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52253909: สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
คําสําคัญ : รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ คเน้นภาระงานและโครงงาน/ การอ่านเพื่อความเข้าใจ / ความคิด
สร้างสรรค์
รพีพ รรณ สุ ฐาปั ญณกุล: รู ปแบบการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษเทคนิ คโดยวิธีการสอนที่ เน้นภาระงานและ
โครงงานเพื่ อ พัฒ นาการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและความคิ ด สร้ างสรรค์ สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี . อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์: รศ.ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์, ผศ.ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, และ ผศ.ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี. 308 หน้า
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สําหรับ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิ คโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี โดยเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก่อนและหลัง
การสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น 3) ศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน และความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึ กษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึ ก ษา 2557 จํานวน 2 ห้องเรี ยนโดยวิ ธีการสุ่ มอย่างง่ าย จํานวน36 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน แบบทดสอบวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ก่อน ระหว่างและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่แบบไม่อิสระ และแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเรี ย นการสอนวิช าภาษาอัง กฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่ เ น้น ภาระงานและโครงงานเพื่ อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สําหรับนักศึ กษาปริ ญญาตรี มี ชื่อว่า “ PRAPE Model”
มี องค์ประกอบ 6 ประการคือหลัก การ เนื้ อ หา กิ จ กรรม บทบาทของผูเ้ รี ย น บทบาทผูส้ อน และการจัด สภาพการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนปฏิ บตั ิ ภาระงาน (Preparation: P) 2) ขั้นระหว่างปฏิ บตั ิ ภาระงาน
(Reading Tasks: R) 3) ขั้นหลังปฏิ บตั ิ ภาระงาน (Analysis: Language Focus & Practice :A) 4) ขั้นสร้างโครงงาน และการ
นําเสนอโครงงาน (Project Creation :P) 5) ขั้นประเมิ นผลการนําเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน
(Evaluation of Creative Projects:E)โดยที่รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นามีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.08/ 80.22
2. หลังการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ( PRAPE Model) กลุ่มตัวอย่างมี ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรี ย นการสอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน(PRAPE
Model) มีพฒั นาการสู งขึ้น
4. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน (PRAPE Model) โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับพึงพอใจมาก
________________________________________________________________________________________________
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
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RAPEEPHAN SUTHAPANNAKUL :THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL ENGLISH
READING INSTRUCTIONAL MODEL FOCUSING ON TASK AND PROJECT BASED LEARNING TO
ENHANCE READING COMPREHENSION AND CREATIVE THINKING FOR UNDERGRADUATE
STUDENTS.THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF.WISA CHATTIWAT, Ph.D., ASST. PROF.MAREAM
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ เรื่ อง “ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดย
ใช้วิ ธี ก ารสอน ที่ เ น้น ภาระงานและการเรี ยนรู้ ที่ ใ ช้โ ครงงานเป็ นฐาน เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ” ได้สาํ เร็ จลุล่วง
ด้วยดี ด้วยความกรุ ณ าเป็ นอย่างสู งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวตั ร์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี ผูเ้ ป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาและควบคุ ม
วิทยานิ พ นธ์ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ์
ดร.ณัฐกาญน์ อ่างทอง ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ช่วยเหลือ สนับสนุน ตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ รวมทั้งให้กาํ ลังใจ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจยั จนทําให้การงานวิจยั
ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ไว้ในโอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
การพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ
ขอขอบพระคุ ณอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร คณบดี คณะ
ศิลปศาสตร์ ที่ ให้การสนับสนุ นในการศึก ษาต่อครั้ งนี้ ขอขอบคุณ คณาจารย์และนัก ศึก ษาสาขา
อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่ให้ความร่ วมมือในระหว่างการเรี ยนการสอน และการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
เป็ นอย่างดียง่ิ
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ผูป้ ระสิ ท ธิ์ ประสาทวิ ช าความรู้ ทุ ก ท่ า น อี ก ทั้ง
คณาจารย์ในสาขาวิชาหลัก สู ตรการสอน และคณาจารย์ทุกท่ านของมหาวิทยาลัย ศิลปากรที่ ให้
ความวิชาความรู้ให้ความคิดให้ความกรุ ณาตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ พี่ น้ อ งร่ วมหลัก สู ต รปริ ญญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอนทุกท่าน ที่แสดงความห่วงใยและให้กาํ ลังใจในการทําวิจยั ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนให้มีความเพียรในการศึกษา คุณค่ า
ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดาที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็ นแรงบันดาลใจในการศึกษา มารดา
อันเป็ นที่รักเคารพยิง่ และครอบครัวสุฐาปัญณกุล ที่เป็ นกําลังใจจนทําให้ผวู้ ิจยั ประสบความสําเร็ จ
ฉ
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ทฤษฎีการเรี ยนรู้เชิงวัฒนธรรม

46

สมมติฐานสิ่งนําเข้า

47

สมมติฐานตัวกรองทางความรู้สึก

47

สมมติฐานการปฏิสมั พันธ์

48

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เน้นภาระงาน

49

ภาษาอังกฤษโครงงาน

57

แนวคิดและทฤษฎี

57

ที่มาของภาษาอังกฤษโครงงาน

57

ความหมายและลักษณะของภาษาอังกฤษโครงงาน

59

รู ปแบบของภาษาอังกฤษโครงงาน

61

ประโยชน์ของภาษาอังกฤษโครงงาน

62

การจัดการเรี ยนการสอนโดยกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน

64

ขั้นตอนกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
การวางโครงร่ างโครงงาน

67

รู ปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน

74

การวัดและประเมินผลโครงงาน

78

ความคิดสร้างสรรค์

71

89

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์

89

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

93

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

104

องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์

110

แนวทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

113

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์

122

ทักษะการคิดที่ส่งเสริ มความสามารถการคิด

126

ซ

บทที่

หน้า

2
คุณลักษณะของบุคคลที่มคี วามคิดสร้างสรรค์

128

ลักษณะของผลผลิตสร้างสรรค์

130

การประเมินผลความคิดสร้างสรรค์

131

การวัดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยแบบทดสอบ

132

ความพึงพอใจ

3

132

ความหมาย

132

ความสําคัญของความพึงพอใจ

133

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

134

การประเมินความพึงพอใจ

136

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

140

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

147

วิธีดาํ เนินการวิจยั

158

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1

4

158
160

ขั้นตอนที่ 2

166

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

185
189

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

191

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิด
สร้างสรรค์

192

ฌ

บทที่

หน้า

4
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลรู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับ
นักศึกษาปริ ญญาตรี
5

200

สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

213

สรุ ปผลการวิจยั

214

อภิปรายผล

215

ข้อเสนอแนะ

221

รายการอ้างอิง

222

ภาคผนวก

235

ภาคผนวก ก รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือ ..................................................... 236
ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ................................ 239
ภาคผนวก ค เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั .......................................................................... 255
ประวัติผวู้ จิ ยั

308

ญ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1

สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน

40

2

สรุ ปสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเน้นภาระงาน

51

3

แนวคิดการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน

56

4

บทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในแต่ละกิจกรรมในการปฏิบตั ิโครงงาน

65

5

การบันทึกการปฏิบตั ิโครงงานเป็ นระยะโดยกลุ่มผูเ้ รี ยนทําการบันทึก

81

6

รู ปแบบการบันทึกของผูส้ อน โดยบันทึกการปฏิบตั ิโครงงาน ด้านความก้าวหน้า และ
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ในแต่ละครั้ง

81

7

รู ปแบบการบันทึกในการอ้างอิงการให้คะแนน

82

8

รู ปแบบแบบสอบถาม

83

9

รู ปแบบบัญชีรายการทักษะย่อย

87

10

บัญชีรายการทักษะย่อยของ การพูด และการฟังที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงาน

87

11

บัญชีรายการทักษะการอ่านที่ตอ้ งสัมพันธ์กนั ในการปฏิบตั ิโครงงาน

88

12

บัญชีรายการทักษะการเขียนที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงาน

88

13

บัญชีรายการทักษะย่อยตามโครงสร้างและหน้าที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงาน

89

14

สรุ ป การสังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์

92

15

สรุ ป การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยา

16

ผลการศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์

102

ของนักจิตวิทยาและผูเ้ ชี่ยวชาญ

128

17

สรุ ป การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

136

18

การเปรี ยบเทียบการสอนเน้นภาระงาน และการเรี ยนรู้ที่ใช้โครงงานเป็ นฐาน
และรู ปแบบการสอนที่พฒั นา

138

19

หลักสูตรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

141

20

รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์แนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ฎ

164

ตารางที่
21

หน้า
รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ

22

170

รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ

23

176

ผลการสังเคราะห์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์

24

เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน

25

202

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถ และการจัดลําดับของ
การปฏิบตั ิโครงงาน

27

204

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังการใช้รูปแบบการสอน

28

205

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์

29

200

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการจัดระดับความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

26

194

208

ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์: รายด้าน

210

ฏ

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1

ทักษะที่สาํ คัญในศตวรรษที่ 21

12

2

กรอบแนวคิดพื้นฐานของการวิจยั

19

3

แบบจําลองของแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร

33

4

กิจกรรมเน้นภาระงานในรู ปแบบภาษาที่กาํ หนด

54

5

69

6

ขั้นตอนปฏิบตั ิงานภาษาอังกฤษโครงงาน
ตัวอย่างโครงร่ างโครงงาน

7

ลําดับขั้นการนําเสนอกิจกรรมแบบแยกย่อย เริ่ มจากระดับควบคุมภาษา

73

ถึงใช้ภาษาอิสระ

75

8

วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนภาษาอังกฤษโครงงาน

86

9

แบบจําลองโครงสร้างสติปัญญาของ เจ พี กิลฟอร์ด

95

10

องค์ประกอบที่สาํ คัญของความคิดสร้างสรรค์

110

11

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน

122

12

รู ปแบบการสร้างบทเรี ยนของ ฮัทชินสันและวอเตอร์ส

144

13

รู ปแบบบทเรี ยนที่ขยายมาจากองค์ประกอบทั้งสี่ (ข้อมูลทางภา เนื้อหา
ตัวภาษา และ ภาระงาน) ของ ฮัทชินสันและวอเตอร์ส

145

14

กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ

156

15

สรุ ปขั้นตอนในการดําเนินงานวิจยั

157

16

กรอบดําเนินการวิจยั

159

17

165

18

ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)

19

ร่ างแบบจําลองรู ปแบบการเรี ยนการสอน

181

20

ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2)

188

21

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)

190

ฐ

179

ภาพที่
22

หน้า
แนวคิดพื้นฐานในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค

193

23

ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน

197

24

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการสอน

201

25

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาพรวม และจําแนกเป็ นรายด้าน

203

26

แสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิโครงงาน

205

27

พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน

207

ฑ

บทที่
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แนวโน้มของการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษในปั จ จุ บัน นั้น มุ่งให้ค วามสําคัญ กับ
วิธีการสอนต่างๆ ที่เชื่อว่าจะทําให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ การเรี ยนการสอนในปั จ จุ บัน นี้ จึ งให้ค วามสําคัญ กับการจัด การเรี ย น
การสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-Based Instruction) ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยน
การสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ย นมีค วามรั บผิด ชอบต่ อกระบวนการเรี ย นรู้ ของตนที่ เพิ่มขึ้ น จาก
การเป็ นผูร้ ับจากผูส้ อนแต่อย่างเดียว และเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์
ของตัว ผูเ้ รี ย น(Maley, 1991: 29) ซึ่ง Krashen (1981) ได้ให้มุมมองของการเรี ย นภาษาไว้ว่า
การสร้างความสามารถทางภาษานั้นไม่ใช่จะได้มาด้วยการเรี ยนรู้ แต่กฎ ไวยากรณ์ และแบบฝึ กหัด
ที่น่าเบื่อ แต่ความสามารถทางภาษาเกิดจากการเรี ยนรู้แบบจิตใต้สาํ นึก (Subconscious) ที่เหมือนกับ
การเรี ยนภาษาแม่ที่เรี ยนรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มากกว่าเรี ยนกฎไวยากรณ์ของภาษา เรี ยนภาษา
ในลัก ษณะของการเรี ยนรู้ ภ าษา (Language Acquisition) มากกว่า การเรี ยนภาษา (Learning
Language)
โดยทั่ว ไปการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษนั้น มุ่งพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มีค วามสามารถ
ในทางภาษาทั้ง 4 ทัก ษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทัก ษะการอ่าน และทักษะการเขีย น
ในบรรดาทักษะทั้ง 4 นี้ ทักษะการอ่านนับว่ามีความสําคัญอย่างยิง่ และเป็ นทักษะที่ผเู้ รี ยนมีโอกาส
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จ จุบัน เอกสารสิ่ งพิมพ์ในสาขาวิชาต่ างๆ มีอยู่ก ันอย่างแพร่ หลาย
การศึกษาหาความรู้ดว้ ยการอ่านจึงเป็ นวิธีที่สามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างมาก นอกจากนี้ การอ่านก็
ยังเป็ นทักษะที่ผเู้ รี ยนใช้มากที่สุดในเวลาเรี ยน เพราะการอ่านคือ เครื่ องมือในการศึกษาหาความรู้
ยิง่ ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับสูงขึ้นเท่าไร การอ่านก็ยง่ิ เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ดังที่ วิสาข์ จัติวตั ร์ (วิสาข์ จัติวตั ร์
, 2541: 1) กล่าวว่า ผูม้ ีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ย่อมมีโอกาสในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นทักษะที่สาํ คัญต่อนิสิต นักศึกษา นักธุรกิจ ข้าราชการ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการศึก ษาหาความรู้ และความก้าวหน้า ในการทํางาน ซึ่ งสอดคล้องกัน กับ ที่ JJ
Walozyk (2007: 1) ที่กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านว่า เป็ นทักษะที่สาํ คัญที่สุดที่จะทําให้ผเู้ รี ยน
ประสบความสําเร็ จในการศึกษา
1
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ในการเรี ยนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้น คาร์ เรลล์ (Carrell, 1986: 1)
ได้ใ ห้ค วามเห็ น ว่ า การเรี ยนภาษาที่ ส อง หรื อเรี ยนภาษาต่ า งประเทศ โดยเฉพาะการเรี ยน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา การอ่านเป็ นทักษะที่สาํ คัญที่สุดในบรรดาทักษะทั้ง 4 ในการเรี ยน
ภาษาที่สอง หรื อภาษาต่างประเทศในระดับที่ตอ้ งใช้ความรู้สูงขึ้นไปนั้น ความสามารถในการอ่าน
เร็ วและความเข้าใจดีพอสมควร นับว่ามีค วามสําคัญเทียบเท่ากับทักษะการพูด สําหรับการเรี ย น
การสอนภาษาที่สอง หรื อภาษาต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
ระดับสู ง มหาวิทยาลัยหรื อหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ ต ้องอาศัย ข้อมูลเอกสารทางวิ ชาการที่ เขี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษแล้ว ทัก ษะการอ่า นยิ่งมีค วามสําคัญมาก เพราะหากผูเ้ รี ย นไม่มีค วามสามารถใน
การอ่านอย่างเพียงพอแล้ว จะไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับที่ประสบความสําเร็ จในการศึกษาได้
คูเปอร์ (Cooper, 1984: 134) ได้ศึกษาพบว่า การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศนั้น สาเหตุข องการอ่านไม่เก่ งเพราะมีค วามรู้ เรื่ องศัพท์น้อย
จึงไปมัวเอาใจใส่แต่แค่ระดับของคํา โดยไม่รู้จกั การใช้ขอ้ ความในบริ บทมาช่วยในการตีความด้วย
หากจะช่วยให้นักเรี ยนเหล่านี้ ประสบความสําเร็ จในการเข้าใจได้บา้ ง ก็ควรจะมีการสอนให้รู้จกั
การเดาโดยใช้บริ บทช่ว ยเพื่อจะทําให้ผเู้ รี ย นอ่านเข้า ใจได้บ้าง การอ่านว่าเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญ
อย่ า งหนึ่ งในการแสวงหาความรู้ การอ่ า นช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ฉ ลาด สามารถเพิ่ ม พู น ความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนามนุษย์ท้งั ทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม การอ่านจึงเป็ น
ทัก ษะที่ ตอ้ งฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนสามารถนําไปเป็ นเครื่ องมือในการเสาะแสวงหาความรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการอ่านภาษาแม่ หรื อภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะปั จจุบนั นี้ มีตาํ ราเป็ น
ภาษาอังกฤษมากมาย ซึ่งจําเป็ นต้องอ่านให้เข้าใจ ได้เพื่อจะเป็ นเครื่ องมือเพิ่มพูนความรู้ ให้มากให้
ทันเหตุการณ์ของโลก ผูท้ ี่สามารถอ่านตําราที่เป็ นภาษาอังกฤษได้ นับว่าเป็ นการก้าวที่ล้ าํ หน้ากว่า
ผูท้ ี่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
Gagne และ Briggs ศึกษาพบว่า การสอนที่ดีจะช่วยให้ผเู้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การเรี ยน คือ เกิดการเรี ยนรู้ ข้ ึ นนั้น และนักการศึกษาจํานวนมากมีความเห็ นตรงกันว่า ควรเป็ น
การสอนที่มีการจัดระบบที่ดี โดยมีแนวคิด หรื อทฤษฎีเป็ นพื้นฐานรองรับ (Gagne and Briggs, 1979
: 1981) ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบจึงเป็ นการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
การสอนที่ จะช่วยให้ผเู้ รี ย นมีค วามสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จึ งควรเป็ น
การสอนที่ มีก ารจัด องค์ประกอบต่ างๆ ไว้อย่างเป็ นระบบ คื อ เป็ นรู ปแบบการสอนที่ ก าํ หนด
องค์ประกอบทั้งหมดในการสอนไว้อย่างสัมพัน ธ์ก ัน อาทิ จุ ดมุ่งหมาย เนื้ อหาขั้น ตอน วิธีสอน
การประเมินผล ในปัจจุบนั แม้จะมีการศึกษาค้นคว้ามากมายเกี่ยวกับทักษะอ่าน และการสอนทักษะ
อ่านภาษาอังกฤษ แต่ก็ยงั เป็ นการศึกษาในแต่ละประเด็นย่อย เช่น การเปรี ยบเทียบผลของการสอน
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โดยใช้กิจกรรมก่อนการอ่าน หลังการอ่าน และระหว่างอ่าน การเปรี ยบเทียบความเข้าใจในการอ่าน
ของกลุ่มนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมนํา การอภิปรายศัพท์ และการอ่านเรื่ องที่สัมพันธ์กบั เรื่ อง
ที่อ่าน ซึ่ งกล่าวได้ว่า ยังไม่มีก ารบูรณาการข้อคิด ค้น เกี่ ยวกับองค์ประกอบต่ างๆ ในการอ่านให้
สมบูรณ์ครบวงจรของการสอน
การอ่านและการสอนภาษาต่างประเทศนั้น ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันมาเป็ นเวลานาน
เนื่ อ งจากการอ่า นเป็ นกระบวนการที่ ซับซ้อน จึ ง มีก ารศึก ษาว่ าองค์ป ระกอบสําคัญ ที่ มีผ ลต่ อ
ความสามารถในการอ่านมีอะไรบ้าง เพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจนขึ้นว่า การอ่านที่ประสบความสําเร็ จ
คือ สามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านได้น้ นั จะต้องขึ้นอยู่กบั ปั จจัยใดบ้าง แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การอ่านภาษาต่ างประเทศที่เสนอไว้ มีอาทิเช่น กูดแมน (Goodman, 1971) กล่าวว่า การอ่านที่
ประสบความสําเร็ จจะต้องขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่อไปนี้
1. ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ซึ่งได้แก่ ความรู้ของผูอ้ ่านในด้านคําศัพท์
ถ้อยคําสํานวน โครงสร้างไวยากรณ์ ตลอดจนสัมพันธภาพของข้อความที่อ่าน
2. โลกทัศน์ ความเชื่อ ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่ผอู้ ่านได้เรี ยนรู้มา (Schema)
3. ความสมบูรณ์ในตัวเนื้อเรื่ องหรื องานเขียน (Concept Semantic Completeness)
4. ลักษณะโครงสร้า งงานเขี ยน ซึ่งงานเขีย นประเภทต่างๆ จะมีโครงสร้ างภายใน
แตกต่างกันไป
ในบรรดาปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ ปั จจัย 2 ประการแรก เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับตัวผูอ้ ่าน
โดยตรง ส่วนปัจจัย 2 ประการหลัง เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน หรื อบทอ่านนัน่ เอง
นอกจากนี้ แฮร์ ริ ส และสมิธ (Harris and Smith, 1986) ก็ได้เสนอแนวคิดเกี่ย วกับ
องค์ประกอบของ การอ่าน ว่าประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ ลักษณะของบทอ่าน และปัจจัย
ภายใน ซึ่งได้แก่ พื้นความรู้ของผูอ้ ่านในเรื่ องที่อ่าน ความสามารถทางภาษา ความสนใจ แรงจูงใจ
ทัศนคติ โดย แฮร์ริส และสมิธ ให้ความสําคัญแก่พ้ืนความรู้ และความสามารถทางภาษาเป็ นพิเศษ
นอกจากนี้ สมิธ (Smith, 1988) ก็ให้แนวคิด ไว้เช่น กัน ว่าองค์ประกอบที่สําคัญ ของการอ่านมี 2
ประการ คือ ข้อมูลที่มองเห็นด้วยสายตา (Visual Information) ได้แก่ บทอ่านและข้อมูลที่มองไม่
เห็นด้วยสายตา (Nonvisual Information) ได้แก่ ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในตัวผูอ้ ่าน หรื อความรู้ เดิม
(Prior Knowledge) จากแนวคิ ด ที่ เสนอมาแล้ว ทั้งหมด อาจสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบสําคัญ ใน
การอ่า นภาษาต่ างประเทศ ได้แก่ ตัว ผูอ้ ่านเอง ซึ่ ง จะต้องมีค วามรู้ ที่สาํ คัญ อย่างน้อย 2ด้าน คื อ
ความรู้ ดา้ นภาษา และความรู้ เดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่ อ่าน และ บทอ่านซึ่งมีโครงสร้างงานเขีย น หรื อ
การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่สมบูรณ์เป็ นที่เข้าใจได้
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ในการสอนทัก ษะการอ่านภาษาต่ างประเทศสําหรับประเทศไทยนั้นยังไม่ประสบ
ความสําเร็ จเท่าที่ควร โดยข้อมูลจากการจัดอันดับ English Proficiency Index (EPI) ในการเปรี ยบเทียบ
ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษในแถบภูมิภาคเอเชีย ที่แบ่งระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
ออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสู งมาก ระดับสู ง ระดับปานกลาง ระดับตํ่าและระดับตํ่ามากนั้น
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน “ระดับตํ่ามาก” และอยู่ในระดับที่ต่าํ กว่า อินโดนี เซีย จีน และเวียดนาม
และเมื่อจําแนกเป็ นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขีย นนั้น พบว่า ทักษะการอ่านมี
อันดับของคะแนนความสามารถตํ่ากว่าทักษะอื่นๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ข้อมูล
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทย มีความจําเป็ นจะต้องพัฒนาระดับทักษะ ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะผูท้ ี่มีค วามสามารถในการใช้ภาษาต่ างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็ นภาษาสากล ย่อมได้เปรี ยบทั้งในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
ภายในประเทศ รวมถึงการออกไปหางานทํา ดังนั้น ประเทศไทยจําเป็ นต้องเร่ งพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา เพื่ อให้ก ้าวทัน ประเทศเพื่อ นบ้าน และก้า วทัน โลกต่ อไป จากข้อ มูล ดัง กล่ าวที่ ทัก ษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับตํ่ามากนั้น อาจมีสาเหตุจากการเรี ยนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับที่ ดังที่ คาร์เรลล์ และไอสเตอร์โฮลด์ (Carrell and Eisterhold, 1988) กล่าวไว้
ว่า สาเหตุสาํ คัญประการหนึ่งมาจากวิธีการสอนอ่านที่ไม่ถกู ต้อง เพราะในการสอนอ่าน ครู มกั เน้น
เฉพาะด้านความรู้ ทางภาษาของผูเ้ รี ยน และการทําความเข้าใจบทอ่านโดยอาศัยความรู้ ทางภาษา
เท่านั้น และสําหรับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ครู ผสู้ อนยังสอนอ่านโดยใช้วิธีการ
แปล และโอกาสในการฝึ กกิจกรรม เพื่อฝึ กภาษาของผูเ้ รี ยนยังน้อยอยู่ เนื่องจากปัญหาหลายประการ
เช่น จํานวนผูเ้ รี ยน สภาพห้องเรี ยน สื่ออุปกรณ์การสอน เนื้อหาของวิชาที่มากจนไม่เอื้อให้ผเู้ รี ยนได้
ฝึ กกิจกรรมทางภาษาได้มากเท่าที่ควร
การสอนภาษาต่ างประเทศในปั จ จุ บัน ได้หันมายึด แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ อย่างมีความหมาย
ได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่มีโอกาสพบได้จริ งในชีวิตประจําวัน โดยยังคงให้ความสําคัญกับ
โครงสร้ างไวยากรณ์ ดังที่ ลิต เติ ลวูด (Littlewood, 1983) กล่าวไว้ว่า แนวการสอนภาษาเพื่ อ
การสื่อสาร เป็ นแนวการสอนที่ไม่จาํ กัดความสามารถของผูเ้ รี ยนไว้เพียงแค่ความรู้ดา้ นโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เท่ านั้น แต่ สนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ย นได้มีโ อกาสพัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาทุ ก ทัก ษะ โดย
สัมพันธ์ความสามารถทางไวยากรณ์ เข้ากับยุทธศาสตร์การสื่อสารด้วย เนื่ องจากในชีวิตจริ งผูเ้ รี ยน
ต้องสัมผัสกับการสื่ อสารที่ใช้ภ าษาในรู ปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของ
วิดโดว์สนั ( Widdowson, 1979) ที่ว่าความสามารถในการเรี ยบเรี ยงประโยคมิใช่เป็ นความสามารถ
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ในการสื่อสาร การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ สามารถใช้ประโยคหลายๆ ชนิดในโอกาสต่างๆ กัน
เช่น การอธิบาย การแนะนํา การถาม-ตอบ การขอร้อง การออกคําสัง่ เป็ นต้น
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ตามคําจํากัดความของ ดักลาส บราวน์ (Brown,
1993) เสนอไว้ มีลกั ษณะ 4 ประการ ดังนี้
1. เป้ าหมายของการสอนเน้นที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่ อสาร และไม่
จํากัดอยูภ่ ายในกรอบของเนื้อหาภาษา หรื อไวยากรณ์
2. เทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมา เพื่อนําผูเ้ รี ยนไปสู่การใช้ภาษาอย่างแท้จริ ง
ตามหน้าที่ของภาษา และปฏิบตั ิจริ งโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด รู ปแบบของโครงสร้างภาษาไม่ใช่
เป้ าหมายหลัก แต่ตวั รู ปแบบเฉพาะของภาษาที่ทาํ ให้ผเู้ รี ยนสามารถสื่อสารได้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย
3. ความคล่องแคล่ว และความถูก ต้อง เป็ นสิ่ งที่ เสริ มอยู่ภ ายใต้เทคนิ ค การสื่ อสาร
บางครั้งความคล่องแคล่วอาจจะสําคัญมากกว่าความถูกต้อง เพื่อที่จะทําให้ผเู้ รี ยนนําภาษาไปใช้ได้
อย่างมีความหมาย
4. ในการเรี ยนการสอนตามแนวภาษาเพื่อการสื่ อสาร ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถใน
การสื่อสารอย่างเข้าใจ และสร้างสรรค์ภายในบริ บทที่ไม่เคยฝึ กใช้มาก่อน
จากแนวการสอนภาษาเพื่อสื่ อสารดังกล่าวทําให้เ กิ ด การสอนต่ างๆ 3 ขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้ (กรมวิชาการ, 2545)
1. ขั้น การนําเสนอเนื้ อหา (Presentation) เป็ นการเริ่ มต้น การเรี ย นรู้ มีก ารนําเสนอ
เนื้อหาใหม่ โดยจะมุ่งให้ผเู้ รี ยนได้รับรู้ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และรู ปแบบภาษาที่
ใช้ก ัน โดยทั่ว ไป รวมทั้งวิธีการใช้ภ าษาในด้านต่ างๆ และโครงสร้ างไวยากรณ์ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ควบคู่กบั การเรี ยนรู้กฎเกณฑ์
2. ขั้นการฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) เป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาที่ได้เรี ยนรู้ ไป
จากขั้นการนําเสนอในลักษณะของการฝึ กแบบควบคุม หรื อชี้นาํ โดยมีครู ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ ในการฝึ ก
ในการฝึ ก ขั้นตอนนี้เน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป็ นหลัก
3. ขั้น การใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร (Production) ในขั้น นี้ เป็ นขั้น ตอนที่ สํา คัญ
เนื่ อ งมาจากการฝึ กใช้ภ าษาเพื่อ การสื่ อ สารเปรี ยบเสมื อนการถ่ า ยโอนการเรี ยนรู้ ภ าษา จาก
สถานการณ์ ในขั้น เรี ยน ไปใช้ในสถานการณ์จ ริ งด้วยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นเพียงผูแ้ นะแนวทาง
เท่านั้น
แนวการสอนแบบ 3 PS นั้น ผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ กฝนความรู้ รู ปแบบภาษาที่เรี ยน โดย
ผูส้ อนบอกให้ผเู้ รี ยนทราบถึงความมุ่งหมายของการเรี ยนด้วยการเสนอบริ บทรื อสถานการณ์ แก่
ผูเ้ รี ยน หลังจากนั้น ใช้วิธีฝึกภาษาด้วยวิธีการฝึ กแบบควบคุม (Controlled Practice) โดยมีครู ผสู้ อน
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เป็ นผูน้ าํ การฝึ ก ในลักษณะที่เรี ยกว่า Mechanical Drills เพื่อให้ผเู้ รี ยนจดจํารู ปแบบของภาษา เน้น
ความถูกต้องของภาษาเป็ นหลัก บางครั้งเรี ยกการฝึ กแบบนี้ว่า การฝึ กซํ้าๆ (Repetition) ตามตัวอย่าง
จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถจดจํา และใช้รูปแบบนั้นได้ แต่ไม่เน้นในด้านความหมาย ดังนั้น การฝึ ก
แบบนี้ผเู้ รี ยนอาจเข้าใจ หรื อไม่เข้าใจความหมายของรู ปแบบภาษาที่ใช้ฝึกก็ได้ ดังนั้น การเรี ยนใน
ขั้นฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) ที่ผเู้ รี ยนต้องถ่ายโอนการเรี ยนรู้ ไปยังสถานการณ์จริ งนั้น จึงไม่ประสบ
ความสําเร็ จ ผูเ้ รี ยนไม่สามารถนําความรู้จากการฝึ กในห้องเรี ยนในรู ปแบบภาษาที่จาํ กัด ผูเ้ รี ยนไม่
เข้า ใจวัต ถุประสงค์ข องการฝึ ก และไม่มีโอกาสได้ใช้รู ปแบบของภาษานั้น ในสถานการณ์ จ ริ ง
การเรี ยนการสอนจึงได้เพียงแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น
สาเหตุดงั กล่าว อาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นเวลาหลายๆ ปี
แต่ ไม่สามารถใช้สื่อสารได้ ซึ่ งนัก การศึก ษาหลายๆ ท่ านได้วิเคราะห์หาวิธีก ารสอนที่ สามารถ
แก้ปัญ หาดังกล่าว และแนวการสอนภาษาในปั จจุบนั ที่นักวิจยั และนัก การศึกษาหลายๆท่านให้
ความสนใจว่าเหมาะสมกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในปั จจุ บนั เนื่ องจาก เป็ นวิธีก ารจัด
การเรี ย นรู้ ที่ใช้ภ าระงานเป็ นหลัก เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒนาการเรี ย น
การสอน และภาระงานที่นาํ มาใช้น้ ันตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน เนื้ อหาประกอบด้วย ส่ ว น
สําคัญ 3 ส่ วนคือ การใช้ภาษา คําศัพท์ และโครงสร้างยังไวยากรณ์ การสอนแบบนี้ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการสื่อสาร และกระบวนการทางปัญญา มุ่งให้ผเู้ รี ยนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่ อสาร
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และพัฒนาทักษะการคิด รู้จกั กระบวนการเรี ยนรู้และมีทกั ษะในการเรี ยน
การแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ภาษาได้อย่างต่อเนื่ อง (กรมวิชาการ, 2545) ซึ่งจะ
เห็น ได้ว่าการสอนที่เน้นภาระงานนั้น จะคล้ายการวิธีก ารสอนเพื่อการสื่ อสารที่ ประกอบด้ว ย 3
ขั้นตอน คือ Presentation, Practice และ Production เพียงแต่ว่าการสอนที่เน้นภาระงานนั้น มุ่งฝึ ก
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ภาษาอย่างมีเป้ าหมายที่ชดั เจน เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิภาระงานด้วยตนเอง ด้วย
การช่ ว ยเหลื อของกลุ่ม การฝึ กใช้ภ าษาในกิ จ กรรมภาระงานที่ ผูเ้ รี ย นสนใจ และมีค วามรู้ เดิ ม
เชื่ อมโยงให้เกิด ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมีครู ผูส้ อนเป็ นเพียงผูค้ อยแนะนํา และอํานวยความ
สะดวกในการทํากิจกรรมตามภาระงานที่ผเู้ รี ยนสามารถพบได้จริ งในสถานการณ์จริ ง และได้เรี ยนรู้
ภาษาเป้ าหมายจากการปฏิบตั ิภาระงาน
นักวิจยั และนักการศึกษาได้ศึกษาพบ ว่าวิธีการสอนที่ เน้นภาระงานนั้นมีผลทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ภาษาได้ ดังเช่น Jiraporn Sangarun (2004 :1) ได้ศึกษาค้นคว้า และพบว่า
วิธีการสอนที่เน้นภาระงาน (Task – based Instruction) นั้น ควรนํามาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย ซึ่ ง อาจเป็ นวิ ธีก ารสอนที่ เ หมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษ และเหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาที่ผเู้ รี ยนเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นระยะเวลานาน แต่ก็ยงั ไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก เป็ นการสอนที่ตรงกับการเรี ยนรู้ภาษาแม่ ซึ่งผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ การใช้ภาษา
จากสถานการณ์จริ ง
โดยที่ Ma Raixue (2006: 1) ได้กล่าวว่า การเรี ยนการสอนโดยเน้นภาระงานนั้น เป็ น
ความหวังของการขจัด ปั ญหา และข้อสงสัย ที่ มีต่ อการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษในแนวใหม่
Zhang (1999: 46) กล่าวว่า การสอนภาษานั้นทําให้ผวู้ ิจยั หรื อครู ผสู้ อนหลายๆ คนที่อุทิศตนใน
การค้น คว้า วิ ธี ก ารที่ เ สมือ นเป็ นการเชื่ อ มโยงระหว่ า งประโยชน์ ข องการใช้ภ าษา, รู ป แบบ,
ความหมาย, ขบวนการ และผลผลิตไว้ดว้ ยกัน และวิธีการสอนที่เน้นภาระงานก็คือ เครื่ องมือที่จะ
แสวงหาในสิ่งเหล่านั้นที่นกั วิจยั หรื อผูเ้ รี ยนต้องการ
ทั้ง Willis (1996) และ Ellis (2003) มีความคิดเห็นที่คล้ายกันว่า การเรี ยนการสอนที่
เน้นภาระงานนั้น ตัวของภาระงานจะส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการปฏิบตั ิ งาน ภาระงานจะ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผเู้ รี ยนในความสามารถในการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน ภาระงานจะช่วยให้ผเู้ รี ยน
ได้ฝึ กใช้ภ าษาในสถานการณ์ ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ สภาพความเป็ นจริ งมากที่ สุ ด ทํา ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การยอมรั บ ว่ า เขาได้เ รี ยนในสิ่ ง ที่ ต ้อ งการ และสามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ได้อ ย่า งแท้จ ริ ง
นอกจากนี้ Willis ยังได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้นภาระงานสามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนที่อ่อน
ได้ซ่อมเสริ มความเข้าใจในการใช้ภาษาที่ชดั เจน มีความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ้น กล้าที่จะใช้ภาษาใน
การปฏิบตั ิภาระงาน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นการสร้าง
บรรยากาศของการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Nunan (1989) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภาระงาน ที่สาํ คัญไว้คือ
1. เป้ าหมาย (Goal) หมายถึง กําหนดเป้ าหมายของภาระงานที่ผเู้ รี ยนสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละชิ้นได้
2. ข้อมูลป้ อนเข้า (Input) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการพูดหรื อจากสื่อการสอนต่างๆ
และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิภาระงาน
3. บทบาท (Role) หมายถึง บทบาทของครู และผูเ้ รี ยน ในการดําเนิ นงานให้บรรลุผล
สําเร็ จ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติภ าระงาน (Procedures) หมายถึง การกําหนดขั้นตอนและวิธี
ปฏิบตั ิในภาระงานต่างๆ
5. ผลงาน (Outcomes) หมายถึง ผลสําเร็ จของผลงาน ซึ่งมี 2 ประเด็น ได้แก่ ผลผลิต
หรื อผลงาน หรื อชิ้นงาน ที่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด และด้านกระบวนการคือ รู ปแบบของภาษา
และขั้นตอนของการปฏิบตั ิอย่างมีระบบ
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ซึ่งจะคล้ายกับที่ Rod Ellis (2003) ระบุองค์ประกอบของภาระงาน ได้แก่ เป้ าหมาย
(Goal), ข้อมูลป้ อนเข้า (Input), เงื่อนไข (Condition), การปฏิบตั ิภาระงาน (Procedure) และผลงานที่
คาดหวัง (Predict Outcome) ได้แก่ ผลผลิต (Product) และขั้นตอนการปฏิบตั ิ (Process)
โดยสรุ ป องค์ประกอบของภาระงานประกอบด้วยเป้ าหมาย ข้อมูลป้ อนเข้า บทบาท
ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง าน ผลงาน หรื อ ผลผลิต การจัด ชั้น เรี ยน และการประเมิน ผลงาน ดังนั้น
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน จึงเป็ นวิธีการสอนภาษาแนวใหม่ที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
ภาษาจากการใช้ภาษาในสถานการณ์เหมือนจริ ง เพื่อเป็ นการฝึ กทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ
สามารถนําความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริ ง ในสถานการณ์จริ ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากลักษณะสําคัญของการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน จะเห็นว่าเป็ นวิธีการสอนที่
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านจิตใจ และด้านสังคม กล่าวคือ การเรี ยน
การสอนที่เน้นภาระงาน มีผลทางจิตใจของผูเ้ รี ยน นัน่ คือเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนที่ดี เนื่ องจาก
การส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย เป็ นจริ ง และน่ าสนใจ รวมทั้งมีผลทาง
ความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน กล่าวคือ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างอิสระ ให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิด แก้ปัญหา
และรับผิดชอบปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีผลทางด้านสังคม ได้แก่ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน กระบวนการกลุ่ม และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อน
นอกจากนี้ การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน ยังช่วยในการส่งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์จริ ง มุ่งเน้นภาษาในระดับข้อความมากกว่าระดับประโยคมากกว่าไวยากรณ์ เน้น
ภาระงานที่ เสมือนจริ ง (Authentic) และมุ่งเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศูน ย์ก ลาง คุ ณ ลัก ษณะดังกล่าวล้ว น
สอดคล้องกับลักษณะการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Sheppard and Stoller, 1995:
10) ดังนั้น กิจกรรมภาระงานจึงเป็ นวิธีการสอนที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้สมั ผัสกับการเรี ยนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริ ง
สํา หรั บ การเรี ยนการสอนด้า นคหกรรมศาสตร์ ใ นประเทศไทยนั้น มี ก ารพัฒ นา
ยกระดับการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานในระดับสากล ที่สามารถก้าวไปยังโลกตะวันตกได้ ซึ่ง
Rhea Shields และ Anna K William ได้กล่าวไว้ว่า การเรี ย นการสอนด้า นคหกรรมศาสตร์ น้ ัน
สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนคหกรรมศาสตร์ จากแบบเดิมๆ ไปสู่งานอาชีพที่หลากหลาย และ
สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม (Shields and Anna K. William, 1988) ซึ่งในยุค
ปั จจุบนั ที่มีก ารแข่งขัน การสูง ในทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ จึงเป็ นความจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่ผเู้ รี ยนต้องพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ได้แก่การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน อันเป็ นเหตุผลสําคัญทั้งในการศึกษาและประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพราะเป็ น
ทักษะที่ จาํ เป็ นในการใช้ศึก ษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็ นการอ่านตํารา และเอกสารภาษาอังกฤษที่
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เกี่ ยวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ หรื อใช้ภ าษาอังกฤษในการสื่ อสารกับเจ้าของภาษา หรื อชาว
ต่างประเทศ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้สอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ นั้นนอกจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว ยังมีวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ คซึ่งเป็ นภาษาอังกฤษ
ที่สอนเพื่อวัต ถุประสงค์เฉพาะ (English for specific purpose) เป็ นการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
การอ่านเอกสาร ข้อมูลในสาขาอาชีพ คําศัพท์ในบทอ่านที่พบจึงมักเป็ นคําศัพท์เทคนิ ค (Technical
term) เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งสร้างปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนที่ไม่สามารถอ่าน และทําความเข้าใจกับเนื้ อหาใน
เรื่ องที่อ่านได้ แต่มีความจําเป็ นที่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ตอ้ งศึกษาในวิชานี้ และการออกแบบ
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รี ย นสาขาวิชาเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จึ งควรเป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล รวมทั้ง เตรี ยมความพร้อมให้
ผูเ้ รี ยนเพื่อศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีส่ว นร่ วมในกระบวนการ
เรี ย นการสอน โดยกิ จกรรมกลุ่ม และกิ จ กรรมคู่ รวมทั้งสนับสนุ นสื่ อ อุปกรณ์ ภาระงาน และ
เอกสารจริ ง นอกจากนี้ ผูส้ อนที่อาจจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาควรที่จะขอความร่ วมมือกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการเตรี ยมเนื้ อหา และกิจกรรมในการเรี ย น
การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รี ยนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
แต่ จ ากการที่ ผวู้ ิจ ัยได้ทาํ หน้าที่ อาจารย์ผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษในคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มาเป็ นเวลา 16 ปี และได้มีโอกาสได้รับข้อมูลในการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
จากการได้ร่วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การสาธิตผลงานด้านคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาที่
จัดแสดงให้กบั ผูช้ มที่เป็ นทั้งคนไทย และชาวต่างประเทศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็ นเวลา
หลายๆครั้ง จึงพบว่า ผูเ้ รี ยนขาดทักษะในการสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน ไม่สามารถอธิบาย
หรื อบรรยายผลงาน ที่ จ ัด แสดงเพื่อให้ชาวต่ างชาติ ได้ชื่นชมในฝี มือ และความสามารถอัน เป็ น
เอกลักษณ์เป็ นที่สนใจของศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ จากการสังเกต และสอบถามอาจารย์ผสู้ อน
ภาษาอังกฤษ และอาจารย์ผสู้ อนคหกรรมศาสตร์ และนัก ศึกษา พบว่า ผูเ้ รี ยนขาดทักษะในด้าน
คําศัพท์ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ ไม่สามารถพูดแนะนํา อธิบายวิธีการทําในงานต่างๆได้ ไม่มี
ทักษะในการอธิบายขั้นตอนการทํางาน ชิ้นงาน ทําให้ขาดความมัน่ ใจในการสื่ อสาร อีกทั้งยังไม่มี
โอกาส หรื อสถานการณ์ที่จะฝึ กการอธิบายหรื อบรรยายวิธีการทํา หรื อการสาธิต ในชั้นเรี ยนเพราะ
ไม่มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาการเรี ยนคหกรรมศาสตร์ กับการเรี ยนภาษาอังกฤษ เมื่อนักศึกษาเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษก็เนื้อหาในด้านไวยากรณ์ กลวิธีการอ่าน การสนทนาในชีวิตประจําวันการบรรยาย
วัตถุส่ิงของทัว่ ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจงเรี ยนรู้ ในเนื้ อหา และงานเฉพาะด้านคหกรรมศาสตร์ เป็ นต้น
จึงไม่ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในงานคหกรรมศาสตร์
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การเรี ยนการสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เป็ นสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีเป้ าหมายในการฝึ กอบรมให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็ นคนเก่ ง คนดี มีทกั ษะในวิชาชีพที่ พร้ อมจะออกไปประกอบอาชีพในระดับ
มาตรฐานสากล สร้ า งรายได้ใ ห้ก ับ ตนเอง และครอบครั ว ตลอดจนเป็ นคนที่ มี คุ ณ ภาพของ
ประเทศชาติ ในปัจจุบนั คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตเข้าสู่โลกของแรงงานมากมาย
มีการพัฒนาการเรี ยนการสอน การเผยแพร่ ผลงานสู่ระดับสากล มีงานวิจยั ในสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการยอมรับ และเผยแพร่ ตามหนังสื อหรื อสถาบันต่างๆ อย่างเป็ นที่รู้จกั จึงเป็ นสาเหตุ ที่
จํา เป็ น และสํา คัญ เป็ นอย่างยิ่ง ที่ จ ะต้อ งพัฒ นาวิ ธี ก ารเรี ยนการสอน ให้ร องรั บกับ เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบันในการยกระดับของการเรี ยนการสอน ด้านคหกรรมศาสตร์ ใน
ระดับที่มีมาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับ และสามารถเผยแพร่ ผลงานได้อย่างมีความน่ าเชื่อถือ เป็ น
สถาบันการศึกษาแห่ งหนึ่ งที่สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านคหกรรมศาสตร์ และเป็ นสถาบัน
แห่งโลกอาชีพ
ในปัจจุบนั นี้ งานด้านคหกรรมศาสตร์ ได้รับความสนใจ และสามารถพัฒนาถึงระดับ
การนําเสนอในต่างประเทศ ที่ชื่นชมในความงามความประณี ตของศิลปของความเป็ นไทย รั ฐบาล
มีนโยบายในการสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก คณะครู อาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาส
ในการนําเสนอผลงาน และฝี มือในงานคหกรรมศาสตร์ มากมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ผลงานที่นาํ เสนอนั้น แสดงออกถึงทักษะความสามารถ ความสวยงาม ความประณี ต แต่การเรี ยน
การสอนในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ จาํ เป็ นที่ตอ้ งปลูกฝังทักษะที่สาํ คัญ นอกจากทักษะในด้านวิชาการ
ได้แก่ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปั จจุบนั ให้ประสบความสําเร็ จ
ผูเ้ รี ยนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาํ คัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่น และการปรับตัว การริ เริ่ มสร้างสรรค์
และเป็ นตัว ของตัว เอง ทัก ษะสังคม และสังคมข้ามวัฒ นธรรม การเป็ นผูส้ ร้ า ง หรื อผูผ้ ลิ ต
(Productivity) และความรับผิด ชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ภาวะผูน้ ําและความรั บผิด ชอบ
(Responsibility) ดังนั้น เพื่อให้งานด้านคหกรรมศาสตร์ ได้พฒั นาให้มีค วามเป็ นสากลมีผลงานที่
สร้างสรรค์ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะด้านชีวิตและอาชีพ ผูว้ ิจยั จึงมีความคิดที่จะออกแบบ กิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ควบคู่กบั
ทัก ษะการใช้ภ าษาอังกฤษให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อผูเ้ รี ย น และให้ผูเ้ รี ยนเห็ น คุ ณ ค่ า ของการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ ที่สามารนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนในสาขาวิชาของตน และสามารถนําไปใช้ใน
การทํางานในอนาคตได้
นอกจากนี้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนเกิดความคิด
สร้างสรรค์แล้ว การจัด กิจกรรมการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รี ยน สาขาเทคโนโลยี
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คหกรรมศาสตร์น้ นั ควรเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริ งหรื อเสมือนจริ ง เป็ นข้อมูลหรื อ
สิ่งที่ผเู้ รี ยนมีประสบการณ์ตรง และมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน ซึ่งจะเกิดเป็ นแรงจูงใจใน
การเรี ย น เพราะผูเ้ รี ยนได้เรี ย นในสิ่ งที่ เกี่ ย วข้องกับตนเอง มีค วามรู้ สึก ว่าตนเองมีส่ว นร่ ว มใน
กระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นการเรี ยนการสอนที่ให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยนหรื อ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริ ง มีการจัดกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมคู่ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกัน
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ภาษาจริ งจากการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ จากการกระทํา
ซึ่งพบว่า คุณลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับคุณลักษณะของกิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน ที่เน้น
การเรี ยนภาษาจากการปฏิ บัติ ภ าระงานในสถานการณ์ จ ริ ง ที่ ส ามารถนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
สถานการณ์อื่นๆ ได้ ดังนั้น การเรี ยนการสอนที่เน้น ภาระงาน จึงเป็ นวิธีสอนหนึ่ งที่ เหมาะสม
สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษได้
นอกจากนี้ ด้ว ยคุณ ลัก ษณะของการเรี ยนการสอนทางด้านคหกรรมศาสตร์ ที่ เป็ น
การเรี ยนการสอนสาขาอาชีพ ผูเ้ รี ยนเกี่ยวข้องกับการฝึ ก และพัฒนาความรู้ ความสามารถในงาน
ปฏิบตั ิ ที่จะเน้นมากกว่าความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เน้นการสาธิต การนําเสนอ บรรยาย
อธิบายผลงาน ประกอบกับการแสดงผลงาน ผูว้ ิจยั จึงมีความคิดว่า นอกจากวิธีการสอนที่ให้ผเู้ รี ยน
เกิ ดการเรี ย นรู้ จ ากงานที่ ปฏิบัติแล้ว ยังควรที่จ ะมีค วามรู้ ค วามสามารถในการค้น คว้าหาความรู้
เพิ่มเติม มีทกั ษะความสามารถในการแก้ปัญหา ได้พฒั นากระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์
ความรู้ในทักษะวิชาชีพ และการใช้ภาษาควบคู่กนั ในประสบการณ์จริ งที่ผเู้ รี ยนต้องเผชิญได้ และมี
ทักษะความสามารถในการนําเสนอผลงานควบคู่กบั ผลงานที่สวยงามเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลงานให้ดู
น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะสามารถที่จะนําเสนอในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีดงั กล่าว
คือวิธีการสอนแบบโครงงาน (Project – Based Instruction) เนื่องมาจาก การสอนโดยโครงงานนั้น
เป็ นวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยนสาขาวิชาชีพ ที่มีการปฏิบตั ิช้ินงาน หรื อโครงงาน และใน
เนื้ อหาวิชาที่ ควรนํามาใช้ในการสอนให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ซึ่งเป็ น
รู ปแบบที่สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่นเดียวกับ การสอนที่เน้นภาระงาน โดยมีรูปแบบการสอน
ที่พฒั นาองค์ความรู้ และทักษะผ่านภาระงาน ซึ่งจะกระตุน้ ความอยากรู้ อยากเห็น ของผูเ้ รี ยน และ
เกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยใช้คาํ ถามสําคัญเป็ นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรี ยนรู้ โดย
ที่โครงงานนั้น ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเ้ รี ยน
การสอนแบบโครงงาน จึงเป็ นวิธีการสอนหนึ่ งที่สามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนใน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้
นอกจากนี้ ภาระที่สําคัญอย่างหนึ่ งของผูส้ อน และสถาบันการศึก ษาในปั จจุบนั นี้
คือการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) ทิลลิ่ง และเฟเดล (Tilling and Fadel,
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2009: 175 - 177) ได้สรุ ปทักษะที่สาํ คัญ ซึ่ งเป็ นทัก ษะแห่ งอนาคตใหม่ของผูเ้ รี ย นไว้ดว้ ยกัน 7
ทักษะ หรื อเรี ยกว่า “7Cs Skills” ประกอบด้วย 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา (Critical
thinking and Problem solving) 2) ทัก ษะการติ ดต่ อสื่ อสาร การให้ข ้อมูล และการใช้สื่อต่ างๆ
(Communications, Information and Media Literacy) 3) ทักษะการทํางานแบบร่ วมมือกัน การทํางาน
เป็ นคณะ และภาวะผูน้ าํ (Collaborative, Teamwork, and Leadership) 4) ทักษะการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) 5) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และไอซีที (Computing and ICT
Literacy) 6) ทักษะด้านอาชีพ และความมีวินยั ในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Career and Learning SelfReliance) 7) ทักษะความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural understanding) และทักษะพื้นฐาน
อีก 3 ทักษะหรื อเรี ยกว่า “3Rs” ประกอบด้วย คือ 1) ทักษะการอ่าน (Reading) 2) ทักษะการเขียน
(’Riting หรื อ Writing) 3) ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ (’Rithmetic หรื อ Arithmetic) จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นเป็ นทักษะแห่ งการเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูเ้ รี ยนที่จะ
ก้าวสู่โ ลกของการทํางานภายหลังจากสําเร็ จ การศึกษาแล้ว ดังนั้น การที่สถาบัน การศึกษา และ
ผูส้ อนจะให้การศึกษาเฉพาะวิชาการคงไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในศตวรรษใหม่น้ ี
รอน แบรนด์ (Brandt, 2011: 19) กล่าวว่า ความพยายามที่จะคาดหมายความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนในอนาคต ไม่ใช่เรื่ องที่ทาํ ตามกระแส แต่เป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นต้องทํา ซึ่งสิ่ งที่ควรพิจารณา
คือต้องดูว่าความต้องการที่จะปลูกฝังทักษะใหม่น้ ี เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่ได้อย่างไร และสองคื อ
หาวิธีการที่จะสอนสิ่ งนั้น ควบคู่ไปกับเนื้ อหา และหาวิธีการที่จะนําไปสู่การปฏิบตั ิ การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 จึ งควรมีลกั ษณะที่สอดคล้องกับความต้องการที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ ง
กรอบแนวคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 ทักษะที่สาํ คัญในศตวรรษที่ 21

