเรียนของผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชช่ื้อว่า “PRAPE Model” โดย
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ และผ่านการหาประสิทธิภาพจากการใช้
ทดลองใชรู้ปแบบกบันักศึกษา จาํนวน 36 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกบั
กลุ่มตวัอยา่ง และเม่ือผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชจ้ริงกบั
กลุ่มตวัอย่างโดยสามารถสรุปองค์ประกอบของรูปแบบการสอนฉบบัร่างของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้วิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน  เพ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์ดงัแผนภาพท่ี 19 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

      ภาพที่   19  ร่างแบบจาํลองรูปแบบการสอนที่เนน้ภาระงานและโครงงาน 

P  5 : Evaluation  of  
Creative  Projects  (E) 

วตัถุประสงค์                                                     
1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ                                                  
2. เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค ์

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง / สมมติฐาน 5 ประการของ 
Krashen       กล่าววา่ผูส้อนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและสื่อต่าง  ๆ
เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจสิ่งที่ป้อนเขา้ไป (input) เป็นการพฒันา
ผูเ้รียนจาก i ไปสู่ i +1 หมายความวา่พฒันาจากสิ่งที่มีอยูแ่ลว้ ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ต่าง  ๆจากในหนงัสือ ความรู้รอบตวั
และบริบทต่าง  ๆ  

หลักการ:  การเรียนภาษาองักฤษควรมีลกัษณะวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาจากการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง ที่ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  การเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกคิด แกป้ัญหา มีความรับผดิชอบ มีทกัษะในเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งไดแ้กท่กัษะการใช้
ภาษาในการสื่อสารและทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์มีความรู้ความสามารถทางภาษาควบคู่กบัความสามารถในทกัษะวิชาชีพ 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)  โครงสร้างความรู้
ภายในของมนุษยม์ีลกัษณะเชื่อมโยงกนัอยู ่สามารถนาํความรู้
ใหม่ ๆ ที่เพิง่ไดร้ับมาเชื่อมโยงกบัความรู้ที่มอียูเ่ดิม  หนา้ที่ของ
โครงสร้างความรู้นี้คือ การรับรู้ขอ้มูลเพราะการรับรู้ขอ้มูลเป็น
การถ่ายโอนเชื่อมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัเนื้อหาเดิม  

การจัดการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เ นื้อหาเป็นสื่อ ( ontent – 
ased Instruction)การจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใช้

เนื้อหาเป็นสื่อ หมายถึง  การสอนภาษาที่นาํเนื้อหาวชิาต่าง ๆ 
มาบูรณาการกบัจุดหมายของการสอนภาษา  ผู้เรียนใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม  (Whole 
Language Learning) 

การสอนที่เน้นภาระงาน   ( Task- ased Instruction ) เป็นวธิีการสอนที่
สามารถพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ความสามารถ   ด้านจิตใจ   และ
ดา้นสังคม   กล่าวคือ   การเรียนการสอนที่เน้นภาระงานมีผลทางจิตใจ
ของผูเ้รียนนัน่คือเป็นแรงจูงใจในการเรียนที่ดี    เนื่องจากการส่งเสริมให้
ผู ้เรียนใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย   เป็นจริงและน่าสนใจ   
รวมทั้งมีผลทางความรู้ความสามารถของผูเ้รียน   

การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน  โดยการจดัการเรียนการสอนที่มุง่เนน้ให้
ผูเ้รียนไดร้ับความรู้ควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิโดยนาํภาษาเป้าหมาย                     
( Language  Focus ) มาใชใ้นการปฏิบตัิโครงงานนั้นๆ ดว้ยกระบวนการวาง
แผนการดาํเนินการ  การประเมินผลอยา่งเป็นระบบ 

การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ไดแ้ก ่ วธิีการสอนที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความสามารถในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
เพิ่มเจตคติในการคิดและความตระหนกัในการคิดสร้างสรรคใ์ห้
มากขึ้น 

ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอน 
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     จากแผนภาพท่ี 19 รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับร่าง) มี
องคป์ระกอบและรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  หลกัการ การเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เป็นรูปแบบการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ในสถานการณ์จริง
เพ่ือสร้าง หรือผลิตช้ินงานออกมาให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ของงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย รูปแบบ
ของการเรียนรู้น้ีพฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะผา่นภาระงาน ซ่ึงจะกระตุน้ความอยากรู้ของนักเรียน
และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงโดยท่ีโครงงานนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้        
และพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงของผูเ้รียน ลกัษณะของการเรียนดว้ยการคน้ควา้ลงมือปฏิบติัจริง       
ในลกัษณะของการสาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐคิ์ดคน้ 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี 

3.  องค์ประกอบของกระบวนการ รูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย ขั้นตอน 
การสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

      ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Preparation) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ สร้างความ
เขา้ใจให้กบัผูเ้รียนในภาระงานท่ีตอ้งปฏิบัติ กิจกรรมประกอบดว้ย การทบทวนความรู้เดิม เช่น   
การดูรูปภาพส่ิงของ รูปภาพอาหารอาหาร เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน 
การดูวิดีโอ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในบทเรียน 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นระหว่างปฏิบัติภาระงาน (Reading Tasks) มีวตัถุประสงค์เพ่ือให ้         
ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน และฝึกการใชภ้าษาในรูปแบบของ 
การทาํงานร่วมกนั เน้ือหาท่ีใชใ้นกิจกรรมเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเสมือนจริง (Authentic  Materials ) 
ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เ พ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  (Reading for 
Comprehension ) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะ คือ กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities)  
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) และกิจกรรมหลงัการอ่าน (Post- Reading 
Activities)  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Analysis : Language  Focus & Practice) ในขั้นน้ี
ผูเ้รียนฝึกทกัษะความเข้าใจในการอ่าน โดยฝึกอ่านข้อความหลายประเภท ใชก้ลวิธีการอ่านใน       
การทาํความเขา้ใจเน้ือหา การเดาความหมายจากขอ้ความข้างเคียง การหาใจความหลกัใจความ
สนบัสนุน หลงัจากนั้น ใหผู้เ้รียนรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหาท่ีอ่าน สร้างเป็นช้ินงาน หรือโครงงาน
ใหเ้หมาะสม โดยใชข้อ้มลูจากเน้ือหาท่ีอ่าน ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนร่วมกนัตดัสินใจในการเลือกหัวขอ้
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โครงงานท่ีสนใจ ท่ีไดข้อ้มลูจากการอ่าน กาํหนดผลสาํเร็จ วางแผนการปฏิบติังาน  และไดข้อ้ตกลง
ในการปฏิบติัโครงงาน    

 ขั้นท่ี  4 ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงานหรือขั้นสร้างโครงงาน และการนาํเสนอผลงาน 
(Project  Creation and  Presentation) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ความเขา้ใจและ
ภาษาเป้าหมายท่ีได้จากการอ่าน สร้างเป็นช้ินงานข้ึนโดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใน         
การช่วยเหลือผูเ้รียน กระตุน้ใหผู้เ้รียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างช้ินงานและการฝึกภาษา และเป็น
ขั้นตอนของการระดมความคิด วางแผน ในการผูส้อนเสริมเทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ       
เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของคิดของ เอ็ดเวิด เดอ โบโน (Edward De 
Bono)     

 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผลการนาํเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรคข์องโครงงาน                
(Evaluation of Creative Projects) ผูเ้รียนนาํเสนองานช้ินงาน หรือโครงงาน ท่ีผ่านการวางแผนการ
สร้างงานอยา่งสร้างสรรค ์ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นการแสดงออกของกระบวนการความคิดสร้างสรรค ์
และผลผลิตของความคิดสร้างสรรค ์โดยพิจารณาความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งมีสาระเชิงนวตักรรม  มี
จินตนาการละเป็นความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ไดแ้ก่ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ตรวจสอบความ เขา้ใจในการอ่าน ทักษะการนาํเสนองาน การใชภ้าษา 
ความรู้ท่ีเกิดใหม่ และความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติัโครงงาน      

 4. การวดัและประเมินผล  
การวดัและประเมินผลตามรูปแบบของการเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือ

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี          
มีการวดัและประเมินผลของผูเ้รียน 3 ดา้นไดแ้ก่   

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถใน
การอ่านเร่ืองราวท่ีกาํหนดให้ แลว้สามารถทาํความความเขา้ใจในสาระท่ีปรากฏในเน้ือหาวิชา           
ท่ีอ่าน ได้แก่ การเดาความหมายของคําศพัท์ การอ่านเพ่ือจับใจความหลัก  หรือสาระสําคัญ          
การอ่านลาํดบัเร่ืองราว การสรุปใจความสาํคญั การอ่านเพ่ือเก็บรายละเอียด เป็นตน้ ซ่ึงสามารถ
ทดสอบความเข้าใจในการอ่านได้จาก แบบทดสอบวดัความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ ท่ี         
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 50  ขอ้ ในเวลา 90  นาที สาํหรับใชใ้นการทดสอบ ก่อนและหลงัเรียน (Pre-test และ 
Posttest) โดยใชเ้น้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาวิชาชีพ และในเน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน โดยมีขอ้
คาํถามแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 50 ขอ้ ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน รวม 50 
คะแนน โดยวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจใน 5 ดา้น คือความสามารถ 
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ในการหาขอ้มลู (Finding Specific Information) ความสามารถในการระบุใจความสาํคญั (Identify 
Main Idea) ความสามารถในการระบุความหมายของคาํในบริบท (Identify Meanings of Words in 
Context) ความสามารถในการสรุปความ (Conclusion) และความสามารถในการอา้งอิง (Inferring) 

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคล ท่ีแสดงออกใน
ลกัษณะของความสามารถในการคิดไดอ้ย่างหลากหลาย  มีความสามารถในการเช่ือมโยงสัมพนัธ ์  
มีจินตนาการ มีการแสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ  อนัจะนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาท่ี           
แปลกใหม่ หรือการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงท่ีแปลกใหม่ ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี สามารถวดัไดจ้าก
แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ของ เยลเลนและเออร์บนั (Jellen;& Urban, 1986) โดยจาํแนก
ความคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  ความคิดริเร่ิม หมายถึง การคิดท่ีแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา หรือ
ความคิดของบุคคลอ่ืน ทาํใหเ้กิดผลงานท่ีแปลกใหม่ และแตกต่างกนัออกไป 

2.  ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง การคิดและการเข้าใจส่ิงต่างๆ ไดร้วดเร็ว         
ไดจ้าํนวนมาก ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของสมองในการคิด 

3.  ความคิดยดืหยุน่ หมายถึง การคิดไดห้ลายประเภท หลายแง่มุม หลายรูปแบบ
ในช้ินงานเดียวกนั 

4.  ความคิดละเอียดลออ หมายถึง การคิดท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ของ
ช้ินงานท่ีสร้างสรรค์ท่ีสร้างข้ึน อาจเป็นการเพ่ิมเติม เสริมแต่งความคิดคร้ังแรก ทาํให้ผลงานมี            
ความแปลกใหม่ และสาํเร็จสมบูรณ์มากข้ึน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อรูปแบบการสอน  ความนึกคิด ความ 
พึงพอใจ การเห็นประโยชน์ของการอ่าน การมีทัศนคติท่ีดีต่อการสอน ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน           
การเรียน และสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวดัไดจ้าก แบบสอบถามความพึง
พอใจ และแบบสนทนากลุ่มของผูเ้รียน 

5.  เง่ือนไขของการนาํรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนไปใช ้
 5.1 ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงก่อนนาํรูปแบบการสอนไปใช ้

 ผูส้อนควรศึกษาทําความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน และ
จดัเตรียมส่ือ วสัดุต่างๆ ใหพ้ร้อม เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งราบร่ืน โดยผูส้อนสามารถ
ปรับเพ่ิม-ลด ในแต่ละกิจกรรมได้ตามความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน และระยะเวลา       
ของการปฏิบติักิจกรรม 
 5.2 ความพร้อมของผูเ้รียน 
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            ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ ความสามารถของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั ผูส้อนตอ้ง
เป็นผูดู้แล และอาํนวยความสะดวกช่วยเหลือ แนะนาํ และแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการใช้ภาษาของ
ผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนทุกคนไดท้าํกิจกรรมทุกคน 

 
ขั้นตอนที่ 3 การวจิยั (Research : R2 )  
 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (Implementation: I) 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์
 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี 
 แหล่งขอ้มลู 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  
ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2  หอ้งเรียน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน  
มีจาํนวนนกัศึกษา 36 คน  
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันา        
การอ่านภาษาอังกฤษ  เ พ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2. ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบกาสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือ

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ประกอบดว้ย 

1. รูปแบบรูปแบบของการ เน้นภาระงานและโครงงาน  เ พ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพ่ือความ เขา้ใจและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี  แผนการสอน  คู่มือ
การใชรู้ปแบบของการเนน้ภาระงานและโครงงาน 

2. เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงาน ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ แบบประเมินโครงงาน
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สร้างสรรค์ และแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน      
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 
 ขั้นที่ 1 การทดลองใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี ้

1.1 การกาํหนดประชากร 
 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน เพ่ือ

พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีได้
กาํหนดประชากรเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวน 4 หอ้งเรียน มีนกัศึกษาทั้งส้ิน 140 คน     

1.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2 ห้องเรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัศึกษา 36 คน  

1.3 การช้ีแจงวตัถุประสงคก่์อนการทดลอง 
1.3.1 ผูส้อนช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการสอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้รูปแบบ          

การสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเข้าใจ และ
ความคิดสร้างสรรค ์

1.3.2 ผูส้อนอธิบายถึงรูปแบบการเรียนการสอน การดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
บทบาทของผูส้อน และบทบาทของผูเ้รียน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  การวดัและการประเมินผล 
เกณฑ์การให้คะแนน ระเบียบข้อปฏิบัติ กําหนดเวลาการให้ค ําปรึกษา ตารางกิจกรรม และ
ระยะเวลาของการเรียน 
 ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน 
 2.1  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

       2.1.1  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน ก่อนและหลงัการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

        2.1.2. เพ่ือศึกษาพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลงัเรียน 

               2.1.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน   
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 2.2  การรวบรวมขอ้มลู 
 

วตัถุประสงค ์ 
การทดลอง 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน วิเคราะห์
ขอ้มลู 

1. เปรียบเทียบ
ความสามารถ       
การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ 

ทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจดว้ย
แบบทดสอบ 

- ทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจดว้ย
แบบทดสอบ 

t-test             
แบบ dependent 

2. เพื่อศึกษา
พฒันาการทาง
ความคิดสร้างสรรค ์

ประเมินความคิด
สร้างสรรคข์อง
โครงงาน 
ทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรค ์

ประเมินความคิด
สร้างสรรคข์อง
โครงงาน 
ทดสอบวดั
ความคิด
สร้างสรรค ์

ประเมินความคิด
สร้างสรรคข์อง
โครงงาน 
ทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ย และ        
ค่าเบ่ียงเบน 
และเกณฑ ์      
การใหค้ะแนน
ความคิด
สร้างสรรค ์

3. เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูเ้รียน 

- - ประเมินความพึง
พอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อรูปแบบการสอน 

ค่าเฉลี่ย และ        
ค่าเบ่ียงเบน 
และ
เปรียบเทียบกบั
เกณฑท่ี์กาํหนด  

 
 ขั้นที่ 3 การประเมนิผลการทดลอง 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบแผนท่ีกาํหนด และนาํขอ้มูลทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั .05  
 จากขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) เพ่ือทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน       
ท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค ์(Implementation: I) สามารถนาํเสนอไดใ้นแผนภาพท่ี 20 
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ภาพท่ี 20  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) ทดลองใชรู้ปแบบเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน และ
โครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวจิยั (Research: R2) 
การทดลองใชรู้ปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

ข้ันที่ 1 การทดลอง
ใช้รูปแบบ 
1. การกาํหนด
ประชากร 
2. การเลือก              
กลุ่มตวัอยา่ง 
3. การช้ีแจง
วตัถุประสงค ์

ข้ันที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบ 
1. ดาํเนินการทดลองตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
โดยแบบแผนการทดลอง คือ           
มีกลุ่มทดลองหน่ึงกลุ่ม                    
มีการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีศึกษา
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ           
การสอน 
2. การรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่
การศึกษาความสามารถใน          
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ความคิด
สร้างสรรคข์องโครงงานและ
พฒันาการของความคิด
สร้างสรรค ์และความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ                 
การสอน 

ข้ันที่ 3 การประเมินผล 
การทดลอง  
1. เพื่อพฒันาหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอน 
2. ประเมินประสิทธิผล 
การใชรู้ปแบบการสอน 
    2.1 เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอา่น
เพื่อความเขา้ใจก่อนและ
หลงัการเรียน 
    2.2 ศึกษาพฒันาการของ
ความคิดสร้างสรรค ์         
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน
และหลงัเรียน 
    2.3 ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบ
การสอน 
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ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (Development: D2)  
 เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี 
(Evaluation: E) 

ในขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา ( Development) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
1.  รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิด
สร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี มีการประเมินประสิทธิผลดงัต่อไปน้ี 
 1.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียน  
ก่อนและหลงัการสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยใช ้t-test แบบ dependent 
 1.2 เพ่ือศึกษาพฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
 1.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน  โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และ       
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  ตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไ้ข รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค
โดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน   

3.  การรับรองรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ี 
เนน้ภาระงานและโครงงาน   

จากขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) สามารถนาํเสนอขั้นตอนการดาํเนิน 
งานดงัภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรค ์(Evaluation: E) 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (Development: D2 ) 
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน              

เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์(Evaluation: E) 

ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เนน้ภาระงาน          
และโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจและ
ความคิดสร้างสรรค ์    
 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถ          
ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและ
หลงัการใชรู้ปแบบการสอน 

ผลการพฒันาการทางความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียนก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัการเรียน 

ผลของความพึงพอใจของผูเ้รียน            
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 

ตรวจปรับปรุง/ แกไ้ข 

รูปแบบการสอน 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา             
เพื่อพิจารณา 

รูปแบบเรียนการสอนที่เนน้ภาระงาน
และโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและ
ความคิดสร้างสรรค ์(ฉบบัสมบูรณ์ )       
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บทที่  4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระ
งานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์สาํหรับ
นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพ่ือพฒันา
และหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
ปริญญาตรี 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคโดย
การเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ ก่อนและหลงัการเรียนการสอนตามรูปแบบ ศึกษาพฒันาการของ
ความคิดสร้างสรรค์ในการทาํโครงงาน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน และศึกษาความ          
พึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้น
ภาระงานและโครงงานในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ เพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์
ของนกัศึกษาปริญญาตรี หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  ในงานวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธี
ดาํเนินงานวิจยัมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) 
ดว้ยวิธีเชิงปริมาณ (Qualitative Methods) เสริมดว้ยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) มีผล           
การวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการพฒันารูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันา       
การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใชก้ารสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์
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ตอนที่ 1 ผลการพฒันารูปแบบวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์

 ในขั้นตอนการพฒันาหาประสิทธิภาพของรูปแบบการการสอนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
เพ่ือ ออกแบบพฒันารูปแบบ ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี มีผลการพฒันา       
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ ดงัน้ี 
 1.1 ผลของการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน 

การออกแบบและพฒันาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าจากผลของการวิเคราะห์
ขอ้มลูพ้ืนฐานนาํใชใ้นการออกแบบและพฒันา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

       1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความสาํคญัของรูปแบบการสอนท่ีเน้น
ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์
ของนักศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฏีการสอนท่ีเน้นภาระงาน (Task Based 
Learning) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนท่ีใช้โครงงานเป็นหลกั (Project-based Learning) ทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Cognitive theory) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร แนว       
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค ์            
มีความสมัพนัธ ์ดงัแผนภาพท่ี 22 
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                                   ขอ้มูลพื้นฐาน        หลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 22 แนวคิดพ้ืนฐานในการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค 
 

     สภาพปัญหาและประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 

ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ (Schema Theory)  โครงสร้างความรู้ภายใน
ของมนุษยมี์ลกัษณะเช่ือมโยงกนัอยู่ สามารถนาํความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเพ่ิง
ไดรั้บมาเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิม  หนา้ท่ีของโครงสร้างความรู้น้ี
คือ การรับรู้ขอ้มูลเพราะการรับรู้ขอ้มูลเป็นการถ่ายโอนเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่เขา้กบัเน้ือหาเดิม  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ภาษาทีส่อง  /สมมติฐาน 5 ประการของKrashen 
กล่าวว่าผูส้อนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือต่างๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ี
ป้อนเขา้ไป ) เป็นการพฒันาผูเ้รียนจาก  ไปสู่   หมายความว่า
พฒันาจากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ต่างๆ จากใน
หนงัสือ ความรู้รอบตวัและบริบทต่างๆ  เพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจ   การท่ีผูเ้รียนจะ
สามารถแสดงออกซ่ึงภาษาท่ีสองไดน้ั้นมาจากระบบคือระบบท่ีเรียนรู้แบบ
ซึมซบั  ) และระบบท่ีตอ้งใส่ใจการเรียนรู้ )  

) การเรียนรู้แบบซึมซบัเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ แต่เน่ืองจากอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทางภาษามากข้ึนและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ทางภาษามากข้ึน การเรียนรู้แบบซึมซบัน้ีคลา้ยกบัการเรียนรู้ท่ีเดก็เร่ิมเรียน
ภาษาท่ีหน่ึง กบัการสนทนาท่ีเป็นธรรมชาติและมีความสําคญั โดยท่ีผูเ้รียน
ไม่ไดใ้ส่ใจท่ีจะนาํกฎเกณฑท์างไวยากรณ์มาใชใ้นการพูดแต่จะสนใจ ใน
ประโยชน์ในเน้ือหาของการส่ือสารมากกว่า 

การจดัการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เนือ้หาเป็นส่ือ ( ontent – 
ased Instruction) การจดัการเรียนการสอนภาษาโดย

ใช้ เ น้ื อหา เ ป็น ส่ือ  หมายถึง  การสอนภาษา ท่ีนํา
เน้ือหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกบัจุดหมายของการสอน
ภาษา ผู ้เ รียนใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ใน
ลกัษณะองคร์วม   ) 

การสอนที่เน้นภาระงาน (Task- ased Instruction) 
ความสําคญัของการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงาน เป็น
วิธีการสอนท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้
ความสามารถดา้นจิตใจ และดา้นสังคม กล่าวคือ การ
เรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานมีผลทางจิตใจของผูเ้รียน
นัน่คือเป็นแรงจูงใจในการเรียนท่ีดี เน่ืองจากการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย
เป็นจริงและน่าสนใจรวมทั้งมีผลทางความรู้
ความสามารถของผเ้รียน   

การสอนภาษาองักฤษแบบโครงงาน โดยการจดัการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ควบคู่ไปกบัการ
ปฏิบติัโดยนาํภาษาเป้าหมาย (Language Focus) มาใช้
ในการปฏิบติัโครงงานนั้นๆ ดว้ยกระบวน การวางแผน 
การดาํเนินการ การประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

การสอนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก ่วิธีการ
สอนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค ์ เพ่ิมเจตคติในการคิดและความ
ตระหนกัใน การคิดสร้างสรรคใ์หม้ากข้ึน 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เ พาะ ( anguage or 
Speci ic Purpose)  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวตัถุประสงค์
เฉพาะ  เป็นการสอนโดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรับรู้ศาสตร์
นั้น ๆ ทั้งดา้นวิชาการและด้านอาชีพ เช่น ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ท่องเท่ียว  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจ  ภาษาองักฤษการโรงแรม  ในการเรียนภาษามิใช่เป็นเพียง
การเรียนเฉพาะตวัเน้ือหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การเช่ือมโยงและบูรณาการในศาสตร์อ่ืน ๆ ผูเ้รียนมีแรงจูงใจ
และปัจจยัภายนอกท่ีบงัคบัใหเ้รียน   

ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 1. เตรียมภาระงาน  2.ขั้นปฏิบติัภาระงาน  3.ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน 
(Post - task: Analysis language focus and Practice) 4.   ขั้นสร้างผลงานและนาํเสนองาน (Project Creation and Presentation)          
5. ขั้นประเมินผลโครงงาน (Evaluation of  Creative Projects) 

องคป์ระกอบของภาระงานประกอบดว้ย เป้าหมาย  
ขอ้มูลป้อนเขา้ ขั้นตอนการปฏิบติังาน การจดัชั้นเรียน
และการประเมินผลงาน 

องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก ่ความคิดริเร่ิม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความ คิดละเอียดลออ 
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ตารางที่  23  ผลการสงัเคราะห์ รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้ภาระงานและโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์      
          

ขั้นตอนการสอน วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนการสอน บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 
1. ขั้นก่อนปฏิบัติงาน  (Preparation: 
P) จากแนวคิดของ วิลลิส (Willis, 
1996, สกีแฮน (Skehan, 1999), แอลลิส 
(Ellis, 2003) และ พราบูห์ (Prabhu, 
1980) 

การเตรียมความพร้อมในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมเขา้กับ
ความ รู้ในด้านภาษา เพื่ อทํา ให้ผู ้ เ รียน
สามารถอ่านภาษาองักฤษไดเ้ขา้ใจมากขึ้น   

ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการใชส้ื่อ
อุปกรณ์ เช่น ภาพ เทป วีดีโอ เพื่อ
กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

- ผูส้อนจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจประเดน็สาํคญั
และจุดประสงคข์องงาน  
 - ผูเ้รียนสังเกตรูปแบบภาระงาน ขอบเขต 
ของงาน วางแผนการปฏิบตัิงานอยา่งเป็น
ระบบ 

2.  ขั้นระหว่างปฏิบัติภาระงาน             
(Reading  Tasks : R )จากแนวคิดของ
วิลเลี่ยมส์ (Williams , 1986) ชนิดม ์
และบาวแมน (Schmitt and Bauman, 
1986) แฮงค ์ ( Hank, 1993) แอนโทนี่ , 
เพียร์สัน และราฟาเอล  (Anthony, 
Pearson and  Raphael, 1993)                   

การฝึกทกัษะการอ่าน โดยมีลาํดบัขั้นตอน
การสอนอ่าน 3 ไดแ้ก่ 
1. กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading)          
2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While 
Reading)                                                     
3. กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post – Reading) 

ผูเ้รียนปฏิบตัิกิจกรรมการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ มีการทาํแบบฝึกหดัเพื่อ
ทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน เช่น  
การหาใจความสาํคญั การเดา
ความหมายคาํศพัท ์การหาใจความ
สาํคญั การสรุป การอา้งอิง ซึ่งอาจเป็น
งานเดี่ยว งานคู่ หรือ กจิกรรมกลุ่ม 

- ผูส้อนทาํหนา้ที่เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  
ใหค้าํแนะนาํ ใหข้อ้มูลภาษาที่จาํเป็นแก่ 
ผูเ้รียน 
- ผูเ้รียนปฏิบตัิกิจกรรมการอ่านในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น การระดมความคิด  การอภิปราย  
การซักถาม  การตอบคาํถามการสรุป
สาระสาํคญั เป็นตน้  

3. ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน               
( nalysis : anguage ocus  
Practice : )จากแนวคิดของ วิลลิส        

เพื่อใหผู้เ้รียนรายงานสิ่งที่ไดป้ฏิบตัิ
กิจกรรมในภาระงานที่ไดร้ับมอบหมาย  
พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบตัิงานของ 

ฝึกการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ 
หรือ ปฏิบตัิกิจกรรมการฝึกการใช้
ภาษา หรือการสมมติสถานการณ์ให ้

- ผูส้อนทบทวนการวิเคราะห์ของผูเ้รียน สรุป
ใหเ้กิดความชดัเจนและความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง  
- ผูส้อนฝึกการใชภ้าษาใหผู้เ้รียนเกิด          
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ตารางที่  23  ผลการสงัเคราะห์ รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้ภาระงาน และโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์
(ต่อ)                 

ขั้นตอนการสอน วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนการสอน บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 
(Willis, 1996, สกีแฮน (Skehan, 1999) 
,แอลลิส (Ellis, 2003) 

ตนเอง และระบุความรู้ทางภาษาที่ไดจ้าก
การปฏิบตัิภาระงาน 

ผูเ้รียนแกป้ัญหา  ระดมการระดม
ความคิดและหาขอ้สรุปเป็นความรู้ทาง
ภาษาและรายละเอียดที่สามารถ
นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปฏิบตัิชื้น
งานหรือโครงงาน 

ความถูกตอ้งและมัน่ใจมากขึ้น 
- ผูเ้รียนรายงานสิ่งที่ไดป้ฏิบตัิกิจกรรมใน
ภาระงานที่ไดร้ับมอบหมาย พร้อมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง ระบุ
สาเหตุของปัญหา และวิธีการแกป้ัญหาใน 
การสื่อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช ้และบนัทึกเป็น
ขอ้มูลความรู้ที่ได ้

4. ขั้นปฏิบัติโครงงาน  (Project  
Creation : P) จากแนวคดิของฟรายด์ 
–บูธ (Fried- Booth, 1992: 6) ,          
คาร์โมนา  (Carmona, 1991: 46) ,
สโตลเลอร์ (Stoller, 1997: 2-9)             
กัลป์ลาเชอร์   (Gallacher, 2005) 

เพื่ อ ให้ผู ้ เ รี ยน ได้นํา ค ว า ม รู้ ที่ ได้จ า ก   
การปฏิบตัิภาระงาน หรือจากการอ่าน และ
นาํความรู้ที่ไดม้าสร้างเป็นชิ้นงาน 

ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม
ประกอบการสร้างสรรคช์ิ้นงาน            
หรือโครงงาน  มีการวางแผนงาน         
การคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
หรือหอ้งสมุด และเตรียมการนาํเสนอ
หนา้ชั้นเรียน หรือการทาํแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 

- ผูเ้รียนไดส้ร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามที่
ไดข้อ้ตกลงในขั้นตอนที่ 3 และเตรียม             
การนาํเสนอโครงงานหรือผลงานที่ไดต้กลง      
ที่จะปฏิบตัิ 
- ผูส้อนใหค้วามชดัเจน สรุปขอ้มูลใหเ้ป็นที่
เขา้ใจใหค้าํแนะนาํและ 
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ตารางที่  23  ผลการสงัเคราะห์ รูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้ภาระงาน และโครงงานเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์
(ต่อ)                 

ขั้นตอนการสอน วตัถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนการสอน บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 
5. ขั้นประเมินผลโครงงานและและ
ความคดิสร้างสรรค์   (  Evaluation  o   
Creative   Projects : E)                 
จากแนวคดิของ 
ฟรายด์ –บูช ( Fried- Booth 1992 : 6) 
,คาร์โมนา ( Carmona 1991: 46) ,
สโตลเลอร์ ( Stoller 1997: 2-9 ) 
กัลป์ลาเชอร์ ( Gallacher 2005 ) และ
มิติการประเมินของใน  3  มิติ ของ ฮา
รอล  เอช แอนเดอสัน ( Harold H. 

nderson 1959: 236- 244 )   
 

เพื่อให้ผู ้เรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
หรืองานกลุ่ม  ตามที่ไดร้ับการมอบหมาย
หรือตามที่ตกลงไว้ในกลุ่มและเพื่อให้
ผู ้สอนประเมินความคิดสร้างสรรค์ใน
ชิ้นงานหรือโครงงานที่ปฏิบตัิ  

กิจกรรมการประเมินการนาํเสนองาน
หนา้ชั้นเรียน  การประเมินลกัษณะ
องคป์ระกอบของของความคิด
สร้างสรรค ์ ไดแ้ก่  ความคิดริเริ่ม 
ความคิด ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยดืหยุน่ และความคิดละเอียดลออ 
การสรุปบทเรียน  ความรู้ที่ไดร้ับจาก
การปฏิบตัิภาระงานและการนาํเสนอ
ชิ้นงานหรือโครงงาน 

-ผูเ้รียนนาํเสนองาน   
-ผูเ้รียนสรุปปัญหา วิธีการแกป้ัญหาหรือ
ความรู้ที่ไดจ้ากการปฏิบตัิโครงงาน 
- ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมและสรุปผลการ
ปฏิบตัิงานและประเมินโครงงาน  ประเมิน 
ความคิดสร้างสรรค ์ สรุปและขอ้เสนอแนะ 
   

 
         



                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                            

 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่   23  ผลการพฒันารูปแบบการสอนที่เนน้ภาระงานและโครงงาน  

ความรู้และทกัษะจากการปฏบิัติภาระงาน (Instructional )      
1.  ทกัษะและกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเขา้ใจ                            
2.  กระบวนการปฏิบตัิภาระงานและการนาํเสนอโครงงาน       
3. กระบวนการทาํงานร่วมกนั                                                    
สิ่งส่งเสริม/ผลทางอ้อม  ( Nurturant   effects )                          
1.  กลยุทธ์การอ่าน                                                                     
2. ทกัษะกระบวนการเรียนรู้                 
3. ความคิดสร้างสรรค ์และความรับผิดชอบ 

หลักการ                                                              
การเรียนภาษาองักฤษในปัจจุบนันั้นควรมีลกัษณะ
วิธีการสอนที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษา
จากการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง ที่ผูเ้รียน
สามารถนาํความรู้ใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริง  
การเรียนการสอนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝ้ึกคิด 
แกป้ัญหา มีความรับผิดชอบ มีทกัษะในเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ซึ่งไดแ้กท่กัษะการใชภ้าษาในการ
สื่อสารและทกัษะการคิดอย่างสร้างสรรค ์มีความรู้
ความสามารถทางภาษาควบคู่กบัความสามารถใน
ทกัษะวิชาชีพ 

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน ประกอบด้วย                                           
1. ขั้นเตรียมปฏิบตัิภาระงาน ( Preparation : P )          
2. ขั้นระหว่างการปฏิบตัิงาน  ( Reading Task :R )     
3. ขั้นหลงัปฏิบตัิภาระงาน ( Analysis : Language  
Focus & Practice : A  )                                               
4.  ขั้นปฏิบตัิโครงงาน และนาํเสนองาน ( Project  
Creation   and  Presentation : P )                                
5. ขั้นประเมินผลโครงงานและและความคิด
สร้างสรรค ์( Evaluation  of  Creative           
Projects: E  )  

วัตถุประสงค์                                                      
1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ                                                         
2. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

การประเมินผล                                            
1. ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ        
2. ความคิดสร้างสรรคข์องโครงงาน            
3.  ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ

ระบบสังคม ( Social  System )    เนน้การทาํงาน
ร่วมกนั  ในลกัษณะงานคู่  งานกลุ่ม     

สิ่งสนับสนุน  ( Supporting System)   การ
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์  , เนื้อหาที่ใชใ้นการอ่านอยู่
ในความสนใจของผูเ้รียน,มีการจดัระดบัความยาก 
ง่ายของเนื้อหาที่อ่าน , บรรยากาศระหว่างเรียน 
และสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียน  

P  5 : Evaluation  of  
Creative  Projects  (E) 
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 จากแผนภาพท่ี 23 พบว่า รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันา 
การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน (Preparation : P) มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความเขา้ใจ
ให้กบัผูเ้รียนในภาระงานท่ีตอ้งปฏิบติั กิจกรรมประกอบดว้ย การทบทวนความรู้เดิม เช่น การดู
รูปภาพส่ิงของ รูปภาพอาหารอาหาร เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียน การดู
วิดีโอ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในบทเรียน ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ Constructivism ด้วยการเลือกเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กับประสบการณ์เดิม โดยทฤษฎีน้ีเช่ือว่า
โครงสร้างความรู้ภายในของมนุษยมี์ลกัษณะเช่ือมโยงกันอยู่ สามารถนาํความรู้ใหม่ๆ ท่ีเพ่ิงได้
รับมาเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม หนา้ท่ีของโครงสร้างความรู้น้ีคือ การรับรู้ขอ้มลู เพราะการรับรู้
ขอ้มลูเป็นการถ่ายโอนเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัเน้ือหาเดิม  

  2.  ขั้นระหว่างปฏิบติัภาระงาน (Reading Tasks : R) มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียน
ปฏิบัติภาระงานท่ีมอบหมายท่ีมีว ัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน และฝึกการใช้ภาษาในรูปแบบของ             
การทาํงานร่วมกนั เน้ือหาท่ีใชใ้นกิจกรรมเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเสมือนจริง (Authentic Materials ) 
ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  (Reading for 
Comprehension) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะ คือกิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities)  
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) และกิจกรรมหลงัการอ่าน (Post- Reading 
Activities)    

 3.  ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน (Analysis : Language Focus & Practice: A) ในขั้นน้ีผูเ้รียน
ฝึกทกัษะความเขา้ใจในการอ่าน โดยฝึกอ่านขอ้ความหลายประเภท ใชก้ลวิธีการอ่านในการทาํ
ความเขา้ใจเน้ือหา  การเดาความหมายจากขอ้ความขา้งเคียง  การหาใจความหลกัใจความสนับสนุน  
หลงัจากนั้น ใหผู้เ้รียนรวบรวมขอ้มลูจากเน้ือหาท่ีอ่าน สร้างเป็นช้ินงาน หรือโครงงานให้เหมาะสม
โดยใชข้อ้มลูจากเน้ือหาท่ีอ่าน ในขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนร่วมกนัตดัสินใจในการเลือกหัวขอ้โครงงานท่ี
สนใจ ท่ีได้ข้อมูลจากการอ่าน กําหนดผลสําเร็จ วางแผนการปฏิบัติงาน และได้ข้อตกลงใน              
การปฏิบติัโครงงาน    

 4. ขั้นหลงัปฏิบติัภาระงาน หรือขั้นสร้างโครงงาน และการนาํเสนอผลงาน (Project  
Creation and Presentation : P) มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนได้นาํความรู้ ความเขา้ใจ และ
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ภาษาเป้าหมายท่ีได้จากการอ่าน สร้างเป็นช้ินงานข้ึน โดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใน          
การช่วยเหลือผูเ้รียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างช้ินงาน และการฝึกภาษา และ
เป็นขั้นตอนของการระดมความคิดวางแผนในการ ผูส้อนเสริมเทคนิคการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ กิลฟอร์ด (อารี พันธ์มณี, 2545:35-42 ; 
อา้งอิงจาก Guilford, 1967: 145-151)       

 5. ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน 
(Evaluation of Creative Projects: E) ผูเ้รียนนาํเสนองาน ช้ินงาน หรือโครงงาน ท่ีผ่านการวาง
แผนการสร้างงานอยา่งสร้างสรรค ์ และประเมินโครงงานตามแนวคิดของ ชาเวลสันและสเทอร์น 
(Shavelson and Stern, 1981) แนวคิดของ นูแนน (Nunan, 1989) และแนวคิดของ สโตลเลอร์  
(Stller , 1997) และแนวคิดของ ฮารอลด์ เฮช แอนเดอสัน (Harold  H. Anderson, 1959: 236-244) 
สาํหรับความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ิจัยใช้แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน และหลงัเรียน โดย         
การใช้การวดัความคิดสร้างสรรค์ดว้ยแบบทดสอบ ทีซีที-ดีพี ( TCT-DP ) ของ เจลเลน และ       
เออร์บาน (Jellen and Urban, 1989: 78-86) ในความคิดสร้างสรรค์อย่างมีสาระเชิงนวตักรรมมี
จินตนาการและเป็นความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking)ไดแ้ก่ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
ความคิดยดืหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  
ในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นการแสดงออกของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตของความคิด
สร้างสรรค์  โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบความ เข้าใจในการอ่าน ทักษะการนําเสนองาน              
การใชภ้าษา ความรู้ท่ีเกิดใหม่และความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตโครงงาน      
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเนน้
ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิด
สร้างสรรคส์าํหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 

 2.1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของ
ผูเ้รียนโดยภาพรวม ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค์ ได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้       
t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการใช้

รูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

กลุ่มทดลอง จาํนวน
ผูเ้รียน 

คะแนน
เต็ม x  S.D. ร้อยละของ

ค่าเฉล่ีย t-test P 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 30 50 19.69 3.868 19.69 

26.409 .00 
หลงัเรียน 30 50 38.11 3.437 38.11 

Finding 
Specific 
information 

ก่อนเรียน 30 8 4.19 1.348 52.38 
8.888 .00 

หลงัเรียน 30 8 6.44 .998 80.50 
Indentify 
main Idea 

ก่อนเรียน 30 8 4.31 1.470 53.88 
7.510 .00 

หลงัเรียน 30 8 6.42 1.025 80.25 
Identify 
meaning of 
words 

ก่อนเรียน 30 13 3.25 1.422 25.00 
17.247 .00 

หลงัเรียน 30 13 9.33 1.773 71.77 
Conclusion ก่อนเรียน 30 8 3.83 1.464 47.88 

9.850 .00 
หลงัเรียน 30 8 6.36 .899 79.50 

Inferring ก่อนเรียน 30 13 9.28 1.684 71.38 
6.577 .00 

หลงัเรียน 30 13 10.97 1.207 84.38 
 

จากตารางท่ี  24 โดยภาพรวม  พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ( x = 38.11, S.D. = 3.43)        
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สูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ( x =19.69, S.D. =3.86) และ       
เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นตามกลวิธีของการอ่าน ไดแ้ก่  Finding Specific Information, Identify Main 
Idea, Identify Meaning of Words, Conclusion, และ Inferring  พบว่า ผูเ้รียนสามารถใชก้ลวิธีใน
การอ่านเพ่ือความเข้าใจในดา้นต่างๆไดสู้งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ ( x =6.44, S.D.=0.99 และ 
x =4.19, S.D.=1.34) , ( x =6.42, S.D.=1.02 และ x =4.31, S.D.=1.47) , ( x =9.33, S.D.=1.77 และ 
x =3.25, S.D.=1.42) , ( x =6.36, S.D.=0.89 และ x = 3.83, S.D.=1.46) , ( x =10.97, S.D.= 1.20 
และ x =9.28, S.D.=1.68)      