13
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดผลลัพธ์ท้ งั ในแง่ความรู้ ของวิชาแกน และทักษะใน
ศตวรรษใหม่ ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าจําเป็ นอย่างยิ่งในโลกของการทํางาน และ
การศึกษาขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยเตรี ยมความพร้อมให้ผเู้ รี ยนได้รู้จกั คิด เรี ยนรู้ ทํางาน
แก้ปัญหา สื่อสารและร่ วมมือทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิผลไปตลอดชีวิต ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
เป็ นทัก ษะที่น ายจ้างคาดหวังว่า สถาบัน การศึก ษาจะปลูก ฝังให้บัณ ฑิต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ก ับ
ผูเ้ รี ยน และทําประโยชน์ให้กบั สถานประกอบการ หรื อองค์กรได้มากขึ้น
ในกรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 เคน เคย์ ประธานภาคีเพื่อทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวถึง ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ว่าเป็ นทักษะที่ทาํ ให้ผเู้ รี ยนเกิด
ความโดดเด่นกว่าคนอื่น เดวิด ดับเบิลยู, จอห์นสัน และโรเจอร์ ที จอห์นสัน (Johnson, D.W., &
Johnson, R.T., 2005) กล่าวว่า ความท้าทายของระบบการศึก ษาในแต่ละประเทศ คื อการผลิต
ผูป้ ระกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ประเทศชาติตอ้ งแน่ ใจว่าระบบการศึกษาที่มีอยู่ สามารถทํา
ให้ผเู้ รี ยนกลายเป็ นบุ คคลที่สร้างสรรค์ และทํางานเก่ง จึงเป็ นภาระหน้าที่ ของสถานศึกษาที่ตอ้ ง
สอนให้ผเู้ รี ยนเป็ นนักสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในความหมายของ เดวิด ดับเบิลยู, จอห์น
สัน และโรเจอร์ ที จอห์นสัน นั้นหมายถึง ความสามารถในการสร้าง หรื อประดิษฐ์ส่ิงที่เป็ นต้นแบบ
หรื อคิดวิธีการ และทางแก้ปัญหาที่มีเอกลักษณ์
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา และสังเคราะห์แนวคิด และวิธีการสอนแบบโครงงาน พบว่า การเรี ยนรู้
ที่เน้นโครงงานเป็ นฐานนั้น มีพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี การสร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้ น งาน (Constructionism)ซึ่ ง ทฤษฏี (Constructionism) เป็ นทฤษฏี ที่ มี พ้ื น ฐานมาจากทฤษฏี
พัฒนาการทาง สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เช่นเดียวกับ ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism)
ผูพ้ ฒั นาทฤษฏีน้ ีคือ ศาสตราจารย์ซีมวั ร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert ) แนวความคิดของทฤษฏีน้ ี คือ
การเรี ยนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเอง และด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน หากผูเ้ รี ยนมีโอกาส
ได้สร้างความคิด และนําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จะทําให้เห็นความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน และเมื่อผูเ้ รี ยนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาใน
โลก ก็หมายถึง การสร้ างความรู้ ข้ ึ น ในตนเองนั้น เองความรู้ ที่ผเู้ รี ย นสร้ างขึ้ น ในตนเองนี้ จะมี
ความหมายต่ อผูเ้ รี ย น จะอยู่ค งทน ผูเ้ รี ย นจะไม่ลืมง่ าย และจะสามารถถ่า ยทอดให้ผูอ้ ื่น เข้าใจ
ความคิดของตนเองได้ดี นอกจากนั้น ความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้ ยังจะเป็ นฐานให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้าง
ความรู้ ใหม่ต่ อไปอย่างไม่มีที่สิ้น สุ ด (สํานัก งานโครงการพิเศษ สํานัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1-2 อ้างในทิศนา แขมมณี , 2547: 96-98)
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นอกจากนี้ การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และการสอนที่เน้นโครงงานเป็ นฐานนั้น
มีแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนการสอนร่ วมสมัย ที่มุ่งเน้นการทํางานร่ วมกันของผูเ้ รี ยน (Collaborative
Learning) การยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ก ลางของการเรี ย น (Student – Centered) ให้ค วามสําคัญ กับ
การสร้างความรู้ดว้ ยตัวของผูเ้ รี ยนเอง (Cognitive Development Constructivism) ให้ความสําคัญกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาที่สอง (Affective Filter hypothesis) ให้ความสําคัญกับข้อมูลนําเข้า
(Input) และผลงาน (Output) และปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยน (Interaction hypothesis) ดังที่ เลกูทด์
และโธมัส (Legutke and Thomas, 1991: 157-158) ว่าการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานนั้น เป็ น
การนําแนวคิด ในการจัดหลักสูตร 2 รู ปแบบด้วยกันคือ หลักสู ตรเน้นปฏิบตั ิงาน (Task – Based
Curriculum) และหลักสูตรเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student- Centered Curriculum) ที่นักการศึกษา
คื อ ดิ วอี้ (Dewey) และ คิ ลแพททริ ค (Kilpatrick) ได้ว างพื้น ฐานทั้ง แนวคิ ด ทฤษฎี และแนว
การปฏิบตั ิไว้ สําหรับ ริ ชาร์ ด และแพลทส์ (Richards and Platts, 1997: 296) กล่าวไว้ว่า การสอน
ภาษาอังกฤษแบบโครงงานนั้น เป็ นการดําเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่งเสริ มการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมือ (CoOperative Learning) สะท้อนให้เห็นความสําคัญของการสอน ที่มุ่งเน้นการสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (Student – Centered Teaching) และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ตามสภาพ
จริ ง การเรี ยนการสอนที่เน้นโครงงาน เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่ทา้ ทายให้ผเู้ รี ยนสื บค้น และกระตุน้
ให้เกิดการเรี ยนรู้ ในห้องเรี ยนให้มากขึ้น สามารถบูรณาการกับสาระวิชาอื่นๆ ได้ และเมื่อผูเ้ รี ยน
สามารถเกิดการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ ภาระงานแล้ว จึงควรที่จะพัฒนาทักษะการคิดควบคู่กนั ไป
เพื่อให้เกิดเป็ นโครงงานที่ทา้ ทาย และน่าสนใจในการเรี ยนมากขึ้น
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุ ปได้ว่าการเรี ย นการสอนที่ พฒั นาขึ้น โดยมีแนวคิ ด
และทฤษฎีพ้ืนฐานของการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงานเป็ นฐานนั้น สามารถบูรณาการวิธีการ
สอนทั้ง 2 ทฤษฎี และทักษะที่สาํ คัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ไว้ดว้ ยกัน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
การสอนที่เน้นภาระงาน ควบคู่กบั การเรี ยนรู้การปฏิบตั ิ โดยนําภาษาเป้ าหมาย ( Language Focus)
ในการวางแผนการดําเนินงานการนําเสนองาน และการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ และมีวิธีการ
ประเมิน ผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น อีกทั้ง เพื่อพัฒนาวิธีก ารสอนที่ช่วยให้การสอน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้
ว่างานวิจยั ฉบับนี้ สามารถพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะในการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญ เพื่อศตวรรษที่ 21
ได้อย่างชัดเจน
ด้ว ยเหตุ ผลดังกล่าว ผูว้ ิจ ัย จึ งเลือกใช้วิธีการสอนแบบการเน้น ภาระงาน และสร้ าง
บทเรี ย นภาษาอังกฤษเทคนิ ค ที่ มีเนื้ อหาทางด้า นคหกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นเนื้ อ หาประกอบ
การเรี ยนการสอนที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถในการอ่าน ให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในการอ่าน
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ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ทัก ษะการอ่า นภาษาอังกฤษในชี วิ ต จริ ง ได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบกับนําความรู้ความเข้าใจจากการอ่านภาษาอังกฤษ มาพัฒนาความสามารถในการค้นคว้า
ข้อมูลความรู้ การวางแผนการทํางาน สร้างงานที่มีความน่าสนใจให้เกิดขึ้น ด้วยความสามารถ ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน คหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา ในคณะ
วิชาเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ได้ต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค โดยการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มีแนวคิดหลักที่ประกอบด้วย
1. หลักการ แนวคิดการวิจยั และพัฒนา R & D (Research and Development) และ
การวิจยั เชิงผสมผสานวิธี (Mixed Methodology)
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R & D) เป็ นการศึกษาที่เป็ นทั้ง
การวิจยั พื้น ฐาน (Basic Research) และการวิจยั ประยุก ต์ (Applied Research) มีจุด มุ่งหมายใน
การออกแบบนวัตกรรมหรื อสิ่ งผลิตใหม่ๆ (Vogt, 2005: 276) การศึกษาในส่ วนที่เป็ นการวิจ ัย
พื้นฐานนั้น เป็ นการศึกษาวิจยั ที่มุ่งหาความรู้ความจริ งเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ในการหา
ความรู้ทางวิชาการ ส่วนการศึกษาที่เป็ นการวิจยั ประยุกต์ เป็ นการศึกษาที่มุ่งการนําผลการวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ (มาเรี ยม นิลพันธุ,์ 2552: 10)
การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็ นการวิจยั ซึ่งผสานวิธีการ
วิจยั ทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ เป็ นการประยุกต์ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริ งที่
สามารถนํามาใช้ผสมผสาน เพื่อเพิ่มเติมจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้ครอบคลุม และสอดคล้องกับธรรมชาติของประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการสื บค้น
และสภาวการณ์ เงื่ อนไขของกระบวนการสื บค้น ประเด็น ปั ญหานั้น ในการทําวิจ ัยและพัฒ นา
โดยทัว่ ไป นัก วิจยั มักใช้การผสมผสานวิธีก ารเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เช่น ใช้ในการวิจยั เชิ ง
สํารวจในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ น สําหรับการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลในขั้นของการทดลอง
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นต้น นักวิจยั ที่เลือกใช้การวิจยั ทั้งสองรู ปแบบ เนื่ องมาจากคุณลักษณะ
ของงานวิจยั ทั้งสอง สามารถทําให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็ นไปตามความ
ต้องการจําเป็ นของผูใ้ ช้ หรื อสังคม อันเป็ นจุดเน้นสําคัญของการวิจยั และพัฒนา (องอาจ นัยพัฒน์
2549: 11, 2551: 233-234) แครสเวลล์ (Creswell) กล่าวว่า วิธีวิจ ัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed
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Methodology) นั้น การผสมผสานวิธีเกิดขึ้นภายในขั้นตอนของการวิจยั หรื อเกิดในขณะการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Creswell
2002: 210)
2. แนวคิ ดทฤษฎี ในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ ผวู้ ิจยั ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบจําลองการออกแบบการเรี ยนการสอน ADDIE Model ของครู ส (Kruse,
2007: 1) การออกแบบการสอนเชิงระบบของ ดิกส์ แคเรย์ และ แคเรย์ (Dick, Carey and Carey,
2005: 1-8) การออกแบบการสอนของ ซีลและกลาสโกลว์ (Seels and Glasgow Model, 1990)
ร่ ว มกับแนวคิ ด การวิจ ัยและพัฒนา (research and development) สังเคราะห์เป็ นขั้น ตอนของ
การศึกษาเพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การดําเนินพัฒนา และหาประสิทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงานและโครงงาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. พัฒนา และหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน และกิจกรรมการอ่านเน้น
ภาระงานและโครงงาน
2. พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัด การเรี ยนการสอน
และกิ จ กรรมการอ่ านที่ เน้น ภาระงานและโครงงาน แบบทดสอบวัด ความเข้า ใจในการอ่ า น
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ที่สร้างขึ้น
3. แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ การเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน
ประกอบด้วย 10 แนวคิดทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) เชื่อว่ามนุ ษย์
สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวได้ดว้ ยตัวเอง เพราะมนุษย์มีศกั ยภาพในการสร้าง
ความรู้จากประสบการณ์ที่เป็ นจริ ง 2) สมมติฐานสิ่งนําเข้า (Input Hypothesis) ของ (Krashen, 1982)
การเรี ยนรู้ภาษาของมนุษย์เกิดได้จากการเข้าใจข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ โดยมนุ ษย์จะพัฒนาจาก
ระดับความรู้ที่มีอยูข่ ้ ึนถัดไปอีกหนึ่งขั้นตามลําดับธรรมชาติ นัน่ คือ i plus 1 ดังนั้น ในการรับรู้ภาษา
ที่สองนั้น หากปั จ จัย รับเข้ามีเพียงพอ และเป็ นปั จจัยที่ สามารถเข้าใจได้ 3) สมมติ ฐานตัวกรอง
ความรู้สึก (Affective Filter Hypothesis) ของแครชเชน (Krashen, 1982) กล่าวว่า การรับรู้ ภาษาที่
สอง ตัวกรองความรู้สึก (Affective Filter) หรื อตัวสกัดกั้นทางจิตวิสัย จะมีบทบาทเสมือนม่านกั้น
หรื อตัวกรองการรับรู้ ภาษาของผูเ้ รี ยน โดยหากตัวกรองดังกล่าวมีต่าํ หรื อน้อย ปั จจัยรับเข้าทาง
ภาษาก็จะเข้ามาถึงสมองส่ ว นกลไกการรั บภาษา (LAD: Language Acquisition Device) และ
กลายเป็ นความสามารถในการรับรู้ภาษา ในทางตรงกันข้าม หากตัวกรองการรับรู้ ภาษาของผูเ้ รี ยน
มีสูง ปั จจัยนําเข้าทางภาษาก็จะถูกสกัดกั้น ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสมองส่ วนกลไกการรับภาษา
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(LAD: Language Acquisition Device) ดังนั้น ปั จจัยนําเข้าทางภาษา (Input) จึงถือเป็ นปั จจัยที่เป็ น
ตัวแปรสาเหตุอนั ดับแรก ในการรับรู้ภาษาที่สอง ขณะที่ตวั แปรด้านตัวกรองความรู้สึก (Affective
Filter) เสมือนเป็ นทางเดินที่ นาํ ปั จจัยรับเข้าทางภาษาไปถึงยังสมองผ่านส่ วนกลไกการรับภาษา
(LAD: Language Acquisition Device) 4) สมมติฐานปฏิสมั พันธ์ (Interaction Hypothesis) ของลอง
(Long, 1981, 1996) พิคา (Pica, 1987) กลาสกับเวรอนนี ส (Gass and Varonis, 1994) และ แมกกี
(Mackey, 1999) พบว่า ความพยายามที่ผเู้ รี ยนใช้ในการสร้างความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิสัมพันธ์
หรื อการสื่อสารไม่ว่าด้วยการพูดซํ้า การพูดเพื่อยืนยันความมัน่ ใจ การพูดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
หรื อการพูดขอให้ขยายความกระจ่าง มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการเรี ยนรู้ภาษา กล่าวคือ เป็ นการทําให้
แน่ใจว่าผูเ้ รี ยนได้ปัจจัยรับเข้าบวกเพิม่ ขึ้นอีก 1 ขั้น (i plus 1) การได้มีส่วนร่ วมในการสื่ อสารหรื อ
ปฏิสมั พันธ์ทางภาษาจะช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู้ ภาษาที่สอง 5) สมมติฐานส่ งออก (Output
Hypothesis) ของสเวน (Swain, 1999) กล่าวว่าปั จ จัยนําเข้า (Input) เพีย งอย่างเดี ยวเท่ านั้น ยังไม่
เพียงพอต่อการรับรู้ภาษา การเรี ยนรู้ภาษาหรื อการรับรู้ภาษาจะปรากฏผลผลิตของปริ มาณการรับรู้
หรื อผลผลิตทางภาษาที่เกิดขึ้น (Output) แนวคิดดังกล่าว เน้นให้เห็นว่าการรับรู้ภาษาที่สองนั้น หาก
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝน การผลิตถ้อยคําในภาษาที่สองจากกิจกรรม จะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่ว
ในการใช้ภาษา ข้อมูลทางภาษาที่ผลิตออกมาจากกิจกรรมนั้น ผลักดันผูเ้ รี ยนเกิดความตระหนักถึง
ปั ญหา หรื อช่ องว่างของภาษาใหม่ที่เรี ย นรู้อนั เกิ ดจากการสังเกต หรื อกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทดสอบโครงสร้างและ
รู ปแบบของภาษาใหม่ ผูเ้ รี ยนจะสามารถพัฒนาการรั บรู้ ภาษาที่สองได้ 6) ทฤษฎีว ฒ
ั นธรรมเชิ ง
สังคมของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86 – 87) เชื่อว่าบุคคลสามารถสร้างกระบวนการจําสิ่ งที่
ตนเองรับรู้ได้ เช่น ภาษา กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ เป็ นสื่ อกลาง (Mediator) ให้
ระลึกถึงสิ่งนั้นๆ ได้ ซึ่งความจําของบุคคลนี้จะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึก และกระบวนการคิดของ
เขา เมื่อรับรู้สิ่งเร้าใหม่การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อม
ทางสังคม และวัฒนธรรม จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ ของบุคคล ในการเรี ยนภาษา
ที่สอง ผูส้ อนจะทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทุกรู ปแบบ ซึ่ง
จะช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาภาษาและทักษะทางวัฒนธรรม 7) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวสื่ อสาร (Communicative language teaching) (CLT)) คือ แนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้
ทางภาษา (Linguistic knowledge) ทัก ษะทางภาษา(Language skill) และความสามารถใน
การสื่ อสาร (Communicative ability) 8) แนวคิด เกี่ย วกับการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมือ (Co-operative
Learning) ของ Slavin (1995); Johnson and Johnson (1997); ทิศนา แขมมณี (2547) กล่าวว่า
เป็ นการจัดการเรี ย นรู้ ที่ทาํ ให้สมาชิ กของกลุ่มซึ่ งมีค วามรู้ ความสามารถต่ างๆ กัน เข้ามาทํางาน
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ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รับผิดชอบการทํางานร่ วมกัน เพื่อให้งานกลุ่มประสบ
ความสําเร็ จ โดยสมาชิก ในกลุ่มต้องกระตุ ้นและช่ วยเหลือกัน ในการเรี ยนรู้สู่ เป้ าหมายของกลุ่ม
9) การสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ(English for Specific Purposes) เป็ นการสอนโดยใช้
ภาษาเป็ นเครื่ องมือเพื่อรับรู้ และเชื่อมโยงศาสตร์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ กับความรู้ ทางภาษา
และ 10) การจัดการเรี ยนโดยใช้เนื้อหาเป็ นสื่อ (Content Based Instruction) หมายถึง การสอนที่นาํ
เนื้ อหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการสอนภาษา ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ แบบ
องค์รวม
กรอบแนวคิด การวิจ ัยครั้งนี้ ผูว้ ิจ ยั ได้ใช้เป็ นแนวคิด ในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ย น
การสอนภาษาอังกฤษเทคนิค โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิด สร้างสรรค์ สําหรับนักศึก ษาปริ ญญาตรี สามารถสรุ ป
แนวคิดสําคัญที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบได้เป็ นแผนภาพ ดังนี้
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ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปั ญหาและประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
โครงสร้างความรู้ภายใน
ของมนุษย์มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันอยู่ สามารถนําความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่ง
ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่เดิม หน้าที่ของโครงสร้างความรู้น้ ี
คือ การรับรู้ขอ้ มูลเพราะการรับรู้ขอ้ มูลเป็ นการถ่ายโอนเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เข้ากับเนื้อหาเดิม
ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ ภาษาทีส่ อง สมมติฐาน ประการของ
กล่าวว่าผูส้ อนต้องจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อต่างๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจสิ่ งที่
ป้ อนเข้าไป
เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนจาก ไปสู่
หมายความว่า
พัฒนาจากสิ่ งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ต่างๆ จากใน
หนังสื อ ความรู ้รอบตัวและบริ บทต่างๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจ การที่ผเู ้ รี ยนจะ
สามารถแสดงออกซึ่งภาษาที่สองได้น้ นั มาจากระบบคือระบบที่เรี ยนรู ้แบบ
ซึมซับ
และระบบที่ตอ้ งใส่ ใจการเรี ยนรู ้ )
การเรี ยนรู ้แบบซึมซับเป็ นการเรี ยนรู ้แบบไม่ต้งั ใจ แต่เนื่องจากอยู่
ในสภาพแวดล้อมทางภาษามากขึ้นและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ทางภาษามากขึ้น การเรี ยนรู ้แบบซึมซับนี้คล้ายก ับการเรี ยนรู ้ที่เด็กเริ่ มเรี ยน
ภาษาที่หนึ่ง ก ับการสนทนาที่เป็ นธรรมชาติและมีความสําคัญ โดยที่ผูเ้ รี ยน
ไม่ได้ใส่ ใจที่จะนํากฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์มาใช้ในการพูดแต่จะสนใจ ใน
ประโยชน์ในเนื้อหาของการสื่ อสารมากกว่า

การสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พาะ

การสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์
เฉพาะ เป็ นการสอนโดยใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมื อเพื่อรับรู ้ศาสตร์
นั้น ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอาชี พ เช่ น ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่อ งเที่ ย ว ภาษาอัง กฤษเพื่ อ งานเลขานุ การภาษาอัง กฤษเพื่ อ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษการโรงแรม ในการเรี ยนภาษามิใช่ เป็ นเพียง
การเรี ยนเฉพาะตัวเนื้ อหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพื่อเป็ นเครื่ องมื อใน
การเชื่ อมโยงและบูรณาการในศาสตร์ อื่น ๆ ผูเ้ รี ยนมี แรงจูงใจ
และปั จจัยภายนอกที่บงั คับให้เรี ยน

หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การจัดการเรียนรู้ ภาษาโดยใช้ เนือ้ หาเป็ นสื่ อ
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาโดย
ใช้ เ นื้ อหาเป็ นสื่ อ หมายถึ ง การสอนภาษาที่ นํ า
เนื้อหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกบั จุดหมายของการสอน
ภาษา ผู ้เ รี ยนใช้ภ าษาเป็ นเครื่ องมื อ ในการเรี ย นรู ้ ใ น
ลักษณะองค์รวม
การสอนที่เน้ นภาระงาน
ความสําคัญของการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน เป็ น
วิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู ้
ความสามารถด้านจิตใจ และด้านสังคม กล่าวคือ การ
เรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานมีผลทางจิตใจของผูเ้ รี ยน
นัน่ คือเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนที่ดี เนื่องจากการ
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
เป็ นจริ งและน่าสนใจรวมทั้งมีผลทางความรู ้
ความสามารถของผ้เรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน โดยการจัดการเรี ยน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ควบคู่ไปก ับการ
ปฏิบตั ิโดยนําภาษาเป้ าหมาย (Language Focus) มาใช้
ในการปฏิบตั ิโครงงานนั้นๆ ด้วยกระบวน การวางแผน
การดําเนินการ การประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
องค์ประกอบของภาระงานประกอบด้วย เป้ าหมาย
ข้อมูลป้ อนเข้า ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การจัดชั้นเรี ยน
และการประเมินผลงาน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ วิธีการ
สอนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพิม่ เจตคติในการคิดและความ
ตระหนักใน การคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความ คิดละเอียดลออ

ขั้นตอนการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน 1. เตรี ยมภาระงาน 2.ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน 3.ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน
(Post - task: Analysis language focus and Practice) 4. ขั้นสร้างผลงานและนําเสนองาน (Project Creation and Presentation)
5. ขั้นประเมินผลโครงงาน (Evaluation of Creative Projects)

ภาพที่ 2 แนวคิดพื้นฐานในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค
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คําถามการวิจยั
การพัฒนารู ปแบบการการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค โดยการเรี ยนสอนที่เน้นภาระ
งานและโครงงานในการเพื่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า ใจและความคิด สร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี
1. รู ปแบบการเรี ย นการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ภาระงานและโครงงาน ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์
ที่พฒั นาขึ้นนั้น มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80 หรื อไม่
2. ประสิทธิผลของการพัฒนารู ปแบบการการเรี ยนสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดย
การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี นั้นควรเป็ นอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน และ
โครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ย น
การสอนที่พฒั นาขึ้น
2.2 ความคิ ดสร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ย น หลังจากการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจมีพฒั นาการสูงขึ้น
2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
เทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความ
เข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพรู ปแบบการการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค โดย
วิธีการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิผล ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค
โดยการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี โดย