 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแผนภาพของ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียน
ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์ ดงัภาพท่ี  24 

 

 
 
ภาพท่ี 24  ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผูเ้รียน ก่อนและหลงั การใช้รูปแบบ         

การสอน 
 เม่ือจ ําแนกความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็นรายด้าน ได้แก่  Finding 

Specific Information, Identify main idea, Identify meaning of words, Conclusion, และ Inferring  
ไดผ้ลการศึกษา ดงัตารางท่ี  25 
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ตารางท่ี 25  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการจดัระดบัความสามารถในการอ่าน
เพ่ือความเขา้ใจ 

กลวิธีท่ีใชใ้น 
การอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ 

จาํนวน
ผูเ้รียน 

คะแนน
เตม็ 

 
x
 

S.D. 
ร้อยละ
ของ

ค่าเฉลี่ย 
ระดบั ลาํดบั 

1. Finding 
Specific 
Information 

30 8 6.44 .998 80.50 ดีมาก 2 

2. Indentify 
Main Idea 

30 8 6.42 1.025 80.25 ดีมาก 3 

3. Identify 
Meaning of 
Words 

30 13 9.33 1.773 71.77 ปานกลาง 5 

4. Conclusion 30 8 6.36 .899 79.50 ปานกลาง 4 
5. Inferring 30 13 10.97 1.207 84.38 ดีมาก 1 

ภาพรวม 30 50 39.52 5.902 79.28 ปานกลาง  
 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า โดยภาพรวมผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ

อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.28 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลวิธีท่ีผูเ้รียน          
ใชใ้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัดีมากไดแ้ก่ Inferring, Finding Specific Information และ
Identify Main Idea คิดเป็นร้อยละ 84.38, 80.50 และ 80.25 ตามลาํดบั สาํหรับความสามารถใน         
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ในระดบัปานกลาง ได้แก่ กลวิธี Conclusion คิดเป็นร้อยละ 79.50 และ 
Identify Meaning of Words มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือร้อยละ71.77 

 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแผนภาพแสดงความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจในภาพรวม
และจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัภาพท่ี 25 
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ภาพท่ี  25 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ภาพรวม และจาํแนกเป็นรายดา้น 
 
 2.2  ผลการศึกษา พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลงัการใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษา 
องักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์มีผลการทดสอบดงัต่อไปน้ี    
 2.2.1 ในการเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีเน้นภาระ
งานและโครงงานนั้นประกอบดว้ยบทเรียน 7 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนผูเ้รียนจะปฏิบติัโครงงาน
บทเรียนละ 1 โครงงาน ไดแ้ก่ โครงงานท่ี 1 Meal Planning โครงงานท่ี 2 The comparison of food 
facts from five different kinds of food โครงงานท่ี 3 Herbs and Spices Menu โครงงานท่ี 5 Healthy 
Menu โครงงานท่ี 6 The comparison menus, Western vs Asian Cuisine โครงงานท่ี 7 Fusion Food 
Menu  

 หลงัจากการปฏิบติัโครงงานแต่ละโครงงาน มีการประเมินคุณภาพของโครงงาน
ซ่ึงจะนาํเสนอในตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสามารถ และการจดัลาํดบัของการปฏิบติั
โครงงาน 

  

โครงงาน 

 
คะแนน
เตม็ 

 

คะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการปฏิบติั
โครงงาน 

ลาํดบัท่ี 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 

1. Meal Planning Project 25 12.80 4.77 ปานกลาง 7 
2. The comparison of food facts 
from five different kinds of food 

25 13.40 2.41 ปานกลาง 6 

3. Herbs and Spices Menu 25 15.60 2.41 ดี 5 
4. Healthy Menu 25 17.60 1.52 ดี 4 
5. The comparison menus, 
Western vs. Asian Cuisine 

25 20.20 1.30 ดีมาก 3 

6. Fusion Food Menu 25 21.20 1.30 ดีมาก 2 
7. Food Presentation 25 22.00 1.00 ดีมาก 1 

 
 จากตารางท่ี 26 แสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบติัโครงงานทั้ง 7 โครงงาน        
โดยโครงงานท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบติั ในระดบัคุณภาพดีมาก และมีคะแนนตามลาํดบั ดงัน้ี ลาํดบั          
ท่ี 1โครงงานท่ี 7 Food Presentation ( x = 22.00) ลาํดบัท่ี 2 โครงงานท่ี 6 Fusion Food Menu          
( x = 21.20) ลาํดับท่ี 3โครงงานท่ี 5 The comparison menus, Western vs. Asian Cuisine            
( x = 20.20)  คุณภาพของโครงงานดีมาก ความสามารถในการทาํโครงงาน โครงงานท่ีมีระดับ
คุณภาพดี ไดแ้ก่ โครงงานท่ี 4 Health Menu ( x =17.60) และโครงงานท่ี 3 Herbs and Spices Menu 
( x =15.60) สาํหรับโครงงานท่ีระดบัคุณภาพปานกลาง ไดแ้ก่ โครงงานท่ี 2 The comparison of 
food facts from five different kinds of food ( x =13.40) และโครงงานท่ี1 Meal Planning Project 
( x =12.80)  

 ผูว้ิจยัไดน้ําเสนอ แผนภาพแสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบติัโครงงานทั้ง 7 
โครงงานดงั แผนภาพท่ี 26 
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กล ุม่1

กล ุม่2

กล ุม่3

กล ุม่4

กล ุม่5

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 แสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบติัโครงงาน 
 

 2.2.2  ผลการศึกษา พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนในการปฏิบติั
โครงงานก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยการใชรู้ปแบบการสอน มีผลของพฒันาการ 
ทางความคิดสร้างสรรค ์ดงัตารางท่ี 27 

 

ตารางท่ี 27 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน       
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัการใชรู้ปแบบการสอน 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ เวลา x  S.D. ระดบัของความคิด
สร้างสรรค ์

1. ความคิดริเร่ิม ก่อนการเรียน 1.20 0.45 ปรับปรุง 
ระหว่างเรียน 2.20 0.84 พอใช ้
หลงัการเรียน 3.60 0.55 ดีมาก 

2. ความคิดคล่องแคล่ว ก่อนการเรียน 1.60 0.55 พอใช ้
ระหว่างเรียน 1.80 0.45 พอใช ้
หลงัการเรียน 3.20 0.45 ดี 
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ตารางท่ี 27  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน       
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัการใชรู้ปแบบการสอน (ต่อ) 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ เวลา x  S.D. ระดบัของความคิด
สร้างสรรค ์

3. ความคิดยดืหยุน่ ก่อนการเรียน 2.20 0.45 พอใช ้
ระหว่างเรียน 2.60 0.55 ดี 
หลงัการเรียน 4.00 0.00 ดีมาก 

4. ความคิด
ละเอียดลออ 

ก่อนการเรียน 3.60 0.55 ดีมาก 
ระหว่างเรียน 3.20 0.45 ดี 
หลงัการเรียน 3.40 0.55 ดี 

ภาพรวม ก่อนเรียน 2.00 0.00 พอใช ้
ระหว่างเรียน 2.20 0.45 พอใช ้
หลงัเรียน 4.00 0.00 ดีมาก 

 
 จากตารางท่ี 27 แสดงให้เห็นพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการใช้รูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน โดยภาพรวม พบว่า มี
พฒันาการความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึน โดยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนก่อนเรียน และ
ระหว่างเรียน อยู่ในระดับพอใช ้ระดบัความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียน อยู่ในระดบัดีมาก และเม่ือ
พิจารณาความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ พบว่า มีพฒันาการของระดบัความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึน
ในเกือบทุกดา้น ยกเวน้ พฒันาการดา้นความคิดละเอียดลออ มีพฒันาการลดลง โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี ดา้นความคิดริเร่ิมของผูเ้รียนมีพฒันาการสูงข้ึน ( x =1.20, x =2.20, x =3.60) โดยระดบั
ความคิดสร้างสรรค์จากปรับปรุง พอใช ้และดีมาก ดา้นความคิดคล่องแคล่วมีพฒันาการสูงข้ึน
( x =1.60, x =1.80, x =3.20) ระดับความคิดสร้างสรรค์จากพอใช้ พอใช้และดี ด้านความคิด 
ยืดหยุ่นมีพฒันาการสูงข้ึน ( x =2.20, x =2.60, x =4.00) ระดบัความคิดสร้างสรรค์จากดี พอใช ้   
และดี และด้านความคิดละเอียดลออ มีพัฒนาการลดลง ( x =3.60, x =3.20, x =3.40) ระดับ
ความคิดสร้างสรรคจ์ากดีมาก ดีและดี 
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 ผูว้ิจัยได้นําเสนอแผนภาพแสดง พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน       
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยการใชรู้ปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ดงัแผนภาพท่ี 28 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28 พฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
 
 จากผลการศึกษา ความสามารถในการปฏิบติัโครงงาน ในตารางท่ี 26 ท่ีแสดงให้เห็น
ว่า ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติโครงงานได้ในระดับคุณภาพดีมาก และเม่ือศึกษาถึงพัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรคใ์นตารางท่ี 27 ท่ีแสดงให้เห็นว่าพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยการใชรู้ปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ในภาพรวม พบว่า 
ผูเ้รียนมีพฒันาการทางความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึน ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนหลงัเรียน อยู่
ในระดบัดีมาก จึงทาํให้สามารถสรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถทาํให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการทางความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึน 
 2.3 ผลการศึกษา ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงาน      
และโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ มีผล            
การทดสอบ ดงัตารางท่ี 28   
 
 
 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

ก่อนเรียน

ระหวา่งเร ียน

หลังเรียน
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ตารางท่ี 28  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์

 
ข้อที ่ x  S.D. ระดับ 

ข้ันเตรียมภาระงาน 4.56 .47 มากที่สุด 
1. การนาํเขา้สู่บทเรียนสามารถกระตุน้ความสนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.56 .50 มากท่ีสุด 
2. การนาํสู่บทเรียนทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.78 .42 มากท่ีสุด 
3. ผูเ้รียน และผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 4.61 .49 มากท่ีสุด 
4. การนาํเขา้สู่บทเรียนเกิดแนวความคิดในเร่ืองท่ีจะเรียนในบทเรียน 4.28 .45 มาก 
ข้ันปฏิบัติภาระงาน 4.32 .52 มาก 
5. ผูเ้รียนมีบทบาทในการฝึกภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารในการทาํงานในหอ้งเรียน 4.39 .49 มาก 
6. ผูเ้รียนมีบทบาทในการฝึกภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัเพื่อนในชั้นเรียนใน         
การทาํงานในหอ้งเรียน 

4.31 .48 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกในรู้จกัการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 4.06 .53 มาก 
8. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ารเรียน
ภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือ 

4.33 .48 มาก 

9. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ระตุน้ให้
เกิดความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ 

4.58 .50 มากท่ีสุด 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษสามารถบูรณาการกบัวชิาชีพได ้ 4.22 .64 มาก 
11. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหไ้ดใ้ช้
ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง 

4.36 .49 มาก 

12. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหไ้ดฝึ้กฝน
การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 

4.28 .57 มาก 

ข้ันหลังปฏิบัติงาน 4.20 .54 มาก 
13. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ารใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 

4.00 .41 มาก 

14. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิด         
การเรียนรู้ความสาํคญัของภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ 

4.61 .77 มากท่ีสุด 

15. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนอื่นๆได ้

4.11 .67 มาก 

16. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีเนน้การใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารมากกว่าท่องจาํไวยากรณ์ 

4.03 .29 มาก 
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ตารางท่ี 28 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานเพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์(ต่อ)   

 
ข้อที ่ x  S.D. ระดับ 

17. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิด 
ความมัน่ใจในการใชภ้าษามากข้ึน 

4.00 .59 มาก 

18. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ระตุน้
ใหเ้กิดความตั้งใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

4.06 .53 มาก 

19. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิด
ประโยชน์ในการพฒันาความรู้ในวิชาชีพของตน 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

ข้ันปฏิบัติโครงการ 4.51 .50 มากที่สุด 
20. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานไดต้ามวตัถุประสงค ์
ของภาระงาน 

4.33 .59 มาก 

21. ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานไดจ้ากการร่วมมือกนั
ทาํงานในกลุ่ม 

4.83 .38 มากท่ีสุด 

22. ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการสร้างสรรคโ์ครงงาน 4.50 .51 มาก 
23. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีส่งเสริมใหไ้ด้
ใชค้วามสามารถที่หลากหลาย 

4.44 .50 มาก 

24. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่านภาษาองักฤษวิธีน้ีส่งเสริม         
การเรียนรู้อยา่งอิสระ ไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา รับผิดชอบการปฏิบติังานและใชภ้าษา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.44 .50 มาก 

ข้ันประเมินโครงการและความคดิสร้างสรรค์ 4.40 .48 มาก 
25. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีรูปแบบการเรียนการสอนทาํใหเ้กิดการพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

26. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนที่สามารถผลิตโครงงานจากขอ้มูล           
ท่ีไดจ้ากการอ่านภาษาองักฤษ 

4.14 .42 มาก 

27. นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคใ์นการผลิตโครงงานจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน 

4.44 .56 มาก 

28. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนองาน 4.28 .45 มาก 
29.ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนองาน 4.17 .38 มาก 
30. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสม             
ท่ีจะใชเ้ป็นรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

4.28 .45 มาก 
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ตารางท่ี 28 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานเพ่ือ
พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค ์(ต่อ)   

 
ข้อที ่ x  S.D. ระดับ 

31. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหาการสอน        
ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา 

4.44 .50 มาก 

32. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหาท่ีสอดคลอ้ง            
กบัสาขาวิชาเพราะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในการเรียนภาษาไดง่้ายข้ึน 

4.08 .50 มาก 

33.ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคโ์ครงงานจากภาระงาน 4.61 .49 มากท่ีสุด 

34. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ                
ท่ีพฒันาข้ึน 

4.61 .49 มากท่ีสุด 

35. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษช่วยส่งเสริมการทาํงานกลุ่ม
ของนกัศึกษา 

4.56 .50 มากท่ีสุด 

36. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบ
ในการทาํงานของนกัศึกษา 

4.28 .45 มาก 

37. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนการาสอนท่ีช่วยใหพ้ฒันาทกัษะ               
ทางภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

4.53 .50 มากท่ีสุด 

38. ในภาพรวมผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิธีน้ี 4.61 .49 มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 29 ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและ

โครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค์ :       
รายดา้น 

 

ขั้นตอน x  S.D. ระดับ 
ขั้นเตรียมภาระงาน 4.56 .47 มากท่ีสุด 
ขั้นปฏิบติัภาระงาน 4.32 .52 มาก 
ขั้นหลงัปฏิบติังาน 4.20 .54 มาก 
ขั้นปฏิบติัโครงการ 4.51 .50 มากท่ีสุด 
ขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้างสรรค ์ 4.40 .48 มาก 

รวม 4.40 .50 มาก 
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 จากตารางท่ี 29 ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีต่อการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระ
งานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ :         
รายขอ้ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.40)  เม่ือพิจารณา รายดา้นของแบบสอบถามความ         
พึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในขั้นการเตรียมภาระงาน และขั้นปฏิบติัโครงงาน 
มากท่ีสุด คือ ( x  = 4.56) และ ( x  = 4.51) สาํหรับขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้างสรรค ์         
( x  = 4.40) ขั้นภาระงาน ( x  = 4.32) และขั้นหลงัปฏิบติัโครงการ  ( x  = 4.20) กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจในระดบัมาก ตามลาํดบั 

 ผลจากการสนทนากลุ่มของผู้เรียนที่มต่ีอรูปแบบการสอน 
 ผลจากการสนทนากลุ่มของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและ

โครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์
 ผูว้ิจัยได้จัดให้มีกิจกรรมการสนทนากลุ่ม ภายหลงัจากการจบการเรียนการสอน        

ในสัปดาห์สุดทา้ย เพ่ือต้องการให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน         
ท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ และความคิด
สร้างสรรค์ (PRAPE Model) เป็นเวลาหน่ึงชัว่โมง และสามารถสรุปประเด็นสําคญัท่ีพบไดจ้าก      
การสนทนากลุ่ม ดงัน้ี  

 1. ข้อดีของรูปแบบการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และความคิดสร้างสรรค ์พบว่า เป็นวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีต่างไป
จากการสอนแบบเดิมๆ ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนฝึกการอ่าน ทาํการบา้น และสอบ เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีเน้น
ทกัษะการอ่านเม่ือวิธีการสอนเปล่ียนเป็นการสอนท่ีให้ช่วยกันเรียนรู้เป็นกลุ่มบ้าง จับคู่ หรือ
บางคร้ังก็เป็นงานเด่ียว เช่น การทดสอบ การสอนมีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายเช่น ดูวีดีโอ       
ดูรูปภาพ  การสาํรวจ การนาํเสนอ การทาํโครงงานจึงทาํใหไ้ม่รู้สึกเบ่ือ การเรียนเป็นกลุ่มทาํให้คน
เก่งไดช่้วยคนไม่เก่ง ทาํใหทุ้กคนรู้สึกว่าไดช่้วยเหลือกนั   

 2. เน้ือหาวิชาท่ีอ่านเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ สาขาท่ีเรียนอยูท่าํให้สามารถทาํความ
เขา้ใจในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านไดไ้ม่อยาก และการคน้หาขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการนาํเสนอก็ช่วยให้เรา
ฝึกการอ่านไปดว้ยเช่นเดียวกบัการทาํโครงงาน หรือ projects และการนาํเสนองาน ในเวลาท่ีตอ้งหา
ขอ้มลูจากหนงัสือ หรือจาก website ทาํให้เราไดเ้รียนรู้อะไรท่ีแปลกใหม่ หรือไดว้ิธีคิดท่ีการสอน
แบบเดิมไม่มี วิธีการสอนแบบน้ีช่วยให้ฝึกการทาํงานในห้องเรียน และทาํให้รู้สึกว่านักศึกษา
สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมดว้ยการฝึกฝนพฒันาตนเองในดา้นการใชภ้าษาต่อไป 
เพราะถา้การเรียนการสอนในเร่ืองท่ีน่าสนใจผูเ้รียนไดมี้กิจกรรมการเรียนพร้อมเพ่ือน ทาํงานเป็น
กลุ่มและมีผลงานท่ีเป็นท่ีพอใจก็ทาํใหมี้กาํลงัใจในการเรียน 
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 3. ประโยชน์คือ การไดเ้รียนภาษาองักฤษดว้ยวิธีการสอนแบบใหม่ ทาํให้รู้สึกไม่เบ่ือ 
สนุกไม่เครียด และทาํให้มีสัมพนัธภาพท่ีดีกับ อาจารย ์ สําหรับการประเมินการพฒันาตนเอง 
สามารถฝึกความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษไดดี้ การเรียนทาํให้เรารู้ว่าส่ิงท่ีจะทาํให้เรียนรู้เร่ือง
มากท่ีสุดคือ ตอ้งใส่ใจพยายามหาขอ้มลูเพ่ิมเติมรู้คาํศพัทใ์หม้ากๆ โดยเฉพาะคาํศพัทท่ี์ใชใ้นวิชาชีพ
และตอ้งฝึกอ่านมากๆ 

 4.  ความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดจากโครงงาน การไดฝึ้กทาํโครงงานท่ีตอ้งอาศยัการอ่าน 
การค้นคว้า การทํางานกลุ่ม ทําให้เรากล้าท่ีจะความคิดแปลกใหม่ มีความกระตือรือร้นใน           
การคน้ควา้ และการเตรียมงานเพราะอยากเห็นผลสาํเร็จของงาน มีความกลา้แสดงออก รู้สึกภูมิใจท่ี
ไดฝึ้กนาํเสนอ ไดมี้โอกาสรับฟังความคิดของเพ่ือนทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ เติมเต็มความคิดของ
ตนเอง และเรียนรู้จากการแนะนาํ การอธิบายเพ่ิมเติมของอาจารย ์ทาํให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีระหว่าง
เพ่ือนและอาจารย์