21
2.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
ก่อน และหลัง การสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่
เน้น ภาระงานและโครงงานเพื่อ พัฒ นาการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้าใจ และความคิ ด
สร้างสรรค์
2.2 เพื่อศึก ษาพัฒนาการทางความคิ ด สร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ย น โดยใช้รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษเทคนิ ค โดยวิธี ก ารสอนที่ เน้น ภาระงาน และโครงงาน ใน
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2.3 เพื่อศึก ษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ย น ที่ มีต่ อรู ปแบบการเรี ย นการสอนวิชา
ภาษาอัง กฤษเทคนิ ค โดยวิธี ก ารสอนที่ เ น้น ภาระงาน และโครงงาน ในการพัฒ นาการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี หลังการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
สมมติฐานการวิจยั
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังจาก
การเรี ยนการสอนด้ว ย รู ปแบบการเรี ย นการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค ที่ เน้น ภาระงานและ
โครงงานเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน หลังจากการเรี ยน
การสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค ที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ก่อนเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
3. ความคิด สร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ยน โดยใช้รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
เทคนิคที่เน้นภาระงาน และโครงงาน เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ มี
การพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ในช่วงเวลาก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังการเรี ยน
การสอนด้ว ยรู ปแบบการเรี ย นสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค ที่ เน้น ภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์
4. รู ปแบบและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและ
โครงงานในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถทําให้
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ต่อ รู ปแบบและวิธีการสอนที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จ ัย และพัฒ นา รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ เ น้น ภาระงานและโครงงานใน
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
การออกแบบงานวิจ ัย เป็ นงานวิจยั แบบกึ่งทดลอง Quasi- Experimental Design มี
การควบคุมตัวแปรภายนอกอื่นๆ เพื่อให้ผลการวิจยั มีความตรงทั้งภายใน และภายนอก
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 จํานวน 4 ห้องเรี ยน มีนักศึกษาทั้งสิ้ น
140 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 จํานวน 2 ห้องเรี ยน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เป็ นกลุ่ม
ทดลอง 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนนักศึกษา 36 คน
เนือ้ หาที่ใช้ ในการทดลอง
เนื้ อหาที่ ใช้ในการทดลองคื อ รายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค หลักสู ตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการทดลอง คือ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบและวิธีการสอนแบบเน้นภาระงาน Task-based Instruction และ
โครงงาน (Project – Based Instruction)
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
นิยามศัพท์เ พาะ
1. การสอนที่เน้นภาระงาน (Task – Based Instruction) หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้
ภาระงานเป็ นหลัก ในการวิเคราะห์ ในการเรี ยนการสอนที่ เน้น กิ จกรรมในห้องเรี ย นที่ เกี่ย วกับ
กระบวนการคิดและความเข้าใจ ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มีเป้ าหมายชัดเจน ผูเ้ รี ยนได้ใช้ภาษาใน
การสื่อสารในชั้นเรี ยน เพื่อเป็ นการฝึ กซ้อมการใช้ภาษาเพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อสาร และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางภาษาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ การสอนที่เน้นภาระงานเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนการสอน และภาระงานที่นาํ มาใช้ตรงกับความต้องการของ
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ผูเ้ รี ยน เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การใช้ภาษาคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ ภาระงานแต่ละ
งานมีองค์ประกอบที่ สาํ คัญ 6 ประการสอน คือ เป้ าหมาย เนื้ อหา กิจ กรรม บทบาทของผูเ้ รี ย น
บทบาทผูส้ อน และการจัดสภาพการเรี ยนการเรี ยนรู้
2. การสอนที่ใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Instruction) หมายถึง การสอนที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ภาษาจากการปฏิบตั ิภาระงาน ที่เกี่ยวข้องชีวิตจริ ง โดยให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในการเลือกหัว ข้อโครงงานที่สนใจ กําหนดผลสําเร็ จ วางแผนการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบตั ิงานไปจนบรรลุเป้ าหมาย โดยอาศัยความรู้ ทางทักษะสัมพันธ์ ทั้งงานเดี่ยว งานคู่ งานกลุ่ม
โดยผูส้ อนทําหน้าที่เป็ นผูค้ อยแนะนํา และอํานวยความสะดวก ให้กบั ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานจนบรรลุ
เป้ าหมาย
3. การสร้าง และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
หมายถึง การดําเนินการสร้างรู ปแบบและวิธีการสอนที่นาํ หลักการที่สาํ คัญ ของวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงาน มาบูรณาการกับการสอนที่เน้นโครงงานเป็ นฐาน ให้เกิดเป็ นรู ปแบบการสอนภาษาที่สอง
ที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ และฝึ กใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร โดยการปฏิบตั ิภาระงาน และสามารถ
สร้างเป็ นชิ้นงานขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
4. รู ปแบบการจัดเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานในการพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น จากการนําแนวคิด ทฤษฎี ของการสอนที่เน้นภาระงานมาบูรณาการ กับการสอนที่เน้น
โครงงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ และพัฒนา
ความคิด สร้างสรรค์ ที่ มีต่ อการสร้างโครงงาน ประกอบด้ว ยขั้น ตอนการสอน 5 ขั้น ตอน หรื อ
PRAPE ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิภาระงาน (Preparation: P) 2) ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (Reading Task:
R) 3) ขั้นหลังปฏิบตั ิ ภาระงาน (Analysis language focus and Practice: A) 4) ขั้นสร้างผลงานและ
นําเสนองาน (Project Creation: P) 5) ขั้นประเมินผลโครงงาน (Evaluation of Creative Projects: E)
5. การสอนอ่านเนื้ อหาสาระ (Content – Based Instruction) หมายถึง การสอนที่เน้น
เนื้อหาสาระมากกว่าตัวภาษา ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การเรี ยนภาษาจะเกิดขึ้นได้เมื่อผูเ้ รี ยนอยู่ใน
สถานการณ์ การสอนที่ เหมือนจริ ง ในการจัดการเรี ยนการสอนจะใช้เนื้ อหาเพื่อนําไปสู่การเรี ย น
ภาษา โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมที่เป็ นแบบเดี่ยว แบบคู่ หรื อกิจกรรมกลุ่ม ทําให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับการฝึ กการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ในสถานการณ์ที่
เสมือนจริ งมากที่สุด ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์น้ ัน ผูว้ ิจยั ได้เลือกเนื้ อหา
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สาระความรู้เกี่ยวกับงานคหกรรมศาสตร์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ของหลักสูตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
6. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง การอ่านเนื้ อหาวิชา
ภาษาอังกฤษ และสามารถรับเอาความหมายจากสิ่ งที่อ่านได้ โดยการผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ เดิม กับเรื่ องที่ อ่าน สามารถทําความเข้า ใจในสาระที่ ปรากฏในเนื้ อหาวิชาที่ อ่าน ได้แก่
การเดาความหมายของคําศัพท์ การอ่านเพื่อจับใจความหลัก หรื อสาระสําคัญ การอ่า นลําดับ
เรื่ องราว การสรุ ปใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเก็บรายละเอีย ด เป็ นต้น ซึ่งสามารถทดสอบความ
เข้าใจในการอ่าน ได้จากแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยน (Pre-test และ Posttest) โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและ
โครงงานที่พฒั นาขึ้น
7. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ข้อคําถามที่สร้าง
ขึ้นเพื่อวัดความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ที่มีต่อเนื้อหาสาระที่ปรากฏในเนื้อหาวิชาที่อ่าน ที่แบ่งเป็ น 5 ด้าน
ได้แก่ ความสามารถในการหาข้อมูล (Finding specific information) ความสามารถในการระบุ
ใจความสําคัญ (Identify main idea) ความสามารถในการระบุความหมายของคําในบริ บท (Identify
meanings of words in context) ความสามารถในการสรุ ปความ (Conclusion) และความสามารถใน
การอ้างอิง (Inferring) บทอ่านที่นาํ มาใช้ในแบบทดสอบ เป็ นบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
และในเนื้อหาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยมีขอ้ คําถามแบบเลือกตอบ (multiple choices) แบบ 4
ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน รวม 50 คะแนน ในเวลา 90 นาที
8. ประสิทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพ ตามเกณฑ์
80/80 (E1/E2) โดยมีความหมาย ดังนี้
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี่ย ของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิด สร้างสรรค์ ระหว่างเรี ยน คิ ด เป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่ งเป็ นคะแนน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ย ของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์ หลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็ นประสิ ทธิภาพของ
ผลผลิต
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9. ประสิทธิผล หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนอ่าน
ที่เน้นภาระงาน และโครงงาน ในกลุ่มทดลอง เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กาํ หนด ดังนี้
9.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน หลังการเรี ยน
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9.2 ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนที่มีพฒั นาการสูงขึ้น หลังจากการเรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนพัฒนาขึ้น
10. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลที่แสดงออกใน
ลักษณะของความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธ์
มีจินตนาการ มีการแสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพ อันจะนําไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลก
ใหม่ หรื อการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ ในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
10.1 ความคิดริ เริ่ ม (originality) หมายถึง การคิดที่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา
หรื อความคิดของบุคคลอื่น ทําให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่และแตกต่างกันออกไป
10.2 ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) หมายถึง การคิดและการเข้าใจสิ่ งต่างๆ ได้
รวดเร็ วได้จาํ นวนมาก ซึ่งแสดงถึงความสามารถของสมองในการคิด
10.3 ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง การคิดได้หลายประเภท หลายแง่มุม
หลายรู ปแบบ ในชิ้นงานเดียวกัน
10.4 ความคิด ละเอีย ดลออ (elaboration) หมายถึง การคิ ดที่เกี่ ยวกับรายละเอีย ด
ต่างๆ ของชิ้นงานที่สร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น อาจเป็ นการเพิ่มเติมเสริ มแต่ งความคิด ครั้งแรก ทําให้
ผลงานมีความแปลกใหม่ และสําเร็ จสมบูรณ์มากขึ้น
11. แบบทดสอบวัด ความคิ ดสร้ างสรรค์ คื อ แบบทดสอบที่ใช้ว ดั พัฒนาการของ
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน หลังจากการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
โดยดัดแปลงจากแบบทดสอบวัด ความคิดสร้างสรรค์ ที่ชื่อว่า TCT-DP (The Test for Creative
Thinking Drawing Production) ของ เยลเลน และเออร์ บนั (Jellen&Urban, 1986) ที่ สร้างขึ้นตาม
นิ ยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดอย่างมีสาระเชิงนวัตกรรม มีจินตนาการ และเป็ น
ความคิดอเนกนัย โดยนํามาใช้วดั องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้านได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม
(originality) ความคิดคล่องแคล่ว(fluency) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) ความคิดริ เริ่ ม (originality)
ความคิดละเอียดลออ (elaboration)
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12. ความพึงพอใจที่ มีต่ อ การเรี ยนการสอน หมายถึง ความรู้ สึก ที่ มีต่ อรู ปแบบ
การสอน ความนึกคิดความพึงพอใจ การเห็นประโยชน์ของการอ่าน การมีทศั นคติที่ดีต่อการสอน
ก่อให้เกิ ด แรงจูง ใจในการเรี ยน และสามารถเรี ย นรู้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถวัดได้จ าก
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสนทนากลุ่มของผูเ้ รี ยน
13. ภาษาอังกฤษเทคนิ ค Technical English รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ ของหลักสูตรปริ ญญาตรี มีเวลาในการศึกษา จํานวน 15 สัปดาห์ 45 คาบเรี ยน
ต่อสัปดาห์ มีคาํ อธิบายรายวิชา คือ เป็ นวิชาที่ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่ องกับวิชาชีพ เช่น
ความรู้ เกี่ยวกับคําศัพท์ และสํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเนื้ อเรื่ อง
การให้นิยาม และการจําแนกประเภท การเปรี ยบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ป้ าย ประกาศ และฉลาก
การบรรยายกระบวนการ และบทคัดย่อ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค ที่มีวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์
2. ผูส้ อนได้แนวการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ อาจเกิ ดประโยชน์ในการพัฒนา
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ให้มีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่
เน้นภาระงานและการสอนที่ใช้โครงงานเป็ นฐาน ในการเสริ มสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ น
กรอบแนวคิด ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค ซึ่งประกอบด้ว ย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การอ่าน
1.1 ความสําคัญของการอ่าน
1.2 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
1.3 กระบวนการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร
1.4 ความเข้าใจในการอ่าน
2. การอ่านเน้นภาระงาน
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคม
- สมมติฐานปัจจัยรับเข้า (Input Hypothesis)
- สมมติฐานตัวกรองทางจิตวิสยั (Affective Filter Hypothesis)
- สมมติฐานการปฏิสมั พันธ์ (Interactive Hypothesis)
- สมมติฐานผลผลิต (Output Hypothesis)
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เน้นภาระงาน
3. ภาษาอังกฤษโครงงาน
3.1 แนวคิดและทฤษฎี
3.2 ที่มาของภาษาอังกฤษโครงงาน
3.3 ความหมายและลักษณะของภาษาอังกฤษโครงงาน
3.4 รู ปแบบของภาษาอังกฤษโครงงาน
3.5 ประโยชน์ของภาษาอังกฤษโครงงาน
3.6 การจัดการเรี ยนการสอนโดยกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

3.7 ขั้นตอนกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
3.8 การวางโครงร่ างโครงงาน
3.9 รู ปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
3.10 การวัดและประเมินผลโครงงาน
3.11 การนําเสนอโครงงาน
ความคิดสร้างสรรค์
4.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.4 องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์
4.5 แนวทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4.6 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์
4.7 ทักษะการคิดที่ส่งเสริ มความสามารถการคิด
4.8 คุณลักษณะของบุคคลที่มคี วามคิดสร้างสรรค์
4.9 ผลผลิตสร้างสรรค์
4.10 การประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ในผลผลิตสร้างสรรค์
4.11 การวัดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยแบบทดสอบ
ความพึงพอใจ
5.1 ความหมาย
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การอ่าน
ความสําคัญของการอ่าน
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 149 ; อ้างจาก เรวดี หิรัญ, 2533: บทนํา) ได้กล่าวถึงทักษะ
การอ่านไว้ว่า ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นและสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่ องจากใน
ปัจจุบนั โอกาสที่เราจะได้เห็นและอ่านภาษาอังกฤษมีมากขึ้น เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศที่กาํ ลัง
พัฒ นา การรั บ เอาเทคโนโลยีแ ละวิ ช าการสมัย ใหม่ รวมทั้ง เครื่ องอุ ป โภคและบริ โภคจาก
ต่างประเทศจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตของคนไทย ทักษะการอ่านจึงมีความสําคัญมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อทําสัญญาค้าขายหรื อแม้แต่การอ่านฉลากสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคล้วนแต่
ต้องอาศัยความเข้าใจในการอ่านทั้งสิ้ น แต่เนื่ องจากทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่ซบั ซ้อน และต้อง
อาศัยการฝึ กฝนเป็ นอย่างดี เพราะการอ่านไม่ใช่แต่เพียงอ่านตัวอักษรออกเท่ านั้นแต่ตอ้ งมีความ
เข้า ใจด้ว ย ดังนั้น ทัก ษะการอ่า นจึ งจําเป็ นต้องได้รั บการฝึ กฝนจากการเรี ยนในห้องเรี ย นจาก
ครู ผูส้ อนชํานาญก่อนแล้ว จึงไปฝึ กเพิ่มเติ มเองนอกห้องเรี ยน ซึ่ งต่างจากทัก ษะการฟัง – พูด ซึ่ ง
สามารถฝึ กได้ตอ้ งจากเทปฝึ ก หรื อแหล่งต่างๆ รอบตัวซึ่งอยูน่ อกห้องเรี ยน
การอ่ า นมี ค วามสํา คัญ ต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ต้ ัง แต่ เ ล็ก จนโต การอ่ า นมี ค วามสํา คัญ ต่ อ
การพัฒนาอาชีพและการศึกษา ซึ่ง บันลือ พฤกษะวัน (2546: 7) กล่าวว่า การอ่านอยูเ่ ป็ นประจํา จะ
ช่ ว ยลับ สมองและความคิ ด ให้เฉี ยบแหลม เพราะการอ่า นเป็ นเครื่ องมื อสําคัญ ที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นา
ความคิด ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ย น ได้ใช้ก ระบวนการคิด (Thinking Process) อัน จะนําไปใช้ในการฟั ง
พูด อ่าน เขียน หลักภาษาได้ดี การอ่านมีความสําคัญมากขึ้นในโลกปั จ จุบนั เพราะเป็ นโลกของ
ข้อมูลข่ า วสาร มี หนัง สื อพิ มพ์แ ละสื่ อต่ างๆ มากมาย รวมทั้งสื่ ออิเ ล็ค ทรอนิ ค ส์ ความรู้ ใ หม่ ๆ
แนวความคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอ้ งติดตามให้ทนั ต่อเหตุการณ์ การอ่านทําให้เป็ นคนทันสมัย
ทันเหตุการณ์ รู้จกั รักษาสิ ทธิของตน รัก ษาสุ ขภาพ ปรับปรุ งคุณภาพชีวิต มีมนุ ษ ย์สัมพันธ์ และ
คุณธรรม นอกจากนี้ ศิริพร ลิมตระการ (2536: 5) กล่าวว่า การอ่านมีประโยชน์มากและจําเป็ นต้อง
พัฒนาทักษะการอ่านควบคู่ไปกับทักษะทางภาษาด้านอื่น เช่น การฟัง การพูดและการเขียน เพื่อ
ช่ ว ยให้ผู้อ่ า นใช้ภ าษาของตน สื่ อ ความหมายได้อ ย่า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในปั จ จุ บัน ยุค ของ
“ข่าวสาร” การอ่านจึงมีความสําคัญมากในชีวิตประจําวันของทุกคน ข้อมูล หรื อความเจริ ญแทบ
ทุ ก ด้า นได้รั บ การเผยแพร่ ในรู ปของสิ่ ง ตี พิม พ์มากมายบุ ค คลในวงการต่ างๆ จึ งควรมีค วามรู้
ความสามารถในการอ่านเพื่อพัฒ นาตนเอง พัฒ นาความรู้ อนั จะนําไปสู่ ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี
ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติในที่สุด ความสําคัญของการอ่านพอสรุ ปได้ดงั นี้ 1) การอ่านหนังสื อ
ทําให้ได้เนื้อหาสาระความรู้มากกว่าการศึกษาหาความรู้ดว้ ยวิธีอื่นๆ 2) สามารถอ่านหนังสื อได้โดย
ไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่ สามารถนําติดตัวไปได้ 3) หนังสื่อเก็บไว้ได้นานกว่าสื่ออย่างอื่น ซึ่งมัก
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มีอายุการใช้งานจํากัด 4) ผูอ้ ่านสามารถฝึ กการคิดและสร้างจินตนาการได้เองขณะอ่าน 5) การอ่าน
ส่งเสริ มให้สมองดี มีสมาธินานกว่าและมากกว่าสื่ออย่างอื่น เพราะขณะที่อ่านจิตใจจะมุ่งมัน่ อยู่กบั
ข้อความ พินิ จ – พิ เคราะห์ขอ้ ความ 6) ผูอ้ ่านเป็ นผูก้ าํ หนดการอ่านได้ด ้วยตนเองจะอ่านคร่ าวๆ
อ่านข้าม หรื ออ่านทุกตัวอักษรก็ได้ตามใจของผูอ้ ่านหรื อจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้เพราะมีหนังสื อ
ให้มากมาย 7) หนังสื อมีหลายรู ปแบบ ราคาถูกกว่าสื่ ออย่างอื่น ทําให้สมองผูอ้ ่านเปิ ดกว้าง สร้าง
แนวคิดและทัศนะได้กว้างกว่าทําให้ผอู้ ่านไม่ติดอยู่กบั แนวความคิดใดๆ โดยเฉพาะ 8) ผูอ้ ่านเกิด
ความคิดเห็นได้ดว้ ยตัวของตัวเองในขณะที่อ่าน สามารถวินิจฉัย เนื้ อหาสาระได้ หนังสื อบางเล่ม
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ดว้ ยและเมื่อปฏิบตั ิแล้วก็เกิดผลดี 9) ผูร้ ักการอ่านจะรู้สึกว่ามีความสุ ข เมื่อ
ได้สมั ผัสกับหนังสือ
นอกจากความสําคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว การฝึ กฝนการอ่านจะก่ อให้เกิด ประโยชน์
ฉวีลกั ษณ์ คูหาภินัน ทร์ (2542) ดังนี้ 1) จะเข้าใจเรื่ องที่อ่านในเวลารวดเร็ วและเวลาที่ น้อยกว่าที่
เคยอ่านมาก่อน 2) สามารถนําสิ่ งที่ได้จากการอ่านไปใช้เพราะจะเข้าใจเรื่ องที่ อ่านดี และจําได้
นานกว่า 3) เรี ยนรู้วิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น 4) จะเป็ นคนที่มีโ ลกทัศน์กว้างขึ้ น
5) ประหยัดเวลาในการอ่านและการทํางาน เช่ น ใช้เวลาน้อยลงในการอ่านรายงาน อ่านบัน ทึ ก
อ่านจดหมายโต้ตอบ และอื่นๆ 6) ได้เครื่ องมือสองอย่างที่จะนําผูอ้ ่านไปสู่ความสําเร็ จ คือ เขียนได้
เร็ วขึ้น และมีความคิดเฉียบแหลมขึ้นกว่าเดิม
จากความสําคัญ และประโยชน์ของการอ่าน สรุ ปได้ว่า การอ่านเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ
ให้ผอู้ ่านได้เกิดความคิด ได้ความรู้ มีโ ลกทัศน์ก ว้าง รวมทั้งสามารถทําให้ผอู้ ่านรู้สึกเพลิดเพลิน
ซาบซึ้งไปกับความไพเราะของภาษาที่ก่อให้เกิดภาพพจน์ หรื อจินตนาการได้อีกด้วย การอ่านจึง
นับเป็ นทัก ษะสําคัญในการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต มนุ ษย์ ดังนั้น ในการส่ งเสริ มทัก ษะการอ่านให้ก ับ
นักเรี ยน ครู จาํ เป็ นต้องเข้าใจทฤษฎีตลอดจนหลักการ และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นกั เรี ยนต่อไป
ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ ( Schema Theory )
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้นาํ มาจากแนวคิดของนักปราชญ์ ชื่อ แคนท์ (Kant, 1987 ) ซึ่ง
มีความเชื่อว่ามนุษย์มีการสะสมความรู้ และรวบรวมเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ และมนุ ษย์จะ สามารถ
เข้าใจประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ผ่านเข้ามาก็ต่อเมื่อประสบการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับความรู้ เดิมซึ่ง
เขามีรองรับอยู่ในสมองก่ อนแล้ว ต่อมามีผใู้ ห้ความหมายคําว่า ความรู้ เดิม หรื อสกีมา (Schema)
กระบวนการอ่านไว้โดยสรุ ป มีความหมายสอดคล้องกัน อาทิ เดอวายน์ (Devine, 1986: 25) โอบาห์
(Obah, 1983: 129) จอนห์สนั (Johnson, 1982: 510) สรุ ปความหมายของคําว่า ความรู้เดิมของผูอ้ ่าน
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ว่า หมายถึง ความรู้ เกี่ ยวกับสิ่ งต่างๆ ในโลกที่ ผอู้ ่านสะสมไว้ในชัว่ ชีวิต ของตน ซึ่งประกอบด้ว ย
ข้อมูลและความคิด การรับรู้และมโนทัศน์ จินตภาพและแง่คิด ตลอดจนประสบการณ์ดา้ นอารมณ์
ซึ่งผูอ้ ่านเก็บไว้ในความจําระยะยาวของตน ความรู้ เดิมจะเป็ นสิ่ งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
เด็กจะมีพ้ืนความรู้นอ้ ยกว่าผูใ้ หญ่ บุคคลวัยเดียวกันอาจมีพ้ืนความรู้ เดิมในเรื่ องต่างๆหรื อในเรื่ อง
เดียวกันแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การเรี ยนรู้ในชีวิตของแต่ละคน การสร้างความเข้าใจ
ในการอ่านเป็ นการสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์หรื อความรู้ เดิมที่มีอยู่เดิมเป็ นพื้นฐาน
ถ้าปราศจากความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านแล้ว การเรี ยนรู้สิ่งใหม่จะเต็มไปด้วยความยากลําบาก การ
อ่านเพื่อความเข้าใจเปรี ยบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ ใหม่กบั สิ่ ง ที่รู้อยู่แล้ว ซึ่งก็
คือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในบทอ่านกับความรู้เดิมของผูอ้ ่านนัน่ เอง
จากความหมายและความสําคัญของทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ตาม
แนวคิ ด ของนัก การศึก ษา และนัก วิจ ัย เกี่ ย วกับการอ่านที่ ก ล่ าวมาข้างต้น นี้ สามารถสรุ ป ได้ว่ า
ทฤษฎีโ ครงสร้ างความรู้ (Schema Theory) ก็คื อ หน่ ว ยความรู้ท้ งั หลายที่ บุค คลเก็บสะสมไว้ใน
สมอง หน่ ว ยความรู้ ที่เกี่ ย วข้อ งกัน จะโยงใยกัน เป็ นเครื อข่ า ย หากข้อมูล ใหม่ ที่เข้า มามี ค วาม
สัมพันธ์ก ับข้อมูลเดิมที่ มีอยู่ เราก็จะเข้าใจข้อมูลใหม่น้ ันได้ และจะเก็บข้อมูลใหม่น้ ันรวมไว้ใน
ระบบ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิ มที่มีอยู่ ความรู้ เดิมที่เรานํามาใช้ช่วยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จะเป็ นความรู้เดิมเกี่ยวกับตัวภาษา และความรู้ เดิมเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน ผูอ้ ่านจะใช้ความรู้ส่วน
ใดมาก หรื อน้อย ขึ้น อยู่กบั ปริ มาณความรู้ เดิมที่ มีเกี่ย วกับเรื่ องที่อ่าน และประสบการณ์เกี่ ยวกับ
กระบวนการอ่านของแต่ละคน ผูอ้ ่านที่ใช้ความรู้ เดิมเข้ามาช่วยในการอ่านจะอ่านได้รวดเร็ วกว่า
เพราะจะอ่ า นในลัก ษณะการทดสอบข้อคาดเดา ไม่ ใช่ อ่า นแบบแปลเรี ยงลําดับ และให้ค วาม
สําคัญกับทุกคํา ทุกประโยคที่อ่านอย่างเท่าเทียมกันหมด
เออร์วิน (Irwin, 1991) ได้อธิบายกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการอ่านว่า ในขณะอ่าน
จะมีกระบวนการ 5 กระบวนการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน คือ
1. กระบวนการในระดับจุ ลภาค (Micro Processes) เป็ นกระบวนการที่ ผูอ้ ่า นหา
ความหมายจากหน่ วยความคิ ดย่อยในแต่ละประโยค และต้องตัดสิ นใจว่าหน่ ว ยความคิดใดต้อง
จดจํา
2. กระบวนการบูรณาการ (Integrative Processes) เป็ นกระบวนการที่ผอู้ ่านทําความ
เข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความคิดย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน
3. กระบวนการในระดับมหภาค (Macro Processes) เป็ นกระบวนการที่ผอู้ ่านสรุ ป
ความคิดจากบทอ่าน ซึ่งต้องใช้การสังเคราะห์ การจัด เรี ยบเรี ยงหน่ วยความคิดว่าหน่ วยความคิ ด
ใดเป็ นหน่วยความคิดสําคัญ และหน่วยความคิดใดเป็ นรายละเอียด
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4. กระบวนการขยายความ (Elaborative Processes) เป็ นกระบวนการที่ ผูอ้ ่า นใช้
ความคิ ด ในการอนุ ม านความ ขยายความ หรื อตี ค วามบทอ่านนอกเหนื อไปจากสิ่ งที่ปรากฏใน
บทอ่าน เช่น การทํานายความ การผสมผสานความรู้เดิม การสร้างจินตภาพ การใช้กระบวนการคิด
ในระดับสูง และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งที่อ่าน
5. กระบวนการเมตตาคอกนิ ชั่น (Metacognition Processes) คื อ กระบวนการที่
ผูอ้ ่านตระหนัก และควบคุมอย่างมีสติต่อกระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยรู้ว่าตนเองไม่เข้าใจ
ในส่วนไหน จะใช้กลวิธีใดหรื อปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่านอย่างไร จึ งจะทําให้เข้าใจในบทอ่าน
ยิง่ ขึ้น
เอบเบอร์ โซลและฟิ ลด์ (Aebersold and Field, 1997) กล่าวถึงปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่าง
ผูอ้ ่าน กับบทอ่าน ว่าประกอบด้วย
1. ปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่างวัตถุประสงค์และลัก ษณะของการอ่าน (Interation between
Purpose and Manner of Reading) โดยที่ ว ตั ถุประสงค์จ ะเป็ นตัวกําหนดว่าผูอ้ ่า นจะต้องอ่าน
อย่างไร เช่น ต้องอ่านช้าหรื อเร็ ว อ่านเพื่อเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด หรื อเพื่อเข้าใจความโดยทัว่ ไป
หรื อหาข้อมูลเฉพาะจุด ต้องกลับไปอ่านซํ้าหรื อไม่ บุค คลจะมีพฤติก รรมการอ่านที่แตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ของการอ่าน
2. ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางกลวิธีการอ่าน (Interaction through Reading Strategies) โดย
ที่ ใ นขณะอ่ า นผู้อ่ า นจะใช้กิ จ กรรมทางสมองที่ เ รี ยกว่ า กลวิ ธี ห ลายๆกลวิ ธี ใ นการสร้ า ง
ความหมายจากบทอ่าน ซึ่งผูอ้ ่านแต่ละคนจะมีกลวิธีการอ่านเฉพาะของตนเอง
3. ปฏิสัมพันธ์ทางความรู้ เดิม (Interaction through Schema) ซึ่ งเป็ นความรู้ เดิมเกี่ยว
กับเนื้ อหาของบทอ่าน (Content Schema) ความรู้ เดิมเกี่ยวกับแบบแผน และโครงสร้างของงาน
เขียน (Formal Schema) และความรู้เดิมเกี่ยวกับตัวภาษา (Linguistic Schema)
จากแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ขา้ งต้น กล่าวได้ว่า ทฤษฎี
โครงสร้ างความรู้ ให้ค วามสําคัญ ต่อพื้นความรู้ ข องผูอ้ ่าน โดยเชื่ อว่าพื้นความรู้มีบทบาทสําคัญ
ต่อความเข้า ใจในการอ่าน แต่ในขณะเดี ย วกันก็ไม่ได้ละเลยความสําคัญ ของความรู้ ด ้า นภาษา
แต่อย่างใด การสอนอ่านตามแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู้ จึงเป็ นการสอนที่มีจุดมุ่งหมาย
ให้ผเู้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในการอ่าน โดยอาศัยพื้นความรู้ ที่มีอยู่ บวกกับข้อมูลที่เสนอไว้ในบท
อ่าน แนวคิ ดดังกล่าวจึงปรากฏอยู่ในการจัดกระบวนการอ่าน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนนั่น คือหลัก การ
เพื่อการสื่อสาร
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หลักการอ่านเพือ่ การสื่อสาร
แนวทางการจัดกระบวนการอ่านเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเพื่อการสื่อความหมายในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543:
49-52) ได้เสนอหลักการอ่านตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ไว้ดงั นี้
1. เป็ นแนวทางการสอนที่เน้นทักษะในระดับสูงไปสู่ทกั ษะในระดับพื้นฐาน ซึ่งคล้าย
กับแนวการสอนแบบมหภาคในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูอ้ ่านต้องเข้าใจความหมายรวมๆ ของบท
อ่าน ก่อนที่จะทําความเข้าใจในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้

ศึกษาโครงร่ างของบท
อ่านโดยสังเกตหัวข้อเรื่ อง
ความยาว รู ปภาพและ
ลักษณะตัวพิมพ์

อ่านครั้งที่
สองให้
ละเอียดอีก
ครั้ง

เตรี ยมการคาดหวัง
ล่วงหน้าว่าจะหาข้อมูลมา
ยืนยันสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น
จากที่ใด โดยอาศัยความรู้
เดิมที่มีเกีย่ วกับลักษณะ
ของโครงสร้างเรื่ องนั้น ๆ

สร้างสมมติฐาน
เกีย่ วกับเนื้อหาและ
หน้าที่ทางภาษา

ทํานายเนื้อหา
ต่อไป

หาข้อมูลมา
ยืนยันหรื อ
แก้ไข
สมมติฐานที่ต้ งั

อ่านคร่ าว ๆ
ตลอดบท
อ่าน

ภาพที่ 3 แบบจําลองของแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร (Grellet, 1981: 7)
ที่มา: วิสาข์ จัติ ว ตั ร์ , การสอนอ่ านภาษาอัง กฤษ พิ มพ์ค รั้ งที่ 2 (นครปฐม: คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 50.
ในกระบวนอ่านเช่น นี้ ผูอ้ ่านต้องใช้ความรู้ เดิมที่มีมาในการเดาเนื้ อหาจากบทอ่าน
โดยพยายามสรุ ปความหมายหรื อใจความสําคัญ หน้าที่ทางภาษาจุดประสงค์ของบทอ่านก่อนที่
จะพยายามทําความเข้าใจกับรายละเอียด เช่น เดาศัพท์ยากๆ ในบทอ่าน
2. ทักษะการอ่านเป็ นกระบวนการที่ผอู้ ่านต้องใช้ความคิดที่ว่องไว (active process)
ผูท้ ี่ มีค วามสามารถในการอ่านเพื่อการสื่ อสาร ต้องมีค วามสามารถในการอ่านทั้งสองระดับ คื อ
ความเข้าใจ (Comprehending) โดยใช้ค วามสามารถทางโครงสร้ างไวยากรณ์ แปลความหมาย
โดยตรงของประโยค และความสามารถอี ก ระดับ หนึ่ ง คื อ ความสามารถทางด้า นตี ค วาม
(Interpreting) ผูอ้ ่านสามารถตี ความหมายของประโยคต่างๆ โดยการอนุ มานความสัมพัน ธ์ข อง
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ประโยค นอกจากความสามารถทั้งสองระดับ แล้ว ผูอ้ ่ า นจะต้อ งใช้ค วามคิ ด ว่ องไวในการตี
ความหมาย เดา ตรวจสอบความหมายคาดการณ์ล่ว งหน้า และต้องถามคําถามกับตนเองตลอด
เวลา (วิดโดสัน, 1987)
3. บทอ่านเปรี ยบเสมือนบทสนทนาระหว่างผูเ้ รี ยนและผูอ้ ่านวิดโดสัน (Widdowson,
1979: 174) กล่าวว่า “การอ่าน คือ การมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านซึ่งต้องใช้ความคิด
พิจารณาอ่านเรื่ อง การอ่านก็คือการมีส่วนร่ วมในการสนทนา” ถึงแม้การมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันจะ
ไม่เกิด ขึ้น ทัน ทีทันใดเหมือนกับการพูดโต้ต อบ แต่ก็ถือได้ว่าการอ่านเป็ นบทสนทนาที่เขียนไว้
เพื่อการสื่อสารระหว่างผูอ้ ่าน และผูเ้ ขียน ในขณะเขียนเรื่ อง ผูเ้ ขียนสามารถสวมบทบาทเป็ นผูอ้ ่าน
และนึ ก ถึงคํา ถามต่ างๆ ที่ ผอู้ ่า นสงสัยอยากถามผูเ้ ขี ย น ดัง นั้น ผูเ้ ขี ยนสามารถเขี ย นข้อความที่
เปรี ยบเสมือนการโต้ตอบคําถามของผูอ้ ่าน ซึ่งทําให้การอ่านมีความคล้ายคลึงกับการพูด
4. การออกแบบประมวลการสอนเกี่ยวกับการอ่าน ควรเน้นความต้องการของผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ จอห์นสัน และพอร์ ตเทอร์ (Johnson & Porter, 1983) ผูอ้ ่านย่อมมีเหตุผลในการอ่าน
แตกต่างกัน ซึ่งผูอ้ ่านจําเป็ นต้องปรับทักษะการอ่านให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการอ่าน เช่น
ใช้ทักษะการอ่านแบบเฉพาะเจาะจง (Scanning) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ย วกับเรื่ องที่อ่านใช้
ทักษะการอ่านแบบคร่ าวๆ อย่างรวดเร็ ว (Skimming) เพื่อรู้ขอ้ มูลอย่างคร่ าวๆ ดังนั้น ในการอ่าน
เพื่อการสื่อสาร ผูอ้ ่านควรมีเหตุผล หรื อจุดประสงค์ในการอ่าน เช่น อ่านเพื่อหาข้อมูลไปเติมข้อมูล
ที่ขาดหายไป (Information Gap) อ่านเพื่อการแก้ปัญหาหรื ออ่านเพื่อการนําเอาข้อมูลมาเติมกราฟ
หรื อตาราง เป็ นต้น
5. วิธีสอนควรเน้น การสอนการสื่ อสารอย่างมีค วามหมาย ครู ค วรจัด กิ จ กรรมให้
นักเรี ย นอ่านเพื่อสื่ อสารอย่างมีความหมาย ไม่ใช่อ่านเพื่อตอบคําถามท้ายบทแต่เพีย งอย่างเดีย ว
วิธีสอนอ่านเพื่อการสื่ อสารจึงควรเน้นเทคนิ ค คือ การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gap)
การอ่านเพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และการอ่านเพื่อถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer)
6. บทอ่านที่นาํ มาใช้ในการสอนต้องเป็ นเอกสารจริ ง (Authentic Material) เอกสาร
จริ งคือ เอกสารที่ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจุด ประสงค์ในการสอนภาษาโดยตรง นัก ทฤษฎีที่เชื่อใน
การสอนเพื่อการสื่ อสาร มีแนวคิดว่าบทอ่านควรมีลกั ษณะที่เป็ นเอกสารซึ่งใช้ในชีวิตประจําวัน
เช่ น โฆษณา ข่ าว ฉลากยา หรื อป้ ายประกาศ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ย น
ที่ตอ้ งการอ่านข้อความต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การนําเอกสารจริ งมาใช้ไม่ควรแก้ไขให้ภาษาง่ายขึ้น
สรุ ปหรื อย่อทําให้ขอ้ ความผิดไปจากเดิม
7. แบบฝึ กหัด อ่ านไม่ค วรมุ่งที่ จ ะทดสอบความเข้า ใจในการอ่านแบบฝึ กหัด อ่า น
ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารจะช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจข้อความที่อ่านได้ดีข้ ึน เช่น แบบฝึ กหัดในรู ป
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ของตาราง แผนภูมิ แผนที่ กราฟและรู ปภาพ จะช่วยให้ผอู้ ่านสามารถสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ อง
ที่อ่าน ทําให้เข้าใจบทอ่านได้ดีข้ ึน
8. การอ่า นสอนทัก ษะอ่านไม่ค วรแยกสอนจากทัก ษะอื่น ควรสอนรวมกันไปกับ
ทักษะฟัง พูด และเขียน เนื่องจากทักษะทั้งสี่น้ ี ตอ้ งใช้สมั พันธ์กนั ในชีวิตจริ ง
จากหลัก การดัง กล่ า ว จะเห็ น ได้ว่ า การสอนอ่ า นเพื่ อ การสื่ อ สารนั้ นการสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับสื่ อการอ่าน ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อหรื อสื่ อการอ่านรู ปแบบใดถือเป็ น
ขั้นตอนที่สาํ คัญยิง่ ที่จะนําสู่การอ่านเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการและการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอ่านเพือ่ การสื่อสาร
สุ ภทั รา อักษรานุ เคราะห์ (2530: 88 – 91) ได้กล่าวถึงวิธีการและการจัดกิ จกรรม
การสอนทัก ษะอ่า นว่า ในการสอนทักษะในการอ่าน ผูส้ อนควรฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้อ่านหลายๆ วิธี
เพราะหนังสื อแต่ละประเภทมีวตั ถุประสงค์ในการอ่านต่ างกัน และทักษะที่ ใช้อ่านก็แตกต่างกัน
ด้วย วิธีอ่านที่เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปมีดงั ต่อไปนี้
1. วิธีการอ่านทัว่ ไปมี 4 วิธี ดังนี้
1.1 การอ่านแบบเปิ ดผ่านไปอย่างรวดเร็ ว (Skimming) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการฝึ กฝน
ให้ต้ ังคําถามไว้ในใจก่ อนเริ่ มอ่าน คื อรู้ จุ ด ประสงค์ข องเรื่ องที่อ่า นผูเ้ รี ย นจะต้องฝึ กฝนให้รู้ จ ัก
การทํานายความข้างหน้า (Prediction) และเลือกจับใจความ เป็ นต้น
1.2 การอ่า นแบบต้อ งการข้อ มูล ที่ เ ฉพาะเจาะจง (Scanning) เช่ น วัน ที่ ตัว เลข
สถานที่ ผูส้ อนต้องฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั หักอ่านทั้ง 2 วิธี โดยเลือกบทเรี ยนที่ช่วยในการฝึ ก เช่น ข่าว
ในหนังสื อพิมพ์ ข่ าวกี ฬา และโฆษณาสิ น ค้าต่ างๆ ผูเ้ รี ย นจะรู้จ ัก จับใจความสําคัญโดยละเว้น
การอ่านโดยแปลคําต่อคํา
1.3 การอ่านเพื่อหารายละเอียด (Reading for detail) ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้าใจข้อเขียน
ทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีก ย่อย แต่ ไม่ได้หมายถึง จะต้องเข้าใจคําทุ ก คํา เนื่ องจาก
ข้อเขียนย่อมมีรายละเอียดปลีกย่อยที่อยูใ่ นระดับที่สาํ คัญไม่เท่ากัน
1.4 การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading) ทักษะการอ่านแบบนี้ เป็ นทักษะที่ยาก
ที่สุด และควรใช้ในระดับที่สูงขึ้น เพราะผูอ้ ่านจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อข้อเขียนที่ตนอ่าน โดยใช้
ความรู้ และประสบการณ์ ที่ มีอ ยู่ม าสนับสนุ น หรื อโต้แย้ง ต่ อ ข้อ เขี ย นนั้น ๆ การอ่ า นระดับ นี้
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอ่าน ซึ่งเป็ นลักษณะที่ผอู้ ่านมีปฏิกิริยา
ต่อข้อเขียน (Passive Reader)
2. การจัดกิจกรรมการสอนทักษะอ่าน ผูส้ อนควรจัดเป็ น 3 ระยะ คือ
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2.1 กิ จกรรมก่อนการอ่าน (Pre – reading Activities) เป็ นการสร้างความสนใจ
ในเรื่ องที่จะอ่าน และปูพ้ืนความรู้ในเรื่ องที่จะอ่าน ซึ่งอาจจะจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้คือ
2.1.1 ให้คาดคะเนเรื่ องที่จะอ่าน เช่น นํานิ ทานแล้วลองนึ กถึงศัพท์ที่ควรรู้จกั
ในเรื่ องนี้ว่าจะมีอะไรบ้าง เป็ นต้น แล้วให้ใช้วิธีอ่านแบบต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ว่ามีศพั ท์
ที่ผเู้ รี ยนบอกไว้หรื อไม่
2.1.2 ให้เดาความหมายของศัพท์จากบริ บทโดยดูจ ากประโยคข้างเคีย ง เช่ น
ศัพท์ cruel หาภาพให้ดู แสดงท่าทาง และให้คาํ ถามไว้ก่อน เพื่อให้ผเู้ รี ยนฝึ กการอ่านและผ่านไป
เร็ วๆ เพื่อหาคําตอบที่ครู ถามไว้ หรื อที่ตนตั้งคําถามที่อยากรู้คาํ ตอบไว้ก่อน
2.2 กิ จกรรมระหว่างการอ่าน (While – reading Activities) เป็ นกิจกรรมที่ผสู้ อน
นํามาใช้ฝึกทักษะในขณะที่อ่านเนื้อเรื่ อง ซึ่งอาจจัดกิจกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ
2.2.1 ให้อ่านแบบผ่านไปเร็ ว ๆ เพื่อให้ไ ด้ประโยคสํา คัญ และอ่า นแบบหา
รายละเอียดเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่ องได้
2.2.2 ให้ลาํ ดับเรื่ องโดยให้ตดั เรื่ องออกเป็ นส่วนๆ (Strip Story) คือ เป็ นย่อหน้า
หรื อเป็ นประโยคก็ได้ให้ผเู้ รี ยนจําส่ วนของตนไว้แล้วลําดับข้อความ ถ้าจะให้ย ากขึ้นก็จะให้เป็ น
ส่วนย่อยๆ หรื อตัดเป็ นรอยหยักๆ (Jigsaw Reading) ให้ผเู้ รี ยนต่อความเองก็ได้
2.2.3 ให้สรุ ปใจความ (Inferring from the Text) โดยให้ผเู้ รี ยนอนุ มานจากเรื่ อง
ที่อ่านทั้งหมด ซึ่งผูส้ อนอาจจะให้สรุ ป หรื อตั้งชื่อเรื่ องให้แปลกไปจากชื่อเรื่ อง
2.2.4 ให้หาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างประโยค ว่ามีก ารแสดงถึงความหมายได้
ชัดเจนในเรื่ องที่อ่าน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ดีที่สุด
2.2.5 ให้หาจุดประสงค์ และทัศนคติของผูเ้ ขียน เป็ นการฝึ กให้หาความหมาย
ที่ไม่ได้ปรากฏข้อความ
2.2.6 ให้อ่านคําอธิบายตําแหน่งที่ผเู้ รี ยนต้องนั่งในเวลาสอบ แล้วเขียนแผนผัง
พร้อมกับเขียนชื่อของผูส้ อบในแผนผังนั้น
2.2.7 ให้อ่า นรายงานอุบัติ เ หตุ จ ากหนัง สื อพิมพ์ แล้ว เขี ยนแผนผังของจุ ด ที่
เกิดเหตุ พร้อมทิศทางของพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุในที่ว่างที่กาํ หนดให้
2.2.8 ให้อ่านคําชี้แจงการติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารให้การแลกเช็คเดินทางแล้ว
เขียนแผนผังแสดงลําดับการติดต่อ
2.3 กิ จกรรมหลังการอ่าน (Post – reading Activities) คื อ ผูเ้ รี ยนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้ ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้
2.3.1 ให้ผเู้ รี ยนกล่าวถึงประโยคที่อา่ นเรื่ องว่าให้ขอ้ คิดอย่างไรบ้าง
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2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