 5.  ปัจจยัสนับสนุน คือ ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ Internet หรือ 
การใชโ้ทรศพัท์มือถือ smart phone ในการหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการทาํงานทาํให้รู้สึกเป็นการใช้
โทรศพัทท่ี์มีประโยชน์ในการเรียนอยา่งแทจ้ริง และทาํใหมี้ความรู้สึกว่าการใชเ้ทคโนโลยีสามารถ
ช่วยใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากข้ึน นอกจากน้ี ส่ิงสนับสนุนก็คืออาจารยท่ี์คอยให้
การช่วยเหลือ 

 6. อุปสรรค ในการดาํเนินงานคือ ด้านภาษา คาํศพัท์ยาก วิธีการพูดการออกเสียง
คาํศพัท ์การนาํเสนอ โดยมีแนวทางการแกไ้ขคือ การใช ้Internet และ โปรแกรมการแปลภาษา และ
การสอบถามจากอาจารยส์ามารถช่วยใหง้านประสบความสาํเร็จได ้ 
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บทที่  5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้น
ภาระงานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการการสอนวิชาภาษาองักฤษ
เทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความ
เขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ      
การเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเทคนิค โดยการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานใน
การพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี  
โดยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียน ก่อนและหลงั      
การใชรู้ปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเนน้ภาระงานและโครงงาน  ศึกษาพฒันาการของความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้รียนโดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ในการพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ก่อนเรียน  ระหว่าง
เรียน และหลงัเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ รูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานในการพัฒนาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้    
ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2557 จาํนวนนักศึกษา 36 คนดาํเนินการวิจยัใน
ลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั 
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับ
ภายใน (The Embedded Design) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ย
วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และใชแ้บบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดียว        
สอบก่อน-หลงั (The One Group Pretest-Posttest Design) การใชรู้ปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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   สรุปผลการวิจยั 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้น
ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี สรุปผล ไดด้งัน้ี 

 1.  รูปแบบการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน
เพ่ือพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี  มีองคป์ระกอบ
ท่ีสาํคญั 6 ประการ คือ 1) หลกัการ เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีลกัษณะ     
การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative learning) มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงาน ให้ผูเ้รียนมีทักษะกระบวนการในการทาํงาน เพ่ือร่วมกันสร้างภาระงานหรือ
โครงงาน 2) วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน       
ใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งอิสระ ให้ผูเ้รียนฝึกคิด รับผิดชอบงาน
ปฏิบัติและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู ้เ รี ยน ท่ีปรากฏในโครงงานท่ีปฏิบัติ                     
3) กระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 3.1) ขั้นก่อนปฏิบติัภาระงาน 
(Preparation: P) 3.2) ขั้นปฏิบติัภาระงาน (Reading Task: R) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะ คือ
กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities) กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) 
และกิจกรรมหลงัการอ่าน (Post- Reading Activities) 3.3) ขั้นหลงัปฏิบัติภาระงาน (Analysis: 
Language Focus and Practice: A) 3.4) ขั้นปฏิบติัโครงงาน (Project Creation and Presentation: P) 
และ 3.5) ขั้นประเมินผลการนาํเสนอโครงงาน และความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน (Evaluation 
of Creative Projects: E) ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเน้นภาระ
งานและโครงงานตามเกณฑ์ E1/E2 กบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดค่้าประสิทธิภาพของ
รูปแบบ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานและโครงงาน เท่ากับ 78.08/80.22 ยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1  
 2.  ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเน้นภาระงานและโครงงาน     
เพ่ือพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาปริญญาตรี มีผลสรุปดงัน้ี 
    2.1  หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนภาษาองักฤษเน้นภาระงานและโครงงาน   
เพ่ือพฒันาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี (PRAPE 
Model) ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง          
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 
  2.2  ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นคิดสร้างสรรค์ของโครงงานสูงข้ึนในช่วงก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค์ดา้นความคิดริเร่ิม 
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ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดละเอียดลออ สูงกว่าก่อน               
การทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการทางความคิด
สร้างสรรคเ์พ่ิมข้ึน ยอมรับตามสมมติฐานขอ้ท่ี  2 
  2.3  ผูเ้รียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานและ
โครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี       
หลงัเรียน พบว่า ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
อ่านภาษาองักฤษเน้นภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านเพ่ือความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ในภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  ยอมรับสมมติฐาน       
การวิจยัขอ้ท่ี 3  
 

อภิปรายผล 
  การวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนท่ีเน้น
ภาระงานและโครงงานเพ่ือพฒันาการอ่านเพ่ือความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี อภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจท่ีเน้นภาระงานและโครงงานท่ี
พฒันาข้ึนน้ี ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ภาคผนวก ก) แลว้ พบว่า รูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงาน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา มีประสิทธิภาพท่ีดีมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ และ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีโดยรูปแบบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ 78.08/80.22 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
รูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน ถูกพฒันาข้ึน       
อย่างเป็นระบบ มีการดาํเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มลูทฤษฎีต่างๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ของทฤษฎีในส่วนท่ีมีความคลา้ยกัน แนวคิดสอดคลอ้งกัน เพ่ือให้เกิดเป็นความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
รวมทั้งจากคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมงานวิจยั คาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งจากการศึกษา
ขอ้มลูความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียน ก่อนการออกแบบการเรียนการสอน ส่งผลให้องค์ประกอบ
หลกัของรูปแบบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง องค์ประกอบท่ีสาํคญัๆ ของแต่ละทฤษฎีท่ีสามารถ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ใหเ้กิดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีชดัเจน และสมบูรณ์ข้ึน  ทาํใหรู้ปแบบ
การเรียนการสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพฒันา     
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การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและความคิดสร้างสรรค์สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีความ
เหมาะสมท่ีนาํไปในจริงได ้ สาํหรับแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไดป้ระยุกต์
กระบวนการวิจัยและพฒันา (Research and Development) (มาเรียม  นิลพนัธุ์, 2554: 31) และ
ออกแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบหรือ           
The ADDIE  Model ของครูส (Kruse, 2007: 1) 5 ขั้นตอน ประกอบไปดว้ย 1) Analysis (การวิเคราะห์) 
2) Design (การออกแบบ) 3) Development (การพฒันา) 4) Implementation (การนาํไปใช)้ และ     
5) Evaluation (การประเมินผล) และแบบจาํลองการสอนเชิงระบบของ ดิกส์ แคเรย ์( Dick, Carey 
and  Carey, 2005: 1-8) เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทาํให้การดาํเนินงาน
ต่างๆ ในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันามีผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย (ทิศนา  แขมมณี, 2550: 197) 
ซ่ึงการออกแบบเชิงระบบนั้น จะทาํให้ส่วนประกอบต่างๆ มีความสัมพนัธ์ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั      
อยา่งมีระบบ ทาํให้ไม่เกิดการขดัแยง้ ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปไดอ้ย่างคล่องตวั ราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ (Kruse, 2007: 1, กาญจนา  คุณารักษ,์ 2545: 34-35)    
 ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามากําหนด       
กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการสอนสอนภาษาองักฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนท่ีเน้นภาระ 
งานและโครงงาน เพ่ือพฒันาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา   
ปริญญาตรี พบว่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบ ประกอบด้วย ทฤษฎีการสร้างความรู้  
และการร่วมมือกนัเรียนรู้ สาํหรับทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นการเรียนรู้ ท่ี
สามารถสร้างองคค์วามรู้จากการปฏิบติัภาระงานเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงสงัคม 
(Social interaction) จากการทาํงานร่วมกนัช่วยเหลือ สนบัสนุนแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเป็นการเรียนรู้ 
ท่ีเกิดจากการสร้างความเข้าใจพฒันา จนถึงขั้นเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีกระจ่างชัด (Negotiation)             
ข้ึน การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) การให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนให้สามารถทาํความเขา้ใจ         
ในบทอ่านภาษาองักฤษ และพฒันาไปสู่การอ่านไดด้ว้ยตนเองผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดท่ี้บริเวณ
รอยต่อพฒันาการ ซ่ึงเป็นขอบเขตท่ีสามารถเรียนรู้ได้หากไดรั้บการช่วยเหลือ จากผูท่ี้มีความรู้
มากกว่า หรือเรียกว่า พ้ืนท่ีรอยต่อพฒันาการ (Zone of  proximal development) บทบาทของผูส้อน
จะเปล่ียนบทบาทจาก ผูถ่้ายทอดความรู้ เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ท่ีคอยให้ ความช่วยเหลือ 
(scaffolding) หรือเรียกว่า การเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีเป็นหลกัการสาํคัญอย่างหน่ึงของการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพราะผูเ้รียนมกัจะประสบปัญหาต่างๆ ในการเรียน เช่น คาํศพัท์ การสะกดคาํ 
การเลือกความหมายของคาํ เป็นตน้ ในการช่วยเหลือ หรือเรียกว่าการเสริม  ต่อการเรียนนั้น Wood, 
Bruner and Rose (1967, อา้งอิงใน Eggen and Kauchak, 1999) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูส้อนว่า 
เป็นผูด้าํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนในลกัษณะต่างๆ เช่น การถาม การสาธิต  การบอกเป็นนัย เพ่ือให้
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ผูเ้รียนปฏิบติังานดว้ยตวัเอง จนกระทัง่ผูเ้รียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึน และความช่วยเหลือจะลดลง
เร่ือยๆ (Eggen and Kauchak, 1999;  Foley, 1994) ดงันั้น กิจกรรมท่ีจดัในการเรียนการสอนจะ
สามารถช่วยพฒันาการการเรียนภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพ และผูเ้รียนจะมีความรู้สึกว่ามัน่ใจ
ในการเรียน มีอิสระในการเรียนรู้การใชภ้าษา (Foley, 1994) ซ่ึงจากเดิม ผูเ้รียนจะเรียนรู้เฉพาะตวั
ภาษา หลกัเกณฑ์ไวยากรณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนคิดว่ายาก และไม่เห็นความสาํคญั เป็นการเรียนเพื่อนาํ
ภาษาไปใชใ้นการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคุน้เคยและมีประสบการณ์ในสถานการณ์นั้นอยู่
แล้ว นอกจากน้ี กิจกรรมการสอนท่ีเน้นรูปแบบการเรียนในลักษณะการร่วมมือกันเรียนรู้ 
(Collaborative Learning) เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มดว้ย
กนัเอง และกบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ 
 2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความ
เขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน พบว่า 
  2.1 หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจท่ีเน้นภาระ
งานและโครงงาน โดยภาพรวมพบว่า ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 ทั้งน้ี        
อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจท่ีเน้นภาระงาน ท่ีผูว้ิจยัพฒันา 
ข้ึน เป็นรูปแบบท่ีตอบสนองการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ         
ของผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ (Nunan, 2004) 
การสอนท่ีส่งเสริมการสร้างมโนทศัน์เก่ียวกบัความเป็นจริง(Concept of authenticity) ( Krashen, 
2004) และการสอนท่ีเน้นการใชส่ื้อการสอนเสมือนจริง (real world tasks) ซ่ึงเป็นวิธีการเรียน         
การสอนท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตน ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 
การเป็นผูรั้บจากผูส้อนแต่อย่างเดียว เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติตามทัศนะของ Skehan 
(Skehan, 1996) เป็นการเรียนภาษาในลกัษณะของการเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition)  
มากกว่าการเรียนภาษา (Learning Language) (Krashen, 1985) โดยในทัศนะของ Skehan             
การเรียนรู้ภาษาดว้ยการให้ผูเ้รียนทาํงาน(Task-based language learning) สามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ เพราะงานท่ีทาํในภาระงานนั้น เป็นงานท่ีประกอบด้วยเป้าหมายท่ี 
ชดัเจน  มีประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นตวัป้อน (Input) มีขั้นตอนการทาํงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
สาํหรับทกัษะการใชภ้าษา จะสอดแทรกในการเรียนเพ่ือฝึกทักษะความสามารถในการนําเสนอ
ผลงาน หรือโครงงานท่ีได้รับการมอบหมาย หรือวิธีการสอนแบบโครงงาน (Project-Based 
Instruction) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่นเดียวกบัการสอนท่ีเน้นภาระงาน   
โดยมีรูปแบบการสอนท่ีพฒันาองค์ความรู้ และทกัษะผ่านภาระงาน ซ่ึงจะกระตุน้ความอยากรู้        
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อยากเห็นของผู ้เรียน และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  โดยใช้ค ําถามสําคัญเป็น                
ตวัขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ โดยท่ีโครงงานนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
พฒันาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเ้รียน นอกจากน้ี การสอนแบบโครงงานจะช่วยในการฝึก
กระบวนการ (process) เพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จ (product) จะเป็นการสอนท่ีกระตุน้ ส่งเสริม และ 
ท้าทายให้ผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ งช่วยเพ่ิมทักษะทางภาษา จากการฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย (Stoller, 1997) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคน มีโอกาส
พฒันาตนเองดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ หลงัเรียนให้สูงกว่าก่อน
เรียน ซ่ึงผลของการวิจัยน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นูแนน (Nunan, 1991) ท่ีศึกษากิจกรรม          
ท่ีเป็นงานปฏิบติัเพ่ือการส่ือสารว่า งานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจะสะทอ้นสถานการณ์ท่ี
ผูเ้รียนจะประสบ ในสภาพของโลกแห่งความเป็นจริงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในการดาํเนินชีวิต เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยวิธีเรียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย นอกจากน้ีรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นการบูรณา
การเน้ือหาวิชาของคหกรรมศาสตร์ กบัการเรียนภาษาองักฤษเขา้ดว้ยกนั เป็นเหมือนลกัษณะของ
การเช่ือมระหว่าง การเรียนรู้กฎไวยากรณ์ของภาษา กบัการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์
จริง ดังท่ี ฟรายด์บูธ (Fried Booth, 1988) ไดก้ล่าวว่า โครงงานเป็นตวัเช่ือมระหว่างการเรียนรู้
กฎเกณฑภ์าษา กบัการใชภ้าษา เป็นวิธีเพ่ิมทกัษะการส่ือสารในห้องเรียน สู่ชีวิตจริงนอกห้องเรียน 
ทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งธรรมชาติ และเกิดข้ึนในสถานการณ์จริง ทาํให้ผลของความสามารถ
ทางภาษาของผูเ้รียนเพิ่มสูงข้ึน 
  2.2  ผูเ้รียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจท่ีเน้น
ภาระงานและโครงงาน มีพฒันาการด้านคิดสร้างสรรค์ของโครงงานโดยผูเ้รียนสามารถปฏิบัติ
โครงงานได้ในระดับคุณภาพดีมาก  และเม่ือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้แบบวัด
มาตรฐานเพ่ือวดัความคิดสร้างสรรค์ท่ีช่ือว่า TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing 
Production) ของ เยลเลน และเออร์บนั (Jellen&Urban, 1986) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ในช่วง
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดริเร่ิม ดา้นความคิดคล่องแคล่ว ดา้นความคิดยดืหยุน่ และดา้นความคิดละเอียดลออ สูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมีพฒันาการทาง
ความคิดสร้างสรรคเ์พ่ิมข้ึน ยอมรับตามสมมติฐานขอ้ท่ี  2 
  นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ก่อนการใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนท่ีพฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดคล่องแคล่ว และความคิด
ยดืหยุน่ อยูใ่นระดบัตํ่า และผลของระดบัความคิดสร้างสรรคห์ลงัการสอน การใชรู้ปแบบการเรียน
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การสอนท่ีพฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดคล่องแคล่ว อยู่ในระดบัตํ่า มีระดบั
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.59 ของความสามารถเดิม เม่ือพิจารณา    
รายด้าน พบว่า ด้านความคิดยืดหยุ่นเพ่ิมข้ึนสูงสุด ร้อยละ 112.26 และดา้นความริเร่ิมเพ่ิมข้ึน             
นอ้ยสุด คือ ร้อยละ 19.79 
  จากผลการทดลองท่ีพบ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 
339-340) ท่ีเช่ือว่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่น และ
ความคิดท่ีเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะ ซ่ึงลกัษณะความคิดสร้างสรรค์น้ี ผูส้อนสามารถฝึกให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดเช่นน้ีได้  นอกจากน้ี ผูส้อนยงัต้องเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นของ       
ผูเ้รียน สามารถยอมรับฟังความคิดท่ีขดัแยง้ เช่นเดียวท่ี ทอแรนซ์ (Torrance, 1962: 47) กล่าวว่า
หลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคน์ั้นคือ การท่ีผูส้อนยอมรับ และเอาใจใส่ต่อคาํถามของเด็ก      
การพดู หรือเดาของเด็กนั้น จะถกูหรือผดิ แต่ตอ้งช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กไดว้ิเคราะห์ และคน้หาคาํตอบ
โดยใช้พ้ืนฐานการสังเกต และประสบการณ์ของเด็กเอง นอกจากนั้น การทาํโครงงานจะช่วย   
พฒันาทักษะการคิดของผูเ้รียนได้ ทั้ งการทํางานเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มเช่นให้ทํางาน            
เชิงสร้างสรรค์ (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2547: 68) นอกจากน้ี จากเน้ือหาภาษาองักฤษเทคนิคท่ีใชใ้น        
การเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ ทาํให้ผูเ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ในการเช่ือมโยงความรู้ของภาษา กบัเน้ือหาทางคหกรรมศาสตร์ ซ่ึงอาจส่งผล
ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้จากการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ตามทฤษฎีการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ของ วอลแลซ และโคแกน กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากการโยงความสัมพนัธ์ระหว่างมโน
ทศัน์ต่างๆ ท่ีบุคคลสร้างสมมาจากการเรียนรู้นัน่เอง และดงัท่ี อารี พนัธม์ณี (อารี พนัธม์ณี, 2540: 1) 
ไดเ้สนอแนะไวว้่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการคิดระดบัสูง เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่ง
หน่ึงของการจัดการศึกษา ท่ีต้องคํานึงถึงการปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบัท่ี รอน แบรนด์ (Brandt, 2011: 19) กล่าวว่าการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ควรมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงของสังคม ทักษะท่ีสําคัญของ
สถาบนัการศึกษา เห็นว่าจาํเป็นอย่างยิ่งในโลกของการทาํงาน และการศึกษาขั้นสูง การคิดเชิง
วิพากษ ์การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 2.3 รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน สามารถทาํให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือแยกเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ใน
ขั้นการเตรียมภาระงาน และขั้นปฏิบติัโครงงานมากท่ีสุด คือ ( x  = 4.56) และ ( x   = 4.51) ถา้
พิจารณารายขอ้ พบว่า 
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 ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีสามารถสร้างสรรค์โครงงานไดจ้ากการร่วมมือกนัทาํงาน    
ในกลุ่ม ( x  = 4.83) ขั้นตอนของการนาํสู่บทเรียน ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน     
การสอน ( x  = 4.78) สาํหรับความพึงพอใจในระดบัมาก คือขั้นประเมินโครงการ และความคิด
สร้างสรรค์ ( x  = 4.40) ขั้นภาระงาน ( x  = 4.32) และขั้นหลงัปฏิบติัโครงการ ( x  = 4.20)  ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราะการปฏิบติัภาระงาน และโครงงาน ในลกัษณะของการทาํกิจกรรม ภาระงานและ
โครงงานเป็นลกัษณะของงานเด่ียว งานคู่  และงานกลุ่ม  มีรูปแบบการปฏิบัติภาระงาน และ
โครงงานท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีหลากหลาย แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล เป็นส่วนทาํให้
ความตอ้งการของผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนอง กล่าวคือ การท่ีผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัเป็นการไดรั้บ
การยอมรับจากเพ่ือน มีโอกาสไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพท่ีตนมีอยา่งสอดคลอ้ง เหมาะสม การปฏิบติั
ภาระงานสําเร็จ สามารถผลิตช้ินงานได้ ทาํให้นักเรียนไดรั้บรู้ หรือรู้สึกถึงการตอบสนองของ
ความสาํเร็จ ไดรั้บการยอมรับนบัถือ  และความกา้วหน้าเป็นแรงจูงใจทางบวก ท่ีสร้างความมัน่ใจ
ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติภาระงาน สอดคล้องกับ  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ             
แมคคลีแลนด์ (David  McCleland, อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540: 141- 144) 
และจากทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( Hierarchy of  Needs) ของมาสโลว ์(Maslow, 
1970: 69 – 80)  ซ่ึงกล่าวถึง ลาํดบัขั้นตอนความตอ้งการของมนุษย ์ โดยมีขั้นตอนท่ีสรุปตรงกนัว่า
มนุษยต์้องการให้สังคมยอมรับตนเองเขา้เป็นสมาชิก และตอ้งการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น 
เป็นรวมทั้ งต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการสัมฤทธิผลหรือความสําเร็จ ดังนั้ น            
การปฏิบัติกิจกรรมภาระงานและโครงงาน ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ภายใตก้ารวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีนาํมามีหลกัการ 
เน้ือหา กิจกรรม บทบาทของผูเ้รียน และผูส้อน รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอน
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการเรียนภาษาองักฤษเทคนิคของผูเ้รียน จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ          
พึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้   
 ด้านผู้สอน 
 1. นํารูปแบบการเรียนการสอน PRAPE MODEL พัฒนาใช้กับผูเ้รียนในทักษะ           
การอ่านในลกัษณะอ่ืนๆ โดยปรับปรุงส่ือ หรือเน้ือหาท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ของการอ่านนั้นๆ 
 2. นาํแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน PRAPE Model ใชอ้อกแบบ
พฒันากิจกรรมในสอนโดยการบูรณาการกบัวิชาอ่ืนๆ   

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นภาระงานและโครงงาน  

เพ่ือใช้ในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ และการศึกษาความคงทนใน          
การเรียน หรือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นตน้  

2. ควรมีการวิจัย เพ่ือคน้หาตัวแปรท่ีส่งผลต่อการพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่าน      
เน้นภาระงานและโครงงาน และความคิดสร้างสรรค์อ่ืน เช่น ผลสัมฤทธ์ิของการเรียน ระดับ
ความสามารถทางภาษา   

3. ควรมีการศึกษาทศันคติของผูเ้รียน ท่ีเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานและโครงงาน กบัการเรียนการสอนตามคู่มือครู: ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความร่วมมือใน      
การทาํงานร่วมกนั 
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ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมอื 
 

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ประเดน็สนทนากลุ่ม 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. นกัศึกษาคิดวา่อะไรคือขอ้ดี และขอ้เสียของ
กิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. นกัศึกษาคิดวา่ กิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงาน
และโครงงานนั้นช่วยพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ 
ใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึนหรือนอ้ยลงอยา่งไร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. นกัศึกษาคิดวา่ กิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงาน
และโครงงานนั้นช่วยพฒันาใหน้กัศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรคข้ึ์นไดห้รือไม่อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเดน็ 3 ประเดน็ 
ไดแ้ก่ 
- อุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ 
ภาระงานและโครงงานคือ อะไร 
- แนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรืออุปสรรคที่
เกิดข้ึนควรมีการดาํเนินการอยา่งไร และ 
- ปัจจยัสนบัสนุนใหก้ิจกรรมดาํเนินต่อไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพคืออะไร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

5. นกัศึกษาคิดวา่นกัศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันา
กิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานให้
ย ัง่ยนืต่อไปไดห้รือไม่ ดว้ยเหตุใดและเพราะเหตุใด 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. นกัศึกษาคิดประโยชน์สูงสุดท่ีไดจ้ากการทาํ
กิจกรรมคร้ังน้ี คืออะไรและใหน้กัศึกษาแต่ละคน
ประเมินการพฒันาของตนเองจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมการอ่านท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน           
ในประเดน็ต่อไปน้ี 
- ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
- ความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดจากโครงงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาประเดน็สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1. ในความคิดเห็นของท่าน รูปแบบของการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. เน้ือหาท่ีควรสอนใหน้กัศึกษาไดน้าํไปใช ้             
ในการประกอบอาชีพในอนาคตนั้นควรมีเน้ือหา
อยา่งไร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ ทกัษะใด            
ท่ีท่านคิดว่ามีความสาํคญัมากท่ีสุดในการเรียน
ภาษาองักฤษ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แบบประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมการอ่าน 
ท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. ความเป็นมาของรูปแบบกิจกรรมการสอน 
1.1 ความชดัเจนในการบรรยายความเป็นมาของ      
การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี
เนน้ภาระงานและโครงการ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 ความเหมาะสมของเหตุผลในการพฒันารูปแบบ
กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระและ
โครงการ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความเป็นมาของ
รูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระ
งานและโครงงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. แนวคดิที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 
2.1 ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็น
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดต่างๆมาใชใ้น
การพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

1 0 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายและสรุปเกี่ยวกบั
แนวคิด 

1 1 1 1 1 1.00  

3. การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงาน 
3.1 หลักการ 
3.1.1 ความชดัเจนของหลกัการของรูปแบบกิจกรรม
การอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและ
โครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

สอดคลอ้ง 

3.1.2 ความสอดคลอ้งของหลกัการของรูปแบบ
กิจกรรมกบัแนวคิดพื้นฐานท่ีนาํมาพฒันารูปแบบ 

1 1 0 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 

3.1.3 การเรียงลาํดบัเหตุการณ์มีความชดัเจนและ
เหมาะสม 

1 0 1 0 1 0.60 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแบบประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมการอ่าน 
ท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน(ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า 

 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
3.2 วัตถุประสงค์ 
3.2.1 ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บั
หลกัการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

 

สอดคลอ้ง 

3.2.2 ความชดัเจนท่ีแสดงถึงความคาดหวงัใหเ้กิดมี
ข้ึนในตวัผูเ้รียน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.2.3 มีความเป็นไปได ้ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.3 เน้ือหา 
3.3.1 ความสอดคลอ้งและนาํไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว  ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3.3.2 ขอบเขตของเน้ือหามีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.4.1 ความชดัเจนของกิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้น
รูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระ
งานและโครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3.4.2 ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.4.3 ความเหมาะสม สามารถทาํใหก้ารสอนได้
บรรลุผล 

1 0 1 0 1 0.60 สอดคลอ้ง 

3.4.4 การใชภ้าษาชดัเจนเขา้ใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. การวัดและประเมินผล 
4.1 ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบ
กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและ
โครงงาน   

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ความเหมาะสมของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ
ประเมิน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.3 ความชดัเจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แบบสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของนกัศึกษา 
ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ก. ความต้องการหรือสนใจในเน้ือหาของวิชาการ 
1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2. คาํศพัทท่ี์เกี่ยวกบัการปรุงอาหาร 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3. วิธีการอ่านปริมาณของเคร่ืองปรุง 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
4. การอ่านฉลากและรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
5. วิธีการปรุงอาหาร 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
6. สาํนวนต่างๆท่ีใชใ้นการสั่งอาหาร 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
7. การอธิบายรายละเอียดของอาหารชนิดตางๆ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
8. ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
9. การนาํเสนอการสาธิตวิธีการปรุงอาหาร 1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
10. การบริการอาหาร 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
11. การจดัตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร 1 1 1 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
12. การอ่านเมนูอาหาร 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
13. การผสมเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ 1 0 1 1 0 0.60 สอดคลอ้ง 
ข. ความต้องการหรือสนใจในเน้ือหาของวิชา 
1. การอ่านจากเอกสารการสอน 1 0 0 0 0 0.20 ไม่

สอดคลอ้ง 
2. การฟังบทสนทนา 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3. การดูการสาธิตจากวิดีโอ 1 0 1 0 1 0.40 ไม่

สอดคลอ้ง 
4. การนาํเสนอหนา้หอ้งเรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
5. การนาํเสนอดว้ย power point 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
6.การคน้หาขอ้มูลจาก internet  1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
7. การอ่านขอ้มูลจากเอกสาร เช่น แผ่นพบั โฆษณา 
ตาํราปรุงอาหาร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. การอ่านบทความเชิงวิชาการ 0 0 0 0 0 0.00 ไม่
สอดคลอ้ง 

9. การตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แบบสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการของนกัศึกษา 
ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

10. การทบทวนคําศัพท์ เช่น ท่อง เขียน 0 0 1 1 0 0.40 ไม่
สอดคลอ้ง 

11. การบรรยายในชั้นเรียน 0 1 1 1 1 0.80 สอดคลอ้ง 
12. การสาธิตวิธีปรุงอาหารโดยวิทยากร 0 0 0 1 0 0.20 ไม่

สอดคลอ้ง 
13. การสนทนา ถาม-ตอบ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
14. การเล่นบทบาทสมมุติ 0 0 0 0 0 0.00 ไม่

สอดคลอ้ง 
15. การทาํงานเป็นกลุ่ม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
16. การทาํรายงาน 0 0 1 1 1 0.60 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนเนน้ภาระงานและโครงงาน 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ข้ันเตรียมภาระงาน 
1. การนาํเขา้สู่บทเรียนสามารถกระตุน้ความสนใจได้
อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. การนาํสู่บทเรียนทาํใหผุ้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ผูเ้รียนและผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4. การนาํเขา้สู่บทเรียนเกิดแนวความคิดในเร่ืองท่ีจะ
เรียนในบทเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้ันปฏิบัติภาระงาน 
5. ผูเ้รียนมีบทบาทในการฝึกภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ในการทาํงานในหอ้งเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

6. ผูเ้รียนมีบทบาทในการฝึกภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร
กบัเพื่อนในชั้นเรียนในการทาํงานในหอ้งเรียน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกในรู้จกัการแกปั้ญหา
และการตดัสินใจ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

8. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ารเรียนภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

9. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใน
การเรียนภาษาองักฤษ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

10. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษสามารถ
บูรณาการกบัวิชาชีพได ้

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

11. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหไ้ดใ้ชภ้าษาองักฤษใน
สถานการณ์จริง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

12. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหไ้ดฝึ้กฝนการใชภ้าษาองักฤษใน
การส่ือสาร 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

ข้ันหลังปฏิบัติงาน 
13. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ารใชภ้าษาองักฤษ               
ในการส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 

1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

14. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ความสาํคญัของ
ภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

15. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัการเรียน        
การสอนอื่นๆได ้

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

16. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีเนน้การใชภ้าษาองักฤษ                  
ในการส่ือสารมากกว่าท่องจาํไวยากรณ์ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

17. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชภ้าษา
มากข้ึน 

1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

18. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหก้ระตุน้ใหเ้กิดความตั้งใจใน
การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

1 1 1 0 1 0.80 สอดคลอ้ง 

19. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษมี
ความสาํคญัต่อการเรียนในสาขาวิชาชีพของตน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

20. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันา
ความรู้ในวิชาชีพของตน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้ันปฏิบัติโครงการ 
21. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีสามารถสร้างสรรค์
โครงงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องภาระงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

22. ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีสามารถสร้างสรรคโ์ครงงาน
ไดจ้ากการร่วมมือกนัทาํงานในกลุ่ม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

23. ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการ
สร้างสรรคโ์ครงงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

24. ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษกบัสถานการณ์จริง 1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
25. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีส่งเสริมใหไ้ดใ้ชค้วามสามารถที่
หลากหลาย 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

26. วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอ่าน
ภาษาองักฤษวิธีน้ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งอิสระ ไดฝึ้ก
คิดแกปั้ญหา รับผิดชอบการปฏิบติังานและใชภ้าษาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

ข้ันประเมินโครงการและความคดิสร้างสรรค์ 
27. ผูเ้รียนมีความพอใจที่รูปแบบการเรียนการสอนทาํ
ใหเ้กิดการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

28. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนที่สามารถ
ผลิตโครงงานจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านภาษาองักฤษ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

29. นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนที่
สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิต
โครงงานจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

30. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใชภ้าษาองักฤษใน
การนาํเสนองาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

31.ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการ
นาํเสนองาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

32. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอน
ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นรูปแบบของการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน 
ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม ค่า 
 IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

33. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหาการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
สาขาวิชา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

34. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษ       
ท่ีใชเ้น้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาเพราะทาํใหเ้กิด
ความเขา้ใจในการเรียนภาษาไดง่้ายข้ึน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

35.ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคโ์ครงงาน
จากภาระงาน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

36. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

37. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
ช่วยส่งเสริมการทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

38. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษ 
ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบในการทาํงานของ
นกัศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

39. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนการาสอน       
ท่ีช่วยใหพ้ฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษทั้งการฟัง           
การพูด การอ่านและการเขียน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

40. ในภาพรวมผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน         
การสอนวิธีน้ี 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเน้นภาระงานและโครงงาน 
ค่า E1 – E2 คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลงัเรียน 

นกัศึกษา 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนน

หลงัเรียน Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Quiz5 Quiz6 Quiz7 รวม 
1 7 18 15 5 8 9 8 70 40 
2 8 16 14 5 9 7 9 68 41 
3 8 13 14 5 8 8 7 63 42 
4 7 14 12 5 9 8 8 63 38 
5 8 15 11 5 7 9 9 64 39 
6 7 14 12 5 8 8 8 62 40 
7 8 13 9 5 8 7 7 57 39 
8 7 12 9 5 7 8 7 55 38 
9 7 15 14 5 8 9 8 66 42 
10 8 18 12 5 8 8 8 67 41 
11 6 14 10 5 8 9 9 61 43 
12 7 13 12 5 7 7 7 58 41 
13 8 18 14 5 8 8 8 69 43 
14 7 16 12 4 7 7 7 60 38 
15 7 17 14 5 8 8 9 68 41 
16 8 18 15 4 8 7 9 69 38 
17 6 15 12 5 9 7 7 61 40 
18 6 15 10 5 7 8 8 59 39 
19 7 14 9 5 8 7 9 59 42 
20 7 15 11 5 8 7 7 60 43 
21 8 14 10 4 9 8 9 62 38 
22 7 16 12 5 7 8 7 62 38 
23 8 15 12 4 7 8 7 61 39 
24 7 18 12 5 8 9 8 67 41 
25 7 18 14 5 9 8 8 69 39 
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การหาประสิทธิภาพของรูปแบการสอนเน้นภาระงานและโครงงาน 
ค่า E1 – E2 คะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลงัเรียน 

 

นกัศึกษา 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนน

หลงัเรียน Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Quiz5 Quiz6 Quiz7 รวม 
26 8 17 14 5 8 8 9 69 38 
27 7 18 12 5 8 7 8 65 42 
28 7 17 15 5 9 9 7 69 39 
29 9 16 14 5 8 7 8 67 39 
30 7 17 12 5 9 8 8 66 38 
31 8 16 14 5 8 8 7 66 40 
32 7 15 11 4 7 7 8 59 42 
33 7 16 12 5 8 9 7 64 41 
34 8 17 12 5 9 8 9 68 39 
35 8 15 13 5 8 8 9 66 41 
36 8 16 12 5 9 9 8 67 42 

คะแนนเตม็ 10 20 15 5 10 10 10 80 50 
คะแนนรวม 265 564 442 175 289 285 286 2306 1444 
คะแนนเฉลี่ย 7.36 15.67 12.28 4.86 8.03 7.92 7.94 64.06 40.11 
ร้อยละเฉลี่ย 73.60 78.35 81.87 97.20 80.30 79.20 79.40 78.08 80.22 

E1 / E2 78.08 80.22 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ 
 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ 
E1  80 64.06 78.08 E1/E2 

78.08/80.22 E2 50 40.11 80.22 
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แบบประเมนิประสิทธิภาพรูปแบบกจิกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน 
 
แบบประเมินน้ีเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

5 หมายถึง เหมาะสมดีมาก 
4 หมายถึง เหมาะสมดี  
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เหมาะสมพอใช ้
1 หมายถึง ควรปรับปรุงแกไ้ข  

 ขอใหท่้านพิจารณาขอ้ความต่างๆ ตามรายการประเมิน แลว้ทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ี
ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน และไดโ้ปรดใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมลงในช่องว่างทา้ยรายการ ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผูว้ิจ ัยในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการอ่านเพ่ือความเข้าใจท่ีเน้นภาระงานและ
โครงงานใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน  
 
  ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความร่วมมือของท่าน  
        ผูช่้วยศาสตราจารยร์พีพรรณ  สุฐาปัญณกุล 
            ผูว้ิจยั   
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รายการที่ประเมนิ อนัดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ความเป็นมาของรูปแบบกจิกรรมการสอน 
    1.1 ความชดัเจนในการบรรยายความเป็นมาของการ
พฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระ
งานและโครงงาน  

     

    1.2 ความเหมาะสมของเหตุผลในการพฒันารูปแบบ
กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและ
โครงงาน  

     

    1.3 การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความเป็นมาของ
รูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงาน
และโครงงาน 

     

2. แนวคดิทีใ่ช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบ  
    2.1 ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
ในการพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี
เนน้ภาระงานและโครงงาน 

     

    2.2 ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดต่างๆมาใชใ้นการ
พฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระ
งานและโครงงาน 

     

    2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายและสรุปเก่ียวกบัแนวคิด       
3. การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบกจิกรรมการอ่าน
เพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นภาระงานและโครงงาน 
    3.1  หลกัการ 
        3.1.1  ความชดัเจนของหลกัการของรูปแบบกิจกรรม
การอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

     

        3.1.2  ความสอดคลอ้งของหลกัการของรูปแบบ
กิจกรรมกบัแนวคิดพ้ืนฐานท่ีนาํมาพฒันารูปแบบ 

     

        3.1.3  การเรียงลาํดบัเหตุการณ์มีความชดัเจนและ
เหมาะสม 
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รายการที่ประเมนิ อนัดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

  3.2  วตัถุประสงค์ 
        3.2.1 ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัหลกัการ 

     

        3.2.2  ความชดัเจนท่ีแสดงถึงความคาดหวงัใหเ้กิดมี
ข้ึนในตวัผูเ้รียน 

     

         3.2.3  มีความเป็นไปได ้      
  3.3  เนือ้หา 
        3.3.1  ความสอดคลอ้งและนาํไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

     

        3.3.2  ขอบเขตของเน้ือหามีความเหมาสม      
  3.4  กจิกรรมการเรียนการสอน  
      3.4.1  ความชดัเจนของกิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นรูปแบบ 
รูปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงาน
และโครงงาน  
      3.4.2  ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและโครงงานกบัวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการสอน 
     3.4.3  ความเหมาะสม สามารถทาํใหก้ารสอนไดบ้รรลุผล 
     3.4.4  การใชภ้าษาชดัเจนเขา้ใจง่าย  

     

4.  การวดัและประเมินผล   
    4.1  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรูปแบบกิจกรรม
การอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ภาระงานและโครงงาน 

     

    4.2  ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ ์และแนวทางการประเมิน      
    4.3  ความชดัเจนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้       
 
ขอ้เสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
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Technical English Lesson Plan 
Topic Unit 3 Herbs  and  Spices  in Thailand 

Content 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal 
 
 

 
Objective 

 
 
 
 

Procedure 
 

 

There are various herbs and spices essential to authentic Thai cooking. Fresh 
herbs are aromatic plants which are naturally scented when it is fresh. The 
fragrant smell usually fades when dried out. Fresh herbs are Thai basil, holy 
basil, ginger, galangal, shallots, kaffir lime leaves, lemon grass, coriander roots 
, garlic, chilies and turmeric .These Thai herbs are used as fresh in curry 
pastes, curry dishes, Thai salads and stir fries. 
Spices are slightly scented when dried out but will have stronger smell when 
heated up. Dried spices are often dry roasted before cooking as the heat will 
emit the scents. Typical dried spices include cinnamon power, coriander seed, 
cardamom, star anise, bay leaves, black pepper and cloves.   
 

Students have to know the names and understand the qualifications and 
characteristics of herbs and spices and also how to add them as ingredients in 
Thai Cuisine. 
 

1. Students are able to identify characteristics of herbs, spices and ability to  
describing things. 
2. Students are able to choose the appropriate herbs and spices ingredients for  
the dish.   
 

1. Preparation 
Pre-Reading (60  mins) 
1)  Look at the pictures of Spicy Prawn Soup, Green Curry Chicken, Chicken 
in Coconut Milk and Hard Boiled Eggs in Brown Broth.  
2) Teacher ask questions about  the ingredients which ingredient made them 
flavor and spicy 
3)  Discussion about herbs and spices in Thailand, their characteristics and 
their usefulness. 
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Technical English Lesson Plan 
Topic Unit 3 Herbs  and  Spices  in Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  Look at the pictures of herbs and spices , names  and give  the characters 
and their usefulness  . 
5)  Look  at  the  pictures  of dishes  and  identify  herbs  or  spices  used  in 
each  dish. 
6)  Compare with class   
2.Reading  Task  
 While  reading ( 60  mins ) 
1)  Guess the meaning of unfamiliar words, encourage students to guess the 
meaning by using guessing the words from context clues. 
2) Read the article: “ Herbs  and Spices” and “Medicinal herbs” 
3)  List technical terms used in describing characteristics of herbs and spices. 
4)  Noticed how to use “Unit of Measure: cooking measurement, measure of 
weight, liquid measures, measure equivalents.” 
3. Analysis: Language Focus  and  Practice 
 Post-reading (60 mins.) 
1) Practice reading exercises 
2) Matching herbs and spices and their definition. 
3)  Fill in the chart of Thai herbs and their functions. 
4)  The grammar rules of “used to ….. ”/ “ Passive  & Active Verb Forms ” 
5)  Do the quiz “ Omelet with Fines Herbs” 
4. Project  Creation   
( 90  min) 
1) Stimulate the students’ idea by let them read “herbs recipes” in order to 
encourage them “big idea” of herbs and spices menu. 
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Technical English Lesson Plan 
Topic Unit 3 Herbs  and  Spices  in Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
 
 

Evaluation 

2) Independently read “Lasagna Bay Leaves recipe” and practice activity.   
3)  Working in groups, discussion and planning to create projects about Food  
from  herbs or spices, “ Herbs and Spices Menu” 
4) Prepare to present projects 
 5. Presentation and Evaluation of Creative Project 
( 90  min) 
1)  Present the idea of the projects in front of the class. 
2)  Stimulate discussion by asking questions about their “ Herbs and Spices 
Menu ” 
3)  Giving feedback and suggestion. 
4)   Summarizing main point from their presentation. And taking notes.  
 