ให้ผเู้ รี ยนกล่าวถึงความรู้สึกของตนเอง และตัวละครในเรื่ องที่อ่าน
ให้เขียนออกเป็ นบทสนทนาระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ อง
ให้แสดงบทบาทสมมุติ โดยสวมบทบาทของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในเรื่ อง
ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

และของผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้ว่า วิธีการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อการสื่ อสารนั้นอาจสัมพัน ธ์กบั ทักษะอื่น ๆ
เช่น การฟัง การพูด และการเขียน ทั้งนี้ บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อการสื่ อสาร
นั้นเป็ นเพียงผูน้ าํ ทางหรื ออํานวยความสะดวกให้นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่ อการอ่านและกิจกรรม
การอ่านจะเน้นเรื่ องของความหมาย (Meaning) ของภาษามากกว่ารู ปแบบ (Form) ของภาษาซึ่ ง
สอดคล้องกับเป้ าหมายการจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระงานนัน่ เอง นอกจากนั้น สมิทธิ์ (Smith, 1994
อ้างถึงใน Wood, 1997) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการอ่าน สรุ ปได้ว่าในการจัดกิจกรรม
การอ่านผูส้ อนควรจะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด อาจโดยการพูดหรื อเขียนว่าคิดอะไรในขณะที่อ่าน
เนื่ องจากการอ่า นเป็ นปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างตัวผูอ้ ่านกับบทอ่าน ซึ่ งหมายความว่า ผูอ้ ่า นจะต้อง
เชื่อมโยงบทอ่านกับสิ่งที่อยูใ่ นความคิดความรู้เดิม ทั้งนี้ ผูส้ อนควรกระตุน้ ให้ผอู้ ่านอ่านให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เดิม และเพื่อที่จะอ่านได้ดีข้ ึ น ครู ควรให้อ่านบทอ่านที่หลากหลาย สอนกลวิธี
การอ่านเพื่อให้ผอู้ ่านสะสมความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่าน บทอ่านต่างๆ
การถามคําถามเป็ นสิ่งสําคัญในการสร้างความเข้าใจในการอ่าน ได้ความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างของ
งานเขียนมีความสําคัญเพราะจะทําให้ผอู้ ่านสามารถระบุใจความสําคัญได้ว่าอยู่ในส่ วนไหนของ
บทอ่า น ผูเ้ รี ย นต้อ งรู้ จ ัก นําความรู้ เกี่ ย วกับสิ่ ง ที่ อ่ า นไปประยุก ต์ใ ช้ ซึ่ งจะทํา ให้บ ทอ่ า นนั้น มี
ความหมายกับผูเ้ รี ยน และการอ่านเป็ นกิจกรรมทางสังคม ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนสามารถทํางานร่ วมกัน
ในลัก ษณะของการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมงานและการเรี ยนรู้ จ ากเพื่ อ น ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นการเรี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพ การทดสอบความเข้าใจในการอ่านที่แท้จริ ง ควรเป็ นลักษณะของการอภิปราย เป็ น
คําถามแบบเปิ ดและการเขียน ผูส้ อนควรสอนให้ผอู้ ่านรู้จกั ตั้งเป้ าหมายในการอ่าน
ฟิ ลด์ด้ิงและเพียร์สนั (Fielding and Pearson, 1994) ได้สรุ ปว่าการสอนอ่านให้ประสบ
ความสําเร็ จนั้น ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ
1. ผูเ้ รี ยนมีเวลาเพียงพอในการอ่าน
2. ผูส้ อนควรสอนกลวิธีการอ่านโดยตรงให้แก่ผเู้ รี ยน
3. ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทาํ งานร่ วมกัน
4. ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน
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อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าวิธีการจัดกิ จกรรมการอ่านเพื่อการสื่ อสารนั้นจะดําเนิ น การใน
รู ปแบบใด การที่จะให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุเป้ าหมายการอ่าน เพื่อการสื่อสารนั้น พฤติกรรม
ที่สาํ คัญที่จ ะต้องส่ งเสริ มให้เกิด ขึ้นภายในตัว ผูเ้ รี ยน ก็คือความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งเป็ นตัวชี้ว ดั
สําคัญตัวหนึ่งว่าการจัดกิจกรรมการอ่านดังกล่าวบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่นนั่ เอง
ความเข้ าใจในการอ่าน
ความหมายของความเข้ าใจในการอ่าน
ได้มีผกู้ ล่าวถึงความหมายของ ความเข้าใจในการอ่าน ไว้มากมาย ดังเช่น
คาร์เรล (Carell, 1986: 251) ได้ให้ความหมายว่า การอ่านคือความเข้าใจประโยค หรื อ
อนุ เฉท โดยเฉพาะความเข้า ใจในรู ปแบบการเรี ยบเรี ย ง หรื อโครงสร้ างของข้อเขี ย น หรื อสรุ ป
ในความหมายกว้างได้ว่า ความเข้าใจในการอ่าน คือการเรี ยนรู้ขอ้ มูลหรื อข่าวสารจากงานเขียน
กูด แมน (GoodMan, 1986: 209) ได้ให้ค วามหมายว่า ความเข้า ใจในการอ่าน คื อ
การสื่อสารระหว่างผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียนโดยอาศัยมโนภาพ และประสบการณ์ของผูอ้ ่านในการเรี ยนรู้
ความหมายโดยรวมของภาษา ซึ่งผูเ้ ขี ยนพยายามสื่ อสารให้ผอู้ ่านสามารถคาดเดาเหตุ การณ์ ได้
เพื่อประมวลความคิดกับความหมายของภาษา จนสามารถสื่อสารเป็ นภาษาพูด และภาษาเขียนได้
มิลเลอร์ (Miller, 1990: 46) ได้ให้ค วามหมายว่า ความเข้าใจในการอ่าน เป็ นการรั บ
เอาความหมายจากสิ่งที่อ่านได้ โดยผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับเรื่ องที่อ่าน
ระดับความเข้ าใจในการอ่าน
ในการอ่านนั้นผูอ้ ่านมีจุ ด ประสงค์ในการอ่านแตกต่างกัน เช่ น บางครั้ งเพื่อความรู้
หรื อเพื่อหาข้อมูล บางครั้ งอ่านเพื่อความเพลิด เพลิน จึ งทําให้เกิ ด ระดับความเข้า ใจในการอ่าน
ต่างกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านได้แบ่งระดับความเข้าใจไว้ ดังนี้
วาเล็ตและดิสิค (Valette and Disick, 1972: 41) ได้แบ่งระดับความเข้าใจของการอ่าน
ออกเป็ น 5 ระดับ โดยคํานึ งถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ย น เรี ยงตามลําดับจากง่ายไปหา
ยาก ดังต่อไปนี้
1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skills) นักเรี ยนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
ตัว สะกดในภาษาต่ างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความแตกต่ างในขั้น นี้ ไม่จ าํ เป็ น
ต้องเข้าใจในสิ่งที่เห็น
2. ระดับความรู้ (knowledge) นักเรี ยนสามารถอ่านประโยคหรื อข้อความที่คุน้ เคยได้
อย่างเข้าใจความหมาย สามารถบอกได้ว่าคําหรื อข้อความใดสอดคล้องกับรู ปภาพที่เห็นการอ่าน
ในระดับนี้มกั เป็ นการอ่านทีละประโยค

39
3. ระดับการถ่ายโอน (Transfer) นักเรี ยนสามารถเข้าใจข้อความใหม่ที่มีคาํ ศัพท์ และ
โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรี ยนมาแล้ว
4. ระดับการสื่อสาร (Communication) นักเรี ยนสามารถอ่านข้อความที่มีคาํ ศัพท์ และ
โครงสร้างใหม่ๆ หรื อคําที่มีรากศัพท์เดียวกับคําที่นกั เรี ยนเคยอ่านมาแล้วได้เข้าใจ ถึงแม้จะไม่เข้าใจ
ทุกคํา แต่ก็สามารถจับใจความสําคัญของเรื่ องได้
5. ระดับการวิ เคราะห์วิ จ ารณ์ (Criticism) นั ก เรี ยนสามารถเข้าใจความหมายแฝง
เข้าใจจุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาที่ผเู้ ขียนใช้
เบอร์ มิสเตอร์ (Burnister, 1974: 193 – 194) กล่าวถึง ความเข้า ใจในการอ่านตาม
แนวคิดพื้นฐานของเซนเดอร์ส (Sanders) ดัดแปลงจาก Bloom’s Taxonomy ได้กล่าวถึงระดับของ
ความเข้าใจในการอ่านไว้ 7 ระดับ คือ
1. ระดับความจํา (Memory) เป็ นระดับของการจําในสิ่ งที่ ผเู้ ขีย นได้ก ล่าวไว้ ได้แก่
การจําเกี่ ย วกับข้อเท็ จ จริ ง วัน ที่ คํา จํากัด ความ ในความสําคัญ ของเรื่ อง และลํา ดับเหตุ ก ารณ์
ของเรื่ อง
2. ระดับแปลความ (Translation) เป็ นการนําข้อความหรื อสิ่ งที่เข้าใจไปแปลเป็ นรู ป
อื่น เช่น การแปลภาษาหนึ่ งเป็ นอีก ภาษาหนึ่ ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื่ องไป
แปลเป็ นแผนภูมิ เป็ นต้น
3. ระดับการตี ความ (Interpretation) คือ การเข้าใจและมองเห็น ความสัมพัน ธ์ข อง
สิ่ งที่ ผูเ้ ขี ย นไม่ได้บอกไว้ เช่ น หาเหตุ ที่ก าํ หนดผลมาให้ คาดการณ์ ว่าจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อไป การจับ
ใจความของเรื่ องโดยที่ผเู้ ขียนไม่ได้บอกไว้
4. ระดับ ประยุก ต์ใ ช้ (Application) เป็ นการเข้า ใจหรื อมองเห็ น หลัก การแล้ว นํา
หลักการไปประยุกต์ใช้จนเกิดความสําเร็ จ
5. ระดับวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความเข้าใจและรู้ ในแง่ของการตรวจตราส่ วนย่อย
ที่ประกอบเข้าเป็ นส่วนเต็ม เช่น การวิเคราะห์คาํ โฆษณาชวนเชื่อ การแยกแยะวิเคราะห์คาํ ประพันธ์
การรู้ถึงการให้เหตุผลที่ผดิ ๆ ของผูเ้ ขียน
6. ระดับ การสั ง เคราะห์ (Synthesis) เป็ นการนํา ความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้จ ากการอ่ า น
ผสมผสานกันแล้วจัดเรี ยงใหม่
7. การประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ นการวางเกณฑ์ แ ล้ว ตัด สิ น ที่ อ่ า นโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ที่ต้งั ไว้เป็ นบรรทัดฐาน เช่น เรื่ องราวที่อ่านอะไรบ้างที่เป็ นจริ ง (Fact) อะไรบ้างที่เป็ น
จินตนาการ (Fantasy) และอะไรบ้างที่เป็ นความคิดเห็น (Opinion) เป็ นต้น
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เรเกอร์ และเรเกอร์ (Raygor and Raygor, 1985: 230) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่าน
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ความเข้า ใจระดับตัว อัก ษร (Literal Comprehension) เป็ นระดับความเข้า ใจที่
เกี่ยวข้องกับคุ ณสมบัติ ของผูอ้ ่านน้อยที่สุด ส่ วนใหญ่ เป็ นความเข้าใจคําและความคิดของผูเ้ ขีย น
เป็ นเพียงการรับรู้ข่าวสารจากผูเ้ ขียนเท่านั้น
2. ความเข้าใจระดับตี ความ (Interpretive Comprehension) เป็ นระดับความเข้า ใจที่
ผูอ้ ่า นต้องพยายามหาความสัมพัน ธ์เปรี ยบเที ยบข้อมูลจากเรื่ องกับประสบการณ์ ข องตนเข้าใจ
ลําดับเหตุการณ์ทราบความสัมพันธ์ของเหตุและผล และตีความข้อมูลทัว่ ไป
3. ความเข้าใจระดับนําไปใช้ (Applied Comprehension) ในระดับนี้ นอกจากผูอ้ ่านจะ
รับรู้ และตี ค วามข่ าวสารจากผูเ้ ขี ยนแล้ว ผูอ้ ่า นจะต้องประเมิน ผลความคิ ด ของผูเ้ ขี ย นตัด สิ น ใจ
ยอมรับหรื อปฏิเสธ หรื อนําข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ เช่น การสอน ทําของเล่น การใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น
การแบ่งระดับความเข้าใจของผูเ้ รี ยนข้างต้น พอสรุ ปได้ว่าระดับความเข้าใจในการอ่าน
เป็ นส่ ว นสําคัญ ที่ จ ะกําหนดขอบข่ ายวัต ถุประสงค์และพฤติ ก รรมที่ ผูส้ อนควรจะใช้ในการจัด
กิจกรรม กล่าวคื อ จะสอนให้ผอู้ ่านเกิ ดความเข้าใจระดับไหนนั้น ต้องดูความพร้ อมของผูเ้ รี ย น
และความพร้อมด้านอื่นๆ ประกอบด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 1 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน
แนวคิดทฤษฎี
การอ่านตามแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ (Schema
Theory)

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

สรุ ปการสังเคราะห์
กิจกรรมการสอนทักษะการอ่านสามารถ
จัดเป็ น 3 ระยะ คือ กิจกรรมก่อนอ่าน
กิจกรรมระหว่างอ่าน และกิจกรรมหลัง
การอ่าน โดยขั้นตอนก่อนการอ่านหรื อ (Prereading) เป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญ ในการเตรี ยม
ความพร้อมสําหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะได้ตระหนักในความรู้เดิม
ที่มีอยูแ่ ละนําความรู้น้นั ใช้ทาํ ความเข้าใจ
บทอ่าน การสร้างกิจกรรมก่อนการอ่านที่
จูงใจให้นกั เรี ยนอ่านจะเป็ นปัจจัยในการ
ส่งเสริ มเจตคติที่ดีต่อการอ่านให้ผเู้ รี ยนได้
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ตารางที่ 1 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน และความเข้าใจในการอ่าน (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี
อ้างอิง
ความหมายของความ คาร์เรล (Carell, 1986:
เข้าใจในการอ่าน 251) ; กู๊ดแมน
(Goodman, 1986: 209);
มิลเลอร์ (Miller, 1990:
46)
ระดับความเข้าใจใน วาเล็ตและดิสิค (valette
การอ่าน
and Disick, 1972: 41);
เบอร์มิสเตอร์ ( Burmister
1974: 193-194) ; โดย
อาศัยแนวคิดพื้นฐานของ
แซนเดอร์ส (Sanders)
ดัดแปลงจาก Bloom’s
Taxobomy เรเกอร์และเร
เกอร์ (Rayger and
Raygor, 1985: 230)

สรุ ปการสังเคราะห์
ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง ความเข้าใจ
ตีความ จับใจความของเรื่ อง และเรี ยงลําดับ
เหตุการณ์ของเรื่ องที่อ่านได้

ระดับความเข้าใจในการอ่านเป็ นส่วนสําคัญ
ที่กาํ หนดขอบข่ายวัตถุประสงค์และ
พฤติกรรมที่ผสู้ อน ควรจะใช้ในการจัด
กิจกรรม กล่าวคือ จะสอนให้ผอู้ ่านเกิด
ความเข้าใจระดับไหนนั้นต้องดูความพร้อม
ของผูเ้ รี ยนและความพร้อมด้านอื่นๆ
ประกอบด้วย
1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร
2. ความเข้าใจระดับ ระดับตีความ
3. ความเข้าใจระดับการวิเคราะห์วิจารณ์