Computer and Internet access, power point presentation, handouts, worksheets, 
charts  
 
Students will complete question regarding to the story and their presentation. 
Creativity of students’ projects and their presentations.  
Teacher observation  
Teacher reflection 



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
 
Unit 3  
 
 Herbs  
and  
Spices  in 
Thailand 
 
 
 
 
( 6hours ) 

1. Student are  
able to identify  
characteristics 
of  herbs, spices 
and  ability to  
describing 
things. 
2. Students are  
able to choose 
the appropriate 
ingredients for  
the dish.   

 1. Designing  
cooking menu 
:  Food from 
Herbs  and 
Spices    

- Intensive reading :
reading for 
comprehension 

- grammar 
rules  : how 
to use to  and
classier 

1. Verbs of 
food 
preparing 
2. Cooking 
vocabularies 
3. 
Ingredients 
4.classifier: 
adjective 

 1. Preparation 
    Pre-Reading (60 mins) 
1) Look at pictures of different 
meals. 
2)  Answer questions orally 
about ingredients in each meal. 
3) Fill in the table about names, 
character and usefulness of  
herbs and spices. 
4) Compare with class. 
Task cycle   
2. Reading Task  
 While reading (60 mins) 
1) Guess the meaning of 
unfamiliar words in “ Herbs and 
Spices ” 
2) Find important detail in the  
text. 

Input : 
-  pictures of herb  
and spices 
 
Condition :  
Work in pairs and 
allowed in interact 
within their groups  
 
Process :  
Comparing, 
Analyzing, 
Information Gap 
Discussion 
 
 
 
 

1. Work sheets 
2. Reading 
Exercises 
3. Observing 
Students’ 
participation 
4. Portfolio 
5. Assignment : 
Cooking  
books**** 
 
 



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
      3) Practice scanning specific 

information to answer questions. 
4)  List technical terms used in  
describing characteristics / 
function of herbs and spices and 
their example uses. 
 
3. Analysis: Language   
Focus and Practice 
 Post-reading  (60 mins.) 
Language Analysis: 
1) Ask students  to  find the  
phrases  with the word “ to ”  
notice which verb it goes with. 
Students come up and write on 
the board. Let them try to decide 
how to use and which category 
of each word. 

Evaluation Creative 
thinking by using 
questionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
      2) Notice which words they are 

going with and what function of  
these terms.    
activities, extent, plants, 
attributes 
3) Ask them to notice that if we 
add this kind of word, it can  
describe or modify another 
person or thing in the sentence. 
4) Ask where else in the text  
and encourage them to translate 
and try to summarize how to use.  
Practice  
1) Practice finding more 
sentences in the text. 
2) Compare their finding.  
 
 

Evaluation Creative 
projects by using 
questionnaire 
 

 



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
      4. Project Creation  

( 90 mins) 
1) Stimulate the students’ idea in 
order to encourage them the big 
idea. 
2) Independently read the 
examples of “ Herbs Recipe” : 
Ham with Bay Leaves Recipe 
and Chinese Cabbage with 
Green Beans Recipe 
3) Working in groups discuss the 
ingredients used and how to cook 
“Herbs Recipe”: Ham with Bay 
Leaves Recipe and Chinese 
Cabbage with Green Beans Recipe 
4) Planning to create their own  
projects about Food from herbs  
or spices 

  



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
      5) Teacher introduces the 

concept of the third project, 
“ Herbs and Spices Menu ” 
6) Work in the same groups as in 
the first project, discuss in 
groups and plan to create  
 “ Herbs and Spices Menu”  
7)  After the teams have decided 
on their topic, teams write down 
their main idea and their outline.   
8) The teams brainstorm and 
plan their work, fill in the PR 
report.  
9) Teams make a final decision 
on their main  idea and outline. 
10) Teams plan their work, fill in 
the PR and discuss their reports 
with the teacher. Teacher  

  



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
      approves the topic, main idea 

and outline. 
11) Students present their 
outline, after that there is a class 
discussion and give feedback 
from their peers and teacher. 
12) Teams plan their work, fill in 
the PR and collect their PR in 
their portfolios. 
 
5. Presentation and Evaluation 
of Creative Project   
(90 mins) 
 1) Teams present their project 
“Herbs and Spices Menu” with 
PowerPoint presentation.  
2) Students comment on every 
presentation The power point   

  



 
 

Table of Lesson Content Specifications 
 
Unit 
          opic Task Objectives Project 

Language  Content 
Activity Task options Evaluation 

Skills/ Strategies Structure Vocabulary 
      presentation are handed in to be  

comments on by teacher.   
3) Teams fill in the PR. , collect 
their PR, their printed 
PowerPoint with teacher 
comments. 
4) Evaluation course 
(questionnaire) Students fill in 
the evaluation form. 
5) Collect document in 
portfolios. Teams hand in their 
portfolios. 
6) Summarizing lesson 
7) Doing the quiz. 
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Instructional  Objectives 

2.1 Know the characteristics  and  the  names  of herbs  and spices 

2.2 Understand   the functions   of  herbs  and  spices 

2.3 Able  to  choose the appropriate  ingredients for  dish  and  apply  to  create  herbs  and spices    

      recipes  
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1.  Preparation 
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Activity 1  Look  at  the  pictures  of herbs  and  spices  then   discuss  their   
character  and  their  usefulness. 

Name Character Usefulness 
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The herbs and spices form an important part of the culinary activities for a 

favorable period of time. They are the elements that attribute any dish with a special 
flavor making it deliciously exquisite to our taste organs. Although the functions of the 
herbs and spices are somehow same to a great extent but they differ in meaning. An 
herb is usually referred as the leaves of some particular plants known for enhancing the 
tang of a specialized dish and for garnishing and adorning it. The herbs and spices on 
one hand are use to attribute flavor to both vegetarian and non vegetarian delicacies. 
The herbs are the leaves of the various plants and shrubs; on the other hand the spices 
constitute various parts of a plant, such as, the barks, the buds and the fruits. The 
herbs and spices have several good attributes, the most important among them 
happens to be their capability of enhancing the taste of the delicacies which are low in 
their calorie content. 

  What is the difference between an herb and a spice? 

 

           The terms "spice" and "herb" have both been used to describe parts of plants 
(possibly dried) that are used to enhance the flavor or taste of food. In addition, herbs 
have been used to augment cosmetics, preserve foods and cure illnesses. 

Spices and herbs can consist of flower buds, bark, seeds, leaves or many other 
parts of a plant. Over time the definitions for spices and herbs have changed a bit. In 
the past, spices have been categorized as fragrant, aromatic plant products like 
cinnamon, cloves, ginger and pepper. These spices are found in plants grown in tropical 
and subtropical regions of the world. While herbs have always been recognized as the 
greener, leafy products like mint, rosemary and thyme grown in more temperate areas. 

    2. Reading Task 
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The different types of herbs also play an important part in our sustenance. 

Many herbs and spices comprise medicinal properties and therefore act as effective 
elements to prevent various ailments and in turn keep us healthy. This is indeed a great 
factor, as the herbs and spices are performing a twofold roles. On one hand they are 
taking the initiative of making our food tasty, on the other they are ensuring a healthy 
living. Here is a brief overview on the various Indian Herbs and spices, the tips on 
storing and using the herbs and spices 

Read more: Difference between Herb and Spice | Infoplease.com 
http://www.infoplease.com/askeds/difference-herb-spice.html#ixzz2Xfz3pNyL 

 

 It is always advisable to get the spices in whole form and the herbs in dry forms, as this 

practice make it easier to preserve them to a great extent. The spices in their whole 

form can be kept for a long period of time and they can be effectively used in time of 

need by grinding them into powdered form or paste using the manual or the automatic 

grinders.  

 The spices kept in ground form lose their flavor and freshness.  
 The spices and herbs should always be stored in airtight containers and in a cool dry 

place. The moment an herb or a spice comes under long exposure to air, they are 
prone to get decayed and their ability to spice up a dish gets lost.  

 It is not proper to store the herbs and spices in the refrigerator 
as the moisture will ruin their true quality. One can only 
keep the spices and herbs in the refrigerator by 
keeping them in containers which are absolutely air 
sealed.  
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Activity  Answer the questions.

1. What  are  herb ? …………………………………………………………………………….. 

 2. What  is  the  difference  between  an  herb  and  a  spice ?  

……………………………………………………………………………………………………… 

3. What  are  the  functions  of  herb  and  spices ? 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.What  do  spices  come  from ?  What  are  some  examples ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Bark :  ……………………………………………………………………………………………… 

Fruit : ………………………………………………………………………………………………. 

Seeds : ……………...……………………………………………………………………………… 

Stems : ……………..……………………………………………………………………………… 

Buds :……………………………………………………………………………………………….. 

Root :  …..………………………………………………………………………………………….. 

4. The  most  important attributes  of  herb  and  spices  is ….. 
………………………………………………………………………………………...…………… 

5.  What  does  “ enhancing”   mean ? ……………………………………………….……… 

6.  What  are the important  roles  of  herb  and spices ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. How  can  you  keep  spices  for   a  long  period ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
8.  Can  we  store  herb  and  spices  in the  refrigerator ? How ? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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treat various digestive 
disorders, piles and many 
other ailments

treating chronic cough, 
bronchial asthma, measles

Chicory
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1) Ask students  to  find the  phrases  with the word “ to ”  notice which verb it goes with. 
Students come up and  write  on the board. Let them try to decide how to use and which 
category of each word.  

 -Tell  students these common use of the word “ to ” 

a) As a preposition  indicating movement towards something or someone. 

b) Before an indirect object. 

c) Follow  a verb like  want   before an infinitive. 

d) Denoting purpose or intention:  

  2) Ask  students  to notice these words,   

  activities         flavor  extent        plants    attributes  

   

plants and shrubs      calorie content    containers      place 

 

-Ask   students  to  find  these  words  in the  text  and  notice  which  words  they  are 
going with and  what  function of  these terms.    

- Ask  them  to notice that  if  we add  this kind  of  word, it  can  describe or modify 
another person or thing in the sentence. 

3. Analysis: Language  Focus 
and Practice 
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- Ask  where  else  in  the text  and  encourage them  to translate and  try  to 
summarize  how  to use .    

- Tell  students  these common uses  of classifier. Classifier are words which sub 
classify  the thing. Classifiers may be realized by adjectives, nouns, or participles, as in the 
three  following  noun  group. 

Urban growth ( adjective as classifier )     

City growth  (  noun as classifier ) 

Living organizations  ( participle as  classifier )   
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1) Stimulate the students’ idea in order  to encourage     

them the big idea. 

2) Independently  read the examples of “ Herbs Recipe” : Ham with Bay 

Leaves Recipe and Chinese Cabbage with Green Beans Recipe

 

Ingredients :

1 kg 
1/2 
1 clove 
1 teaspoon 
1 tablespoons 
5 
1 pinch 
1/2 teaspoon 
  

Ground pork, chopped finely 
Onion, minced 
Garlic 
Salt 
Nutmeg powder 
Bay leaves 
Pepper 
Sugar 
Cooking oil 

Method :

1. Place the pork in a bowl.  
2. Add the remaining ingredients into the bowl.  
3. Knead by hand until sticky.  
4. Remove to a greased square container.  
5. Place 5 bay leaves on the surface.  
6. Preheat oven to 180-200oC.  
7. Bake for 45 minutes.  
8. Slice before serving.  

 Serve with greens as desired or with lemon slices.

4. Project Creation 
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Ingredients :

2 teaspoons 
6 tablespoons 
4 tablespoons 
4 tablespoons 
4 teaspoons 
3 tablespoons 
8 
5 cloves 
1 inch 
1 teaspoon 
 

Miso   
Hot water 
Shoyu 
Dry sherry 
Arrowroot 
Peanut Oil 
Scallions, chopped 
Garlic, finely chopped 
Fresh gingerroot, grated 
Aniseed 
Sliced fresh green beans 
Sliced Chinese celery cabbage 
Fresh bean sprouts 
A  few drops of sesame oil      

Method :

1. Mix the miso,  water, shoyu, sherry and arrowroot. Then set aside.  
2. Heat the oil in a wok or frying pan.  
3. Stir fry the scallions, ginger and aniseed for 1 minute over a medium heat.  
4. Toss in the beans and cabbage, turn the heat up to high and stir fry for one minute.  
5. Pour the liquid mixture in, add the bean sprouts and continue to stir fry for another 4 minutes.  
6. Add the sesame oil just before serving.  
7. Serve with plain or brown rice.  

           

          How do you like it ?                                                  
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I  Like this menu because ……….. 

……………………………………..………. 

…………………………………..…………. 

…………………………………..………… 

…………………………………..……… 

 

I like this menu because ……………….     

……………………………………………... 

………………………………………….….. 

…………………………………………..….. 

…………………………………..………….. 

My  “ Herbs and Spices Menu ”   

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3) Working  in group, tell  students  to  notice how to write  the proportion of  ingredients  and  the cooking  
methods  of  “ Herbs Recipe”  : Ham with Bay Leaves Recipe and Chinese Cabbage with Green Beans Recipe 

4 ) Teacher introduces the concept of the third  project, “ Herbs and Spices Menu ” 

5)  Work in the same groups as in the first project , discuss   in  groups  and  plan  to  create  
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 “ Herbs and Spices Menu”   After the teams have decided on their topic, teams write down their main idea 
and their outline.   

6) The teams brainstorm and summarize the  idea  of their  projects.  

7) Teams make a final decision on their main  idea  and outline. 

8 ) Students  report  their outline, after that there is  a class discussion and give feedback from their peers 
and teacher.           

9) Teacher  check  the mistake  and give some  suggestion .   

 

 

 

 

1) Teams present their project   “Herbs and Spices Menu”  with PowerPoint presentation.  

2) Students comment on every presentation The power point  presentation are handed in to be  

comments on by teacher.   

3) Teams fill in the PR. , collect their PR, their printed PowerPoint  with teacher comments. 

4) Evaluation course ( questionnaire ) Students fill in the evaluation form. 

5) Collect document in portfolios. Teams hand in their portfolios. 

6) Summarizing  lesson 

7) Doing the quiz. 

 

 

 

5. Presentation and Evaluation of Creative Project 
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Quiz    Fill  in  the  appropriate  word or number in  each blank to complete the recipe. 

Omelet  with   Fines Omelet  with   Fines Omelet  with   Fines Omelet  with   Fines     HerbsHerbsHerbsHerbs    

                            Ingredients :Ingredients :Ingredients :Ingredients :    

1 teaspoon  ……1111………..parsley 2   eggs 

1  teaspoon  chopped …2222………… 1/8  ……3333……salt 

1 …4444………. Snipped chives  pinch pepper 

…5555.. Teaspoon chopped chervil …………6666…..  tablespoon butter 

Method : Method : Method : Method :     

Finely  chop  parsley, tarragon, chives   and ………7……. 
together. In small  mixing bowl, whisk ……8……. eggs, salt  
and pepper. Whisk  in half  of the herb  mixture . 

Heat 6”  to  8” omelet  …….9… or  non-stick  skillet  over  
medium-high …..10……..; add  butter. When  done   foaming , 
add  eggs; cook   30-45  seconds. Begin   pushing edge  of egg 
…11……….. toward  center  and  tilting  pan  so  raw eggs run  
to  sides .when set , flip  and ….12………..from heat. Let  rest  
for  30 …...13…………..  to  finish  cooking  eggs.   ……14 …..in 
half; slide  onto  plate. ….!5 ……….. with  remaining  herbs and  
serve. . . .     

    

        

 

 

Answer ;Answer ;Answer ;Answer ;    

1111.... ________________________________________________________    ______________  __  __  __      2. _________2. _________2. _________2. ______________________________ 3. ______________ 3. ______________ 3. ______________ 3. _____________________________________________________    

4. _____________4. _____________4. _____________4. ________________________________   5. _____________   5. _____________   5. _____________   5. _______________________________  6. ______  6. ______  6. ______  6. _____________________________________________________________________    

7. ___________7. ___________7. ___________7. _____________________________________ 8. _______ 8. _______ 8. _______ 8. _____________________________________________________________________            9999....    ________________________________________________________________    

10. ______________10. ______________10. ______________10. ________________________________ 11. _______ 11. _______ 11. _______ 11. _______________________________________12______12______12______12    ________________________________________________________________________    

13. ________13. ________13. ________13. ___________________________________   14. ___________   14. ___________   14. ___________   14. _________________________________  15. ______  15. ______  15. ______  15. _________________________________________________________________    
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คู่มือการใช้แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ 

1)  การใช้แบบทดสอบ 
 1.  ผูถ้กูทดสอบจะไดรั้บแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์TCT – DP และดินสอดาํ ซ่ึงไม่มี
ยางลบ เพ่ือมิใหผู้ต้อบเปล่ียนภาพท่ีวาดแลว้ 
 2.  ผูท้ดสอบอ่านคาํสัง่ชา้ๆ และชดัเจนดงัน้ี  
 “ ภาพท่ีวางอยูข่า้หนา้ท่าน / เดก็ๆ  ขณะน้ี  เป็นภาพท่ียงัไม่สมบูรณ์  ผูว้าดเร่ิมลงมือ
วาด  แต่ถกูขดัจงัหวะเสียก่อน  ขอใหท่้าน / เด็กๆ  วาดภาพต่อใหส้มบูรณ์  จะวาดเป็นภาพอะไรกไ็ด้
ตามท่าน / เด็ก   ต้องการ  ไม่มีการวาดภาพใดๆ  ท่ีถือว่าผดิ  ภาพทุกภาพท่ีวาดถือเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง
ทั้งส้ิน  เม่ือวาดภาพเสร็จแลว้ขอใหเ้อามาส่งใหค้รู ” 
 ผูท้ดสอบอาจย ํ้าอีกคร้ังหน่ึงก็ไดว้่า 
 “ จะวาดภาพอะไรก็ไดต้ามตอ้งการ ” 
 3.  ในช่วงเวลาของการทดสอบ  หากมีคาํถาม  ก็อาจตอบไดใ้นลกัษณะน้ีคือ 
 “ เด็กๆ  อยากจะวาดอะไรก็ไดต้ามท่ีอยากจะวาด  ทุกรูปท่ีวาดเป็นส่ิงท่ีถกูทั้งส้ินทาํ
อยา่งไรก็ได ้ ไม่มีส่ิงใดผดิ ” 
 หากผูถ้กูทดสอบยงัคงมีคาํถาม  เช่น  หากถามถึงช้ินส่วนท่ีปรากฏอยูน่อกรอบ  ก็ให้
ตอบในทาํนองเดิม  ห้าม  อธิบายเน้ือหา  หรือวิธีการใดๆ  เพ่ิมเติม 
 นอกจากน้ี  ควรหลีกเล่ียงการพาดพิงถึงเวลาท่ีควรใชใ้นการวาดภาพ  ควรพดูทาํนอง
ท่ีว่า  “ เร่ิมวาดไปไดเ้ลย  ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเวลา ”  อาจเพ่ิมเติมไดว้่า  “เราคงไม่ใชเ้วลาทั้งชัว่โมงใน
การวาดภาพหรอกนะ 
 4.  ผูท้ดสอบตอ้งจดบนัทึกเวลาการทาํแบบทดสอบของผูท่ี้ทาํเสร็จก่อน  12  นาที  โดยจด 
อาย ุ เพศ  ช่ือ  และประเทศของผูถ้กูทดสอบในช่องว่างมุมขวาบนของกระดาษทดสอบ  เช่น  อาย ุ 
8  ปี  เพศ ชาย  ช่ือ  จอห์น  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา  เป็นตน้   
 5.  ผูท้ดสอบบอกใหถ้กูทดสอบตั้งช่ือเร่ือง  หรือช่ือภาพดว้ย  แต่ควรพดูเบาๆ  โดยไม่
รบกวนผูถ้กูทดสอบคนอ่ืนท่ียงัทาํไม่เสร็จ  แลว้เขียนช่ือเรียงไวท่ี้มุมขวาบน  เพราะจะใชเ้ป็นขอ้มลู
สาํคญัในการแปลผลกการวาดภาพ  เช่น  อาย ุ 8  ปี  เพศ  ชาย  ช่ือ  จอห์น  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
ช่ือภาพ  พระอาทิตยข้ึ์น 
 6.  หลกัจากเวลาทดสอบผา่นไป  15  นาที  ใหเ้ก็บแบบทดสอบคืน  ใหเ้ขียน  อาย ุ เพศ  ช่ือ  
ประเทศ  และช่ือภาพไวท่ี้มุมขวาบนของแบบทดสอบ  TCT – DP  ทาํนองเดียวกนัท่ีอธิบายไวใ้น
ขอ้  5 
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2)  เกณฑ์การประเมนิผลเพือ่ให้คะแนน 
      แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์  TCT - DP 
     นาํภาพวาดแต่ละภาพมาประเมินตามเกณฑ ์ 11  ขอ้  ดงัน้ี 
 1)  การต่อเตมิ  (Cn) 
 ชั้นส่วนท่ีไดรั้บการต่อเติม  (คร่ึงวงกลม  จุด  มุมฉาก  เสน้โคง้  เสน้ประ  และส่ีเหล่ียม
จตุัรัสเลก็ปลายเปิดนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่)  จะไดค้ะแนนการต่อเติม  ช้ินส่วนละ  1  คะแนน  
คะแนนสูงสุดคือ  6  คะแนน 
 2)  ความสมบูรณ์  (Cm) 
 หากมีการต่อเติมจากเดิมในขอ้  1  ใหเ้ต็ม  หรือใหส้มบูรณ์มากข้ึน  จะไดค้ะแนนช้ินส่วน
ละ  1  คะแนน  ถา้ต่อเติมภาพโดยใชรู้ปท่ีกาํหนด  2  รูป  มารวมเป็นรวมเดียว  เช่น  โยงเป็นรูปบา้น  
ต่อเป็นอิฐ  ปล่องไฟ  ฯลฯ  ให ้ 1  คะแนน  คะแนนสูงสุดในขอ้น้ีคือ  6  คะแนน 
 4)  การต่อเนื่องด้วยเส้น  (Cl) 
 แต่ละภาพหรือส่วนของภาพ  (ทั้งภาพท่ีสร้างเสร็จข้ึนใหม่ในขอ้  3)  หากมีเสน้ลากโยงเขา้
ดว้ยกนั  ทั้งภายใน  และภายนอกรอบ  จะใหค้ะแนนการโยงเสน้ละ  1  คะแนนคะแนนสูงสุดในขอ้
น้ี  คือ  6  คะแนน 
 5)  การต่อเนื่องที่ทําให้เกดิเป็นเร่ืองราว  (Cth) 
 ภาพใด  หรือส่วนใดของภาพท่ีทาํใหเ้กิดเป็นเร่ืองราว  หรือเป็นภาพรวมจะไดอี้ก  1  
คะแนน  ต่อ  1  ช้ิน  การเช่ือมโยงน้ีอาจเป็นการเช่ืองโยงดว้ยเสน้  จากขอ้  1  หรือไม่ใชเ้สน้ก็ได ้ 
เช่น  เสน้ประของแสงอาทิตย,์  เงาต่างๆ  , การแตะกน้ของภาพ  ความสาํคญัอยูท่ี่การต่อเติมนั้น  ทาํ
ใหไ้ดภ้าพท่ีสมบูรณ์ตามความหมายท่ีผูถ้กูทดสอบ  ตั้งช่ือไว ้ คะแนนสูงสุดในขอ้น้ี  คือ  6  คะแนน 
 6)  การข้ามเส้นกั้นเขตโดยการใช้ชิ้นส่วนที่กาํหนดให้นอกกรอบใหญ่  (Bfd) 
 การต่อเติม  หรือโยงเสน้ปิดรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสปลายเปิด  ซ่ึงอยูน่อกกรองส่ีเหล่ียมใหญ่  จะ
ไดค้ะแนน  6  คะแนนเต็ม  

7)  การข้ามเส้นกั้นเขตอย่างอสิระโดยไม่ใช่ส่วนที่กาํหนดให้นอกกรอบใหญ่  (Bfi) 
 การต่อเติม  โยงเสน้ออกไปนอกรอบ  หรือการวาดภาพนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่จะได้
คะแนน  6  คะแนนเต็ม 
 8)  การแสดงความลกึ  ใกล้ – ไกล  หรือมติขิองภาพ  (Pe) 
 ภาพท่ีวาดใหเ้ห็นส่วนลึก  มีระยะใกล ้ - ไกล  หรือวาดภาพในลกัษณะ  3  มิติ  ใหค้ะแนน
ภาพละ  1  คะแนน  หากภาพท่ีปรากฏเป็นเร่ืองราวทั้งภาพ  แสดงความเป็นสามมิติมีความลึก หรือ
ใกล-้ไกล ใหค้ะแนน 6 คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุดในขอ้น้ีคือ 6 คะแนน 
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 9)  อารมณ์ข้น  (Hu) 
 ภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นหรือก่อใหเ้กิดอารมณ์ขน้  จะไดช้ิ้นส่วน  1  คะแนน  หรือดูภาพรวม  
ถา้ใหอ้ารมณ์ขน้มากก็จะใหค้ะแนนมากข้ึนเป็นลาํดบั  ภาพท่ีแสดงอารมณ์ขนัน้ีประเมินจากผู ้
ทดสอบในหลายๆ  ทาง  เช่น 
 ก)  ผูว้าดสามารถลอ้เลียนตวัเองจากภาพวาด 
 ข)  ผูว้าดผนวกช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเขา้ไป  หรือวาดเพ่ิมเขา้ไป  และ / หรือ 

ค) ผูว้าดผนวกกลายเสน้และภาษาเขา้ไปเหมือนการวาดภาพการ์ตูน  คะแนนสูงสุด 
ของขอ้น้ีคือ  6  คะแนน 

 10) การคดิแปลกใหม่  ไม่คดิตามแบบแผน  (Uc) 
 ภาพท่ีแสดงความคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดปกติธรรมทัว่ไป  มีเกณฑก์ารให้
คะแนน  ดงัน้ี 
 a)  การวาง  หรือการใชก้ระดาษแตกต่างไปจากเม่ือวางกระดาษทดสอบใหแ้บบปกติ
ธรรมดา เช่น พบั หมุน หรือพลิกกระดาษไปขา้งหลงั  แลว้จึงวาดภาพ ให ้ 3  คะแนน 
 b)  ภาพท่ีเป็นนามธรรม  หรือไม่เป็นภาพของจริง  เช่นการใชช่ื้อท่ีเป็นนามธรรมหรือสตัว์
ประหลาด  ให ้ 3  คะแนน 

c)  ภาพรวมของรูปทรง  เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์  ตวัอกัษรหรือตวัเลข  และ / หรือ  การใช้
ช่ือหรือภาพท่ีเหมือการ์ตูน  ให ้ 3  คะแนน 

d) ภาพท่ีต่อเติมไม่ใชภ้าพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ไป  ให ้ 3  คะแนน  แต่หากมีการต่อเติม
ภาพในลกัษณะต่างๆ  ต่อไปน้ี 

 1.  รูปคร่ึงวงกลม  ต่อเป็นพระอาทิตย ์ หนา้คนหรือวงกลม 
 2.  รูปมุมฉาก  ต่อเป็น  บา้น  กล่อง  หรือส่ีเหล่ียม 
 3.  รูปเสน้โคง้  ต่อเป็นงู  ตน้ไม ้ หรือดอกไม ้
 4.  รูปเสน้ประ  ต่อเป็นถนน  ตรอก  หรือทางเดิน 
 5.  รูปจุด  ทาํเป็นตาของนก  หรือสายฝน 
 รูปทาํนองน้ีตอ้งหกัออก  1  คะแนน  จาก  3  คะแนนเต็มในขอ้  10 d น้ี แต่ไม่มีคะแนนติด
ลบ / คะแนนสูงสุดในขอ้  10  น้ีคือ  ( a + b + c + d )  เท่ากบั  12  
 11)  ความเร็ว  (Sp) 
 ภาพท่ีใชเ้วลาวาดนอ้ยกว่า  12  นาที  จะไดค้ะแนนเพ่ิมดงัน้ี 
  ตํ่ากว่า   2 นาที ได ้ 6 คะแนน 
  ตํ่ากว่า   4 นาที ได ้ 5 คะแนน 
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  ตํ่ากว่า   6 นาที ได ้ 4 คะแนน 
  ตํ่ากว่า   8 นาที ได ้ 3 คะแนน 
  ตํ่ากว่า   10 นาที ได ้ 2 คะแนน 
  ตํ่ากว่า   12 นาที ได ้ 1 คะแนน 
  มากกว่าหรือเท่ากบั 12 นาที ได ้ 0 คะแนน 
  

คะแนนรวมของแบบทดสอบ  TCT – DP 
 

 ดา้นหลงัของขอ้สอบมีช่องเลก็ๆ  อยู ่ 11  ช่อง  แต่ละช่องจะมีรหสัสาํหรับให ้ คะแนน  
วิธีการใหค้ะแนนเพียงแต่พบัส่วนล่างของแบบทดสอบข้ึนมา  ก็สามารถใหค้ะแนนไดท้นัที  
คะแนนรวมสูงสุดของแบบทดสอบ  TCT – DP  คือ  72  คะแนน 
 
 
 
 



285 

แบบประเมนิความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
ประเด็นสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 
วตัถุประสงค ์ เพ่ือรวบรวมขอ้มลูแนวคิดท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี

เนน้ภาระงานและโครงงาน 
คาํช้ีแจง สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็น

สมัภาษณ์ 
 
กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  /  ในช่องว่างใหต้รงกบัความคิดของท่านมากท่ีสุด  
  เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน 1 
  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 0 
  เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
 

ขอ้ ประเด็นสมัภาษณ์ 
ความคิดเห็น 

-1 0 1 
1 ในความคิดเห็นของท่าน รูปแบบของการเรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาองักฤษเทคนิค ควรมีลกัษณะใด  
   

2 เน้ือหาท่ีควรสอนใหน้กัศึกษาไดน้าํไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ในอนาคตนั้นควรมีเน้ือหาใดบา้ง  

   

3 ทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษ ทกัษะใดท่ีท่านคิดว่ามี
ความสาํคญัมากท่ีสุดในการเรียนภาษาองักฤษ 

   

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินโครงงาน 
ช่ือโครงงาน ................................................................กลุ่มท่ี .............................................. 
วิชา ....................... รหสัวิชา ............................ ชั้น ......... ภาคเรียนท่ี ....... ปีการศึกษา 2557 
 
 

ขอ้ความ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

5 4 3 2 1 
เน้ือหาของโครงงาน 
1. ความถกูตอ้งของการใชภ้าษา      
2. ความถกูตอ้งของเน้ือหา      
3. ขอ้มลูตรงตามหวัขอ้เร่ือง      
4. มีบทสรุปชดัเจน      
5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
กระบวนการทาํงาน 
6. มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ      
7. มีการดาํเนินงานตามแผน      
8. มีความคล่องแคล่วในการทาํงาน      
9. มีการประเมินและปรับปรุงการทาํงาน      
10. มีความยดืหยุน่ในการทาํงาน      
การนาํเสนอโครงงาน 
11. ความน่าสนใจของเทคนิคการนาํเสนอ      
12. ความละเอียดลออ ประณีต สวยงาม      
13. มีความสมบูรณ์ของงาน      
14. ผลงานแปลกใหม่แตกต่างจากผูอ่ื้น      
15. การใชเ้วลาท่ีเหมาะสม      
 
ระดับคุณภาพ 

คะแนน   20 – 25   หมายถึง   ดีมาก               คะแนน   16 – 19     หมายถึง   ดี                                              
คะแนน   10 – 15  หมายถึง   ปานกลาง          คะแนน    6-   9       หมายถึง   พอใช ้ 
คะแนน    1  -  5    หมายถึง   ปรับปรุง 
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รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมนิผลโครงงาน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ภาษา - มีการใชภ้าษา  
 อย่างถูกตอ้ง 
-มีรูปแบบการใช้
ภาษาดีมาก 
-มีการใชภ้าษา 
 อย่างสร้างสรรค ์

- สะกดคาํถูกตอ้ง 
- มีรูปแบบการใช้
ภาษาดี 
- มีการใชภ้าษา 
 อย่างสร้างสรรค ์

- สะกดคาํถูกตอ้ง 
- มีรูปแบบการใช้
ภาษาพอใช ้ 

- มีรูปแบบการใช้
ภาษาพอใช ้
 

- มีการใชภ้าษา 
 อย่างพอใชแ้ต่มีขอ้
แกไ้ขปรับปรุง 

2. เน้ือหาของ
โครงงาน 

- เน้ือหาในการ
นาํเสนอไดช้ดัเจน
ถูกตอ้ง 
- รายละเอียด 
 ครอบคลุม 

- เน้ือหาในนาํเสนอ
ไดถู้กตอ้ง 
- รายละเอียด 
 ครอบคลุม 
 

- รายละเอียด 
 ครอบคลุม 
  

- รายละเอียดของ
เน้ือหาตอ้งปรับปรุง 
 

- เน้ือหายงัไม่
สอดคลอ้งตอ้ง
แกไ้ข 

3. ขอ้มูล - ขอ้มูลชดัเจน
ถูกตอ้งตามหวัเร่ือง 

- ขอ้มูลถูกตอ้งตาม
หวัเร่ือง 

- ขอ้มูลมีขอ้
ปรับปรุง 

- ขอ้มูลไม่ชดัเจน - ขอ้มูลมี
ขอ้ผิดพลาด 

4. บทสรุป - บทสรุปชดัเจน
ถูกตอ้ง น่าสนใจดี
มาก 

- บทสรุปชดัเจน
ถูกตอ้ง น่าสนใจดี 

- บทสรุปชดัเจน
ถูกตอ้ง  

- บทสรุปยงัไม่
ชดัเจน 

- บทสรุปยงัไม่
ชดัเจนและมีขอ้
แกไ้ข 

5. ความคิดริเร่ิม - เน้ือหามีความ
น่าสนใจ ดีมาก มี
ความแปลกใหม่ไม่
ซํ้ ากบัคนอ่ืน 

- เน้ือหามีความ
น่าสนใจ ดี  มีการ
ดดัแปลงเน้ือหาใหดู้
แปลกใหม่  

- เน้ือหามีความ
น่าสนใจ ดี 

- เน้ือหายงัไม่มี
ความน่าสนใจ  

- เน้ือหาไม่น่าสนใจ 
มีการลอกเลียน
ขอ้มูล 

6. การวางแผน 
 
 
 
 

- การวางแผนเป็น
ระบบ การทาํงาน
เป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนดไวอ้ย่างดี 
มาก 

- การวางแผนเป็น
ระบบ การทาํงาน
เป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนดไวไ้ดดี้ 
 

- การวางแผนเป็น
ระบบ การทาํงาน
เป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนด 
 

- การวางแผนเป็น
ระบบ การทาํงานยงั
ไม่เรียบร้อยตาม
แผนงาน 
 

- การวางแผน       
ไม่เป็นระบบ          
การทาํงานไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
กาํหนดไว ้

7. การดาํเนินงาน - การดาํเนินงาน
เป็นทีม  มีการแบ่ง
หนา้ท่ีการทาํงาน
อย่างชดัเจนและ
งานมีประสิทธิภาพ
ดีมาก  

- การดาํเนินงาน
เป็นทีม  มีการแบ่ง
หนา้ท่ีการทาํงาน
อย่างชดัเจนงานมี
ประสิทธิภาพดี 

- การดาํเนินงาน
เป็นทีม  มีการแบ่ง
หนา้ท่ีการทาํงาน
อย่างชดัเจน 

- การดาํเนินงานเป็น
ทีมไดพ้อใช ้          
การแบ่งหนา้ท่ี           
การทาํงานยงัไม่
ชดัเจน 

- ไม่มีการ
ดาํเนินงานเป็นทีม  

8. ความคล่องแคล่ว - มีความสามารถใน
การคิดในเร่ืองต่างๆ
ท่ีไม่ซํ้ ากนัไดอ้ย่างดี
และรวดเร็ว 

- มีความสามารถใน
การคิดในเร่ืองต่างๆ
ท่ีไม่ซํ้ ากนัไดดี้ 

- มีความสามารถใน
การคิดในเร่ืองต่างๆ
ไดดี้ 

- มีความสามารถใน
การคิดในเร่ืองต่างๆ
ไดพ้อใช ้

- ยงัไม่มี
ความสามารถ          
ในการคิดในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีไม่ซํ้ ากบั 
คนอ่ืนๆ 

9. การประเมินและ
ปรับปรุง 

- มีการปรับปรุง
โครงงานใหมี้
คุณภาพดีข้ึนมาก 

- มีการปรับปรุง
โครงงานใหมี้
คุณภาพดีข้ึน 

- มีการปรับปรุง
โครงงานใหมี้
คุณภาพดีข้ึนพอใช้ 

- มีการปรับปรุง
โครงงาน 

- ยงัไม่มี             
การปรับปรุง
โครงงานใหมี้
คุณภาพดีข้ึน 
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ประเด็น 

การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
10. ความยืดหยุ่น - มีความสามารถใน

การคิดไดห้ลายทาง 
มีการดดัแปลง
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้
เกดิประโยชน์ได้
หลายดา้น 

- มีความสามารถ 
ในการคิด  มี           
การดดัแปลงความรู้
และประสบการณ์
ใหเ้กดิประโยชน์ได ้

- มีความสามารถใน
การคิด มีการนาํ
ประสบการณ์มาใช้
ใหเ้กดิประโยชน์ได ้

- มีความสามารถใน
การคิด 
 

- ยงัไม่มี
ความสามารถใน
การคิดไดห้ลายทาง  

11. เทคนิค           
การนาํเสนอ 
 
 
 
 

- มีเทคนิคการ
นาํเสนอท่ีน่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
นาํเสนอไดเ้ป็น
อย่างดีมาก 

- มีเทคนิคการ
นาํเสนอท่ีน่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
นาํเสนอไดเ้ป็น
อย่างดี 

- มีเทคนิคการ
นาํเสนอท่ีน่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน        
การนาํเสนอได้
พอใช ้

- มีเทคนิคการ
นาํเสนอ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
นาํเสนอได ้

- เทคนิค                      
การนาํเสนอยงั            
ไม่น่าสนใจ 
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน             
การนาํเสนอได ้

12. ความ
ละเอียดลออ 

- มีความสามารถใน
การอธิบายใหเ้ห็น
ภาพไดอ้ย่างชดัเจน 
มีความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดไดดี้มาก 

- มีความสามารถใน
การอธิบายใหเ้ห็น
ภาพไดอ้ย่างชดัเจน 
มีความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดไดดี้ 

- มีความสามารถใน
การอธิบายใหเ้ห็น
ภาพไดอ้ย่างชดัเจน 
มีความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้
พอใช ้

- มีความสามารถใน
การอธิบายใหเ้ห็น
ภาพได ้ มีความ
สมบูรณ์ของ
รายละเอียดไดดี้ 

- มีความสามารถใน
การอธิบายใหเ้ห็น
ภาพได ้ มีความ
สมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้
พอใช ้

13. ความสมบูรณ์ - มีองคป์ระกอบ
ของโครงงาน
ครบถว้น และ
ถูกตอ้งดีมาก 

- มีองคป์ระกอบ
ของโครงงาน
ครบถว้น และ
ถูกตอ้งดี 

- มีองคป์ระกอบ
ของโครงงาน
ครบถว้น และ
ถูกตอ้งพอใช้ 

- มีองคป์ระกอบ
ของโครงงาน
ครบถว้น และ
ถูกตอ้ง 

- มีองคป์ระกอบ
ของโครงงาน
ครบถว้น  

14. รูปแบบ
โครงงาน 

- รูปแบบโครงงาน 
ครอบคลุม ถูกตอ้ง
ตามท่ี กาํหนด 
- รูปแบบแปลกใหม่   
 น่าสนใจ 
- มีเน้ือหาเหมาะสม
ถูกตอ้งตามท่ี
กาํหนด 
- รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
- รูปภาพสัมพนัธ์  
 กบัเน้ือหา 

- รูปแบบโครงงาน
ครอบคลุม  
- รูปแบบแปลกใหม่   
 น่าสนใจ 
- มีเน้ือหาถูกตอ้ง
เหมาะสม 
- รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
- รูปภาพสัมพนัธ์  
 กบัเน้ือหา 

- มีเน้ือหาถูกตอ้ง
เหมาะสม 
- รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
- รูปภาพสัมพนัธ์  
 กบัเน้ือหา 