การอ่านเน้ นภาระงาน (Task – based reading activities )
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
ทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้
การสร้างองค์ค วามรู้ เป็ นทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ หรื อการสร้างความหมายของสิ่ งที่ รั บรู้
ทฤษฎีน้ ี เชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ดว้ ยตัวเอง เพราะมนุ ษย์
มีศกั ยภาพในการสร้างความรู้ จากประสบการณ์ที่เป็ นจริ ง (Richardson, 1994: 1) แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรี ยนรู้ น้ ี มีพ้ื น ฐานมาจากทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ สําคัญ 2 ทฤษฎี คื อ ทฤษฎี พ ัฒ นาการทาง
สติ ปัญญาของเพีย เจต์ (Piaget) และทฤษฎี ว ฒ
ั นธรรมเชิงสังคมของ ไวกอตสกี (Vygotsky) โดย
เพียเจต์ เชื่อว่า การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่แรกเกิด จะมีผลทํา
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ให้ร ะดับสติ ปัญ ญาของบุ ค คลนั้น พัฒ นาอยู่ต ลอดเวลา แนวคิ ด ของเพีย เจต์เป็ นพื้น ฐานสําคัญ
ของการสร้ างองค์ค วามรู้ (Cognitive development constructivism) ซึ่ งกระบวนการพื้น ฐานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสติปัญญาของบุคคล 2 กระบวนการ ประกอบด้วย
1. กระบวนการที่บุค คลใช้รวบรวม จัด ระบบ เรี ยบเรี ยงประสบการณ์ และความคิ ด
ของตนเองอย่า งอัต โนมัติ แ ละต่ อ เนื่ อ งเป็ นขั้น ตอน เรี ยกว่ า การจัด ระบบโครงสร้ า งความรู้
(Organization)
2. กระบวนการปรั บตัว ให้เ ข้า กับสิ่ งแวดล้อ มที่ บุ ค คลมี ปฏิ สัม พัน ธ์ด ้ว ย เรี ยกว่ า
การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) ประกอบด้วยกระบวนการที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
2.1 การดูด ซับ (Assimilation) เป็ นกระบวนการที่ เกิด ขึ้นเมื่อบุค คลมีปฏิสัมพัน ธ์
กับสิ่งแวดล้อม และตีความข้อมูลที่รับรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง
2.2 การปรั บให้เหมาะ (Accommodation) เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้น เมื่อบุ คคลมี
ปฏิสัมพัน ธ์ก ับสิ่ งแวดล้อม และปรับโครงสร้ างความรู้ เดิ มของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูลที่
รับรู้ใหม่ ซึ่งขัดแย้งกับความรู้เดิมนั้น (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 34)
ในด้านการเรี ยนรู้ของบุคคล เพียเจต์ ( Piaget อ้างถึง สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 34)
เชื่ อว่ าการที่ บุ ค คลมีพฒ
ั นาการทางสติ ปัญ ญาช้าเร็ ว แตกต่ างกัน นั้น ขึ้ นอยู่ก ับองค์ป ระกอบ 4
ประการ คือ
1. วุฒิภาวะ (Maturation) พัฒนาการทางร่ างกาย อวัยวะรับสัมผัส และระบบประสาท
ที่มีความพร้อม มีบทบาทสําคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
2. ประสบการณ์ (Experience) การที่บุคคลมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา ทําให้เกิด การสั่งสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ ทั้งประสบการณ์ ในบุคคลนั้น ๆ
ทั้ ง ประสบการณ์ ที่ ส่ั ง สมมาจากการปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ (Physical
environment) และประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การคิ ด หาเหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ (Logical –
mathematical environment)
3. การถ่ายทอดความรู้ ทางสังคม (Social transmission) เป็ นประสบการณ์ ที่บุค คล
ได้รั บและเรี ยนรู้ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทั้งด้านบุค คลประเพณี และวัฒนธรรม
ซึ่ ง ประสบการณ์ ทางสัง คมที่ บุค คลแต่ ละคนได้รั บ จะส่ งผลต่ อ พัฒนาการทางสติ ปั ญ ญาของ
บุคคลนั้น
4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็ นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้
ของบุ ค คลให้อยู่ใ นภาวะสมดุ ล เมื่ อบุ ค คลเกิ ด ความขัด แย้งทางความคิ ด บุ ค คลจะพยายามลด
ความขัด แย้ง ดัง กล่ า ว โดยหาเหตุ ผ ลให้ก ับ ความคิ ด ที่ ข ัด แย้ง กัน หรื อ หาข้อมูล เพิ่ ม เติ ม ฯลฯ
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กระบวนการพัฒนาสมดุลจึ งเป็ นกระบวนการกํากับตนเอง ( Self – regulation) ที่ เกิ ดขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง และทําให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างโครงสร้างความรู้เดิมกับข้อมูลที่รับรู้ใหม่
เบรนเนิ ด (Brainerd, 1978 อ้างถึงใน Discoll, 1994: 195 – 198) ได้สรุ ปแนวทางใน
การนําแนวคิดของเพียเจต์ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้
1. จัดสิ่งแวดล้อมของการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ จากการกระทํากิจกรรม
ของตนเอง
2. ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเพื่อน โดยมีกิจ กรรมการเจรจาทางสังคม
เพื่อความเข้าใจในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
3. ใช้กลยุทธ์การสอนที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดความขัดแย้งทางความคิด และรับรู้ เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางความคิดนั้น
ส่ วนแนวคิดทฤษฎีวฒั นธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86 – 87)
ถื อ เป็ นพื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการเรี ยนรู้ ตามแนวการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ทางสั ง คม (Social
constructivism) โดยองค์ประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ของบุคคล คือ การสร้างสื่ อกลาง
(Mediation) และการมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ทางสังคมและวัฒนธรรม ไวกอตสกี เชื่อว่า บุคคล
สามารถสร้ า งกระบวนการจํา สิ่ ง ที่ ต นเองรั บ รู้ ไ ด้ เช่ น ภาษา กิ ริ ยาท่ าทาง สัญ ลัก ษณ์ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ ฯลฯ เป็ นสื่ อกลาง (Mediator) ให้ร ะลึกถึงสิ่ งนั้นๆได้ ซึ่งความจําของบุ คคลนี้ จะมี
ผลโดยตรงต่อความรู้สึก และกระบวนการคิดของเขาเมื่อรับรู้สิ่งเร้าใหม่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลกับ สิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว โดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อ มทางสังคมและวัฒ นธรรม จะช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของบุคคล ไวกอตสกี ได้เสนอว่าในการเรี ยนภาษาที่สอง ผูส้ อนจะทํา
หน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทุกรู ปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รี ยน
พัฒนาภาษาและทักษะทางวัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือ อาจจะรวมถึงการให้ตวั ชี้แนะ คําชม
คําแนะนํากลวิธีการเรี ยน การทบทวนไวยากรณ์ การทบทวนบทเรี ยนอย่างสั้นๆ หรื อสิ่ งใดก็ตาม
ที่ผเู้ รี ยนต้องการในช่วงเวลานั้น หากผูเ้ รี ยนต้องการความช่วยเหลือมาก ผูส้ อนก็ช่วยด้วยการเสริ ม
ศักยภาพ (Scaffolding) เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างความรู้ ของผูเ้ รี ยนจะดําเนิ นต่อไป และเมื่อผูเ้ รี ยน
สามารถช่ ว ยเหลือตนเองได้ ผูส้ อนก็จ ะลดความช่ ว ยเหลือลง และผูเ้ รี ย นก็จ ะค่ อยๆ นําตนเอง
และในที่ สุด ก็จ ะสามารถเรี ย นรู้ ได้ด ้ว ยตนเอง การเสริ มศัก ยภาพดังกล่าว เป็ นกลยุทธ์สําคัญ ที่
นักการศึก ษานํามาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอนตามแนวการสร้ างองค์ค วามรู้ และการเรี ยนรู้
แบบร่ วมงาน (Collaborative learning)
สรุ ปได้ว่า เพีย ร์ เจต์มีแนวคิ ด เกี่ ย วกับการเรี ย นรู้ ข องบุ คคลโดยให้ค วามสําคัญของ
ประสบการณ์ ใหม่กบั ความรู้ เดิ มที่มีอยู่ ขณะไวกอตสกี มองการเรี ย นรู้ ว่าเกิด จากการที่ บุค คลมี
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ปฏิสัมพัน ธ์ก ัน ทางสังคมรวมทั้งการช่ว ยเหลือชี้ แนะ และการทํางานร่ วมกับผูท้ ี่ มีค วามชํานาญ
มากกว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
จากทฤษฎี ก ารสร้ า งองค์ค วามรู้ ได้เ กิ ด แนวคิ ด วิธีก ารเรี ยนรู้ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การสร้างองค์ความรู้ เช่น การเรี ยนรู้แบบร่ วมงาน (Collaborative Learning) สมิทธิ์ และแมกเกรกอร์
(Smith and MacGregor, 1992 ; cote in Ali, 2002) การเรี ยนรู้ แบบร่ วมงานเป็ นกระบวนการทาง
สังคม ผูเ้ รี ยนจะเกิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการทํางานร่ ว มกัน โดยการสนทนา การค้น หาความหมาย
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน เพอร์คินส์ (Perkins, 1991: 18 – 23 ; cote
in Ali, 2002) และคริ สคอลล์ (Driscoll, 2000: 15; cote in Ali, 2002) ได้กล่าวถึงข้อดีการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มงานว่าเป็ นการเรี ย นที่ ช่ว ยเสริ มสร้ างความคิ ด ริ เริ่ ม การสร้ างสิ่ ง ใหม่ มีกี่ แลกเปลี่ย น
เรี ย นรู้ ของผูเ้ รี ยนที่มีสติปัญญาแตกต่ างกัน มีก ารช่ วยเหลือสนับสนุ น ซึ่งกันและกัน ในการร่ ว ม
ปฏิบตั ิ งาน การเรี ยนรู้ แบบร่ วมงานส่ งผลให้ผเู้ รี ย นพัฒนาตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่น และสิ่ งแวดล้อม
อื่นได้ เช่นเดียวกับเอลี่ (Ali, 2002) กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนรู้แบบร่ วมงานไว้ว่าจะส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ย นกระตื อรื อร้ น ในการเรี ย นรู้ และในการพัฒ นาตนเองโดยมีส่ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของตนเอง และการเรี ยนรู้ของผูอ้ ื่น เพื่อประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งเสริ มสร้าง
ความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ในกลุ่มด้วยเช่นกัน
การจัด การชั้ น เรี ย นเพื่อ ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ แ บบร่ วมงาน ทิ น ซ์แ มนน์ (Tinzmann,
1990) สรุ ปว่า ลักษณะของชั้นเรี ยนแบบร่ วมงานนั้นควรมีลกั ษณะการแบ่งปันความรู้ระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนจะให้ความสําคัญกับความรู้ ประสบการณ์ ภาษา กลวิธี วัฒนธรรม ที่ผเู้ รี ยน
มี และพยายามสร้างเสริ มหรื อเพิ่มเติมให้ มีการแบ่งปั นอํานาจระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนตั้งจุดประสงค์ของสิ่ งที่กาํ ลังสอน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนออกแบบกิจกรรมให้
ตรงกับความสนใจของตนเอง ให้ผเู้ รี ยนประเมิน การเรี ยนรู้ ของตนเอง และใช้ความรู้ ของตนเอง
แบ่งปันความรู้และกลวิธีการเรี ยน แสดงเคารพซึ่งกันและกัน และเน้นที่การสร้างความเข้าใจที่ตอ้ ง
ใช้ความคิดในระดับสูง ซึ่งไม่พียงการหาคําตอบว่าถูก หรื อผิด ผูส้ อนจะต้องแนะให้ผเู้ รี ยนรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สนับสนุนความรู้ การมีส่วนร่ วมในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มี
ส่วนร่ วมในการสนทนาอย่างมีความหมาย ผูส้ อนทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน (Mediator) ผูส้ อน
จะต้องช่วยให้ผเู้ รี ยนรู้จกั เชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้าสู่ประสบการณ์ และเรี ยนรู้สิ่งอื่นๆ ช่วยให้ผเู้ รี ยน
รู้ว่าเมื่อประสบปัญหาเขาจะทําอย่างไร และช่วยให้เขารู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ รวมทั้งต้องปรับระดับของ
ข้อ มูล และสนับ สนุ น ผูเ้ รี ย นเพื่ อให้ผูเ้ รี ย นรั บ ผิด ชอบในการเรี ย นของตนเองให้ม ากที่ สุด ใน
ห้องเรี ยนแบบร่ ว มงานผูเ้ รี ย นจะไม่ถูก แบ่ งแยกด้ว ยระดับความสามารถใน การเรี ย น หรื อใน
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ลักษณะอื่นๆ เพราะการแบ่งแยกผูเ้ รี ยนจะตัดโอกาสของผูเ้ รี ยนที่จะเรี ยนรู้ และ ฝึ กที่จะรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
บทบาทของผู้สอน ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกจะต้องสร้ า งสภาพแวดล้อ ม
และกิ จกรรมที่ จะเชื่ อมโยงความรู้ ใหม่กบั ความรู้ เดิม เปิ ดโอกาสในการทํางานและแก้ปัญ หาให้
ผูเ้ รี ย นได้ทาํ กิ จ กรรมที่ ผูเ้ รี ย นจะได้พ บจริ งในชี วิตประจําวัน นอกจากนั้น ผูส้ อนอาจจัด แหล่ง
การเรี ยนรู้ ในห้องเรี ยนโดยอาจให้ผเู้ รี ยนนําสิ่ งของจากบ้านหรื อภายในชุมชนมาจัดแสดง ดังนั้น
ห้องเรี ยนลักษณะนี้จึงมักมีโครงการ หรื อมุมกิจกรรมเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ หรื อทดลองแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น การเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในที่น้ ี ยงั รวมถึงการจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มให้มีความหลากหลาย
ในความสามารถ การกําหนดบทบาทให้กบั สมาชิกภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม คนสรุ ป คนจด
บันทึก โฆษกกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนแสดงพฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับ ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม รวมทั้งจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่กระตุน้ ให้เกิดการใช้กระบวนการคิดใน
ระดับสูง เช่น การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้ร่วมคิด กิจกรรมดังกล่าว
จะทําให้ผเู้ ชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้กบั สภาพจริ ง เหตุการณ์ หรื อ สถานการณ์ที่ตนเองเคยพบ และ
ขยายโลกทัศน์ข องผูเ้ รี ยนที่มีค วามแตกต่ างกันทั้งในแง่ ของมุมมอง และประสบการณ์ กิจ กรรม
เหล่านี้ จะทําให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความมัน่ ใจในตนเอง และขณะเดี ย วกัน ก็ท้าทายความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนด้ว ยเช่ น กัน ผูส้ อนต้องสาธิ ต ตัว อย่างรวมถึ งกระบวนการสื่ อสารและกระบวนการใน
การเรี ยนรู้
บทบาทของผู้เรียน ผูเ้ รี ยนจะต้องตั้งเป้ าหมายและวางแผนก่อนการเรี ยน ขณะเรี ย น
และหลังการเรี ยน ระหว่างการเรี ยน เขาจะต้องทํางานร่ วมกัน สํารวจและตรวจสอบความก้าวหน้า
ของกลุ่ม และหลังการเรี ยน จะต้องประเมิน ผลตนเอง และวางแผนการเรี ย นต่อไปก่ อนการทํา
กิจกรรม ผูเ้ รี ยนควรพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
การออกแบบกิจกรรมและการตรวจสอบ ผูส้ อนจะเป็ นผูว้ างแผนกิจ กรรมการเรี ย น
โดยทัว่ ไป แต่ผเู้ รี ยนจะต้องวางแผนกิจกรรมการเรี ยนของตนเอง ซึ่งมาจากวัตถุประสงค์ที่ผเู้ รี ยน
ตั้งไว้ การวางแผนอย่างรอบคอบของผูส้ อนจะทําให้ผเู้ รี ยนทํางานร่ วมกันและบรรลุเป้ าหมายใน
ขณะเดียวกันก็รับรู้ความสามารถ ความรู้ และกลวิธีที่ตนเองใช้ การควบคุมการเรี ยนของตนเอง
เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการเรี ยนรู้แบบร่ วมงาน ผูเ้ รี ยนจะต้องรู้จกั ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเอง
ซึ่งจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยน เขาจึงตัดสิ นใจที่จะไปหาใหม่หรื องานที่เขียนไปไม่ตรงกับที่ต้ งั ไว้
ก็เขียนใหม่ เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาการควบคุมการเรี ยนของตนเองได้โดยการแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกับผูเ้ รี ยนกลุ่มอื่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ซึ่งจะได้นาํ มาใช้ต่อไป
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การประเมิน ผล จุ ด ประสงค์หลัก ของการประเมิ น ผล คื อ ให้ผูเ้ รี ย นรู้ จ ัก ประเมิ น
การเรี ยนของตนเอง โดยประเมินการทํางานกลุ่ม ซึ่งไม่ใช่เพียงการให้คะแนนผลการเรี ยน แต่เป็ น
การประเมินว่าตนเองได้เรี ยนรู้สิ่งที่ตนเองตั้งไว้หรื อไม่ คุณภาพของงาน ประโยชน์จากสื่อการเรี ยน
การประเมิ น โดยกลุ่ มจะทํา ให้ผูเ้ รี ย นรู้ สึก อิส ระในการแสดงความสงสัย ตั้ง คํา ถาม มากกว่ า
การที่จะประเมินโดยผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว และทําการประเมินเป็ นสิ่งที่ไม่น่ากลัว
ปฏิสัมพันธ์ ในห้ องเรียน ผูส้ อนจะต้องกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนพูดคุย เมื่อมีการอภิปรายกัน
ภายในห้อง รู ปแบบของการสื่ อสารสองทางเป็ นสิ่ งสําคัญในห้องเรี ยน การตั้งคําถามควรเป็ นไป
ในลัก ษณะของการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ าง ซึ่ งผูเ้ รี ย นและผูส้ อนอาจเปลี่ย นความคิ ด ใน
ภายหลังได้
ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่าแนวคิ ด วิธีก ารเรี ย นรู้ แบบร่ วมงาน (Collaborative Learning)
เป็ นกระบวนการที่ ส่ง ให้เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการทํา งานร่ วมงาน โดยการสนทนา การค้น หา
ความหมาย การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เป็ นการเรี ยนที่ช่วยเสริ มสร้างความคิดริ เริ่ ม การสร้างสรรค์
สิ่ งใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนที่มีสติปัญญาแตกต่างกัน มีการช่ว ยเหลือสนับสนุ น
ซึ่งกันและกัน ในการร่ วมปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเสริ มสร้างความรับผิดชอบของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้
ในกลุ่มด้ว ยเช่ น กัน ซึ่ งลัก ษณะดังกล่าวมีค วามสอดคล้องกับ แนวการจัด การสอนภาษาที่ เน้น
ภาระงาน (Task – based Language Learning and Teaching) ซึ่งแนวการสอนดังกล่าวได้รับแนวคิด
จากทฤษฎีการสร้างความรู้ที่เน้นกระบวนการทางความคิดเช่นกัน
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคมของ ไวกอตสกี
ภาษาคื อเครื่ องมือของความคิ ด หรื อกิ จกรรมทางสมองจากแนวคิ ดของการเรี ย นรู้
เชิงวัฒนธรรมสังคม ไวกอตสกีเชื่อว่า บุคคลสามารถสร้างกระบวนการจําสิ่ งที่ตนเองรับรู้ ได้ โดย
ใช้สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายที่ เป็ นข้อตกลงทางสังคม และถูกถ่ายทอดมาทางวัฒ นธรรม เช่ น
ภาษา กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ เป็ นสื่ อกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงสิ่ งนั้นๆ
ได้ ซึ่ งความจําของบุค คลนี้ จะมีผ ลโดยตรงต่ อความรู้ สึก และกระบวนการคิ ดของเขาเมื่อรั บรู้
สิ่งเร้าใหม่ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ ของบุคคล (Vygotsky, 1978: 86 – 87)
ดังนั้น กิจกรรมการสอนภาษาที่สองในลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะการเรี ยนรู้
แบบร่ วมงาน (collaborative learning) จึงเกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานนั้น
มีลกั ษณะของการร่ วมงาน และการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาที่เน้นความหมายมากกว่ารู ปแบบภาษา
โดยองค์ประกอบต่างๆ ของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานนั้นมีฐานแนวคิดจากทฤษฎี
การสร้างความรู้ และทฤษฎีการเรี ยนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคมเช่นกัน
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สมมติฐานสิ่งนําเข้ า (Input hypothesis)
แครชเชน (Krashen, 1982) เสนอสมมติฐานนี้ในปี 1982 โดยระบุว่าการรับปัจจัยนําเข้า
ทางภาษาที่สามารถเข้าใจได้เป็ นความจําเป็ นและพอเพียงสําหรับการเรี ยนรู้ ภาษาที่สอง การเรี ยนรู้
ภาษาของมนุษย์เกิดได้จากการเข้าใจข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ โดยมนุษย์จะพัฒนาจากระดับความรู้
ที่มีอยู่ข้ ึ น ถัดไปอีก หนึ่ งขั้นตามลําดับธรรมชาตินั่นคือ I plus 1 สมมติฐานดังกล่าวเชื่ อมโยงสู่
แนวคิดที่ว่า ในการรับรู้ภาษาที่สองนั้น หากปัจจัยรับเข้ามีเพียงพอและเป็ นปัจจัยที่สามารถเข้าใจได้
นั่นก็หมายถึงไวยากรณ์ ที่จ าํ เป็ นต่ อการเรี ย นรู้ น้ นั ก็จ ะเกิ ดขึ้ นอย่างอัต โนมัติ (Krashen, 1985)
นอกจากนั้นแครชเชน ( Krashen, 1983) ยังสรุ ปว่าการที่ปัจจัยนําเข้า (input) จะเปลี่ยนให้เป็ นข้อมูล
ซึมซับ (intake) ได้น้ นั เกิดจากการที่ผเู้ รี ยนสังเกตช่องว่างระหว่างรู ปแบบของภาษาที่สอง (I plus 1)
นัน่ คือปัจจัยรับเข้าทางภาษาที่ผเู ้ รี ยนได้เพิ่มระดับขึ้นเป็ นปัจจัย ที่สามารถเข้าใจได้และกฎของภาษา
ระหว่างกลาง (Interlanguage rule) ต่ อมาสมมติ ฐานดังกล่าวได้รั บการวิจ ารณ์ เนื่ องจากไม่มี
ข้อพิสูจน์ที่ชดั เจนและตรวจสอบได้ยาก (แมกลาฟลิน ; Mclaughlin, 1987) เนื่ องจากไม่มีความ
ชัดเจนว่า ขั้นของระดับปัจจัยรับเข้าที่มีอยูน่ ้ นั มี ลักษณะอย่างไร แนวคิดของคําว่า ความเข้าใจ และ
การสังเกตช่องว่างก็ไม่ปรากฏวิธีการดําเนินการที่ชดั เจน
อย่างไรก็ต าม สมมติฐานสิ่ งนําเข้า (Input hypothesis) สําหรั บ แครชเชน(Krashen)
นั้นถือเป็ นศูนย์กลางในการรับรู้ภาษาที่สองโดย แครชเชน (Krashen) เพิ่มเติมว่ากระบวนการหรื อ
สมมติ ฐานสําคัญที่ มีความจําเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อการรับรู้ ภาษาที่ สอง เพิ่มเติมจากปั จ จัย
นําเข้า (Input) ก็คือตัว กรองความรู้สึก (Affective Filter) ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทําให้การรั บรู้
ภาษาที่สองประสบความสําเร็ จ
สมมติฐานการกรองความรู้สึก ( ective i ter hypothesis)
ในการรับรู้ภาษาที่สองนั้นกระบวนการทางสมองเป็ นเรื่ องสําคัญ แครชเชน ( Krashen,
1982) ได้กล่าวว่าในการรับรู้ภาษาที่สองนั้น ตัวกรองความรู้สึก (Affective Filter) หรื อตัวสกัดกั้น
ทางจิต วิสัย จะมีบทบาทเสมือนม่านกั้นหรื อตัวกรองการรับรู้ ภ าษาของผูเ้ รี ยน โดยหากตัวกรอง
ดังกล่าวมีต่ าํ หรื อน้อย ปั จ จัย รับเข้าทางภาษาก็จะเข้ามาถึงสมองส่ วนกลไกการรั บภาษา LAD :
Language Acquisition Device) และกลายเป็ นความสามารถในการรับรู้ ภาษาในทางตรงกันข้าม
หากตัวกรองการรับรู้ภาษาของผูเ้ รี ยนมีสูง ปั จจัยนําเข้าทางภาษาก็จะถูกสกัดกั้นทําให้ไม่สามารถ
เข้าถึงสมองส่ วนกลไกการรับภาษา (LAD : Language Acquisition Device) ดังนั้น ปั จจัยนําเข้า
ทางภาษา (input) จึงถือเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวแปรสาเหตุ อนั ดับแรกในการรับรู้ ภ าษาที่ สอง ขณะที่
ตัวแปรด้านตัวกรองความรู้สึก (Affective filter) เสมือนเป็ นทางเดินที่นาํ ปัจจัยรับเข้าทางภาษาไป
ถึงยังสมองผ่านส่ วนกลไกการรั บภาษา (LAD : Language Acquisition Device) นอกจากนั้น
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แครชเชน (Krashen) ยังยืนยันว่า ขณะเรี ยนหากผูเ้ รี ยนได้รับปัจจัยนําเข้ารวมทั้งมีตวั กรองความรู้สึก
ในระดับสู งผูเ้ รี ยนอาจเข้าใจสิ่ งที่เห็ นหรื ออ่านได้ แต่ปัจจัย นําเข้าดังกล่าวจะไปไม่ถึงสมองผ่าน
ส่วนกลไกการรับภาษา (LAD : Language Acquisition Device) ซึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ คือ
เมื่อผูเ้ รี ยนขาดแรงจูงใจ ขาดความเชื่อมัน่ หรื อกังวลเกี่ย วกับความล้มเหลม หรื อความผิดพลาด
ในทางตรงข้าม หากผูเ้ รี ยนไม่มีค วามกังวล กล่าวคือ มีค วามตั้ง ใจมุ่งมัน่ ในการเรี ย น ตัว กรอง
ความรู้ สึ ก ก็ จ ะอยู่ใ นระดับ ตํ่า นั่น เอง นอกจากสมมติ ฐ านสิ่ งนํา เข้า (Input hypothesis) และ
สมมติฐานตัว กรองความรู้สึก (Affective Filter hypothesis) ที่ กล่าวข้างต้น ลอง (Long, 1981,
1996) ได้เ สนอสมมติ ฐ านปฏิ สัม พัน ธ์ (Interaction hypothesis) ซึ่ ง เป็ นการศึ ก ษาขยายจาก
สมมติฐานสิ่งนําเข้าของแครชเชน (Krashen) ซึ่งถือเป็ นสมมติฐานหนึ่งในการเรี ยนรู้ภาษที่สอง
สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction hypothesis)
จากการศึก ษาของลอง (Long, 1981, 1996) พบว่า ความพยายามที่ ผูเ้ รี ยนใช้ใ น
การสร้างความเข้าใจตรงกันในการปฏิสัมพันธ์ หรื อการสื่ อสารไม่ว่าด้วย การพูดซํ้า การพูดเพื่อ
ยืน ยัน ความมัน่ ใจ การพูด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ หรื อ การพูด ขอให้ข ยายความกระจ่ างมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการเรี ยนรู้ ภาษา กล่าวคือ เป็ นการทําให้แน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนได้ปัจจัยรับเข้าบวก
เพิ่มขึ้ นอีก 1 ขั้น (i plus) ต่อมามีผศู้ ึก ษาเกี่ ยวกับสมมติ ฐานปฏิสัมพัน ธ์รูปแบบคล้ายๆ กับลอง
(Long) เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของปฏิสมั พันธ์ทางภาษากับความเข้าใจไม่ว่า พิคา (Pica, 1987 )
หรื อ กลาสกับเวรอนนี ส (Gass and Varonis, 1994) โดยสรุ ปงานวิจยั ของพวกเขาพบว่า การมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนนําสู่การสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร นอกจากนั้นงานวิจยั ของ แมกกี
(Mackey, 1999) เกี่ย วกับสมมติฐานการปฏิสัมพันธ์ พบว่าการได้มีส่วนร่ วมในการสื่ อสารหรื อ
ปฏิสมั พันธ์ทางภาษาจะช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู้ภาษที่สอง
อย่างไรก็ต ามในการรั บรู้ ภ าษาที่ สอง แนวคิ ด ของสมมติ ฐานที่ เกี่ ย วข้องนอกจาก
สมมติ ฐานสิ่ งนําเข้า (Input hypothesis) สมมติ ฐานตัว กรองทางความรู้ สึก (Affective Filter
hypothesis) และสมมติฐานปฏิสัมพันธ์ (Interaction hypothesis) ดังได้สรุ ปมาแล้วนั้น ได้มี ผูท้ าํ
การศึ ก ษาโดยเชื่ อ มโยงสมมติ ฐ านดัง กล่ า วกับ ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มทางภาษา และทฤษฎี ท าง
ภาษาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการปฏิสมั พันธ์ (Interaction) เป็ นฐานการเรี ยนรู้ และพัฒนาการศึกษา
ไปสู่ประเด็นของกระบวนการประมวลข้อมูล นั่นคือปั จ จัยนําเข้า (Input) จะเปลี่ยนเป็ นปั จจัย
ซึมซับ (Intake)ได้อย่างไร การศึกษาดังกล่าวบนแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ เชิงวัฒนธรรมสังคมของ
ไวกอตสกี (Vygotsky, 1978: 86 – 87) ซึ่ งเชื่ อในเรื่ องของความคิ ด และการเรี ย นรู้ที่เกิ ด จาก
ปฏิ สั ม พัน ธ์ท างสั ง คม นอกจากนั้ นยัง มี มุ ม มองในเรื่ องของสมมติ ฐ านสิ่ ง นํา ออก (Output
hypothesis) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
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สมมติฐานสิ่งนําออก (Output hypothesis)
สเวน (Swain, 1999) แสดงมุมมองเกี่ยวกับการรับรู้ ภาษาซึ่งเป็ นการมองต่างมุมกับ
แครชเชน (Krashen) ที่ให้ความสําคัญกับปั จจัยนําเข้า (Input) โดยมีแนวคิดว่าการรับรู้ ภาษา เกิด
จากผูเ้ รี ยนได้รั บปั จจัย นําเข้าที่สามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input) รวมทั้งมีตวั กรองด้าน
ความรู้ สึก ในระดับตํ่า ขณะที่ สเวน (Swain, 1999) กล่าวว่าปั จ จัย นําเข้า (Input) เพีย งอย่างเดี ย ว
เท่านั้นยังไม่เพียงพอต่ อการรับรู้ ภาษา การเรี ยนรู้ ภาษาหรื อการรับรู้ ภาษาจะปรากฏผลผลิตของ
ปริ มาณการรั บรู้ หรื อผลผลิต ทางภาษาที่ เกิด ขึ้น (Output) นั่นเอง แนวคิ ดดังกล่าวเน้นให้เห็ นว่า
การรับรู้ภาษาที่สองนั้น หากผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝน การผลิตถอยคําในภาษาที่สองจากกิจกรรม
จะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา โดยข้อมูลหรื อผลผลิตทางภาษาตามสมมติฐานของ
สเวน (Swain) นั้นเป็ นมากกว่าผลผลิตทางภาษาที่เกิดจากการดําเนิ นกิจกรรมกล่าวคือ ข้อมูลทาง
ภาษาที่ผลิตออกมาจากกิ จกรรมนั้นผลักดันผูเ้ รี ย นเกิดความตระหนักถึงปั ญหา หรื อช่องว่างของ
ภาษาใหม่ที่เรี ยนรู้อนั จากการสังเกต หรื อกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้อภิปรายวิเคราะห์ปัญหา
เหล่านั้น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทดสอบโครงสร้างและรู ปแบบของภาษาใหม่ ผูเ้ รี ยนจะ
สามารถพัฒนาการรับรู้ภาษาที่สองได้
แนวความคิดเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเน้ นภาระงาน
คําจํากัดความของภาระงาน (Task)
คําจํากัดความของคําว่า ภาระงาน (Task) มีต้ งั แต่คาํ จํากัดความทัว่ ๆ ไปและคําจํากัด
ความเฉพาะที่มีความซับซ้อน โดยผูใ้ ห้ความหมายระบุถึงภาระงานที่ปฏิบตั ิทุกวัน เป็ นภาระงาน
ในลักษณะที่ปฏิบตั ิจริ ง (Real World Tasks) และภาระงานที่ใช้ในการสอนภาษาที่สองในชั้นเรี ยน
(Pedagogical Tasks) เริ่ มจากการให้ความหมายโดย ลอง (Long, 1985) สรุ ปว่า ภาระงาน (Task)
คือสิ่ งที่ เราทําในชี วิตประจําวัน โดยทําเพื่อตนเอง หรื อได้รั บมอบหมายให้ทาํ เพื่อผูอ้ ื่น อาจได้
หรื อไม่ได้รั บสิ่ งตอบแทน อาทิ การทาสี ร้ ั วบ้าน การกรอกแบบฟอร์ ม เป็ นต้น คํา จํากัด ความ
ดังกล่าว ถือว่ากล่าวถึงภาระงานในลักษณะของงานปฏิบตั ินอกชั้นเรี ยน ส่ วนคําจํากัดความของ
ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้น ได้มีผเู้ สนอไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ครุ กส์ (Crooks, 1986 )
และ ไรท์ (Wright, 1987) โดย ครุ ก ส์ (Crooks ) กล่าวว่า ภาระงาน (Task) หมายถึง งานหรื อ
กิจ กรรมที่มีจุด มุ่งหมายเฉพาะ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการเรี ยน การทํางานหรื อเป็ นเครื่ องมือใช้ใน
การเก็บข้อมูลของงานวิจยั ขณะที่ ไรท์ (Wright) ให้ความหมายว่า ภาระงาน (Task) คือ ปั จจัยที่ใช้
ในการสอนโดยอาจเป็ นข้อมูลที่กาํ หนดให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิตาม อาทิ คําถาม คําสั่ง หรื อคําเชิญชวน
นอกจากนี้ ยงั ได้มีผใู้ ห้คาํ จํากัดความของภาระงานแคบลงมาในลักษณะของภาระงานที่เกี่ยวข้อง
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กับวงการศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาภาษาที่สอง ได้แก่ คราห์นคี ( Krahnke, 1987) ซึ่งกล่าวว่า
ภาระงาน (Task) หมายถึง กิ จกรรมที่ ผเู้ รี ย นต้องปฏิบตั ิ เพื่อฝึ กการใช้ภาษาในสถานการณ์ นอก
ชั้น เรี ย น ภาระงานต่ างกับกิ จ กรรมอัน เนื่ องจากมีจุ ด มุ่งหมายที่ น อกเหนื อจากการใช้ภ าษา ซึ่ ง
ความหมายดังกล่าวเป็ นการมองว่า ภาระงานเป็ นสิ่ งที่ผเู้ รี ยนภาษาที่สองแสดงออก หรื อปฏิบตั ิ ใน
ชั้น เรี ยนเพื่ อ เป็ นการฝึ กซ้อ มการใช้ภ าษาในการสื่ อ สารในสั ง คมภายนอกชั้น เรี ยนนั่น เอง
ความหมายของภาระงานยังได้รับการนิยามเฉพาะในลักษณะของบทบาทที่มีต่อการสอนการพัฒนา
ภาษาทั้งด้านรู ปแบบของภาษาและความหมาย โดยผูใ้ ห้คาํ นิ ยามดังกล่าว อาทิ บรี น ( Breen,
1987) ความหมายโดยสรุ ป ภาระงาน (Task) หมายถึง แบบฝึ กหัดซึ่งมีต้ งั แต่ระดับง่ายไปสู่ระดับ
ยาก รวมทั้งหมายถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น สถานการณ์จาํ ลอง การรวมกลุ่มแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
พราบูห์ (Prabhu,1980) กล่าวว่า ภาระงาน คือ กิจกรรมที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย หรื อ
ความสําเร็ จที่ต้งั ไว้ โดยใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการทางความคิด โดยในการปฏิบตั ิภาระงาน
แบ่งเป็ นสองขั้นตอน คื อ ขั้นเตรี ยมปฏิบัติงาน ( Pre – task) และขั้น ปฏิบัติจริ ง (Task) ขณะที่
แคนดลิน (Candlin, 1987) กล่าวว่า ภาระงาน (Task) หมายถึง กิจกรรมที่ให้ความสําคัญขั้นตอน
การคิดและสื่ อความหมาย ทําให้เกิดความรู้ ใหม่ที่สามารถนําไปใช้ได้ โดยกิจกรรมเป็ นประเภท
จําแนกความแตกต่าง การเรี ยงลําดับ การแก้ปัญหา เป็ นต้น สเวลส์ ( Swales, 1990) ก็เป็ นผูห้ นึ่ ง
ที่มีความเห็นสอดคล้องกับ แคนดลิน (Candlin) โดยให้ความหมายเพิ่มเติมจากแคนดลิน (Candlin)
ว่า ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมจําแนกความแตกต่างหรื อการเรี ยงลําดับ ภาระงานดังกล่าวหรื อกิจกรรม
เหล่านั้น ต้องมีเป้ าหมายที่ ชดั เจน สามารถนําไปประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ได้ โดยทําให้เกิ ด
ความคิดและใช้รูปแบบรวมทั้งทักษะที่เหมาะสม นอกจากนั้นนิ ยามของภาระงาน (Task) ได้ระบุ
โดย นูแนน (Nunan, 1989) ว่าหมายถึง กิจกรรมที่ใช้ในห้องเรี ยนเกี่ยวข้องกับกระบวนการความคิด
และการเข้าใจรวมถึงการที่ ผเู้ รี ย นใช้ภ าษาในการปฏิสัมพัน ธ์ที่เน้น ความหมายมากกว่ารู ปแบบ
หรื อโครงสร้างภาษา รวมทั้ง ริ ชาร์ ด และคณะ (Richards et al, 1986) ให้ความหมายของภาระงาน
(Task) ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษา โดยสรุ ปว่า คือกิจกรรม (Activity) หรื อการกระทํา (Action)
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทําความเข้าใจทางภาษา เช่น การวาดแผนที่ขณะฟังจากเครื่ องบันทึกเสี ยง
การฟังคําบอก คําสั่ง และทําตามคําสั่งนั้น ขณะที่ วิลลิส (Willis, 1996) กล่าวว่า ภาระงานเป็ น
กิจกรรมทางภาษาที่ให้ความสําคัญกับผลของกิจกรรมมากกว่ารู ปแบบภาษา และความหมายหรื อ
บริ บท
สรุ ปได้ว่า ภาระงาน (Task) ในความหมายที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษา
ที่สองในชั้นเรี ยนนั้น หมายถึงกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็ นกิจกรรมที่ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือ
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ในการปฏิบตั ิ มีรูปแบบที่หลากหลายในการให้ผเู้ รี ยนได้ฝึก และในการปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนนั้น
เน้นความหมายทางภาษามากกว่ารู ปแบบหรื อเน้นผลของกิจกรรมมากกว่ารู ปแบบภาษา
ตารางที่ 2 สรุ ปสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเน้นภาระงาน
แนวคิดทฤษฎี
อ้างอิง
สรุปการสังเคราะห์
- สมมติฐานนําเข้า แครชเชน
การรั บ รู้ ภ าษาเกิ ดจาการเข้า ใจข้อ มูล หรื อ รั บ ข้อ มูล ที่
(Input hypothesis) (Krashen, 1982 ) สามารถเข้าใจได้ โดยมนุ ษย์จะพัฒนาจากระดับความรู้
ที่มีอยูข่ ้ ึนถัดไปอีกขั้นตามลําดับธรรมชาตินั่นคือ I plus
1 ดังนั้น ปัจจัยนําเข้าหรื อสิ่ งนําเข้าจากสื่ อการอ่านแบบ
เพิ่มขยายที่ผอู้ ่านสามารถเข้าใจได้ จึ งเป็ นปั จจัยนําเข้า
หรื อสิ่งนําเข้าที่เรี ยกว่า Comprehensible Input
แครชเชน
เมื่อผูเ้ รี ยนมีค วามตั้ง ใจมุ่ งมัน่ และไม่มีค วามกังวลใน
- สมมติฐานตัว
(Krashen. 1982) การเรี ยน หรื อ การทํากิจกรรม ตัวกรองจิตวิสัย ก็จะอยู่
กรองทาง
ในระดับตํ่า ทําให้ปัจจัยนําเข้าทางภาไปถึงยังสมองผ่าน
ความรู้สึก
ส่วนกลไกการรับรู้ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น
(Affective Filter
hypothesis)
การอ่านในบรรยากาศที่ ไม่เครี ยดจะทําให้ต ัว กรองจิ ต
วิสยั อยูใ่ นระดับตํ่า
ลอง (Long,
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ใ ช้ภ าษาเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ใน
- สมมติฐาน
1981: 1996)
การสื่ อ สารภาษา การเรี ยนรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อผูเ้ รี ยนใช้
ปฏิสมั พันธ์
ภาษาเป้ าหมายในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
(Interaction
hypothesis)
การเรี ยนรู้ภาษาหรื อการรับรู้ภาษาจะปรากฏจากผลผลิต
- สมมติฐานสิ่งนํา สเวน (Swain,
1999)
ของปริ มาณการรั บ รู้ ห รื อผลผลิ ต ทางภาษาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ออก (Output
(output) ดังนั้นกิจกรรมการอ่านที่เน้นผลงานให้ผเู้ รี ยน
hypothesis)
ได้แสดงออกทางภาษาในรู ปแบบทักษะต่าง ๆ จะเป็ น
ตัวเสริ มการรับรู้ภาษา
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ตารางที่ 2 สรุ ปสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเน้นภาระงาน (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี
- การเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมงาน
(Collaborative
Learning)

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

สรุปการสังเคราะห์
ระบบการคิ ด ของบุ ค คลเป็ นผลมาจากการสื่ อสารใน
กลุ่มสังคมมีโ ครงสร้ างยืด หยุ่นหลากหลายผูส้ อนเป็ น
ผูอ้ าํ นวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทุ ก
รู ปแบบ ผูเ้ รี ย นได้ร่ว มงานกับผูท้ ี่ มีความแตกต่ างกัน
มี ก ารช่ ว ยเหลื อ และชี้ แนะจากผูท้ ี่ มี ค วามชํา นาญขึ้ น
ทีละน้อย (Scaffolding)
เป็ นกระบวนการที่ ช้ ี นํ า ให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บัติ ง านอย่า งมี
การจัดกิจกรรมเน้น วิลลิส (Willis,
ขั้ น ตอน มี เ ป้ าหมายของการปฏิ บั ติ ที่ เ ด่ น ชั ด ช่ ว ย
ภาระงาน (Task – 1996) ;
เสริ มสร้ างแรงจูงใจความตระหนัก ในการเรี ยนเจตคติ
based Activities) เอลลิส (Ellis,
1984: 32); ริ ชาร์ด ที่ดี ความรับผิดชอบและความสนุ กสนานให้กบั ผูเ้ รี ย น
และคณะ
องค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงาน ประกอบด้ว ย
(Richards et al, จุดมุ่งหมายของภาระงานที่ระบุว่าภาระงานนั้นต้องการ
1986: 373) ;
ให้ ผู้เ รี ยนบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องหน้ า ที่ ท างภาษา
นูแนน ( Nunan, อย่างใดอย่างหนึ่ ง ในการทํากิ จ กรรมนั้น ผูเ้ รี ย นจะได้
1989: 10) ;
ฝึ กการใช้ภ าษา โดยใช้ต ัว ป้ อนที่ สมจริ ง ซึ่ ง จะทําให้
แคนดลิน
ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงเหตุก ารณ์ ในภาระงานนั้น กับ
(Candlin, 1987: เหตุการณ์จริ งที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริ ง ทั้งนี้
10 – 12) ; พิคา กิจ กรรมนั้น จะมีก ารระบุ ข้ นั ตอนการดําเนิ น กิ จ กรรม
และคณะ (Pica อย่ า งชัด เจน เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
et al, 1993: 19 – ขณะเดีย วกัน ภาระงานนั้น ก็มีก ารกําหนดบทบาทของ
20) ; เทเลอร์
ครู และผูเ้ รี ยนว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะใด เป็ น
(Taylo, 1983:
กระบวนการที่ ช้ ี นํ า ให้ ผู้เ รี ยนได้ป ฏิ บัติ ง านอย่ า งมี
179 - 191) ;
ขั้ น ตอน มี เ ป้ าหมายของการปฏิ บัติ ที่ เ ด่ น ชั ด ช่ ว ย
สคีแฮน (Skehan, เสริ มสร้างแรงจูงใจความตระหนักในการเรี ยน เจตคติ
1996, 1998)
ที่ดี ความรับผิดชอบและความสนุ กสนานให้กบั ผูเ้ รี ย น
ผูเ้ รี ย นจะได้ฝึกการใช้ภาษาโดยใช้ส่ิ งนําเข้าหรื อปั จจัย
นําเข้าที่สมจริ ง
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ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนแบบเน้ นภาระงาน
ขั้นตอนการเรี ย นการสอนโดยใช้กิ จกรรมการสอนแบบเน้น ภาระงาน ตามแนวคิ ด
ของ พราบูห์ (Prabhu, 1980) ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เชื่อว่าในการที่ผเู้ รี ยนจะพัฒนาการใช้ภาษาได้ตามความ
ต้องการนั้น ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาความเข้าใจภาษาก่อน รู ปแบบของภาษาต้องเกิดจาก
การรับรู้ ภ าษาโดยผ่านระบบการจัดการภายในดังนั้นจึ งไม่มีการกํา หนดโครงสร้างทางคําศัพท์
หรื อหัวข้อทางภาษาไว้ล่วงหน้า ไม่มีลาํ ดับขั้นตอนของบทเรี ย นที่ต ้องฝึ ก หรื อต้องใช้ภาษาตาม
ความต้องการ สิ่งสําคัญ คือ ปัญหาหรื องานที่ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ ดังนั้น พราบูห์ จึงได้กาํ หนดขั้นตอน
การปฏิบตั ิ ภาระงานไว้ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิภาระงาน (Pre – task) และขั้น
การปฏิบตั ิภาระงาน (Task)
ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิภาระงาน (Pre – task) เป็ นวิธีการที่ครู ใช้กบั นักเรี ยนทั้งชั้นเรี ยนหนึ่ ง
กลุ่ม หรื อหนึ่งคน เพื่อแสดงหรื อสาธิตกิจกรรมก่อนเป็ นการลดความยากของกิจกรรม และมุ่งเร้า
ความสนใจของนักเรี ยน เป็ นการให้ผเู้ รี ยนได้คิดถึงภาษาที่ตอ้ งนํามาใช้ในการทํากิจกรรมนัน่ เอง
ขั้นการปฏิบตั ิภาระงาน (Task) เป็ นกิจกรรมที่ให้นักเรี ยนปฏิบตั ิ จริ ง ซึ่งส่ วนใหญ่จะ
ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิเดี่ยว และหลังปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว ครู จะให้ขอ้ มูลป้ อนกลับด้วย
ทั้งนี้กิจกรรมที่ใช้ พราบูห์ (Prabhu, 1980) ได้กาํ หนดระดับความยากง่ายไว้ว่า ผูเ้ รี ยน
จํานวนไม่น้อยกว่าครึ่ งสามารถทําได้อย่างน้อยครึ่ งหนึ่ งของงาน ขณะที่ วิลลิส (Willis, 1996)
ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการเรี ยนการสอนของกิจกรรมการเรี ยนแบบเน้นภาระงาน 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Pre – task) ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (Task cycle) และขั้นหลังปฏิบตั ิ
ภาระงาน (Language focus) ดังมีรายละเอียดดังนี้ คือ ขั้นก่ อนปฏิบัติภาระงาน ครู เสนอหัวข้อ
ในการสอน บอกศัพท์ วลีที่เป็ นประโยชน์ ครู ตอ้ งแน่ใจว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจงาน ให้ผเู้ รี ยนดูตวั อย่างงาน
ที่มีผเู้ คยทําไว้ ผูเ้ รี ยนจดคําศัพท์ วลี ที่สาํ คัญเตรี ยมตัวทํางาน ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผูเ้ รี ยนมีบทบาท
ในการปฏิบัติ งานอาจทําอยู่ในรู ปงานคู่ หรื อกลุ่มย่อย มีการวางแผนเตรี ยมรายงานต่ อชั้น เรี ย น
การรายงานนําเสนองานว่าปฏิบตั ิงานอย่างไร ค้นพบอะไรต่อชั้นเรี ยน โดยครู เฝ้ าดูผเู้ รี ยนอยู่ห่างๆ
ช่วยตรวจแก้งานนําเสนอของผูเ้ รี ยน ทําหน้าที่ประธานและคอยกระตุน้ ผูเ้ รี ยนก่อน ช่วยให้ผเู้ รี ยน
มัน่ ใจการนํา เสนองานและให้ข ้อ มูล ป้ อน ขั้ น หลั ง ปฏิ บั ติ ภ าระงาน แบ่ ง เป็ นสองส่ ว น คื อ
การวิเคราะห์และการฝึ กฝน โดยในส่ วนของการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน ตรวจสอบและอภิปรายรู ปแบบ
ภาษา (Language features) ที่ใช้ในภาระงาน ในส่วนการฝึ กฝน ครู นาํ ผูเ้ รี ยนฝึ กรู ปแบบทางภาษา
เพื่อเพิ่มเติมสร้างความมัน่ ใจให้ผเู้ รี ยน โดยทบทวนรู ปแบบทางภาษากับผูเ้ รี ยนทั้งชั้น ให้คาํ ศัพท์
วลีที่จาํ เป็ นอื่นๆ เพิ่มเติมผูเ้ รี ยน ฝึ กคําศัพท์ วลีที่ได้จากการอภิปราย รู ปแบบภาษานักเรี ยนจดบันทึก
ซึ่งทั้ง ซามูดาและคณะ (Samuda et al, 1996) เอลลิส ( Ellis, 2004) รวมทั้ง สคีแฮน (Skehan, 1999)
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แบ่ งขั้น ตอนกระบวนการเรี ย นการสอนของกิ จ กรรมการเรี ยนแบบเน้น ภาระงาน 3 ขั้น ตอน
เช่นเดียวกับ วิลลิส (Willis, 1996)
ดังนั้นขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานไม่ว่าจะเป็ นสองขั้นตอนหรื อสามขั้นตอนก็ตาม แต่
ความเหมือนของกิจกรรมเน้นภาระงานที่ใช้มีจุดมุ่งหมายเน้นความหมายในการสื่ อสารเป็ นหลัก
โดย เอลลิส (Ellis, 2004: 146 – 147) ให้ความสําคัญของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาที่ตอ้ งได้รับ
การพัฒนา โดยเน้นว่าผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิภาระงานในรู ปแบบของการสื่ อสาร เพื่อพฤติกรรมความ
เป็ นอัตโนมัติทางภาษา แม้ในการเรี ยนรู ปแบบภาษาที่กาํ หนด (declarative knowledge) ผูเ้ รี ยนควร
ได้ปฏิบตั ิจากกิจกรรมการเรี ยนภาษาที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ภาษาเป้ าหมายในบริ บทของการสื่ อสาร
ที่เรี ย กว่า focused task ซึ่ง focused task แตกต่างจากแบบฝึ กหัด ที่เรี ยกว่า situational grammar
เพราะไม่ได้เน้น ให้ผเู้ รี ยนมุ่งเรี ยนรู้ที่รูปแบบของภาษาที่กาํ หนดในลักษณะของการฝึ กฝน หรื อ
เรี ยนรู้รูปแบบภาษาที่ครู จดั เตรี ยมให้ focused task เป็ นภาระงานที่ให้นักเรี ยนสังเกตรู ปแบบทาง
ภาษาด้วยตนเองขณะปฏิบตั ิภาระงาน เกิดการคิดเปรี ยบเทียบ และเรี ยนรู้ กฎเกณฑ์ทางภาษาและ
สามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ focused tasked
การนําเสนอ หรื อบอก
กล่าวข้อมูลอันเป็ น
ความรู ้ทางภาษา
(Declarative)
knowledge) ซึ่ งอยู่
ในลักษณะของกระบวน
การที่ควบคุม

การฝึ กฝน การสื่ อสารผ่าน
ภาระงาน (Focused tasks)
ซึ่ งออกแบบให้ผูเ้ รี ยนเกิด
ความสนใจในรู ปแบบ
เฉพาะของภาษาจากทั้ง
ปัจจัยนําเข้า และผลผลิต

การใช้ภาษาในลักษณะ
ของกระบวนการที่เป็ น
อัตโนมัติในการสื่ อสาร
(Procedural knowledge /
automatic processing)

ภาพที่ 4 กิจกรรมเน้นภาระงานในรู ปแบบภาษาที่กาํ หนด
สรุ ปว่า ทั้งรู ปแบบตลอดจนองค์ประกอบของกิ จ กรรมเน้น ภาระงานนั้น ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ย น พัฒนาทักษะสังคมทั้งพัฒนาการเรี ย นรู้ ภ าษาอย่าง
ธรรมชาติ ขั้น ตอนการนําเสนอกิ จ กรรมเน้น ภาระงาน สอดคล้อ งกับการเรี ย นรู้ แบบร่ ว มงาน
(Collaborative learning) สรุ ปว่าทั้งรู ปแบบตลอดจนองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระงานนั้น
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน พัฒนาทักษะสังคมรวมทั้งพัฒนาการเรี ยนรู้
ภาษาอย่างธรรมชาติ โดยขั้น ตอนการนําเสนอกิ จกรรมเน้น ภาระงานสอดคล้องกับการเรี ย นรู้
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แบบร่ วมงาน (Collaborative learning) รวมทั้งการสอนโดยใช้กิจกรรมภาระงาน เอลลิส (Ellis,
2004: 31) ซึ่งเรี ยกว่า เป็ นกิจกรรมการเรี ยนภาษาที่ส่งเสริ มมนุษย์สมั พันธ์ดว้ ยเช่นกัน และกิจกรรม
ภาระงานนี้ ไม่เพียงเป็ นภาระงานที่ เน้น การปฏิสัมพัน ธ์ และผลผลิต เท่ านั้น ยังเป็ นภาระงานที่
เน้นปั จจัยนําเข้า (Input – based) ได้เช่นกัน อาทิ ภาระงานการอ่านหรื อการฟัง ซึ่งเป็ นภาระงาน
ดังกล่าวเหมาะกับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาในระดับเริ่ มต้น เพราะภาระงานนี้ เปิ ดโอกาส
ให้ผูเ้ รี ย นได้รั บปั จ จัย นําเข้าทางภาษาเป้ าหมายอย่างมาก ทั้งนี้ กิ จ กรรมการอ่านแบบเพิ่มขยาย
(Extensive reading) สามารถใช้เป็ นภาระงานที่เน้นปัจจัยนําเข้าได้เช่นกัน
ดังนั้น ในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน จึงนําแนวคิดในการดําเนิน
กิจกรรมเน้นภาระงาน ซึ่งสังเคราะห์แนวคิด ของ พราบูห์ (Prabhu, 1984) เอลลิส (Ellis, 2004)
สคีแฮน (Skehan, 1999) และ วิลลิส (Willis, 1996) ผนวกกับองค์ประกอบของกิจกรรมเน้นภาระ
งานได้กาํ หนดตามแนวคิดของ ชาเวลสันและสเทิร์น (Shavelson and stern, 1981) รวมทั้ง นู แนน
(Nunan, 1989) และการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ย น
การสอนที่ เน้นภาระงานอันประกอบด้ว ย เนื้ อหา สื่ ออุปกรณ์ กิ จ กรรมเป้ าหมาย นัก เรี ยนและ
บริ บททางสังคมโดยขั้นตอนของภาระงานเพิ่มเติมเป็ น 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิภาระงาน
(Preparation) 2) ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (Practice Reading Task) 3) ขั้นหลังปฏิบตั ิ ภาระงาน (Posttask: Analysis language focus and Practice) 4) ขั้นสร้างผลงาน (Project Creation) 5) ขั้นนําเสนอ
และประเมินผลโครงงาน (Presentation and Evaluation of Creative Projects)
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ตารางที่ 3 แนวคิดการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน
แนวคิดที่อา้ งอิง
วิลลิส (Willis,
1996), ซามูดา
และคณะ
(Samuda et al,
1996), สกีแฮน
(Skehan, 1999)

แอลลิส ( Rod
Ellis , 2003 )

พราบูห์
(Prabhu, 1980)

ลักษณะการจัดกิจกรรมเน้นภาระ
งาน
ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้นภาระงานไว้ ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมภาระงาน (Pre-task)
ขั้นตอนนี้คือ การแนะนําหัวข้อ
และภาระงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. ขั้นระหว่างการปฏิบตั ิภาระงาน
(Task cycle) แบ่งออกเป็ น
2.1 ภาระงานที่ปฏิบตั ิ (Task)
2.2 การวางแผนงาน (Planning)
2.3 การรายงานผล (Report)
3. ขั้นหลังการปฏิบตั ิภาระงาน
(Language focus) แบ่งเป็ น
3.1 การวิเคราะห์ภาษา
(Analysis)
3.2 การฝึ กใช้ภาษา (Practice)
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรี ยนแบบ
เน้นภาระงานไว้ ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมภาระงาน (Pre-task)
2. ขั้นระหว่างปฏิบตั ิภาระงาน
(During - Task)
3. ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Posttask)
ได้กาํ หนดขั้นตอนการปฏิบตั ิภาระ
งานไว้ 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ขั้นเตรี ยมภาระงาน (Pre-task)
2. ขั้นการปฏิบตั ิภาระงาน (Task)

สรุ ปการสังเคราะห์
ขั้น ตอนในการปฏิบตั ิ ภ าระงานแบ่ งเป็ น 3
ขั้นตอน ได้แก่
) ขั้นก่อนปฏิบัตภิ าระงาน ครู เสนอหัวข้อ
ในการสอน บอกศัพท์ วลีที่เป็ นประโยชน์
ครู ตอ้ งแน่ใจว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจงาน ผูเ้ รี ยนจด
คําศัพท์ วลีที่สาํ คัญเตรี ยมตัวทํางาน
2) ขั้นปฏิบัตภิ าระงาน ผูเ้ รี ยนมีบทบาทใน
การปฏิบตั ิงาน อาจทําอยูใ่ นรู ปงานคู่หรื อ
กลุ่มย่อยมีการวางแผนเตรี ยมรายงานต่อ
ชั้นเรี ยน การรายงานนําเสนองานว่า
ปฏิบตั ิงานอย่างไร ค้นพบอะไรต่อชั้นเรี ยน
โดยครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ช่วยตรวจ
แก้งานนําเสนอของผูเ้ รี ยนทําหน้าที่ประธาน
และคอยกระตุน้ ผูเ้ รี ยนก่อน ช่วยให้ผเู้ รี ยน
มัน่ ใจ การนําเสนองาน และให้ขอ้ มูลป้ อน
) ขั้นหลังปฏิบตั ภิ าระงาน แบ่งเป็ นสอง
ส่วนคือ การวิเคราะห์และการฝึ กฝน โดยใน
ส่วนของ การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน ตรวจสอบ
และอภิปรายรู ปแบบภาษา ที่ใช้ในภาระงาน
ในส่วนการฝึ กฝน ครู นาํ ผูเ้ รี ยนฝึ กรู ปแบบ
ทางภาษาเพื่อเพิ่มเติมสร้างความมัน่ ใจให้
ผูเ้ รี ยน โดยทบทวนรู ปแบบทางภาษากับ
ผูเ้ รี ยนทั้งชั้น ให้คาํ ศัพท์ วลีเพิม่ เติมผูเ้ รี ยน
ฝึ กคําศัพท์และนักเรี ยนจดบันทึก
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ภาษาอังกฤษโครงงาน
แนวคิดและทฤษฎี
ได้มีผใู้ ห้แนวคิด และทฤษฎีในการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไว้ ดังนี้
ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 5) การสอนภาษาอังกฤษโครงงานเป็ นทฤษฎี
การเรี ยนการสอนร่ วมสมัย ซึ่งมุ่งเน้นทางด้านมนุ ษย์ศาสตร์ เห็นว่าแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนนั้น มาจาก
การได้ทาํ งานร่ ว มกัน ระหว่างผูเ้ รี ย นด้ว ยกัน เช่ น เดี ย วกับการเรี ยนการสอนภาษาแบบร่ ว มมือ
(Community Language Learning) ซึ่งเน้นให้แต่ละคนได้ร่วมทํากิจกรรมอย่างจริ งจัง และพัฒนา
ตนเองไปพร้อมๆ กัน ยิง่ ผูเ้ รี ยนได้ร่ วมทําแบบฝึ กหัด ทุก ขั้นตอนเพีย งใด เขายิ่งจะได้เรี ยนรู้ งาน
ตั้งแต่ตน้ จนจบ และได้ประโยชน์จากงานมากขึ้นเท่านั้น
เลกูทค์ และโธมัส (Legutke and Thomas, 1991: 157 - 158) การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เกิ ดจากแนวการเรี ย นการสอนด้วยวิธีก ารโครงงานอื่นๆ ทัว่ ๆ ไป ซึ่งการสอนด้วยวิธี
โครงงาน (Project Approach) เป็ นการนํา แนวคิ ด ในการจัด หลัก สู ต ร 2 รู ปแบบด้ว ยกัน คื อ
หลัก สูตรมุ่งปฏิบตั ิ งาน (Task – Based Curriculum) และหลัก สูตรมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ก ลาง
(Student – Centered Curriculum) ซึ่งได้มีนกั การศึกษาในอดีตได้วางรากฐานได้คือ ดิวอี้ (Dewey)
และคิลแพทริ ค (Kilpatrick) เป็ นการวางพื้นฐานทั้งแนวคิดทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ การของนักเรี ย น
ซึ่ ง เรี ยนรู้ โ ดยผ่ า นประสบการณ์ โดยเริ่ มจากการนํา ไปใช้ส อนครั้ งแรกเกี่ ย วกับ ระบอบ
ประชาธิป ไตย และโครงงานภาษาอังกฤษ ได้มีผเู้ ริ่ ม และพยายามออกแบบการเรี ย นการสอน
ตั้งแต่กลาง ค.ศ. 1970 มาแล้ว
ริ ชาร์ ด ส์ และแพลทส์ (Richaeds and Platts, 1997: 296) การสอนภาษาอังกฤษ
โครงงาน เป็ นการดําเนิ นกิจ กรรมที่ส่งเสริ ม การเรี ย นแบบร่ ว มมือ (Co – Operative Learning)
สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ งความสําคัญ ของการสอนโดยยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ (Student – Centered
Curriculum) และส่งเสริ มการเรี ยนภาษาด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสภาพจริ ง
จากแนวคิ ด ข้างต้น สรุ ปได้ว่า ภาษาอัง กฤษโครงงานเกิด มาจากแนวคิ ด ในการจัด
การเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ โดยนําภาษาเป้ าหมาย
(Target Learning) มาใช้ในการปฏิบตั ิ โครงงานชิ้ นนั้นๆ ด้ว ยความสมัค รใจ โดยมีผสู้ อนเป็ นผู้
ส่งเสริ มให้เกิดงานขึ้น
ที่มาของภาษาอังกฤษโครงงาน
แนวคิ ด ของภาษาอังกฤษโครงงาน มีร ากฐานมาจากแนวคิ ดของการจัด การเรี ย น
การสอนโดยใช้โครงงานทัว่ ไป (Project approach) เลกูทค์ และ โธมัส (Legutke and Thomas,
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1991: 157 - 158) กล่าวถึงต้นกําเนิ นของโครงงานว่า มาจากแนวคิดของหลักสูตรมุ่งปฏิบตั ิงาน
(Task – based curriculum) และหลัก สู ต รมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ก ลาง (Student – Centered
Curriculum) ผูร้ ิ เริ่ มคือ นักการศึกษา ชื่อดิวอี้ (Dewey) และคิลแพทริ ค (Kilpatrick) ได้วางพื้นฐาน
แนวคิดทั้งทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ข องการเรี ยนรู้ โดยผ่านประสบการณ์ แนวคิดแบบโครงการนั้น
เริ่ มแรกนําไปใช้ในการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกับระบอบประชาธิป ไตย ต่ อมาได้แพร่ หลายไปยัง
ประเทศเยอรมันนี และโซเวียต
พาเพนดริ ว (Paprdreou, 1994: 41) กล่าวถึง ภาษาอัง กฤษโครงว่ า ภาษาอังกฤษ
โครงงาน เป็ นกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ภ าษาจารการกํา หนดภาระงาน โดยให้ผูเ้ รี ยนทํา
การตัด สิ นใจ และปฏิบัติ ภ าระงานด้ว ยตนเอง สอดคล้องกับความคิ ดเห็ น ของ เชพพาร์ ด และ
สโตลเลอร์ (Sineppard and Stoller, 1995: 10) ที่กล่าวว่าภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งให้ความสําคัญ
กับตัวผูเ้ รี ยน ความรับผิดชอบของตัวผูเ้ รี ยน และการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน
ไรเบและวิดอล (Ribe’ and Vidal, 1993: 5) ให้ทศั นะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโครงงาน
ว่า ภาษาอังกฤษโครงงาน (project work) เป็ นภาวะงานหลัก (macro task) ที่ ประกอบด้วยภาระ
งานย่อย (micro task) ซึ่ งในแต่ ละขั้นตอน และลําดับของการจัด ภาระงานย่อยดังกล่าวสามารถ
ยืด หยุ่น ได้ และขึ้ น อยู่ก ับการตัดสิ น ใจร่ ว มกัน ของผูส้ อนและผูเ้ รี ย น อย่างไรก็ต าม ผูส้ อนต้อง
วางแผนเกี่ยวกับขั้นตอน เวลาที่ใช้ ผลสําเร็ จ และกระบวนการไว้ล่วงหน้าก่อน เพียงแต่การลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ จากการตกลงร่ วมกับผูเ้ รี ยน
ส่วนสโตลเลอร์ (Stoller, 1995: 4) กล่าวถึงลักษณะทัว่ ไปของภาษาอังกฤษโครงงาน
ไว้ ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งเน้น การเรี ยนรู้ เ นื้ อหามากกว่าตัว ภาษาเฉพาะจุ ด ให้
ความสําคัญกับสถานการณ์จริ ง และหัวข้อที่ผเู้ รี ยนสนใจ
2. ภาษาอังกฤษโครงงานเป็ นการเรี ยนรู้ โดยผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ก ลาง ผูส้ อนเป็ นเพียงผู้
ให้คาํ แนะนํา และผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการปฏิบตั ิข้นั ตอนต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
3. ภาษาอังกฤษโครงงานเป็ นการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกัน โดยที่ผเู้ รี ยนสามารถทํางาน
เดียว งานกลุ่ม หรื อทั้งห้อง เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนร่ วมมือกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเห็นกัน
4. ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งเน้นการใช้ภ าษาจริ งตามทักษะสัมพันธ์ และดําเนิ นการ
กับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายซึ่ งสะท้อนให้เห็น ถึงการปฏิบัติภ าระงานจริ ง (real life
task)
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5. ภาษาอัง กฤษโครงงานมุ่ ง เน้น กระบวนการ (Process) เพื่ อ นํา ไปสู่ ผ ลสํา เร็ จ
(Produce) โดยส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ย นใช้ภ าษาอย่างคล่องแคล่ว และถูก ต้อง ในแต่ และขั้น ตอนของ
การทําโครงงาน
6. ภาษาอังกฤษโครงงาน เป็ นสิ่ งจูงใจ กระตุ ้น ส่ งเสริ ม และท้าทาย ส่ งเสริ มความ
มัน่ ใจในตัวเอง การรู้จกั คุณค่าแห่ งตน และการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งช่วยเพิ่มทักษะทางภาษา
การเรี ยนรู้เนื้อหา และความสามารถทางความคิดความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
ริ ชาร์ด และแพลทส์ (Richards and Platts, 1997: 296) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอน
ภาษาอัง กฤษโครงงาน ก็ คื อ การทํา กิ จ กรรมหนึ่ งๆ ซึ่ ง มี ภ าระงานที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ ส่ ง ผลแก่
กิ จ กรรมนั้น ๆ และเป็ นความต้อ งการอัน เกิ ด จากการอยากเรี ยนรู้ ง านนั้น ๆ โดยเฉพาะด้ว ย
การปฏิบตั ิงานทั้งเดี่ยว และกลุ่ม ภาระงานส่วนมากจะอยูน่ อกชั้นเรี ยน
ในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 1960 – 1970 การเรี ยนรู้ แบบโครงงานเป็ นหัวข้อที่น่าสนใจ
ในการอภิปรายในวงการศึกษาในยุโรป ที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรี ย น
ต่างๆ การปฏิบตั ิโครงงานนั้นเป็ นที่นิยมจริ ง แต่ในการปฏิบตั ิตอ้ งระมัดระวัง ในเรื่ องของความสนุก
ในห้องเรี ย น และอิงผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์ก ลาง จนผูเ้ รี ย นทําตามใจตนเองมากเกิ น ไป อาจจะทําให้
การเรี ยนรู้หละหลวม และไม่มีความหมายซึ่งขัดกับหลักการศึกษา
สํา หรั บโครงงานในการเรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษ ในฐานะภาษาอัง กฤษต่ า งประเทศ
เริ่ มตั้งแต่กลาง ค.ศ. 1970 เหล่านักการศึก ษาทั้งหลาย พยายามที่ จะริ เริ่ มออกแบบหลักสู ตร และ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยโครงงาน
ความหมายและลักษณะของภาษาอังกฤษโครงงาน
นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้เ สนอแนวคิ ด ในด้า นความหมาย และลัก ษณะของ
ภาษาอังกฤษโครงงานไว้ ดังนี้
ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 5) การเรี ยนแบบภาษาอังกฤษโครงงานนั้น เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์ก ลาง ซึ่งแตกต่างไปจากการสอนแบบผูส้ อนเป็ นผูบ้ อก หรื อสอน ดังนั้น ผูส้ อน
ควรต้องปรับทัศนคติ หรื อความคิด ให้ยืดหยุ่นต่อการทํางานที่ ผเู้ รี ยนทํา เพราะว่าโครงงานนั้น ๆ
ไม่ได้ออกมาจากหลักสูต ร หรื อแบบเรี ย น แต่ออกมาลักษณะของตัวโครงงานเอง อย่างไรก็ตาม
จะต้องมีการวางแผน ศึกษาก่อนที่จะดําเนินงาน และมีการติดตามโดยประเมินตลอดโครงงาน
เฮนส์ (Haines, 1989: 1 - 2) ได้ให้ความหมายการสอนภาษาอังกฤษโครงงานไว้เป็ น
หัวข้อดังนี้
1. เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ไม่ใช่เน้นหลักสูตรเป็ นสําคัญ
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2. เป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมือไม่ใช่เป็ นการแข่งขัน
3. เน้นการฝึ กทักษะไม่ใช่เน้นที่โครงสร้าง
ส่ วนเลกูทค์และโธมัส (Legutke and Thomas, 1991: 158 – 160, 167) ให้ทศั นะว่า
กิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน คือ การปฏิบตั ิภาระงานหลากหลายที่ตอ้ งปฏิบตั ิก่อน (pre - task)
เพื่อบรรลุ ภ าระงานเป้ าหมาย (target task) ซึ่ ง ในแต่ ละภาระงานย่อยที่ ปฏิ บัติ ก่ อน เพื่อบรรลุ
ภาระงาน เป้ าหมายจะมีวตั ถุประสงค์เฉพาะของมันเอง ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งให้ความสําคัญ
ที่ หัว ข้อ (topic) การใช้ทัก ษะการปฏิบัติ ในชี วิต จริ งการติ ด ต่ อสื่ อสารกับ เจ้าของภาษา การฝึ ก
รู ปแบบภาษา และทักษะทางภาษา รวมทั้งการวางแผนและการปฏิบตั ิตามกระบวนการ นอกจากนี้
เลกูทค์และโธมัส กล่าวถึงลักษณะของภาษาอังกฤษโครงงาน ไว้ดงั นี้
1. ภาษาอัง กฤษโครงงาน เป็ นการเรี ย นการสอนที่ มุ่ งเน้น หัว ข้อ และภาระงานที่
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทําการตกลงกัน
2. ภาอังกฤษโครงงาน ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนแต่ละคน หรื อแต่ละ
กลุ่มตามแผนดําเนินการ และเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
3. ภาษาอังกฤษโครงงานมุ่งให้ความสําคัญทั้งกระบวนการ และผลสําเร็ จ
4. ภาษาอังกฤษโครงงานแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างร่ างกาย และจิตใจ เพราะเป็ น
การจัดประสบการณ์ และความคิด รวมทั้งเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี นําไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง
เลกูทค์ และโธมัส (Legutke and Thomas, 1991: 167) ให้ค วามหมายการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน ว่าเป็ นการปฏิบัติงานเตรี ยมภาระงาน (Pre - task) เพื่อนําไปสู่ภาระงาน
เป้ าหมาย (Target - task) ซึ่งในการปฏิบตั ิงานเตรี ยมภาระงาน มีวตั ถุประสงค์เฉพาะของงาน โดย
มุ่งให้สัมพัน ธ์ก ับหัว ข้อ (Topic) ในการใช้ทัก ษะการปฏิ บัติ ใ นชี วิ ต จริ ง การติ ด ต่ อ สื่ อสารกับ
เจ้าของภาษา การฝึ กรู ปแบบภาษา และทักษะทางภาษา รวมทั้งการวางแผน และการปฏิบตั ิตาม
กระบวนการ
จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย และลักษณะของภาษาอังกฤษโครงงานข้างต้น สรุ ป
ได้ว่า ภาษาอังกฤษโครงงาน เป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มการเรี ยนรู้ ทางภาษาอย่างมีวตั ถุประสงค์ จาก
การกําหนดภาระงานที่ เกี่ยวข้องกับชี วิตจริ ง ซึ่งมุ่งเน้น กระบวนการและผลสําเร็ จ ภาษาอังกฤษ
โครงงานนั้นประกอบด้วย ภาระงานหลัก หรื อภาระงานเป้ าหมาย และภาระงานย่อยที่หลากหลาย
ซึ่งนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิภาระงานย่อยต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ก่อน จนนําไปสู่บรรลุวตั ถุประสงค์
ของภาระงานหลัก หรื อภาระเป้ าหมาย ผูเ้ รี ยนใช้ทกั ษะและความสามารถทางภาษา ในการปฏิบตั ิ
ภาระงานอย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ฝึ กให้ผเู้ รี ยนได้คิด
ตัดสินใจ รับผิดชอบ เรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน ปฏิบตั ิงานด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเอง ใช้ภาษาในการสื่ อสาร
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ในสถานการณ์จริ ง ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลทางภาษาและอํานวยความสะดวก
ให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิงานลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
รูปแบบของภาษาอังกฤษโครงงาน
นัก การศึ ก ษาได้จ ัด รู ป แบบภาษาอัง กฤษโครงงาน ตามวัต ถุ ประสงค์ต่ า งๆ ดัง นี้
เฮนรี (Henry, 1994: 13 - 17) ได้จ ัด รู ปแบบภาษาอังกฤษโครงงาน ตามระดับ
การวางแผนดําเนินการโครงงาน (Degree of structure) ไว้ ดังนี้
1. โครงงานที่ผสู้ อนวางแผนการดําเนิ นงานทั้งหมด (Structured project) กล่าวคื อ
โครงงานที่ผสู้ อนตัดสินใจ กําหนดหัวข้อ การวางโครงร่ าง อุปกรณ์ วิธีการ และการนําเสนอ
2. โครงงานที่ผเู้ รี ย นร่ วมกันวางแผนการดําเนิ นงานทั้งหมด (Unstructured project)
กล่าวคื อ โครงงานที่ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ ัด สิ น ใจ กํา หนดหัว ข้อ วางโครงร่ าง และวิธีก าร รวมทั้งหา
อุปกรณ์ดว้ ยตนเอง
3. โครงงานที่ผสู้ อน และผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการดําเนิ นงาน (Semi - Structured
project) กล่าวคือ โครงงานที่ผเู้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันตัด สิ นใจ กําหนดหัว ข้อ การวางโครงร่ าง
อุปกรณ์ วิธีการ และการนําเสนอ
เฮนรี เสริ มว่า เมื่อนําโครงงานเข้าประกอบกับหลัก สูตร โครงงานที่ ผสู้ อนวางแผน
การดําเนิ นงานทั้งหมด (Structured project) มักจะเป็ นจุดเริ่ มต้นโดยเฉพาะสําหรับห้องเรี ยนที่ยงั
ไม่คุน้ เคย ส่ วนโครงงานที่ผเู้ รี ยนร่ วมกันวางแผนการดําเนิ นงานทั้งหมด (Unstructured project)
เหมาะสําหรับผูเ้ รี ยนที่คุน้ เคย และได้รับการฝึ กฝน หรื อมีความสามารถระดับสูง
เฮนส์ (Haines, 1996: 1) ได้จดั รู ปแบบของภาษาอังกฤษโครงงาน ดังนี้
1. โครงงานในลักษณะของการทําวิจยั จากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ
แหล่ง (Information หรื อ Research project)
2. โครงงานที่รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลจากบุคคล (Survey project) เช่น ทํา
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
3. โครงงานที่นาํ เสนอข้อมูลในรู ปผลงาน (Production project) เช่น ป้ ายนิ ทรรศการ
วิดีโอ รายการวิทยุ รายงาน และแผ่นพับ เป็ นต้น
4. โครงงานที่ น ํา เสนอข้อ มู ล ในรู ป ของการปฏิ บัติ (Performance project และ
Organization project) เช่น รายงานหน้าชั้น จัดแฟชัน่ โชว์ โต้วาที จัดชุมนุม สนทนาโต๊ะกลม เป็ นต้น
นอกจากนี้ เลกุทค์และโธมัส (Legutke and Thomas, 1991: 160 - 166) ได้จดั รู ปแบบ
ของภาษาอังกฤษโครงงาน สําหรับการเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังนี้
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1. โครงงานที่ ร วบรวมข้อมูลจากการติ ด ต่ อกับเจ้า ของภาษาโดยตรง (Encounter
project) ซึ่ ง อาจจะจัด ในห้องเรี ยนในประเทศเจ้าของภาษา หรื อจัด ในห้องเรี ย นที่ ไม่ไ ด้อยู่ใ น
ประเทศเจ้าของภาษา แต่รวบรวมข้อมูลจากองค์กรที่ใช้ประเทศเจ้าของภาษา เช่น การสํารวจการใช้
ภาษาอังกฤษในสนามบันนานาชาติ
2. โครงงานที่ ร วบรวมข้อ มูลจากสื่ อ การอ่า นต่ า งๆ (Text project) เช่ น หนัง สื อ
เอกสาร วรรณกรรม และสิ่งตีพิมพ์
3. โครงงานที่ ร วบรวมข้อมูล จากการติ ด ต่ อสื่ อสารกับเจ้าของภาษาผ่า นสื่ อ ต่ างๆ
(Class correspondence project) เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบกับเจ้าของภาษา
จากแนวทัศนะในการจัดรู ปแบบของภาษาอังกฤษข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบ
ของภาษาอังกฤษโครงงานนั้น มีค วามหลากหลาย ขึ้น อยู่กบั วัต ถุประสงค์ข องหลักสู ต ร ความ
มุ่งหวังทางการเรี ยน บทบาทของผูส้ อน และผูเ้ รี ยน ระดับความสามารถ และความสนใจของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งเวลา สภาพแวดล้อมและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่หาได้
ประโยชน์ ของภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษโครงงานมีประโยชน์ในการเรี ยนรู้ทุกๆ ด้าน ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะการเรี ยนรู้
ภาษาเพียงอย่างเดียว ภาษาอังกฤษโครงงานยังมีประโยชน์ในการเรี ยนรู้ทางสังคม และมีประโยชน์
ทางจิตใจ ดังแนวคิดของนักการศึกษา ต่อไปนี้
ฟรายด์- บูธ (Fried – Booth, 1988: 7 - 8) กล่าวถึงประโยชน์ของภาษาอังกฤษโครงงาน
สรุ ปได้ ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษโครงงาน เป็ นตัว เชื่ อระหว่างการเรี ย นภาษา และการใช้ภ าษา จาก
การส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้ภาษาในชีวิตจริ งนอกห้องเรี ยน
2. ภาษาอังกฤษโครงงาน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นมีค วามรั บผิด ชอบในการเรี ย นรู้ และ
ปฏิบตั ิภาระงานด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูร้ ่ วมงาน ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยน
และที่ปรึ กษา
3. ภาษาอังกฤษโครงงาน เป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ภ าษาเพราะนอกจากผูเ้ รี ยนได้
ใช้ค วามสามารถทางภาษาที่ มีอยู่ในการปฏิบัติ ภาระงานที่ แปลกใหม่ ท้าทาย และเป็ นจริ งแล้ว
ยังส่งเสริ มการเรี ยนรู้ระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย
4. ภาษาอังกฤษโครงงาน สามารถจัดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนในทุกระดับ ทุกวัย
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
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สอดคล้องกับแนวทัศนะของ คาร์ โมนา (Carmona, 1991: 45) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของภาษาอังกฤษโครงงาน ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษโครงงาน เป็ นสถานการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
2. ภาษาอังกฤษโครงงาน ช่วยให้บทเรี ยนน่าสนใจยิง่ ขึ้น ถือว่าเป็ นแรงจูงใจที่ดี
3. ภาษาอังกฤษโครงงาน ได้เปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนจากการสอนรู ปแบบเก่า ที่เน้น
ผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง มาเป็ นหนึ่งในสมาชิกของห้องเรี ยน ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ คาร์โมนา ยังเสริ มว่า ประโยชน์ของภาษาอังกฤษโครงงาน ไม่ใช่เพียงแค่
เปลี่ยนพฤติ ก รรมทางการเรี ยนไปในทางที่ ดี และเพิ่มความรู้ ค วามสามารถที่ สังเกต หรื อวัด ได้
เท่านั้น ยังรวมไปถึงการส่ งเสริ มกระบวนการคิ ด วิเคราะห์และตีความ รวมทั้งความสามารถใน
การค้นคว้า ทําความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาอีกด้วย
เฮนส์ (Haines, 1996: 3) ได้เสนอประโยชน์ของกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานที่ มี
ต่อผูเ้ รี ยน ดังนี้
1. ให้ผเู้ รี ยนติดต่อกับของจริ ง ทําให้ผเู้ รี ยนได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
2. ส่ ง เสริ มการมีส่ว นร่ ว ม ซึ่ งการมีส่ว นร่ ว มของผูเ้ รี ยนในการตัด สิ น ใจ ช่ ว ยเพิ่ ม
แรงจูงใจ และความสนใจในการเรี ยน
3. ส่ ง เสริ มความสามารถทุ ก ด้า น ภาษาอังกฤษโครงงานส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นได้ใ ช้
ความสามารถที่หลากหลายประกอบกันในการปฏิบตั ิ โครงงาน เพราะนอกจากตัวภาษา โครงงาน
ยังประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
3.1 การออกแบบ เช่ น ใบปลิ ว เอกสารเผยแพร่ หนัง สื อ เล็ก โปสเตอร์ ป้ าย
นิทรรศการ
3.2 รู ปภาพ เช่น การถ่ายภาพ วาดการ์ตูน แผนภาพ กราฟ
3.3 การจัดการ เช่น พบปะผูค้ น จัดเรี ยงเอกสาร ภาระงาน และเวลา
3.4 เครื่ องมือ เช่น ใช้กล้องถ่ายรู ป เครื่ องบันทึกเสียง วิดีโอ เครื่ องพิมพ์ดีด
ผู้เ รี ยนที่ ป ฏิ บัติ ภ าระงาน ดั ง กล่ า ว จะให้ ค วามร่ วมมื อ อย่ า งกระตื อ รื อร้ น ใน
กระบวนการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลาง การมีส่วนร่ วมจะส่ งเสริ มความมัน่ ใจให้ผเู้ รี ยนที่
อาจจะเรี ยนภาษาไม่เ ก่ ง แต่ มนั่ ใจในความสามารถด้า นอื่น ทําให้มี ทัศนคติ ที่ดี ต่ อการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ
4. โครงงานเป็ นการใช้ภาษาในทักษะสัมพันธ์ เพราะบริ บททางภาษาที่ใช้ในโครงงาน
จะเป็ นไปตามธรรมชาติ ทําให้ผเู้ รี ยนใช้ภาษาตามสภาพจริ ง คือทักษะสัมพันธ์
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5. โครงงานส่ ง เสริ ม การใช้ภ าษาอย่า งคล่ อ งแคล่ว มากเท่ ากับ ความถูก ต้อ ง บาง
กิจกรรม เช่น งานเขียน การรายงาน จะมุ่นเน้นที่ความถูกต้อง ส่ วนการอภิปรายกลุ่ม เน้นที่ความ
คล่องแคล่ว การนําเสนองาน อาจจะเน้นทั้งสองอย่าง
6. โครงงานเป็ นช่วงเวลาพักผ่อนจากการเรี ยนตามปกติ
จากความคิ ด เห็ น ของ ฟรายด์ – บูธ คาร์ โ มนา และเฮนส์ สรุ ปได้ว่า ภาษาอังกฤษ
โครงงานมีผลทางจิตใจของผูเ้ รี ยน นัน่ คือเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนที่ดี เนื่ องจากส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
ใช้ภ าษาในสถานการณ์ ที่หลากหลาย เป็ นจริ ง น่ า สนใจ และไม่เครี ย ด รวมทั้งมีผลทางความรู้
ความสามารถของผูเ้ รี ย น กล่า วคื อ ส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ อย่างอิสระ ให้ผูเ้ รี ย นฝึ กคิ ด แก้ปั ญ หา
รับผิด ชอบปฏิบัติ ง านด้ว ยตนเอง และใช้ภ าษาได้อย่างคล่องแคล่ว และถูก ต้อง นอกจากนี้ ยังมี
ผลทางด้านสังคม ได้แก่ ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ร่ วมกัน กระบวนการกลุ่ม และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูส้ อน
การจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน
ในความคิดเห็นของเฮนส์ (Haines, 1996: 4) กล่าวถึง บทบาทของผูส้ อนในกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโครงงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. บทบาทเริ่ มต้น หลังจากที่ทาํ กิจกรรมพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน และ
ระยะเวลาแล้ว ผูส้ อนควรทําการแนะนําอภิ ปรายหัวข้อ โดยพยายามนําเข้าสู่โ ครงงานอย่างเป็ น
ธรรมชาติที่สุด กระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนในด้านของข่ ายของหัวข้อ วิธีการ การจัดกลุ่ม ตาราง
ปฏิบตั ิงาน ผลสําเร็ จ และแหล่งข้อมูล
2. ระหว่างปฏิบตั ิงาน ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 เป็ นแหล่งให้แนวคิด และให้ขอ้ แนะนํา
2.2 เป็ นกรรมการ ช่วยแก้ปัญหาหากมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึ้น เช่น การตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา
2.3 เป็ นประธาน ในขณะที่ผเู้ รี ยนรายงานในห้องเรี ยน
3. เสร็ จสิ้นโครงงาน ผูส้ อนควรตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่
3.1 ผูจ้ ดั การองค์การ การจัดการการแสดงผลงาน
3.2 ผูป้ ระเมินผล รวมทั้งส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินด้วย
จะเห็นว่าบทบาทของผูส้ อนในความคิดเห็นของ เฮนส์ ครู ควรเป็ นผูก้ ระตุน้ ความคิด
ผูอ้ าํ นวยความสะดวก และผูป้ ระเมินผล
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พาแพนดริ ว (Papandreou, 1994: 41) ได้กล่าวถึง บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ใน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานว่า ผูส้ อนมีบทบาทสําคัญในการสอน
ภาษาอัง กฤษโดยกิ จ กรรมภาษาอัง กฤษโครงงาน ไม่ ว่ า จากขั้น เริ่ มต้น ที่ ผูส้ อนจะต้อ งสร้ า ง
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับโครงงาน และต้องนําเสนอรายละเอียดของแผนการปฏิบตั ิ ซึ่งช่วยให้
ผูเ้ รี ยนทราบว่าควรจะเริ่ มต้นจากตรงไหน พาแพนดริ ว ได้เสนอบทบาทของผูส้ อน ดังนี้
1. ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะนําผูเ้ รี ยนในการค้นหาแหล่งข้อมูลในการทําโครงงาน
2. ผูส้ อนทําหน้าที่เป็ นแหล่งข้อมูล
3. ผูส้ อนเป็ นผูร้ ่ วมงานของผูเ้ รี ยนในทุกกระบวนการ
4. ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยน
5. ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิงานลุล่วงไปด้วยดี
นอกจากนี้ พาแพนดริ ว ยังได้เปรี ยบเทียบบทบาทของผูเ้ รี ยน และผูส้ อนไว้ ดังนี้
ตารางที่ 4 บทบาทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในแต่ละกิจกรรมในการปฏิบตั ิโครงงาน
ขั้นตอน

ผูเ้ รี ยน

ผูส้ อน
ให้ ค ํา แนะนํา และรายละเอี ย ด
เลือกหัวข้อ
หัวข้อ
ตั้งวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับหัวข้อ
เตรี ยมการ
การเตรี ยมการ
ชี้แนวทางนักเรี ยนตั้ง
เขียนโครงร่ าง
การวางโครงร่ าง
วัตถุประสงค์
ทําตารางเวลาการทํางาน
เวลา
ให้คาํ แนะนํา
ร่ วมมือกันทําวิจยั
การวิจยั
กระตุน้ ความคิด
วิเคราะห์
ผลที่ได้
ให้คาํ แนะนํา
ฝึ กหัดและนําเสนอ
การนําเสนอ
สั ง เกตการณ์ แ ละอํา นวยความ
ร่ วมมือในการประเมินตัวเอง
การประเมินผล
สะดวก
สังเกตการณ์
เป็ นสมาชิกของผูฟ้ ัง
เป็ นผูป้ ระเมิน
ที่มา : 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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ส่ วน คาร์ โมนา (Carmona, 1991: 46) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับบทบาทของผูเ้ รี ย น และ
ผูส้ อนว่า ผูเ้ รี ยนควรเป็ นผูเ้ รี ยนที่ ตื่ น ตัว อยู่เสมอ ทั้ง ในกระบวนการกลุ่ม การอภิ ปรายร่ ว มกัน
การแสดงความคิดเห็นของตน ร่ วมกับเพื่อนในชั้น ระหว่างทําโครงงาน ส่ วนผูส้ อนควรมีบทบาท
ในฐานะผูท้ ี่ มีส่ว นร่ วม ผูร้ ่ ว มงานในยามจําเป็ น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับและตรวจสอบการใช้ภ าษา
นอกจากนี้ ผสู้ อนต้องพัฒนากลยุทธ์ ในการเชื่ อมโยงภาษาจากการทํากิ จกรรมของผูเ้ รี ยนไปยัง
สิ่งแวดล้อมจริ งนอกห้องเรี ยน
เชพพาร์ด และสโตลเลอร์ (Sheppard and Stoller, 1995: 15) กล่าวว่า การจัดภาษาอังกฤษ
โครงงานให้ได้ผลดี ผูส้ อนต้องไม่บังคับหรื อควบคุ มผูเ้ รี ย น แต่ เป็ นผูน้ ําทางและอํานวยความ
สะดวกทางการเรี ยน นัน่ คือสร้างข้อชี้แนะ ช่วยผูเ้ รี ยนตัดสิ นใจ ให้ความรู้ ทางภาษาที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
แหล่งวิทยาการ
ความคิด เห็ นเกี่ย วกับแหล่งวิทยาการ ให้นักเรี ย นได้คน้ คว้าในการทําโครงงานนั้น
ไรเบ และวิดอล (Ribe and Vidal, 1993: 7) กล่าวว่า หลายขั้นตอนของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ อย่างอิสระ และกิจ กรรมกลุ่ม ถึงแม้ว่าผูส้ อน จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทาง
ภาษา และเป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับเนื้อหา และการใช้ภาษา แต่สื่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (self – access
material) เป็ นส่วนสําคัญ ซึ่ง ไรเบ และวิดอล ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อกลางการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ในการจัดกิ จกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน ว่าควรประกอบด้ว ย พจนานุ กรมภาษาเดีย ว และสอง
ภาษา พจนานุ กรม หนังสื อไวยากรณ์ หนังสื อแบบฝึ กหัดทางภาษา และสารานุ กรม รวมทั้งเทป
บันทึกเสียงเจ้าของภาษา และหนังสื อที่หลากหลาย ยังเป็ นข้อมูลทางภาษาให้นักเรี ยนฝึ กใช้ภาษา
เช่น การเล่าเรื่ อง การรายงาน และการอภิปรายเป็ นต้น
ส่ วนแนวคิดของ นอร์ ธ (North, 1990: 222) ที่กล่าวถึงเหล่งวิทยาการได้ใกล้เคียงกับ
แนวคิดของ ไรเบ และวิดอล ว่า หลังจากที่ทาํ การตกลงเรื่ องหัวข้อแล้ว ผูส้ อนควรจะรวบรวมสื่ อ
ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่
1. ข้อความหรื อเรื่ องที่ น่ า สนใจจากตําราภาษาอังกฤษ แบบฝึ กหัด การอ่ าน และ
หนังสืออ่าน
2. บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร
3. สิ่งพิมพ์จากร้านค้า แผ่นพับ แผ่นโฆษณาตามสถานประกอบการหรื อ องค์กรต่างๆ
4. เรื่ องที่น่าสนใจจากตําราของโรงเรี ยน หรื อหนังสืออ้างอิงอื่นๆ
นอร์ ธ ยังเสนออีกว่า ควรรวมวิดีโ อ หรื อวิทยุเทปด้ว ย ถ้าเป็ นไปได้ รวมทั้งตัว ของ
ผูเ้ รี ยนเองที่ตอ้ งหาสื่อที่เกี่ยวกับหัวข้อของโครงงาน
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จากแนวทางการจัด การเรี ยนการสอนข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงานนั้น ผูส้ อนมีหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา ผูอ้ าํ นวยความสะดวก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับ
และข้อแนะนํา รวมทั้งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนรู้ จกั ที่จ ะเรี ย นรู้ดว้ ยตนเอง ทําการตัดสิ น ใจ เรี ยนรู้ ร่วมกัน
และมีค วามรั บผิดชอบในการเรี ยน และปฏิบตั ิ ภาระงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในขั้น ตอนต่ างๆ
นอกจากนี้ ผูส้ อนควรจัดแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เช่น สื่ อกลางการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
ขั้นตอนกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
กิจกรรมโครงงานแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบตั ิ งาน และ
ขั้นประเมินผล ดังแนวคิดของนักวิชาการ ต่อไปนี้
ฟรายด์-บูธ (Fried – Booth, 1992: 6) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
ว่าอาจจัดเป็ นกิจ กรรมโครงงานแบบเต็มรู ปแบบ (Full scale project) หรื ออาจจัดเป็ นกิ จกรรม
กระตุน้ ความสนใจ (bridging หรื อ motivating activity) โดยทั้งสองกิจ กรรมนั้น แตกต่ างกัน ที่
กิจกรรมกระตุน้ ความสนใจนั้นจํากัดอยูเ่ พียงในห้องเรี ยน ในขณะที่กิจกรรมโครงงานเต็มรู ปแบบ
นั้น เป็ นกิ จ กรรมที่ ข ยายออกสู่ น อกห้องเรี ย น ในบางครั้ งที่ ผูเ้ รี ย นอาจจะไม่คุ ้น เคยกับกิ จ กรรม
โครงงานเต็มรู ปแบบนั้น ผูส้ อนอาจจัดกิจกรรมกระตุน้ ความสนใจให้ผเู้ รี ยนได้คุน้ เคยก่อน เช่ น
สถานการณ์จาํ ลอง โครงงานเล็กๆ ในห้องเรี ยน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมแบบเต็มรู ปแบบ
ฟรายด์ – บูธ ได้เสนอขั้นตอนของกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานแบบเต็มรู ปแบบ 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนในชั้นเรี ยน (Classroom planning) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนทําการตกลงหา
หัวข้อ และขอบข่ายของโครงงาน รวมทั้งภาษาที่จาํ เป็ นจะต้องเรี ยนรู้ในการปฏิบตั ิโครงงาน
2. การดําเนิ นการ (Carry out the project) ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามแผนการที่วางไว้ โดยใช้
ทักษะทั้งสี่ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)
3. การทบทวนและตรวจสอบงาน (Reviewing and monitoring the work) ผูเ้ รี ย น
ผูส้ อน และเพื่อนร่ วมห้อง อภิปรายเกี่ยวกับโครงงานและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
สอดคล้องกับแนวคิดของคาร์โมนา (Carmona, 1991: 46) ที่แบ่งขั้นตอนของกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโครงงานออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การปฏิบัติงานในห้องเรี ยน (Working plan inside classroom) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
อภิปรายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโครงงานในรู ปแบบต่างๆ และหัวข้อที่น่าสนใจ จากนั้นทําการตกลง
ถึงเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงงาน รวมทั้งความรู้ทางภาษาที่ตอ้ งการ
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2. การปฏิ บัติ ง านนอกห้อ งเรี ย น (Working plan outside classroom) ผูเ้ รี ยนทํา
การรวบรวมข้อมูล เตรี ยมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ เรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การตรวจสอบโครงงาน (Checking project work) ผูส้ อนตรวจสอบทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงาน เช่น ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ส่ ว นสโตลเลอร์ (Stoller, 1997: 6 - 9) ได้พฒั นากิ จกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
ออกเป็ น 10 ขั้น ตอน โดยขั้น ตอนต่ างๆ สอดคล้องกับขั้น ตอนของกิ จ กรรมภาษาอังกฤษของ
คาร์โมนา และฟรายด์-บูธ ดังภาพที่ 5
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ขั้นที่ 1
ตกลงเลือกหัวข้อ
ขั้นที่ 2
กําหนดผลสําเร็ จ
ขั้นที่ 3
รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4
ผูส้ อนให้ขอ้ มูลทางภาษา
เพื่อเตรี ยมพร้อมในการปฏิบตั ิข้ นั ที่ 5
ขั้นที่ 5
รวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6
ผูส้ อนให้ขอ้ มูลทางภาษา
เพื่อเตรี ยมพร้อมในการปฏิบตั ิข้ นั ที่ 7
ขั้นที่ 7
จัดเรี ยงและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 8
ผูส้ อนให้ขอ้ มูลทางภาษา
เพื่อเตรี ยมพร้อมในการปฏิบตั ิข้ นั ที่ 9
ขั้นที่ 9
นําเสนอผลงาน
ขั้นที่ 10
ประเมินโครงงาน