- รูปภาพมีสีสัน 
 สวยงาม 
- รูปภาพสัมพนัธ์  
 กบัเน้ือหา 

- รูปภาพสัมพนัธ์  
 กบัเน้ือหา 

15. เวลา - ส่งโครงงาน
ภายในเวลาท่ี
กาํหนด 

- ส่งโครงงานชา้
กว่ากาํหนด 1 วนั 

- ส่งโครงงานชา้
กว่ากาํหนด 2 วนั 

- ส่งโครงงานชา้
กว่ากาํหนด 3 วนั 

- ส่งโครงงานชา้
กว่ากาํหนดเกนิ         
3 วนัข้ึนไป 
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                                                                        ***** ขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม*****
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอวธิีการสอนที่เน้นภาระงาน และการเรียนรู้                    
ที่ใช้โครงงานเป็นฐานเพือ่พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ และความคดิสร้างสรรค์ 

ลําดับที่ ข้อความ 5 4 3 2 1 
0 นกัศึกษาพอใจการอ่านภาษาองักฤษแบบท่ีเนน้ภาระงานและ           

การเรียนรู้ท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐานเพราะส่งเสริมใหเ้กิดเรียนรู้ศพัท์
มากข้ึน 

     

ขั้นเตรียมภาระงาน 
1 การนาํเขา้สู่บทเรียนสามารถกระตุน้ความสนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม      
2 การนาํสู่บทเรียนทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน          

การสอน 
     

3 ผูเ้รียนและผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การเรียนการสอน 

     

4 การนาํเขา้สู่บทเรียนทาํใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดในเร่ืองท่ีจะเรียน          
ในบทเรียน 

     

ขั้นปฏิบติัภาระงาน 
5 ผูเ้รียนมีบทบาทในการฝึกภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารในการทาํงาน

ในหอ้งเรียน 
     

6 ผูเ้รียนมีบทบาทในการฝึกภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัเพื่อนใน          
ชั้นเรียนในการทาํงานในหอ้งเรียน 

     

7 กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกในรู้จกัการแกปั้ญหาและ                   
การตดัสินใจ 

     

8 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี         
ทาํใหก้ารเรียนภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือ 

     

9 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี         
ทาํใหก้ระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ 

     

10 กิจรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษสามารถบูรณาการกบั
วิชาชีพได ้

     

11 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี         
ทาํใหไ้ดใ้ชภ้าษาภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง 

     

12 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี         
ทาํใหไ้ดฝึ้กฝนการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 
 
 

     



291

ลําดับที่ ข้อความ 5 4 3 2 1 
ข้ันหลังปฏิบัติภาระงาน 

13 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํ
ใหก้ารใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 

     

14 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํ
ใหเ้กิดการเรียนรู้ความสาํคญัของภาษาองักฤษในการประกอบ
วิชาชีพ 

     

15 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี
สามารถประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆได ้

     

16 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี
เนน้การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารมากกว่าการท่องจาํ
ไวยากรณ์ 

     

17 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํ
ใหเ้กิดความมัน่ใจในการใชภ้าษามากข้ึน 

     

18 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํ
ใหก้ระตุน้ใหเ้กิดความตั้งใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

     

19 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํ
ใหเ้กิดการเรียนรู้ว่าภาษาองักฤษมีความสาํคญัต่อการเรียนในสาขา
วิชาชีพของตน 

     

20 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ีทาํ
ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาความรู้ในวิชาชีพของตน 

     

ขั้นปฏิบติัโครงการ 
21 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานไดต้าม

วตัถุประสงคข์องภาระงาน 
     

22 ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีสามารถสร้างสรรคโ์ครงงานไดจ้ากการ
ร่วมมือกนัทาํงานในกลุ่ม 

     

23 ผูเ้รียนมีความภูมิใจท่ีไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการสร้างสรรค ์
โครงงาน 

     

24 ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษกบัสถานการณ์จริง      
25 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี

ส่งเสริมใหไ้ดใ้ชค้วามสามารถที่หลากหลาย 
     

26 วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอนในการอา่นภาษาองักฤษวิธีน้ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งอิสระ ไดฝึ้กคิดแกปั้ญหา รับผิดชอบการ
ปฏิบติังานและใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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ลําดับที่ ข้อความ 5 4 3 2 1 
ขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้างสรรค ์

27 ผูเ้รียนมีความพอใจที่รูปแบบการเรียนการสอนทาํใหเ้กิดการ
พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

     

28 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิต
โครงงานจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านภาษาองักฤษ 

     

29 นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนท่ีสามารถส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตโครงงานจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
อ่าน 

     

30 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนองาน      
31 ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนองาน      
30 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนว่ามีความ

เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นรูปแบบของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
     

31 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหา
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา 

     

32 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจการเรียนภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาเพราะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในการเรียน
ภาษาไดง่้ายข้ึน 

     

33 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคโ์ครงงานจากภาระงาน      
31 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจท่ีพฒันาข้ึน 
     

34 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษช่วยส่งเสริมการ
ทาํงานกลุ่มของนกัศึกษา 

     

35 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษช่วยส่งเสริมความ
รับผิดชอบในการทาํงานของนกัศึกษา 

     

36 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยใหพ้ฒันา
ทกัษะทางภาษาองักฤษทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน 

     

37 ในภาพรวมผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิธีน้ี      
 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบความเข้าใจการอ่าน 

วชิา ภาษาองักฤษเทคนิค ( 01- 002-205 )   จาํนวน 50 ข้อ เวลา  90   นาที 

************************************************************************* 

คาํชี้แจง  แบบทดสอบฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือวดัความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพของนักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษเทคนิค  

คาํสัง่   Read the passages and answer the questions. 

A. Green Tea Smoothie Recipe 

The Ingredients 
-1 cup brewed green tea, cooled 
-1 fresh or frozen medium banana 
-1 cup baby spinach 
-1 teaspoon coconut oil 
-1 teaspoon honey 

The Add-ons 
-1/2 cup fresh or frozen berries of your choice 
-1/3 cup yogurt 

                   -1 serving of your preferred protein powder 
 Directions: 

               1. Place all of the ingredients into your blender  
               2. Put the lid on the blender and blend on high for 30-45 seconds or until the desired 
consistency is reached. 

      3. Pour your smoothies into a glass and enjoy. 
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Questions 

1. Which of the following ingredients is NOT  needed to make Green Tea Smoothies ? 

a. Ice cubes b. Green tea leaf  c. Yogurt  d. Sugar 

2. How much honey do you need to make  Green Tea Smoothies ? 

a. 1 oz.   b. 1 tbs.   c. 1 tsp.   d. 1 cup 

3. Which of following ingredients do you pour into  the blender? 

a. Milk  b. banana  c. baby spinach  d. All of the above. 

4. What do you do to the banana  before putting it into the blender ? 

a. mash it  b. boil it   c. freeze it  d. bake it 

5. How  long do you blend  the ingredients into the blender? 

a. More than five minutes   b. Less than 10 second. 

c. Less than one minute.   d. More than one hour. 

B.  Vitamin D 

 Scientists have known for a long that vitamin D is essential for humans. If 
children have a vitamin D or calcium deficiency, they can develop rickets, a softening of bones. 
New studies are showing that people of all ages need vitamin D to help them fight off disease by 
keeping their immune systems strong. 

6. The main idea of this paragraph is that vitamin D …………… 

a. is found in  milk   c. is no secret 

b. has been studied by scientists  d. is important for good health 
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7. If something is essential , it is …………………. 

a. harmful b. expensive  c. dreadful  d. needed 

8. When you have a deficiency of something , you …………… 

a. have all you need   c. look like an onion 

b. do not have enough  d. are rich 

“………… Our bodies can make vitamin D when our skin is exposed to sunlight. 
However, it’s best to eat a diet that is rich in the vitamin. “ 

9. The remainder of the above incomplete paragraph probably goes on to …….. 

a. Say why vitamin C is also important  

b. explain why you should brush your teeth after eating beetles 

c. give some  examples of foods  that are rich in vitamin D 

d. say which diseases might be prevented by vitamin D 

10. Which statement is false ? 

a. Some foods contain vitamin D. 

b. Our bodies  can use sunlight to make vitamin D. 

c. Some people don’t have to get vitamin D from food. 

d. If you’re child, you will deficiency get rickets if you don’t play in the sun .  

11. One of the following does not belong in this food group ? 

a. Banana b. beef  c. peach  d. nectarine 
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12. Which method can help preserve the natural flavor of food and is easy to do? 

a. Freezing  b. cool  c. canning d. drying  

C. The benefits of healthy Eating 

It has been shown that healthy eating is benefit for children who eat a regular, 
healthy breakfast perform better at school. However, children often object to being told when or 
what to eat. Similarly, they will often say they are hungry between meals when they are tired, 
unhappy or just bored. 

Providing a healthy, balance diet take great management skills. For the frustrated 
parent help is at hand. Experts have suggested that parents should be involved their children more 
in planning and preparing meals. This way will bring the children feel like less of an obligation to 
eat and more likely to take an interest in good nutrition. The atmosphere at the dinner table is also 
of prime importance. The television should be turned off to encourage conversation, which should 
focus on discussion rather than criticism. Between meals, children should encourage to identify 
exactly how they feel.  

13. According to the passage, healthy eating is ……………….. 
a. affects  the majority of people 
b. fully  understand  by  everyone 
c. more important than anything else 
d. more complex than people realize 
14. The author  suggest  that  it  probably for children to get good grade if they ..……… 
a. eats  breakfast  with friends  at  school  
b. eat  with  family  at  home 
c. eat  healthy breakfast  everyday 
d. eat   good breakfast   in the morning 
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15. In the first paragraph, the writer suggest that ……….. 
a. The children don’t like boring food. 
b. The children don’t like eating healthily and often. 
c. The children don’t like being hungry between meals. 
d. The children don’t like having their parents dictate meal times. 
16. Which one is not mention to be useful suggestion for parents ? 
a. Parents and children should involve in planning and preparing meals. 
b. Television should be turn on in order to be good atmosphere. 
c. Try to bring the children feel like less of an obligation to eat and more likely to take 

an interest in good nutrition. 
d. During the meals children should encourage to tell how they like the meal or how 

they feel towards their meals.  
17. In the second paragraph, what does “obligation” mean ? 

a. duty  b. check  c. punish  d. assist  

D. Making Burgers Bigger 
  Many Americans love to eat hamburgers. Fast food places have burgers of all sizes. 
Burger King has the Whopper. Wendy’s has the Classic Triple. The largest burgers are not just at 
fast food diners. Restaurants have now joined the challenge to make the biggest burgers. Last 
week, the Bear Barrel Belly Buster burger was made. A restaurant made the Belly Buster. Before 
this, the biggest burger weighed about 12 pounds. The Belly Buster weighs 15 pounds! That is 
more than your backpack weighs! 

What goes into such a big burger? The Belly Buster has 10.5 pounds of ground beef. 
It has 25 cheese slices. It uses two onions and three tomatoes. It uses a whole head of lettuce. It 
also has one and a half cups of ketchup, mustard, mayonnaise, relish, and peppers. It takes two 
hands just to lift the burger. That is without the sauces! Most people need forks, knives, and bibs 
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to eat it. No one has been able to eat the whole thing. People are still trying to create an even 
bigger burger!  

18. What is this passage mostly about?  

A. People eat really big burgers with forks and knives. 

B. Restaurants are trying to make bigger hamburgers. 

C. The Belly Buster burger uses a head of lettuce. 

D. Fast food places have the biggest hamburgers. 

19. Which statement supports the idea that restaurants are now making bigger burgers? 

 A. Fast food places have some very big hamburgers. 

 B. The Belly Buster has 10.5 pounds of ground beef 

 C. The Whopper is Burger King's largest hamburger. 

 D. Most Americans really like to eat hamburgers. 

 
E. Healthy Habits That Promote Wellness 

As humans, we develop habits that we follow throughout life. These habits save us 
time and mental energy, allowing us to perform many actions without using concentrated thought. 
While many of the typical person's habits are healthy, most of us also develop a number of 
unhealthy habits over time. Conscious effort is necessary to adopt a new habit or change an 
unhealthy habit to a more beneficial one. 

 
1. ………………………………….. 

One of the most important healthy habits is to follow a nutritious diet each day. 
Eat a medium-sized breakfast, followed by a light lunch and dinner. Snack on whole 
grains, fat-free dairy products, nuts, seeds and fresh fruits and vegetables. Drink plenty of 
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water and avoid sodas and foods high in cholesterol, saturated fats and sugars. Avoid 
eating large portions, and eat only when you are hungry, never because you are bored, 
emotionally taxed or stressed. A regular, nutritious diet is important to your physical 
health. 

 
2. ………………………………. 

Many doctors recommend maintaining the same sleep schedule seven days a 
week in 
order to keep the body accustomed to a routine. Sleep in a dark room without distractions 
such as music or other noise. If you regularly have difficulty falling or staying asleep, ask 
your physician about other ways to relax before bedtime. 

 
Regular Exercise 

The human body requires regular exercise for health, but many people fail to 
adopt good exercise habits. Regular exercise can help prevent chronic diseases, such as high 
blood pressure. 
 

Stress Management 
When life gets hectic, many individuals fail to develop healthy stress 

management habits. Talking and laughing with friends, watching a movie, taking a nature walk, 
reading a book or playing a game can all help reduce stress levels. 
 

20.  Which of the following is NOT a healthy habit? 
a) Regular exercise 

b) Adequate sleep 

c) Drink  plenty of soda water 

d) Playing with friends 
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21. What  is  the main  idea of passage 1 ?  
a) A Nutritious Diet 
b) Breakfast , Lunch, and Dinner 

c) How to Eat and Drink 

d) A Regular Nutrition  

22. What is the main idea of passage 1 
a) Working hard 

b) Managing your stress 

c) Adequate Sleep 

d) Sleep Schedule 

23. Which of the following helps us in reducing stress? 

a) Talking to friends about the situation 

b) Watching a movie with loved ones 

c) Reading books or playing games 

d) All of the above 

 
F. Obesity 

Obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to the 
extent that it may have an adverse effect on health, leading to reduced life expectancy and/or 
increased health problems. Body mass index (BMI), a measurement which compares weight and 
height, defines people as overweight (pre-obese) when their BMI is between 25 kg/m2 and 
30 kg/m2, and obese when it is greater than 30 kg/m2. 

Obesity increases the likelihood of various diseases, particularly heart disease, type 2 
diabetes, breathing difficulties during sleep, certain types of cancer, and osteoarthritis. Obesity is 
most commonly caused by a combination of excessive dietary calories, lack of physical activity, 
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and genetic susceptibility, although a few cases are caused primarily by genes, endocrine 
disorders, medications or psychiatric illness. Evidence to support the view that some obese people 
eat little  

yet gain weight due to a slow metabolism is limited; on average obese people have a 
greater energy expenditure than their thin counterparts due to the energy required to maintain an 
increased body mass. 

The primary treatment for obesity is dieting and physical exercise. To supplement 
this, or in case of failure, anti-obesity drugs may be taken to reduce appetite or inhibit fat 
absorption. In severe cases, surgery is performed or an intra -gastric balloon is placed to reduce 
stomach volume and/or bowel length, leading to earlier satiation and reduced ability to absorb 
nutrients from food. 

Obesity is a leading preventable cause of death worldwide, with increasing 
prevalence in adults and children, and authorities view it as one of the most serious public health 
problems of the 21st century. Obesity is stigmatized in much of the modern world (particularly in 
the Western world), though it was widely perceived as a symbol of wealth and fertility at other 
times in history, and still is in some parts of the world. 

Source: Wikipedia 

24. The statistics state that ……………………..  

a. obesity is considered as a serious illness.  

b. obesity is leading to reduced body mass. 

c. although obesity is prevalent, it is not considered as a serious illness.  

d. obesity is leading to reduced life  expectancy and the treatment for obesity is dieting 
and physical exercise and  increased body mass 
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25. Obese people may  ……………………. 

a.  suffer from severe  illness 

b. suffer from  mild ailments 

c.  suffer from  eat little lose weight    

d.  suffer from a slow metabolism is limited 

26. Modern medicine ………………………… 

a.  cannot  cure it at  all 

b.  cannot  prevalence in adults and children 

c.  can cure obesity 

d.  can maintain an increased body mass 

27. The best treatment for obesity is ……………… 

a.  medical 

b. related to individuals lifestyle 

c. performed surgery  

d. an intra -gastric balloon 

 28.  Of course, junk-food is also readily available at restaurant chains across the country 
in the form of French fries, chicken nuggets, shakes, soda, etc. Not only are most fast food not 
terribly healthy, one study indicated that there may be something about fast food that actually 
encourages gorging. 
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What  is the main  idea of  this passage ? 

a. French fries, chicken nuggets, shakes, soda are junk-food. 

b.   Junk-food at the restaurant is across the country.  

c.  Junk-food  and  fast food are not healthy food.   

d.  Junk-food  is  readily  available  at restaurant.  

29. People generally use drugs for positive reasons but there are some people who 
use drugs for recreation. Recreational drugs, even though illegal in most countries, are commonly 
found in many places devoted to entertainment such us discotheques or pubs. Some people use 
drugs such as marijuana, cocaine, etc. for relaxation, but recreational drug use can lead a serious 
drug people. 

a. Drugs  can use both for positive and negative reason.  

b. Drugs  use in discotheques or pubs are not illegal. 

c. Drugs  use  for positive reasons  are  illegal.  

d. Drugs  can  use  for recreation but it can lead a serious  problem. 

G.  Spices and herbs are the parts of plants we use in cooking to add flavor, aroma or 

color to our food. In the ancient world, men travelled to Asia to bring spices to markets of 

Europe. In fact, the spice trade is one of the oldest known to man and it is has influenced the 

course of history. Men like Magellan set off  on voyages of discovery in order to reach the spice 
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lands. Important cities like Venice and Rome traded in spices, but by the 20 th century, London  

had become  the centre of the spice trade. 

Herbs and spices have a wide variety of uses. Today almost every recipe  includes 

some kind of herb or spice to flavor our food. Herbs and spices have become an important part of 

our diet. Nowadays, doctors  are examining the use of herbs and spices in the treatment of 

diseases . Cosmetics companies have been advising the herbs in their creams and shampoos for 

years- the idea is that the addition of  herbs  will make us look better than ever before. Herbs and 

spices have always been a part of our lives and will continue to be so in future. 

30. What  is the  synonym word  of  “ diversity ” ? 
a.  flavor  b. influence  c. variety  d. trade 

31.  What is  the synonym of  “element ” ? 

a . wide  b. include  c. treatment  d. part  

32. What  is the  synonym  of  “ put in “ ? 

      a.  add  b. use   c.  include  d. become   

34.  What  does “ treatment ”  mean ? 

     a. abuse  b. heal   c. injury   d. keep   
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Read  following statements (35-39) and write is True (T) for true  and False  (F) for 
false  statements.   

True or false 

……F….35. The spices and herbs are only used in cooking. 

… . T… 36. Men used to considered herbs and spices something very valuable. 

……F….37. Rome and Venice fought against London to get spices. 

……T….38. Some herbs and spices can change the color of our food. 

……T….39. Some herbs and spices may have beneficial health properties. 
 

H.   Bacteria and food 

Illness caused by food that is not safe to eat is often called food poisoning. One type 

of food poisoning is called salmonella. It can make you sick that you have to go to the hospital. 

Food poisoning is caused by certain types of bacteria. Bacteria are tiny living things 

that can only be seen with a microscope. Some bacteria are helpful. They are used to make food 

such as cheese and yogurt or to make medicine. Harmful bacteria, however, cause illness, 

infection and often death. 
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 Bacteria are everywhere. They are carried on people, animals, objects raw food 

and in the air. Bacteria multiply very rapidly. In five hours, one bacteria can create 33,000 ! In 

order to multiply, bacteria need food and moisture. They also need temperatures.  

Read the following statements (40-45) and write T for true and F for false statements   
 
…T……40 .Food poisoning is caused by bacteria. 
…F……41. Bacteria can be seen by eyes. 
…F……42. All bacteria  are harmful. 
…T……43. Cheese, yogurt and some medicine are made from some helpful 
bacteria. 
…F……44. Bacteria are not carried on people. 
…F……45. One bacteria can produce 3,300 in five hours. 

 

Read this passage and choose the correct word  to complete each blank.( 46-50)  

I.  Eggs 

 Eggs are my favorite food. I like them fried, hard- boiled, scrambled, or poached. I eat 
eggs for breakfast, lunch, and dinner. I eat eggs here, there, and everywhere! 

Eggs taste great. You can eat them by themselves or as part of any meal. Eggs 
are also used as an __46__ in many prepared foods. Can you think of any foods that 
contain __47__? 

Eggs are really a perfect food. They are __48__ in most of the nutrients we 
need to maintain good __49__. When a baby chicken develops inside an egg, the egg _ 
50 _ and yolk are the only foods they need. 
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46. a. accident   b. oval  c .apple  d. ingredient 
47. a .flour   b. milk  c. vitamin d. eggs 
48. a. rich   b. lacking c. found  d. hiding 
49. a. habits   b. health c. deeds  d. luck  
50. a. white   b. inside  c. under  d. important 
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