ภาพที่ 5 ขั้นตอนปฏิบตั ิงานภาษาอังกฤษโครงงาน
ที่มา : Stoller, Frcdricka L. (1997). “Project Work : A means to Promote Language Content.”
English Teaching Form 36 (October), 6 – 9.
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จากแผนผังขั้นตอนปฏิบัตงิ านภาษาอังกฤษโครงงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ผูเ้ รี ย น และผูส้ อนตกลงเลือกหัว ข้อของโครงงาน โดยผูส้ อนจัด กิ จ กรรม
กระตุน้ ความรู้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับหัวข้อนั้น เช่น ให้อ่านเอกสาร ดูวิดีโอ จัดอภิปราย เป็ นต้น
ขั้น ที่ 2 ผูเ้ รี ย น และผูส้ อนร่ ว มกัน กําหนดผลสําเร็ จ โดยพิจ ารณาจากลัก ษณะของ
โครงงาน วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของโครงงาน เช่น ทํารายงาน จดหมาย ป้ ายนิทรรศ การ
โต้วาที นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนร่ วมกันวางโครงร่ างของโครงงาน โดยพิจารณาลักษณะของ
ข้อมูลที่รวบรวม การหาข้อมูล วิธีการรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ หน้าที่ข องผูเ้ รี ยน และ
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ขั้นที่ 4 ผูส้ อนให้ความรู้ทางภาษาเพื่อผูเ้ รี ยนเตรี ยมพร้อม ในการใช้ภาษาเพื่อรวบรวม
ข้อมูล เช่น ในกรณี ที่นักเรี ยนรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผูส้ อนควรฝึ กหัดในเรื่ องการออก
เสียง ฟังจับใจความจากบทสนทนา การใช้สาํ นวนที่เหมาะสมในการสนทนา เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 ผูเ้ รี ยนทําการรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 6 ผูส้ อนให้ความรู้ ทางภาษา เพื่อให้นักเรี ยนเตรี ยมจัดเรี ยง และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เช่น การอ่าน และเขียนกราฟ แผนภูมิต่างๆ เป็ นต้น
ขั้นที่ 7 ผูเ้ รี ยนทําการจัดเรี ยง และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา
ขั้น ที่ 8 ผูส้ อนให้ค วามรู้ ท างภาษา เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมให้นัก เรี ยนใช้ภ าษาใน
การนําเสนอผลงาน เช่น ฝึ กทักษะการพูดหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 9 ผูเ้ รี ยนทําการเสนอผลสําเร็ จ ตามที่กาํ หนดไว้ในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 10 ผูเ้ รี ย นประเมิน โครงงาน ในขั้นตอนต่างๆ และผูส้ อนให้ข ้อแนะนําเพื่อให้
งานดีข้ ึน
จากแนวคิดของสโตเลอร์ จะเห็นว่า ขั้นที่ 1,2 และ 3 สอดคล้องกับขั้นที่ 1 การวางแผน
ในชั้นเรี ยนของฟรายด์ – บูธ และขั้นที่ 1 การปฏิบตั ิงานในห้องเรี ยน ของคาร์โมนา ส่วนในขั้นตอน
ที่ 4 – 7 จะสอดคล้องกับขั้นที่ 2 การดําเนิ นการของฟรายด์ – บูธ และขั้นที่ 2 การปฏิบตั ิการนอก
ห้ อ งเรี ยน ของคาร์ โ มนาและในขั้น ตอนที่ 8 -10 จะลอดคล้อ งกับ ขั้น ที่ 3 การทบทวนและ
การตรวจสอบงานของฟรายด์ – บูธ และขั้นที่ 2 การตรวจสอบโครงงาน ของคาร์โมนา
ดังนั้น ขั้นตอนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน เริ่ มที่การวางแผนในชั้นเรี ย น
โดยมีผสู้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ ความรู้ ของผูเ้ รี ยน ช่ว ยกําหนดหัวข้อโครงงานและความรู้ ทางภาษาที่
ต้องการ กําหนดผลสําเร็ จแล้ว วางโครงราสงโครงงาน ต่ อมาเป็ นขั้นดําเนิ นการ เป็ นหน้าที่ ของ
ผูเ้ รี ยนที่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดระบบและวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปเพื่อนําเสนอผลงาน ระหว่าง
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การดําเนินงาน ผูส้ อนมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลทางภาษาที่จาํ เป็ นในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งคอยตรวจสอบ
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเอง รวมทั้งสมาชิกในห้องเรี ยน
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานของ ฟรายด์ – บูธ
คาร์โมนา และสโตลเลอร์ ผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลง ปรับปรุ งขั้นตอนของบุคคลต่างๆ ดังกล่าว โดยดูความ
สอดคล้อ งและข้อ แตกต่ า ง ตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง สภาพการเรี ยนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศ ในประเทศไทยของนัก ศึก ษาสายอาชี พ ผูว้ ิจ ัยได้จดั รู ปแบบขั้น ตอนการจัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานเป็ น 5 ขั้นตอน ซึ่งจากแนวคิดข้างต้นพบว่า ขั้นวางแผนในชั้นเรี ยน
จะประกอบด้ว ยกิ จกรรมหลัก ได้แก่ การกระตุ ้นความสนใจสู่ โครงงานและการวางแผน ผูว้ ิจ ัย
จึ งแบ่ งขั้น ตอนวางแผนในชั้น เรี ยน ออกเป็ น 2 ขั้น ตอน ได้แก่ ขั้น เข้าสู่ โ ครงงานและขั้น เริ่ ม
โครงงาน และจากนั้นทบทวน และตรวจสอบงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การนําเสนอ
งาน และการประเมิน ผลงาน ดังนั้น จึงแบ่ งขั้น ทบทวนและตรวจสอบงาน ออกเป็ น 2 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นนําเสนอผลงาน และขั้นประเมินโครงงาน สรุ ปขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ที่ 1 นําเข้าสู่โ ครงงาน (Warm - up) ผูส้ อนกระตุ ้น ความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อ
นําไปสู่โครงงาน
ขั้นที่ 2 เริ่ มโครงงาน (Start the project) ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนร่ วมกันอภิปรายขอบข่าย
หัวข้อจุดประสงค์โครงงาน ผลสําเร็ จ และวางแผนงาน
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติโครงงาน (Carry out the project) ผูเ้ รี ย นทําการเก็บข้อมูล รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมูล ผูส้ อนให้ขอ้ มูลทางภาษาเพิ่มเติมที่จาํ เป็ น
ขั้น ที่ 4 นําเสนอผลงาน (Present the project) ผูเ้ รี ย นนําเสนอผลงานในรู ปแบบที่
กําหนดไว้
ขั้นที่ 5 ประเมินโครงงาน (Evaluate the project) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนทําการประเมินผล
งานของผูเ้ รี ยน รวมทั้งประเมินโครงงาน
การวางโครงร่ างโครงงาน
ในการจัด การเรี ย นการสอนด้ว ยกิ จกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน การวางโครงร่ าง
โครงงานมีความสําคัญ เพราะช่ วยให้ผูส้ อนได้วางแผนเนื้ อหาทางภาษาภายใต้หัวข้อของแต่ละ
โครงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการสอนเนื้ อหาที่ ไม่มีทิศทางแน่ ชดั นอกจากนี้ ผเู้ รี ยนยังจะได้เห็นลําดับ
การเรี ยนรู้ของพวกเขาเอง
ฟรายด์ – บูธ (Fried – Booth 1988: 42 - 53) ได้เสนอลําดับขั้นของการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาโดยใช้โครงงาน (The layer approach) (ภาพที่ 2) แผนภาพแสดงให้เห็นการเชื่อมโยง
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ของทัก ษะทั้งสี่ (ฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน) ตลอดจนการปฏิบัติ แต่ ละโครงงาน การพัฒนาทัก ษะ
ทั้งสี่ และความสัมพันธ์ข องทักษะทั้งสี่ ในแต่ละโครงงานตั้งแต่ ตน้ จนจบกระบวนการ การวาง
โครงงาน ช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของทักษะย่อย ซึ่งได้พฒั นามาจากทักษะพื้นฐานทั้งสี่ ในแต่ละ
โครงงานนั้น รู ป แบบและเนื้ อ หาในโครงร่ างโครงงานไม่ จ าํ เป็ นต้องเหมื อ นกัน ทั้ง นี้ ขึ้ นกับ
จุดประสงค์และเนื้อหาที่ตอ้ งการในแต่ละโครงงาน เนื่องจากแต่ละจุดประสงค์น้ นั จะมีความมุ่งเน้น
ทักษะในการปฏิบตั ิงานต่างกัน ทักษะที่ใช้ในโครงงานสํารวจร้านอาหารในเมืองใหญ่ จะแตกต่าง
จากทักษะที่ใช้ในโครงงานทํารายการวิทยุ
ฟรายด์ – บูธ กล่าวว่า หน้าที่ของผูส้ อน หรื อผูจ้ ดั วางโครงร่ างโครงงาน คือทํารายการ
ทักษะย่อย (Sub – skill checklist) เพื่อที่จะได้เห็นความสัมพันธ์ของทักษะย่อยเหล่านั้น ซึ่งจะช่วย
ในการวางรู ปแบบเนื้ อหาภาษาที่ผเู้ รี ย นต้องใช้ นอกจากนี้ การทํารายการทักษะย่อยยังแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ของรู ปแบบโครงงานโดยรวมและเนื้อหาทางภาษาที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 ถึง 7
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วัตถุประสงค์
โครงงาน
จัดแสดงรายงาน
เช่น บันทึก
ประจําวัน รายงาน
กรณี ศึกษา

พูดนําเสนอผลงาน
และการรายงาน

ฝึ กการรายงานในกลุ่ม
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ

การรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสื อ
เอกสารอ้างอิง

อ่าน เพื่อจับใจความและ
หาข้อมูลที่ตอ้ งการอ่าน
ตารางรู ปภาพ

ทักษะอ่าน

ทัศนศึกษาและทํา
การสัมภาษณ์

อภิปราย เจรจาตกลง
ไต่ถาม ค้นคว้าหา
ข้อมูล

ทักษะพูด

การปฏิบตั ิ
สัมพันธ์กบั
ชุมชนอย่าง
เป็ นทางการ
และ ไม่เป็ น
ทางการ

ตั้งคําถามและ
ฟังคําตอบจาก
วิทยากร

ทําบันทึกย่อย
เขียนบทพูด เขียน
รายงาน
การเขียนจดหมาย
เขียนเชื้อเชิ ญ
เขียนเพื่อนัดหมาย

ทักษะเขียน

ทักษะฟัง

แนะนําเข้าสู่จุดประสงค์ของโครงงาน

การเตรี ยมพร้อมเพื่อนําเข้าสู่ โครงงาน
เช่นการไปดูงานการพบปะ การสํารวจ
ข้อมูลเบื้องต้น การเชิญวิทยากร และอื่นๆ

ภาพที่ 6 ตัวอย่างโครงร่ างโครงงาน
ที่มา Diana L. Fried – Booth, ro ect ork, 3rded. (Oxford: Oxford University Press, 1988), 47.
ข้อมูลทางภาษาจากครู
ข้อมูลทางภาษาจากผูเ้ รี ยน
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รูปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน
มีผใู้ ห้แนวความคิด เรื่ องรู ปแบบการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามลักษณะ
มุมมองต่างๆ กันดังนี้
เฮนรี (Henry, 1994: 13 - 17) ได้จดั รู ปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานตามระดับ
การวางโครงสร้าง (Degree of structure) ดังนี้
1. โครงงานแบบกํา หนดโครงสร้ าง (Structured Project) คื อ โครงงานที่ ผูส้ อน
ตัดสินใจ กําหนดหัวข้อการวางโครงร่ าง อุปกรณ์ วิธีการ และการนําเสนอ
2. โครงงานแบบไม่กาํ หนดโครงสร้าง (Unstructured Project) คือ โครงงานที่ผเู้ รี ยน
เป็ นผูต้ ดั สินใจ กําหนดหัวข้อ วางโครงร่ าง และวิธีการ รวมทั้งหาอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง
3. โครงงานแบบกึ่งกําหนดโครงสร้าง (Semi - Structured Project) คือ โครงงานที่
ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนร่ วมกันตัดสินใจ
เฮนส์ (Haines, 1989: 1) ได้จดั รู ปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน ตามประเภท
การทํางาน ดังนี้
1. โครงงานประเภทข้อมูล หรื อการวิจยั (Information or Research Project) คือการทํา
โครงงานเป็ นลักษณะของการทําวิจยั จากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง
2. โครงงานประเภทสํารวจ (Survey Project) คือการทําโครงงานโดยรวบรวมข้อมูล
จากการสํารวจข้อมูลจากบุคคล เช่น ทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ์
3. งาน เช่น โครงงานประเภทผลผลิต (Production Project) คือการนําเสนอข้อมูลใน
รู ปผลงาน เช่น ป้ ายนิทรรศการ วิดีโอ รายการวิทยุ รายงาน และแผ่นพับ เป็ นต้น
4. โครงงานประเภทการแสดงและการจัดการ (Performance Project และ Organization
Project) คือ การนําเสนอข้อมูลในรู ปของการปฏิบตั ิ เช่น รายงานหน้าชั้น จัดแฟชัน่ โชว์ โต้วาที จัด
ชุมชน สนทนาโต๊ะกลม
เลกุทค์และโธมัส (Lequtke and Thomas, 1991: 160 - 161) ได้จดั รู ปแบบกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโครงงาน สําหรับการเรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ดังนี้
1. โครงงานแบบติดต่อกับเจ้าของภาษาโดยตรง (Encounter Project) ซึ่งอาจจะเป็ น
ชั้นเรี ยนในประเทศเจ้าของภาษา หรื อไม่ใช่ประเทศเจ้าของภาษาแต่การได้ขอ้ มูลต้องเป็ นการติดต่อ
กับเจ้าของภาษาโดยตรง เช่น การสํารวจการใช้ภาษาอังกฤษที่สนามบิน
2. โครงงานแบบค้นคว้าจากหนังสือ (Text Project) เป็ นการทําโครงงานโดยรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
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3. โครงงานแบบโต้ตอบทางจดหมาย (Class Correspondence Project) เป็ นการได้
ข้อมูลด้วยการโต้ตอบทางจดหมายกับเจ้าของภาษา หรื ออาจจะเป็ นสื่ออื่นๆ ก็ได้
ฟรายด์ – บูธ (Fried – Booth, 1988: 7) เสนอกิจ กรรมเป็ นรู ปแบบ ซึ่งสรุ ปได้จาก
แผนภูมิที่ 7 เป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1 แบบกิจกรรมเสริ มโดยการใช้ภาษาเป็ น 2 ลักษณะคือควบคุม กับ
ควบคุมน้อย 2 แบบเต็มรู ปแบบ โดยการใช้ภาษาเป็ นแบบอิสระ
ควบคุมการใช้ภาษา
(Controlled use of language)

- กิจกรรมเพื่อการสื่ อสาร
(Communicative activities)
- บทบาทสมมุติ
(role play)

เชื่อมโยงกิจกรรม (โดยควบคุมน้อย)
(Bridging activities) (less
controlled)

ตัวอย่ าง การซื้ อของ
(Shopping)

- เรื่ องจริ งแบบสั้น
(Mini real – word tasks)

ตัวอย่ าง จดตาราวรถไฟจากสถานีรถไฟ
(getting train times form the station)

- งานที่มอบหมาย
(assignments)

ตัวอย่ าง ค้นคว้าในห้องสมุด รายงาน

- การเลียนแบบ
(Simulations)

ตัวอย่ าง แผ่นหน้าหนังสื อพิมพ์
(Newspaper form page.)

- วิดีโอ
(Video)

- งาน / อุปกรณ์ของจริ งที่สามารถนํามาห้องเรี ยนได้
หรื อโครงงานสั้นๆ
(work / authentic materials brought to class ; small projects)
ใช้ภาษาอย่างอิสระ
(Free use of language

ตัวอย่ าง เกมเติมข้อมูลในช่องว่าง
(information – gap games)

- โครงงานแบบเต็มรู ปแบบ
(Full – scale project)

ตัวอย่ าง ฉลากอาหาร : pin and tread
display

ตัวอย่ าง ผูน้ าํ ทางคนพิการ
(Good wheelchair guide)

ภาพที่ 7 ลําดับขั้นการนําเสนอกิจกรรมแบบแยกย่อย เริ่ มจากระดับควบคุมภาษา ถึงใช้ภาษาอิสระ
ที่มา Fried – Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 7.
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ข้ อดีหรือประโยชน์ ของการทําโครงงาน
ได้มีผกู้ ล่าวถึงข้อดี หรื อประโยชน์ที่ได้จากการทําโครงงานโครงงานพอสรุ ปได้ ดังนี้
ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 7 - 8) การทําโครงงานก่อให้เกิดประโยชน์กบั ตัว
นักเรี ยน
1. เป็ นการส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ใช้ภาษานอกห้องเรี ยนไปสู่โลกกว้าง
2. โครงงานช่วยเชื่อมโยงช่องว่างระหว่าง การเรี ยนภาษา กับการใช้ภาษา
3. เป็ นสิ่ งที่มีค่าในการขยายวงกว้างของการเรี ยนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งได้มาจาก
ในห้องเรี ยน นอกจากแรงกระตุน้ ที่มีอยูใ่ นโครงงานเอง
เฮนส์ (Haines, 1989: 3) ได้ก ล่าวถึงประโยชน์ที่เกิ ด จากตัว เลือกจากตัว นัก เรี ย น
โดยตรง ดังนี้
1. นักเรี ยนได้สมั ผัสกับเรื่ องที่เป็ นจริ ง
2. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
3. ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กทุกคน โดยไม่คาํ นึงถึงความสามารถทางภาษา
4. ได้นาํ ภาษามาบูรณาการในโครงการช่วยให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการใช้ภาษา
5. ก่อให้เกิดความสมดุลในเนื้อหาทั้งความคล่องแคล่ว และความถูกต้อง
6. เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ผอ่ นคลายจากการแบบปกติ
สรุ ปได้ว่า การเรี ยนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั ผูเ้ รี ยน
เองทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การเรี ย นรู้ ภาษา ควบคู่เนื้ อหาสาระอื่น 2) การมีปฏิสัมพันธ์กบั สังคม และ
ชุมชน 3) การสร้างสรรค์งานอย่างเป็ นระบบ และมีโครงสร้าง
ปัญหาและอุปสรรคของการทํางาน
ได้มีผกู้ ล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคในการทําโครงงาน พอสรุ ปได้ ดังนี้
ฟรายด์- บูธ (Fried – Booth, 1986: 11 - 12) ได้กล่าวถึงปัญหาสําหรับครู
1. การจัดการ (Organization) โครงงานสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่องานพิเศษ ครู จะต้องเตรี ยม
พบกับ เรื่ องยาก คื อ ต้อ งทํา แผนการสอนอย่ า งสมํ่า เสมอ และการเตรี ยมตัว รวมถึ ง การทํา
เครื่ อ งหมายกํากับไว้ โครงงานยังมีข ้อมูล ผูก มัด เพิ่ม เติ ม อีก เช่ น การตัด ต่ อต่ างๆ และการหา
แหล่งข้อมูลสําหรับสื่ออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
2. การตรวจสอบ (Monitoring) การที่นักเรี ย นใช้ภาษานอกห้องเรี ย นจําเป็ นที่ค รู จ ะ
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและรู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไร นัน่ หมายความว่าครู ตอ้ งมีกลยุทธ์ในการที่จ ะ
ตรวจสอบการเรี ยนของนัก เรี ย นว่าได้ยิน ได้เข้าใจอะไรมาบ้าง และบางครั้ งนัก เรี ย นอาจจะพูด
ออกมาขณะที่ทาํ งานโครงงาน การตรวจสอบบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากนักเรี ยนเอง โดยการทํา
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รายการตรวจสอบ เช่น คําศัพท์ใหม่ สํานวนภาษาพูด และรู ปแบบการรายงานโครงงานนักเรี ย น
อาจจะได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการช่วยนําเสนองานด้วย
3. ปั ญหาส่ วนบุคคล (Personal problems) ครู จาํ เป็ นที่จะต้องพร้อมเสมอในการที่จะ
ช่วยนักเรี ยนในทุกขั้นตอนของโครงงาน หรื อแม้แต่การขาดความสนใจ และการให้แรงกระตุ ้น
ในกลุ่มของนัก เรี ยนเอง โดยทั่ว ไปการขาดแรงกระตุ ้น เป็ นผลมาจากถูกจํากัด มากเกิ นไป เช่ น
มีความตั้งใจมากเกินไปในการที่ จะทําโครงงานตามขั้นตอนของโครงงาน กลัวการที่จะสามารถ
ต่อสู้ก ับความต้องการภาษาใหม่ ผิด หวังกับลัก ษณะเด่ นเฉพาะของงาน เช่ น การสัมภาษณ์ ไม่
ประสบผลสําเร็ จ
เฮนส์ (Haines, 1989: 7 - 8) ได้กล่าวถึงปั ญหาซึ่งอาจเกิดทั้งกับครู และนักเรี ยนสรุ ป
จากหัวข้อ ดังนี้
1. นักเรี ยนขาดความสนใจและแรงจูงใจ
2. นักเรี ยนบางคนอาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
3. นักเรี ยนใช้ภาษาแม่มากกว่าภาษาอังกฤษ
4. ครู มีความกังวลในเรื่ องข้อผิดพลาดของนักเรี ยนมากเกินไป
5. นักเรี ยนไม่คาํ นึงถึงเรื่ องที่ว่าโครงงาน เป็ นการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งลงมือกระทําจริ ง
6. ครู ไม่สามารถให้นกั เรี ยนออกปฏิบตั ิงานนอกห้องเรี ยนได้
7. ความรวดเร็ วการทํางานของกลุ่มนักเรี ยนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
พรรณี บัวโต (2542: 19) ได้เสนอแนะถึงปั ญหาบางประการ ที่ ควรคํานึ งถึงในการทํา
ภาษาอังกฤษโครงงาน ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนขาดแรงจูงใจ และความสนใจ สาเหตุอาจเนื่ องมาจากวุฒิ ภาวะของผูเ้ รี ย น
ความไม่คุน้ เคย หรื อไม่เคยชินกับการทํางานอย่างอิสระ ซึ่งต้องอาศัยความรับผิดชอบตนเอง และ
ร่ วมรับผิดชอบงานของหมู่คณะ รวมทั้งความต่ างกันในเรื่ องกระบวนการจัด การเรี ยนการสอน
ของครู
2. สาเหตุที่สําคัญ อีกประการหนึ่ งก็คื อ ครู ผสู้ อนอาจชี้น ําผูเ้ รี ยนมากเกินไป และไม่
ยอมให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ ว มในกระบวนการตัด สิ นใจตั้งแต่เริ่ มต้น ในทางตรงกันข้ามครู ผสู้ อน
อาจละเลยไม่ สนใจผูเ้ รี ยนมากเกิ น ไป ก็เ ป็ นสาเหตุ สํา คัญ ที่ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนบางคนที่ มีศ ัก ยภาพ
ด้อยกว่าเพื่อนสมาชิก
3. ผูเ้ รี ยนบางคนขาดทักษะความสามารถทางภาษาในการทําภาษาอังกฤษโครงงาน
จําเป็ นที่ ค รู ผูส้ อนต้องกระตุ ้น ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้ใช้ศ ัก ยภาพให้ม ากที่ สุด การกระจายกลุ่ ม
ความสามารถของผูเ้ รี ยนก็เป็ นอีกวิธีการหนึ่งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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สรุ ป ปั ญหาที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ท้ ังกับตัว ครู และนัก เรี ย น ในการเรี ยนการสอนภาษา
อังกฤษโครงงาน ปั ญหาสําคัญ ที่ สุด ก็ค วรจะเป็ นที่ ครู ในการที่ จ ะต้องปรั บพฤติ ก รรมการเรี ย น
การสอนแบบใหม่ ดังนี้ 1) เน้น การเรี ยนการสอนที่ เ ป็ นรู ป แบบปฏิ บัติ งานจริ ง 2) ส่ ง เสริ ม
การทํางานเป็ นกระบวนการ 3) เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ให้คาํ ปรึ ก ษา หรื อบอกแหล่งค้น คว้า
ข้อมูลให้แก่นกั เรี ยนได้ 4) เป็ นผูค้ อยตรวจสอบนักเรี ยนอย่างมียทุ ธ์วิธี
การวัดผลและการประเมินโครงงาน
การประเมินในโครงงานเป็ นการวัดผลประเมินผลผูเ้ รี ยน และการประเมินโครงงาน
โดยรวมซึ่ งสามารถประเมิน ได้ท้ ังกระบวนการ และผลสํา เร็ จ การประเมิ นผลสามารถทําได้
ด้วยผูเ้ รี ยนเดี่ยวๆ ทําเป็ นกลุ่ม หรื อทําทั้งห้อง
ไรเบ และวิดอล (Ribe and Vidal, 1993: 82 - 90) กล่าวว่า การวัดผลประเมินผล
ผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจําเป็ น เนื่ องจากตอบสนองนโยบายของระบบการศึก ษา และเป็ นเครื่ องมือของ
กระบวนการเรี ยนรู้ภาษา ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนได้ตรวจสอบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีอิสระในการวาง
แผนการทํา งาน นอกจากนี้ ยังช่ ว ยให้ผูส้ อนได้เห็ น ถึงปั ญหา และเข้าใจความรู้ สึก ของผูเ้ รี ย น
ในวิธีก ารทํางานที่แตกต่างกัน สิ่ งที่ ประเมินไม่ใช่เพียงแต่ความถูกต้องทางภาษาเพียงอย่างเดีย ว
แต่ได้รวมไปถึงประเด็นสําคัญต่างๆ ในโครงงาน เช่น เนื้ อหา ภาษาการนําเสนอ รวมทั้งปั จจัย ที่
ไม่ใช่ภาษา เช่น ความพยายาม จุดประสงค์ ทัศนคติ การพัฒนาทางสติปัญญา เป็ นต้น
การวัด ผลประเมิ น ผลในระหว่ า งการดํา เนิ น งานหรื อกระบวนการ (Formative
assessment) สามารถทําได้โดยรู ปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อแสดงข้อมูลย้อนกลับในขั้น ตอนต่ างๆ ของ
โครงงานคําถามควรเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลงาน กระบวนการ เนื้ อหา วิธีการเรี ยน
และการนําเสนอ
2. บันทึกประจําวัน (Diaries) เพื่อตรวจสอบความรู้ ของผูเ้ รี ยนเอง เช่น การวางแผน
การทํางาน ความคิด อุปสรรคต่างๆ ในการทําโครงงาน
3. จดหมาย (Letter) ซึ่งแสดงความเป็ นส่วนตัวมากขึ้น
4. การสัมภาษณ์ (Interviews) ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และยังช่ว ยให้ผเู้ รี ย น
เพิ่มปฏิสมั พันธ์ทางวาจาด้วย อาจเป็ นการพูดคุยในกลุ่ม เพื่อให้เป็ นธรรมชาติมากขึ้น
การวัดผลประเมินผลท้ายสุดหรื อประเมินผลสําเร็ จ (Summative assessment) สามารถ
ทําได้ในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
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1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามว่าผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ ที่ ต้ งั ไว้
หรื อไม่
2. สํารวจสิ่ งที่ทาํ ได้ (Can – do techniques) เพื่อสอบถามสิ่ งที่ เรี ยนรู้ ไป และสิ่ งที่
ต้องการจะเรี ยน เพื่อเชื่อมโยงไปยังโครงงานต่อไป
3. แบบทดสอบ (Formal test) ซึ่งเนื้อหาควรสอดคล้องกับภาระงานในโครงงาน และ
รู ปแบบเป็ นที่คุน้ เคยของผูเ้ รี ยน
การประเมินโครงงานโดยรวม นอกจากจะทําการประเมินโดยผูเ้ รี ยน และผูส้ อนแล้ว
ยังสามารถทําได้โ ดยผูเ้ รี ย น อภิ ปรายกลุ่ม โต้วาที อาจเชิ ญ ผูส้ ังเกตการณ์ มาประเมิน ด้ว ย โดย
ผูส้ งั เกตการณ์ ควรมีขอ้ มูลที่เป็ นหลักฐานว่าอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทําโครงงาน เช่น การบันทึก
การสังเกตการณ์ และบันทึกของผูเ้ รี ยน เพื่อนําไปวิเคราะห์ในการประเมิน ซึ่งผูส้ ังเกตการณ์ตอ้ ง
เน้น ในประเด็นด้านภาษา เนื้ อหา ปริ มาณ งานที่ผลิตออกมา ความต่ อเนื่ องของภาระงาน การมี
ส่วนร่ วม และการใช้สื่อศูนย์กลางการเรี ยนรู้ นอกจากนี้สามารถบันทึกเทปวิดีทศั น์ หรื อบันทึกเทป
นอกจากนี้แนวคิดที่น่าสนใจของสุชาติ วงศ์สุวรรณ (2542: 24 - 25) กล่าวว่า แนวทาง
ประเมินการปฏิบตั ิโครงงานของผูเ้ รี ยน เป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง มีกรอบการประเมิน ดังนี้
1. ประเมิน การแสดงออกถึงผลการเรี ยนรู้ ความคิ ด ความสามารถ ทักษะ คุ ณภาพ
จริ ยธรรม และค่านิยม รวมทั้งกระบวนการเรี ยนรู้ กระบวนการทํางาน และผลงาน
2. ประเมินอย่างต่ อเนื่ องตั้งแต่เริ่ มต้น จนเสร็ จ สิ้ น โครงงาน ประเมิน ตามสภาพจริ ง
และเป็ นธรรมชาติ
3. ประเมิ น จากผลงาน การทดสอบ แบบบัน ทึ ก ต่ า งๆ ในการสัง เกต ความรู้ สึ ก
การสัมภาษณ์ แฟ้ มสะสมงาน และหลักฐานอื่นๆ
4. ประเมินโดยตัวผูเ้ รี ยนเอง เพื่อน ครู ผูป้ กครอง ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
จากแนวคิ ด การประเมิน การปฏิบตั ิ โ ครงงานของ ไรเบ และวิด อล รวมทั้ง แนวคิ ด
การประเมิ น โครงงานของสุ ชาติ วงสุ ว รรณ พบว่า การวัด ผลประเมิน การปฏิบัติ โ ครงงานนั้น
นอกจากใช้วิธีวดั อย่างเป็ นทางการ เช่น การทดสอบแล้ว ยังสามารถใช้วิธีการวัดผลประเมินผล
อย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อวัดได้ท้งั กระบวนการของการปฏิบตั ิ โครงงาน และผลงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เจนีซีและอัปเซอร์ (Genesee and Upshur, 1996: 75 - 138) ที่ได้กล่าวถึงวิธีต่างๆ ใน
การประเมินผลที่ไม่ใช้การทดสอบ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การสังเกตในห้องเรี ยน (Classroom observation) เป็ นวิธีพ้ืน ฐานของวิธีประเมิน
วิธี อื่น ๆ ซึ่ ง เป็ นวิธี ศึก ษาพฤติ ก รรม ทัศ นคติ และทัก ษะที่ ส ามารถสัง เกตได้ เช่ น การสังเกต
เหตุการณ์ กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน ในการปฏิบตั ิโครงงาน ผูส้ อนสามารถบันทึกและ
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ประเมินการใช้ทกั ษะภาษาของผูเ้ รี ยน โดยสังเกตการณ์ สาธิต หรื อการอธิบาย เกี่ยวกับโครงงาน
ของผูเ้ รี ยน การบันทึกทําได้หลายวิธี ดังนี้
1.1 การบัน ทึก แบบบรรยายเหตุ ก ารณ์ เรื่ องราว (Anecdotal record) สามรถบัน ทึ ก
เหตุการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงได้
1.2 การตรวจสอบตามรายการและมาตราส่ ว นประมาณค่า (Checklist and Rating
scale) มีค วามเฉพาะเจาะจงกว่า มีจุ ด ประสงค์ที่ชัด เจนกว่า มีเกณฑ์ในการสังเกตและประเมิน
การแสดงออกของผูเ้ รี ย น หรื อ กิ จ กรรมการสอนชัด เจนกว่า ทําให้ไม่ เสี ย เวลาและสะดวกใน
การบันทึก
2. แฟ้ มงานและการประชุม (Portfolio and Conference) แฟ้ มงานเป็ นวิธีประเมิน ที่
แสดงความก้าวหน้า ความพยายาม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน แฟ้ มงานมีประโยชน์
ดังนี้
2.1 เป็ นการบันทึกพัฒนาการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง
2.2 เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้โดยภาพรวม
2.3 แสดงถึงความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง
2.4 เปิ ดโอกาสให้เรี ยนรู้มีส่วนร่ วมในการประเมินผลและตั้งจุดมุ่งหมาย
2.5 ส่ งเสริ มการร่ วมมือและมีส่วนร่ วมระหว่างผูเ้ รี ย น เพื่อนร่ วมห้อง ผูป้ กครอง
และนักการศึกษาอื่นๆ
2.6 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะภาษาที่หลากหลาย
ตัวอย่างการประเมินผลโครงงาน
เฮนส์ (Haines, 1989: 8 - 9) ได้กล่าวถึงการประเมินโครงงานเป็ นระยะ ดังนี้
1. ระหว่างการดําเนินโครงงาน (During the project)
1.1 การตรวจสอบ โดยครู ควรทําอย่างรอบคอบ เช่ น ประเมิน ว่านัก เรี ย นกําลัง
เรี ยนรู้ อะไร จดบัน ทึ ก ภาษาที่ ผิ ด พลาด พิ จ ารณาส่ ว นไหนที่ ค วรปรั บ ปรุ งแก้ไ ข ตรวจสอบ
การร่ วมมือทํางานระหว่างกลุ่ม หรื อคู่
1.2 การใช้รูปแบบบันทึก ดังตัวอย่างข้างล่าง ซึ่งแสดงเป็ นตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 5 การบันทึกการปฏิบตั ิโครงงานเป็ นระยะโดยกลุ่มผูเ้ รี ยนทําการบันทึก
roup
Monday 5 th Oct

1. การอภิปรายเพื่อวางแผนรวบรวมข้อมูล : โจสเป็ นผูห้ าข้อมูลค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาเรี ยน เขียนจดหมายเพื่อขอข้อมูลวันหยุดในสก๊อตแลนด์
2. ปัญหา : เวลาไม่เพียงพอในการดําเนินการ / ไม่สามารถหาที่อยูข่ อง
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งสก๊อตแลนด์
Monday 12 th Oct …………………………………………………………………………

ที่มา Haines Simon, ro ects or the
Ltd., 1989), 9.

assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons

ตารางที่ 6 รู ปแบบการบันทึกของผูส้ อน โดยบันทึกการปฏิบตั ิโครงงาน ด้านความก้าวหน้า และ
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ในแต่ละครั้ง
วันที่
5 th Oct

12 th Oct

กลุ่ม ขั้นตอนที่ บันทึก การบรรลุวตั ถุประสงค์ ความสําเร็จ ความล้มเหลว
เป็ นการอภิ ป รายที่ น่ าสนใจ : นัก เรี ย นที ส่ ว นร่ วมทุ ก คน
2
A
ปัญหา : การบันทึกแผนการดําเนินงานไม่สมบูรณ์
การแบ่งงานแต่ละภาระงานใช้เวลานาน นักเรี ยนไม่สามารถ
2
B
ตกลงได้ว่าใครรั บผิด ชอบอะไร เป็ นกลุ่มที่ เร็ ว ที่ สุด : การ
อภิปราย ก่อให้เกิดระยะสั้นนักเรี ยนกําลังดําเนินการรวบรวม
3
C
ข้อมูล
…..
…..
.................................................................................................

ที่มา Haines Simon, ro ects or the
Ltd., 1989), 9.

assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons
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1.3 การใช้รูปแบบการบันทึกในการอ้างอิงในการให้คะแนน โดยแสดงเป็ นตาราง
ตัวอย่างในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รู ปแบบการบันทึกในการอ้างอิงการให้คะแนน
ด้านบวก
1. นักเรี ยนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้ น
กว่าการเรี ยนภาษาอังกฤษปกติ
2. อี เ ลนา และเอนา มีค วามเชื่ อ มัน่ ในตนเอง
มากขึ้น
3. โจสแสดงถึงความเป็ นผูน้ าํ ดําเนินการได้ดี
4. นั ก เรี ยนฝึ กปฏิ บั ติ และจั ด ทํา ต้ น ฉบั บ
การขอร้องแบบสุขภาพ
5. นั ก เรี ยนส่ ว นมากได้ฝึ กทัก ษะการเขี ย น
จดหมาย
6. นักเรี ยนเรี ยนรู้คาํ ศัพท์เป็ นจํานวนมาก
ที่มา Haines Simon, ro ects or the
Ltd., 1989), 9.

ด้านลบ
1. ไม่มีนกั เรี ยนในกลุ่มใดเลยที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดเวลา
2. งานเขี ย นมี ข ้อ ผิ ด ที่ เ ป็ นแบบพื้ น ๆ เป็ น
จํานวนมากเกิน
3. นักเรี ยนจํานวน 3 – 4 คนแทบจะไม่ทาํ งาน
ใดเลย
4. โครงงานต้องให้ครู ช่วยเตรี ยมการเป็ นพิเศษ
5. ยากต่ อ การค้ น หาข้ อ มู ล แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
เหมาะสมกับระดับ

assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons
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2. หลังการดําเนินโครงงาน (After the project)
2.1 โดยการใช้แบบสอบถาม ตามตัวอย่างสรุ ปเป็ นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 8 รู ปแบบแบบสอบถาม
1. นักเรี ยนให้ความสนใจกับหัวข้อเรื่ องอย่างไรบ้าง
2. ในจํานวน 6 กลุ่มมีกลุ่มใดบ้างที่ร่วมงานกันด้วยดี
1
2
3
4
5
6
3. ใช้เวลาดําเนินการนานเท่าไร
4. นักเรี ยนยอมรับการดําเนินโครงงานว่าเป็ นการช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้หรื อไม่
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
5. ครู พอใจกับบทบาทของตนเองในการดําเนินโครงงานหรื อไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
6. โครงงานควรจะได้รับการปรับปรุ งเรื่ องใดบ้าง
ที่มา Haines Simon, ro ects or the
Ltd., 1989), 10.

assroom (Hong Kong: Thomas Nelson And Sons

2.2 อภิปรายถึงการปฏิบตั ิโครงงาน เช่น นักเรี ยนพอใจโครงงานหรื อไม่ นักเรี ยนได้
เรี ยนรู้ อะไรใหม่ๆ บ้าง กิจกรรมใดที่น่าสนใจ และคิดว่าเป็ นประโยชน์ที่สุด นักเรี ยนสามารถใช้
ภาษาด้านใดเพิ่มขึ้นบ้างก่อนที่ได้เรี ยน
สรุ ป การประเมิ น ผลโครงงานภาษาอัง กฤษ สามารถประเมิ น ผลโดยคํา นึ ง ถึ ง
การประเมิน ตามสภาพจริ ง ซึ่ ง สอดคล้อ งกับการดําเนิ น งานโครงงานในตัว ของโครงงานเอง
อยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถตรวจสอบ หรื อประเมินได้เป็ นระยะ ในการปฏิบตั ิ โครงงานครู ตอ้ งเป็ น
ผูเ้ ตรี ย ม หรื อวางแผนแนวทางในการประเมิน งาน โดยอาจจะให้นัก เรี ย นมีส่วนร่ ว มในการคิ ด
รู ปแบบ หรื เกณฑ์การประเมินก็ได้
แหล่งข้ อมูลการสร้ างโครงงานภาษาอังกฤษ
เฮนส์ (Haines, 1989: 11 - 12) ได้ก ล่ าวถึ งแหล่ งข้อ มูล ในการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน โดยมีเนื้อหาหลัก พอสรุ ปได้ ดังนี้
1. จะรวบรวมข้อมูลอะไร
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1.1 วัสดุสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร หนังสื อ โฆษณา หนังสื อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
1.2 อุปกรณ์บนั ทึกเสียง เช่น เทปบันทึกรายการเป็ นภาษาอังกฤษต่างๆ เพลงวิดีโอ
สารคดี หรื อรายการทางทีวี
1.3 ตัวอย่างจริ ง เช่น รู ปแบบจดหมาย แบบสอบถาม
2. สิ่งที่อา้ งอิง เช่น พจนานุกรม หนังสือหลักไวยากรณ์ต่างๆ แบบฝึ กทักษะอ่าน เขียน
หนังสือเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ อเมริ กา
3. จะหาแหล่งข้อมูลที่ไหน
3.1 โดยการติดต่อกับบุคคล
3.2 ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานท่องเที่ยว
3.3 ข้อมูลจากสํานักงานที่เป็ นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สถานทูต
4. เครื่ องมือ
4.1 เครื่ องมือพื้นฐาน เช่น ปากกา ดินสอ
4.2 เครื่ องมือขนาดใหญ่ เช่น ช่างภาพ กล้อง กล้องวิดีโอ เครื่ องพิมพ์ดีด
5. การบันทึกรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหมายถึง ผูท้ ี่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างครู และนักเรี ยน
6. การทําโครงงานรวบรวมแหล่งข้อมูล (สําหรับครู หรื อนักเรี ยนที่เก่ง)
ตามแนวคิ ด ของ เฮนส์ ได้พูด ถึงแหล่งข้อมูลไว้ค รอบคลุม สรุ ปเป็ นแนวคิ ด ได้ว่ า
การทําโครงงานใดๆ ควรมีขอ้ คํานึ งถึงเรื่ องแหล่งข้อมูลให้ชดั เจน โดยการจัดเก็บรวบรวมให้เป็ น
หมวดหมู่ และดําเนินการร่ วมกันระหว่างครู นักเรี ยน โดยมีการวางแผนดําเนิ นการ และติดต่อกับ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะดําเนินการเป็ นขั้นตอนแบบโครงงานด้วยก็ได้
การนําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ
บํารุ ง โตรัตน์ (2543: 2) ได้กล่าวถึง การนําเสนอโครงงานผ่านสื่ อคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต หมายถึงการนําเสนอส่ วนหนึ่ งของโครงงาน หรื อโครงงานทั้งหมด เช่น แบบฝึ กหัด
(Exercises) ที่ครู สร้างขึ้นผลงานเขียนของนักเรี ยน (Writing Project) การแสดงกิจกรรมบทบาท
สมมุติ (Role Play) การแสดงละคร (Drama) หรื อแม้แต่บทเรี ยนหรื อเอกสารการสอนที่ครู สร้างขึ้น
เช่น ใบคําสอน (Sheets) คําบรรยายของบครู กําหนดส่ งงาน บทเพลงประกอบโครงงาน ในแผ่น
CD หรื อแผ่นดิสก์ หรื อนําเสนอบนอินเตอร์ เน็ตโดยนําไฟละแสดงบน Website เช่น Website ของ
โรงเรี ยนเพื่อให้นัก เรี ยนสามารถคลิก เข้าไปทํากิ จ กรรมการเรี ย นต่ างๆ เช่ น การทําแบบฝึ กหัด
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เพิ่มเติม หรื อแม้แต่เข้าไปดู เพื่อทบทวนบทเรี ยน เข้าไปชมหรื อดูกิจกรรมต่างๆ เช่น วีดิทศั น์ละคร
นักเรี ยนที่บนั ทึกเทปไว้ตลอดจน งานเขียนของกลุ่มนักเรี ยนที่ได้รับรางวัล
ฟิ ลลิปส์ และคณะ (Phillips and groups, 1999: 13) ได้เสนอถึงการตัด สิ น ใจ เมื่อ
ต้องการตําเสนอโครงงานด้วยข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
1. ต้องการนําเสนอใคร พ่อ แม่ เพื่อน ครู นักเรี ยน หรื อสู่สาธารณชน
2. ที่ไหน ในห้องเรี ยน หอประชุม โรงละคร กลางแจ้ง ห้องบันทึกวิดีโอ
3. อย่างไร การจัดแสดงผลงาน ถือเป็ นการเปิ ดตัว หรื อการแสดงเกริ่ นนําก่ อนโดย
เป็ นการจัดแบบแสดงนิ ทรรศการศิลปะแนวใหม่ พร้อมทั้งส่ งบัต รเชิญแขก มีการจัด เครื่ องดื่ ม
และของว่างเตรี ยมไว้ และพูดคุยจากการที่เป็ นจิตกรในการจัดนิทรรศการก่อน
การฉายวิ ดี โ อ ให้ช มทํา เสมื อนหนึ่ ง เป็ นชมภาพยนตร์ ที่ โ รงหนัง โดยมีก ารทาน
ข้าวโพดคัว่ หรื อ ไอศกรี ม
การแสดงเหตุการณ์ เช่น งานแสดงบนเวที ก็ควรจะให้มีการส่ งบัตรเชิญ หรื อรายการ
พร้อมทั้งจัดอาหารเครื่ องดื่ม
ทั้งนัก เรี ย นและครู ค วรทําแบบสอบถาม หรื อ มีก ารตามหาผูม้ าชม ซึ่ งบรรยายถึ ง
งานแสดง และเป็ นผูท้ ราบข้อมูลมากที่สุด โดยการจัดรางวัลให้ดว้ ย
พรรณี บัวโต (2542: 18) กล่าวถึงการนําเสนอโครงงาน หลังจากที่สมาชิกทุกกลุ่ม
ได้ผลงานขั้น สุ ดท้าย (End Project) จากการทําภาษาอังกฤษโครงงานตามแผนปฏิบตั ิ งานของ
แต่ละกลุ่มเสร็ จสิ้ นแล้วครู ผสู้ อนพร้อมด้วยผูเ้ รี ยน ต้องจัดเตรี ยมสถานที่ ซึ่งอาจจะเป็ นห้องเรี ย น
หรื อสถานที่ที่เหมาะสม ในหรื อนอกอาคารเรี ยน เพื่อจัดเตรี ยมการนําเสนอผลงาน (Presentation)
ของกลุ่มสมาชิ ก ของแต่ ละกลุ่ม ทั้งนี้ ควรมีก ารประชาสัมพัน ธ์ให้ผเู้ รี ย นในโรงเรี ย นทุ ก คนได้
รับทราบ และหากมีค วามพร้อมด้านสถานที่ก็ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนโดยทัว่ ไปเข้าชมการนํา
เสนองาน รวมทั้งจัดให้มีการชมนิ ทรรศการ (Display) เกี่ย วกับการทําภาษาอังกฤษโครงงานใน
บริ เวณที่นาํ เสนอผลงานด้วย
สรุ ป การนําเสนอโครงงานนับเป็ นสิ่ งสําคัญ ในการที่ ส่งเสริ มความสําเร็ จ และให้
กําลังใจแก่ ผูเ้ รี ย นได้มองเห็ น ภาพลัก ษณ์ ก ารทํางานของตนและยังได้เข้าสู่ สายตาผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง
ซึ่งในการนําเสนอที่หลายรู ปแบบ ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของผูเ้ รี ยน และครู ร่วมกัน และที่สาํ คัญ
ควรให้เป็ นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ด้วยสื่อ และเทคโนโลยี
วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนในโครงงาน ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 47)
ฟรายด์ -บูธ ได้นาํ เสนอเป็ นรู ปแผนภูมิซ่ึงชี้ให้เห็นถึงการได้ทกั ษะทางภาษาในแต่ละ
กิจกรรมดังนี้
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ข้อมูลที่ครู ให้
ข้อมูลที่นกั เรี ยนให้
วัตถุประสงค์โครงงาน
การนําเสนองานเขียน
เช่น บันทึกประจําวัน
กรณี ศึกษา

การนําเสนอผลงานและ
รายงาน

การทํางานกลุ่มการ
สอนกลุ่มเล็กและ
ข้อมูลย้อนกลับ
งานรายบุคคลโดยการ
ใช้เอกสารอ้างอิงและ
อื่นๆ

อ่านกวาดสายตาอ่าน
เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
อ่านทั้งหมดข้อมูลที่
ไม่ใช้ถอ้ ยคํา

ทักษะพูด

การติดต่อกับ
ภายนอกและ
การสัมภาษณ์

การจดบันทึก
การเขียนบท
การปฏิบตั ิสัมพันธ์
กับชุมชนอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ น
ทางการ

การอภิปราย การ
เจรจาการค้นหาข้อมูล

โครงสร้างคําถาม
คําตอบอย่างเป็ น
ทางการที่ใช้กบั
วิทยากรภายนอก

ทักษะพูด

ทักษะพูด

การเขียนจดหมาย เขียน
เชื้อเชิญ เขียนเพื่อนัด
หมาย

ทักษะการเขียน

แนะนําวัตถุประสงค์

การเตรี ยมขั้นตอน การเยี่ยมชม การประชุม การวิจยั
ข้อมูล เชิญวิทยากรภายนอก

ภาพที่ 8 วิธีสอนแบบลําดับขั้นตอนภาษาอังกฤษโครงงาน
ที่มา Fried - Booth, Diana L. Project Work (Hong Kong : Oxford University Press, 1986), 47.
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บัญชีรายการทักษะย่อย ของฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 49 - 51)
ฟรายด์- บูธ (Fried – Booth, 1986: 49) ได้ก ล่าวถึง การที่จะให้โครงงานนั้นพัฒนา
เราจะต้อ งเขี ย นเป็ นรายการทัก ษะย่อ ยก่ อน เพื่ อชี้ ให้เ ห็ น ถึง ความสอดคล้อ งในการได้มาซึ่ ง
การปฏิบตั ิโครงงาน และความสัมพันธ์ทางภาษา ดังแสดงตัวอย่างเป็ นตารางที่ 10,11,12 และ 13
ตารางที่ 9 รู ปแบบบัญชีรายการทักษะย่อย
โครงงานกับชั้น.............................................................วันที่................................................
ทักษะพูด
ทักษะฟัง
ทักษะอ่าน
ทักษะเขียน
บันทึก
หัวข้อโดยรวม การอนุมาน
การกล่าวเริ่ ม
จดหมายทางการ
ลําดับเกตุการณ์
การแถลง, แจ้งเห็นด้วย
จดหมายไม่ทางการ
อ่านกวาดสายตา
ไม่เห็นด้วย
อ่านหาข้อมูลเฉพาะ อ้างอิง คําแนะนํา คําสัง่
การขอขัดจังหวะ
ข้อมูลที่ไม่ใช้ถอ้ ยคํา
การขอโทษ
ที่มา Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 49.
ตารางที่ 10 บัญชีรายการทักษะย่อยของ การพูด และการฟังที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงาน
ทักษะ / กิจกรรม
แสดงบทบาทสมมติส้ นั ๆ
แสดงบทบาทสมมติยาวขึ้น

นัยสําคัญที่ใช้ในโครงงาน
การสัมภาษณ์บนท้องถนน
การเผชิญหน้ากับแบบตัวต่อตัว
การสร้างความมัน่ ใจสําหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อ
ความเข้าใจในเนื้อหา
สถานการณ์จาํ ลอง
การเน้นการฝึ กภาษาเฉพาะ
วิดีโอที่ไม่ได้ออกอากาศ
รู ปแบบการสนทนาปราศรัย
การออกตรวจ (ครู เป็ นศูนย์กลาง) ประสบการณ์ในการลอกเลียนแบบ โดยลําพัง
เชิญวิทยากรภายนอก
การระลึกถึงลักษณะของการสนทนาภาษาทางกาย
การอภิปราย แบบปิ รามิด
การจัดการกับการฝึ กภาษาด้วยตนเอง
ใช้บตั รแนะที่เป็ นข้อขัดแย้ง
การเผชิญหน้ากับฝ่ ายตรงข้าม การคัดค้าน
ปฏิบตั ิการทางภาษา
การฝึ กซักถาม
ที่มา Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 49.
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ตารางที่ 11 บัญชีรายการทักษะการอ่านที่ตอ้ งสัมพันธ์กนั ในการปฏิบตั ิโครงงาน
ทักษะ
นัยสําคัญที่ใช้ในโครงงาน
การสรุ ปเอกสารที่อ่าน
การอ่านภายในชั้นเรี ยน
การสรุ ปเอกสารที่อ่าน
การอ่านโดยรวมทั้งหมด
พจนานุกรม สารานุกรม หนังสือแนะนําข้อมูล
การอ่านอ้างอิง
ตารางเวลา สถิติ แผนที่
การอ่านข้อมูลที่ไม่ใช้ถอ้ ยคํา
ที่มา Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 50.
ตารางที่ 12 บัญชีรายการทักษะการเขียนที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงาน
ทักษะ

นัยสําคัญที่ใช้ในโครงงาน
การบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการไปปฏิบตั ิจริ ง
การจดบันทึก
คําร้องขอเข้าเยีย่ ม ขอวิทยากร ขอข้อมูล
การไต่ถาม
การเขียนจดหมายทางการ /
การเชิญ
ไม่ทางการ
การขอบคุณ
การจัดแสดงบนผนัง
บนวิดีโอ
บนวิทยุ
การเขียนป้ ายนิทรรศการ
การเขียนโดยใช้คาํ พูดตรง และอ้อม การออกแบบสอบถาม
ความเหมาะสมของตัวพิมพ์ และ
การนําเสนอและรู ปแบบสําหรับลงท้ายผลิตภัณฑ์
การคัดลอก
ที่มา Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 50.
ฟรายด์ -บูธ (Fried – Booth, 1986: 50) ได้เสนอแนวทางเพิ่มเติมในการแสดงรายการ
ทักษะย่อยต่างๆ โดยการแสดงรายการแบ่งตามโครงสร้างภาษา และหน้าที่ภาษา เพื่อที่จะช่วยให้
เราได้เห็นถึงภาษาที่ใช้ปฏิบตั ิโครงงาน ได้อย่างชัดเจน ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 บัญชีรายการทักษะย่อยตามโครงสร้างและหน้าที่ใช้ในการปฏิบตั ิโครงงาน
โครงสร้าง
หน้าที่
สื่อที่ใช้
บทบาทสมมติ
การกล่าวเริ่ ม
I wonder / was wondering
บัตรคําแนะ
การสัมภาษณ์
If/whether it is convenient/If would be
สถานการณ์จาํ ลอง
convenient for you…
Would you mind answering A few questions?
กลไกการขัดจังหวะ บทบาทสมมติ
Excuse me…
ที่มา Fried - Booth, Diana L. ro ect ork (Hong Kong: Oxford University Press, 1986), 51.
สรุ ป การทําเค้าโครงการสอนแบบลําดับขั้นตอน และตารางแสดงบัญชีทกั ษะย่อยของ
ฟรายด์ – บูธ ช่วยส่ งเสริ มให้เห็นถึงขั้นตอนการทําโครงงาน และทักษะที่ใช้ในการปฏิบตั ิ ควบคู่
กับการได้ภาษาที่ต ้องการลัก ษณะงาน และยังใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบภาษาที่ได้ใช้ใน
แต่ละโครงงานว่าสัมพันธ์กนั เช่นไร พร้อมทั้งเป็ นแนวทางในการทําโครงงานอื่นๆ ต่อไป
ความคิดสร้ างสรรค์
1. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
นักการศึกษา และนักจิตวิทยาหลายท่าน ให้ความหมายของคําว่า ความคิดสร้างสรรค์
ไว้แตกต่างกัน ดังนี้
เดรฟดอลห์ (Torrance, 1962 ; citing Drevdalh) ให้นิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ
ความสามารถของบุค คลในการสร้างผลผลิต หรื อสิ่ งแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่เป็ นที่รู้ จกั กัน มาก่อน
สิ่ งเหล่านี้ อาจเกิ ด จากการประมวลความรู้ ต่างๆ ที่ ได้จ ากประสบการณ์ แล้ว นํามาเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ ใหม่ๆ โดยสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่น้ ี ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิ่ งสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริ งเสมอไป
และอาจออกมาในรู ปของผลิตภัณฑ์ทางศิลปะวรรณคดี วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งโภชนาการ
เช่น การประกอบอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้น หรื อ ในรู ปของกระบวนการ หรื อ วิธีการ
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยอ่ มถือได้ว่าเป็ นความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน
ซิมสัน (Torrance, 1962 ; citing Simpson) เป็ นอีกผูห้ นึ่ งที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็ นความคิดที่ผิดแผกแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา
สามัญ และเป็ นความคิดแบบต่างๆ ที่ต่างออกไป ความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นกระบวนการที่บุคคล
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สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่างๆ โดยมีแนวความคิดหรื อสมมติฐานที่สามารถจะ
พิสูจน์ได้ และถ่ายทอดผลการพิสูจน์ออกมาจากการทดสอบหลายๆ ครั้งในแนวทางเดียวกัน
กิ ลฟอร์ ด (Guilford, 1962) ให้ข ้อสังเกตว่า มีค วามสามารถทางด้า นสติ ปัญ ญา
มากกว่า 24 ชนิ ด ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบใหญ่ๆ 3 ประการ ของความคิด
สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคล่องตัวในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และการคิดริ เริ่ ม
(Original Thinking)
ความคล่องตัวในการคิ ด ได้แก่ ความคล่องแคล่วในด้านการเกิดมีความคิด หรื อ
อัตราเร็ วของการเกิดแนวคิด และความคล่องแคล่วในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ต่างๆ หรื อความสามารถในการนําความรู้ต่างๆ ประสานสัมพันธ์เข้าด้วยกันความยืดหยุ่น ได้แก่
ความสามารถในด้านการตอบสนองหลายๆ แนวทาง รวมถึงความสามารถในการปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงวิธีก ารเพื่อแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จ ลุล่ว งไปได้ค วามคิ ด ริ เริ่ ม ได้แก่ ความสามารถใน
การสร้างสิ่งที่แปลกหรื อแตกต่างไปจากเดิม และแสดงพฤติกรรมตอบสนองได้อย่างเฉลียวฉลาด
กิลฟอร์ ด เชื่อว่า ความคล่องตัวในการคิด ความยืดหยุ่น และความคิดริ เริ่ มทั้งสาม
องค์ประกอบในความหมายดังกล่าว จะทําให้เกิ ดการคิดที่ แตกต่ างออกไปได้ ซึ่งยังผลให้เกิ ด
ผลงาน และกระบวนวิธีการใหม่ๆ ตลอดทั้งการคิดหลายๆ แนวทาง หรื อคิดอเนกนัยให้ปรากฏ
ออกมา อัน เป็ นลัก ษณะสําคัญ ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ หรื อกล่าวอี ก นัย หนึ่ งก็ คื อความคิ ด
สร้ างสรรค์ดงั กล่าวนี้ เป็ นการคิ ดหลายๆ แนวทาง ที่เรี ย กว่าการคิด อเนกนัย ซึ่ งประกอบด้ว ย
ความคิดริ เริ่ ม ความสามารถในการจําแนกแยกประเด็นความคิด ความคล่องตัวในการคิด ความ
ยืดหยุน่ และการสังเคราะห์ เป็ นประการสําคัญ
โครว และ โครว (Crow; & Crow, 1962) ให้ทศั นะไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
จินตนาการของเด็กๆ ที่ตอ้ งการจะแสดงออกระหว่างการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต
เด็กๆ จะเรี ยนรู้จากการเลียนแบบผูใ้ หญ่ และในขณะเดียวกันนั้น ความอยากรู้ ความอยากเห็น จะทํา
ให้เด็กพยายามค้นหาความจริ ง และความถูกต้อง โดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ เข้ากับความคิด
ของตนเอง
บรอนเนาสกี (Torrance, 1962 ; citing Bronnowsik, 1958) ได้ให้ความหมาย หรื อ
นิ ยามของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็ นความสามารถของบุคคล ในด้านการผลิต บางสิ่ งบางอย่าง
ที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ าํ ซ้อนกับแบบของใคร และมีข้ ึนเป็ นครั้งแรกโดยที่ไม่เคยปรากฏว่ามีมาก่อนเลย
สเปี ยรแมน (Spearman, 1931) ให้ขอ้ สังเกตไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ นับว่าเป็ นพลัง
จิตของมนุ ษย์เพื่อก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา โดยการปรับเปลี่ย นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ ง
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ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และแสดงออกไม่เพียงแต่ความคิดเท่านั้น
แต่ยงั แสดงถึงความพอใจ ความสบายใจ และความดึงดูดใจอีกด้วย
ฌอง เปี ยเจต์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2547: 63 ; อ้างอิงจาก ฌอง เปี ยเจต์) นักจิตวิทยาชาว
สวิส กล่าวว่า เป้ าหมายสําคัญของการศึกษา คือ การสร้างคนให้เป็ นผูท้ ี่สามารถทําสิ่ งใหม่ๆ มิใช่
เพียงแต่เป็ นผูค้ อยลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกั ประดิษฐ์ และค้นคว้า
แสวงหาความรู้
ปรี ชา ธรรมา (2547: 31 – 32) กล่าวว่า การคิดของคนทัว่ ไปมีการคิดเป็ นของตนเอง
มีอ ยู่บ่อ ยครั้ งที่ อาจนําไปสู่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ข้ ึ น มาได้ ทั้งๆ ที่ ก ารคิ ด นั้น มีรู ป แบบของ
กระบวนการที่ต่า งไปจากความคิด สร้างสรรค์ กล่าวคือ ยังมิอาจจะจัดจําแนกออกมาได้ว่าเป็ น
ความคิดสร้างสรรค์แต่ประการใด แต่เป็ นการคิดที่อยู่ในขั้นตอนที่อาจถือได้ว่าเป็ นพื้นฐานรองรับ
หรื อที่นาํ เข้าสู่แนวทางของความคิ ดสร้างสรรค์ อันเป็ นที่หวังหรื อเป้ าหมายสําคัญของการคิด ที่
เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ งของบุคคล ด้วยเหตุน้ ี เมื่อเกิดปรากฏการณ์
อันเป็ นการคิดใดๆ ก็ตามที่ยงั ไม่ถึงขั้นของการคิดตามกระบวนความคิดสร้างสรรค์ ก็ควรจะได้มี
โอกาสให้แสดงออกมา เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็ นการสกัดกั้นมิให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ปรากฏ
ให้เห็น และนับว่าเป็ นเรื่ องที่น่ าเสี ยดายอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับผูร้ ั ก เสรี ภาพในการคิด เป็ น
ชีวิตจิตใจ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (สุวิทย์ มูลคํา, 2547 ; อ้างอิงจาก เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ )
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความจําเป็ นของนักบริ หารที่มีภาวะผูน้ าํ แห่ งความสําเร็ จ เราจะ
เห็นคนเก่ง คนดี หลายระดับที่ประสบความล้มเหลว เพราะขาดความคิดสร้างสรรค์ และความคิด
สร้างสรรค์ มิใช่พรสวรรค์ แต่อยู่ที่การเรี ยนรู้ ทักษะและการฝึ กฝน หากเราพัฒนาศักยภาพของ
สมองในส่วนของ ความคิดสร้างสรรค์ ให้มีประสิ ทธิภาพ เราจะพบว่าทุกๆ ปั ญหามีคาํ ตอบดีๆ ที่
สามารถปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมรอเราอยูเ่ สมอ
สุ ดารัต น์ เกยุราพัน ธุ์ (สุ วิทย์ มูลคํา, 2547 ; อ้างอิงจาก สุ ด ารั ตน์ เกยุร าพันธุ์)
รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข กล่าวว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ คนไทยจะต้องคิด ให้เก่ง คิด ให้
สร้างสรรค์ คิ ดให้เท่ าทันสภาพบริ บทโลกที่ กาํ ลังเปลี่ยนแปลงไป โดยตระหนัก ว่าโลกาภิวฒั น์
เคลื่อนมาแล้ว และรอช้าไม่ได้ คนไทยทุกคนจําเป็ นต้องคิดให้เป็ น มิใช่เพียงวิ่งตามโลกเท่านั้น ถ้า
เราไม่คิด คิดผิด หรื อคิดไม่เป็ น เราจะไม่สามารถอยูร่ อดอย่างมีศกั ดิ์ศรี ได้ในอนาคต
ประภัสสร เสวิกุล (สุ วิทย์ มูลคํา, 2547) นายกสมาคมนัก เขียนแห่ งประเทศไทย
กล่าวว่า การเสริ มสร้างระบบความคิด ตลอดจนการพัฒนาทางความคิด เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็ น
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ผูท้ ี่ มีค วามคิ ด สร้ า งสรรค์อย่างสมบูร ณ์ อัน จะก่ อให้เกิ ด ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ท้ ังต่ อตัว ของ
คุณเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติบา้ นเมืองโดยรวม
อรรถเจษฐ์ สุขสาสน์ (2530: 15 – 17) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถ
ในการคิดสิ่งต่างๆ แปลกๆ ใหม่ๆ ไม่ซ้ าํ แบบอย่างที่มีอยู่แล้ว เป็ นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้น หลาย
ทิศทาง หลายลักษณะ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2537: 3- 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง
ความคิดแง่บวก การกระทําที่ไม่ทาํ ร้ายใคร และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ นั้น
ต้องเป็ นสิ่งใหม่ ใช้การได้ และมีความเหมาะสม
สุ วิทย์ มูลคํา (2547: 9) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางความคิด
ที่มีความสําคัญต่อเด็ก ทําให้เด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์ หรื อ
สภาพแวดล้อมที่กาํ หนดไว้ได้ ความคิดสร้างสรรค์ คือ พลังทางความคิดที่เด็กๆ ทุ กคนมีมาแต่
กําเนิด หากได้รับการกระตุน้ การพัฒนาพลังแห่ งการสร้างสรรค์ จะทําให้เด็กเป็ นคนมีอิสระทาง
ความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบ และสามารถหาหนทางในการที่จะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้เสมอ
จากความหมายของความคิ ด สร้า งสรรค์ ที่ ก ล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า ความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นความสามารถทางสมองที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่ งสามารถเรี ยนรู้ ทกั ษะและฝึ กฝนให้
สูงขึ้นได้โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และใช้ทกั ษะกระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรี ยนให้กล้าแสดงออก รวดเร็ ว ไม่อยู่นอกกรอบ มีการเปลี่ยนแปลง
แปลกใหม่ อาจจะอยูใ่ นรู ปของกระบวนการคิด พฤติกรรมที่แสดงออก หรื อผลผลิต
ตารางที่ 14 สรุ ป การสังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
คํานิยาม
ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
กระบวนการคิด
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็ นลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็ นลักษณะ
ของผลผลิตหรื อชิ้นงาน

สรุ ปการสังเคราะห์
กระบวนการทางสมองของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะ
ความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย หลายทิศทาง
เป็ นความคิดอเนกนัย มีความคิดที่แปลกใหม่
ความสามารถของบุคคลในการคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ
สิ่งเร้าต่างๆ และความสามารถในการจินตนาการ
ลักษณะของผลผลิตที่แปลกใหม่หรื อสิ่งประดิษฐ์ที่แปลก
ใหม่
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2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการคิดสร้ างสรรค์
1. รู ปแบบโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ ด (Guilford’s dimensional model)
เจ พี กิลฟอร์ ด (J.P Guilford, 1954) เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กา กลุ่มจิตมิติ (Psychologist) ที่มี
ชื่อเสียง และรู้จกั กันดีเกี่ยวกับงานการศึกษาของเขาด้านสติปัญญาของมนุ ษย์ เขาได้คดั ค้านความ
คิดเห็นของ ชาร์ล สเปี ยร์แมน (Charles Spearman) ที่เห็นว่าทฤษฎีองค์ประกอบเดี่ยว องค์ประกอบ
สองตัว และองค์ประกอบหลายชนิดไม่สามารถที่จะอธิบายความสามารถเฉพาะ (Specific Abilities)
และได้เสนอมิติ ของโครงสร้ างทางสติ ปัญญาของมนุ ษย์ ที่ เรี ย กว่า Structure of intellect หรื อ
เรี ยกย่อว่า SI ประกอบด้วยสามมิติ (Three Dimensional Model) ได้แก่
มิติ ที่ 1 ด้านเนื้ อหา (Contents) หมายถึง วัต ถุ หรื อ ข้อมูลต่ างๆ ที่ รั บรู้ ใช้เป็ นสื่ อ
ก่อให้เกิดความคิด เนื้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ดังนี้
1.1 เนื้ อหาที่ เป็ นรู ปภาพ (Figural Content) ได้แก่ วัตถุที่เป็ นรู ปธรรมต่างๆ ซึ่ ง
สามารถรับรู้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัส แบ่งออกเป็ น 3 ชนิดคือ
1.1.1 การเห็น (Visual)
1.1.2 การได้ยนิ ( Auditory)
1.1.3 สัญลักษณ์ (Symbolic)
1.2 เนื้ อหาที่ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic content) ได้แก่ ตัว เลข ตัว อัก ษร และ
สัญ ลัก ษณ์ ที่สร้ างขึ้ น เช่ น พยัญ ชนะ ระบบจํานวน ซึ่ ง ตามปกติ เมื่ออยู่ตามลํา พัง จะปราศจาก
ความหมาย แต่เนื่องจากเราตั้งความหมายขึ้น จึงใช้สื่อความหมายได้
1.3 เนื้อหาที่เป็ นภาษา (Semantic Content) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร ที่มกั จะอยู่ในรู ป
ความหมาย ซึ่งแทนด้วยถ้อยคําหรื อรู ปภาพที่มีความหมาย
1.4 เนื้ อหาที่ เป็ นพฤติก รรม (Behavior content) ได้แก่ สิ่ งที่ไม่ใช่ถอ้ ยคําเป็ น
การแสดงออกของมนุษย์ เจตคติ ความต้องการ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บางครั้งเรี ยกว่า
สติปัญญาทางสังคม (Social intelligence)
มิติที่ 2 ด้านปฏิบตั ิการ (operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดังนี้
2.1 การรับรู้และการเข้าใจ (cognition) เป็ นความสามารถทางสติปัญญาของมนุ ษย์
ในการรับรู้ และทําความเข้าใจ กับสิ่งต่างๆ ที่อยูร่ อบๆ ตัว
2.2 การจํา (Memory) เป็ นความสามารถทางสติปัญญาของมนุ ษย์ ในการสะสม
เรื่ องราว หรื อข่าวสาร และสามารถระลึกได้เมื่อเวลาผ่านไปในปี ค.ศ.1988 กิลฟอร์ ดได้แบ่งความ
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จําเป็ นเป็ น 2 ชนิด คือ ความจําที่บนั ทึกไว้ (Recording) และ ความจําเป็ นที่เก็บไว้ในความจําระยะ
ยาว (Retention)
2.3 การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) เป็ นความสามารถในการตอบสนองต่อ
สิ่ งเร้ า และแสดงออกมาได้หลายๆ แบบ หลายวิธี ความคิดประเภทนี้ มีความสําคัญต่ อความคิ ด
สร้างสรรค์
2.4 การคิ ดเอกนัย (Convergent thinking) เป็ นความสามารถที่ เน้นเรื่ องความ
ถูกต้องของคําตอบที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นคําตอบที่ดีที่สุด
2.5 การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นสิ่ งที่รับรู้ จําได้
หรื อ กระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรื อมีความเพียงพอหรื อไม่อย่างไร
มิติที่ 3 ด้านผลผลิต หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติดา้ นเนื้ อหา
และด้านปฏิบตั ิการเข้าด้วยกันเป็ นผลผลิต เมื่อสมองรับรู้วตั ถุ/ข้อมูล ทําให้เกิดการคิดในรู ปแบบ
ต่างๆ กัน ซึ่งสามารถให้ผลออกต่างๆ กัน 6 ชนิด ดังนี้
3.1 แบบหน่ วย (Units) เป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความแตกต่างจาก
สิ่งอื่น ที่เป็ นลักษณะเฉพาะ
3.2 แบบกลุ่ม (Classes) เป็ นกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการร่ วมกัน
3.3 แบบความสัมพัน ธ์ (Relations) เป็ นการเชื่ อมโยง 2 สิ่ งเข้าด้ว ยกัน เช่ น
เชื่อมโยงลูกโซ่ เชื่อมโยงคํา เชื่อมโยงความหมาย
3.4 ระบบ (System) เป็ นแบบแผน หรื อการรวมหน่ วยจําพวกของข้อมูลข่าวสาร
หรื อการแสดงความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนของส่วนปรกอบ ซึ่งอาจเป็ นทฤษฎี หลักการ
3.5 การแปลงรู ป (Transformation) เป็ นการเปลี่ยนแปลงการหมุนกลับ การขยาย
ความข้อมูลจากสภาพหนึ่ งไปยังอีก สภาพหนึ่ ง เป็ นต้นว่าการให้ค าํ จํากัดความใหม่ หรื อการคิ ด
แปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้วเสียใหม่
3.6 การประยุกต์ (Implication) เป็ นผลการคิดที่คาดหวัง หรื อการทํานายจากข้อมูล
ที่กาํ หนดให้
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โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด

ภาพที่ 9 แบบจําลองโครงสร้างสติปัญญาของ เจ พี กิลฟอร์ด
ที่มา : Guilford J.P.(1988) Some change in the structure of intellect model . p.3
2. ทฤษฎีของอี พอล ทอร์ แรนซ์ ( E. Paul Torrance)
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: 3) มีความเชื่อว่า การศึกษาที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การยอมรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น กล้าคิ ด กล้า แสดงออก จะช่ ว ยให้ผูเ้ รี ยนแต่ ล ะได้พ ัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ข องตนเองอย่า งเต็ม ที่ ทอร์ แรนซ์ได้นิ ย ามคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ เป็ นกระบวนการของ
ความรู้สึกไวต่อปั ญหา สิ่ งที่ขาดหายไป สิ่ งที่ไม่ประสานกัน แล้ว เกิด ความพยายามในการสร้าง
แนวคิด ตั้งสมมติ ฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และเผยแพร่ ผลที่ได้ให้ผอู้ ื่น ได้รับรู้ และเข้าใจอันเป็ น
แนวทางค้นพบสิ่ งใหม่ต่อไป เขาได้ใช้แนวคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) มาเสนอเป็ น
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ ว และสามารถสร้างคําตอบได้ในปริ มาณมากในเวลาจํากัด
2. ความยืดหยุน่ ในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คําตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรู ปแบบ
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3. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา และไม่ซ้ าํ กับความคิดที่มีอยูท่ วั่ ไป
ทอร์แรนซ์ ได้เสนอกระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้น ดังนี้
1. การค้นหาข้อเท็จจริ ง (Fact – Finding) เริ่ มจากความรู้สึกกังวล สับสน วุ่นวายขึ้น
ในใจแต่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าสิ่งที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดคืออะไร
2. การค้นพบ (Problem – Finding) พิจารณาด้วยความมีสติ จนเข้าใจรู้ถึงความกังวล
วุ่นวาย สับสน และพบว่านัน่ คือปัญหา
3. การค้นพบแนวคิด (Idea – Finding) คือ การตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เพื่อทดสอบความคิด
4. การค้นพบคําตอบ (Solution – Finding) ทําการทดสอบสมมติฐาน จนสามารถพบ
คําตอบ
5. การยอมรับผลที่ได้จากการค้นพบ (Acceptance – Finding) ยอมรับข้อค้นพบที่เป็ น
คําตอบ และพัฒนาแนวคิดต่อไปว่าสิ่ งที่คน้ พบได้จะนําไปสู่การเกิดแนวคิด และการค้นพบใหม่
ต่อไป ที่เรี ยกว่า new challenge
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1979) ได้เสนอหลักในการส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1. การส่งเสริ มให้เด็กถาม และให้ความสนใจต่อคําถามที่แปลกๆ ของเด็ก และเขายัง
เน้น ว่า พ่ อแม่หรื อครู ไม่ควรมุ่งที่ คาํ ตอบที่ ถูก แต่ เพียงอย่างเดี ยว เพราะในการแก้ปัญหา แม้เด็ก
จะใช้วิธีเดา หรื อเสี่ยงบ้าง ก็ควรยอม แต่ควรกระตุน้ ให้เด็กได้วิเคราะห์เพื่อค้นหาเพื่อพิสูจน์การเดา
โดยใช้การสังเกต และประสบการณ์ของเด็กเอง
2. ตั้ง ใจฟังและเอาใจใส่ ต่ อความคิด แปลกๆ ของเด็กด้วยใจเป็ นกลางเมื่อเด็กแสดง
ความคิด เห็ นในเรื่ องใด แม้จะเป็ นความคิ ดที่ ยงั ไม่เคยได้ยินมาก่ อน ผูใ้ หญ่ก็อย่าเพิ่งตัด สิ น และ
ลิดรอนความคิดนั้น แต่รับฟังไว้ก่อน
3. กระตือรื อร้นต่อคําถามที่แปลกๆ ของเด็กด้วยการตอบคําถามอย่างมีชีวิตชีวา หรื อ
ชี้แนะให้เด็กหาคําตอบจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง
4. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนั้นมีคุณค่า และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เช่น จากภาพที่เด็กวาด อาจนําไปเป็ นลวดลายถ้วยชาม เป็ นภาพปฏิทิน บัตรส่ งความสุ ขเป็ นต้น
ซึ่งจะทําให้เด็กเกิดความภูมิใจ และมีกาํ ลังใจที่สร้างสรรค์ต่อไป
5. กระตุน้ และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรี ยมการให้
เด็ก เรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง และยกย่องเด็ก ที่ มีก ารเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง ครู อาจจะเปลี่ย นบทบาทเป็ น
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ผูช้ ้ ี แนะ ลดการอธิ บายและการบรรยายลงบ้าง แต่ เพิ่มการให้นัก เรี ย นมีส่ว นร่ ว มกิ จ กรรมด้ว ย
ตนเองมากขึ้น
6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ค้นคว้าอย่างต่อเนื่ องอยู่เสมอ โดยไม่ตอ้ งใช้วิธีข่ดู ว้ ย
คะแนน หรื อการสอบ การตรวจสอบ เป็ นต้น
7. พึ ง ระลึก ว่า การพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ในเด็ก ต้องใช้เวลาพัฒ นาอย่างค่ อย
เป็ นค่อยไป
8. ส่งเสริ มให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชย เมื่อเด็กมีจินตนาการที่
แปลกและมีคุณค่า
นิยาม และกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์ แรนซ์ คล้ายกับ
การคิ ด แก้ปัญ หาในส่ ว นของแบบวัด ใช้วิ ธีก ารวัด ในลัก ษณะของการคิ ด อเนกนัย และมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาโดยการเชื่อมโยงความคิด แนวคิดและเทคนิ คการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของ
ทอร์แรนซ์ ได้เป็ นแนวคิดที่สาํ คัญที่มีผนู้ าํ มาใช้ในการวิจยั อย่างแพร่ หลาย
3. ทฤษฎีของวอลลาซ และโคแกน (Wallach and Kogan)
วอลลาซ และโคแกน ได้ศึก ษาค้น คว้า และวิจ ัย เกี่ ย วกับความคิ ด สร้ างสรรค์ และ
ได้นิยามความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็ นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ส่ิ งหนึ่ ง ไปยัง
อีกสิ่งหนึ่งได้ วอลลาซและโคแกน ได้อธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เกิดจาก
ความคิ ดใหม่ๆ โดยใช้การลองผิด ลองถูก (Wallach and Kogan, 1975) เขาได้เสนอทฤษฎี ว่า
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ กระบวนการอัน หนึ่ ง ซึ่ งอยู่ร ะหว่างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนองอาการที่
สิ่งเร้า กับการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อกัน ทําให้เกิดการระลึกได้ ซึ่งถ้าสิ่งเร้าและการตอบสนอง
แสดงปฏิกิ ริยาต่ อเนื่ องกัน ไปได้มากก็ย่อมระลึกได้มาก ผูท้ ี่มีความคิด สร้างสรรค์สูงจะระลึกได้
มากหลายแง่มุม หลายทิศทาง (Divergent thinking) ผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ต่าํ จะระลึกได้น้อย
การระลึกได้มากย่อมจะมีโอกาสในสิ่ งที่ผอู้ ื่นระลึกไม่ได้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจเป็ นไปโดย
ความบังเอิญ หรื อจงใจก็ได้
ตามทฤษฎี ข อง วอลลาซ และโคเกน ความคิ ด สร้ า งสรรค์เ กิ ด จากการโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต่างๆ ที่บุคคลสร้างสมมาจากการเรี ยนรู้นนั่ เอง การที่บุคคลจะมีความคิด
สร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศน์ของตนเข้ากับ
สิ่ งใหม่ให้มากที่สุด แสดงว่าประสบการณ์และการเรี ยนรู้มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษ ย์
กระบวนการคิดสร้างสรรค์จาํ แนกเป็ นลําดับขั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรี ยมงาน (Preparation) เป็ นขั้นของการเตรี ยมตัว การศึกษาปั ญหา จัดเตรี ยม
ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนิ นงาน ข้อมูลระบุปัญหา ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
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ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการแก้ปัญหา ยกตัวอย่าง เช่น
นักประดิษฐ์คิดค้นคนสําคัญของโลก ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) มีความสนในเกี่ยวกับ
แม่เหล็กกระแสไฟฟ้ า จึงทําการเก็บรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้ า เกิดเป็ น
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ า และมอเตอร์ไฟฟ้ าขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละบุคคลนั้น สามารถกระทําได้ในหลายๆ วิธีแตกต่าง
กัน เช่น บางคนชอบฟังผูอ้ ื่นพูด บรรยาย แต่ไม่ชอบการอ่าน บางคนชอบทั้งฟังและอ่าน บางคน
ชอบสังเกตการกระทําของผูอ้ ื่น (On the Job Training) ในขณะที่บางคนชอบลองทําเองแบบลอง
ผิดลองถูก (Trial Error)
2. ขั้นฟักตัว (Incubation) เป็ นขั้นของการเก็บสะสม ครุ่ นคิด ทบทวนปั ญหา ศึกษา
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างข้อ มูล ความรู้ และปั ญหาที่ ก าํ ลังเผชิ ญ อยู่ บางครั้ งขั้น ตอนนี้ อาจเป็ น
ขั้น ตอนของความสับสนวุ่นวายกับข้อมูล ทั้งเก่าและใหม่ ทําให้ไม่สามารถขมวดความคิ ด ได้
จึงต้องปล่อยความคิดไว้เงียบๆ เพื่อให้เกิดการขบคิดจนกระทัง่ ได้คาํ ตอบที่ตอ้ งการ ซึ่งระยะของ
การฟักตัวนี้จะยาวนานเพียงใดจะขึ้นอยูก่ บั ความมุ่งมัน่ ที่จะหาคําตอบ สมาธิ ตลอดจนข้อมูลที่มีอยู่
3. ขั้นจรรโลงใจ หรื อขั้นความคิดกระจ่าง (Inspiration or Illumination) เป็ นขั้น ที่
ความสับสนได้ผา่ นการเรี ยบเรี ยง จัดลําดับและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ทําให้
เกิดแนวทาง มองเห็นทางในการแก้ปัญหา พบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความรู้ และแนวทาง
ในการแก้ปัญหา สามารถกําหนดสมมติ ฐานของปั ญหาต่ างๆ ได้อย่างถูก ต้องเช่ น อาร์ คิ มิดิ ส
ค้นพบสูตรกลศาสตร์เรื่ อง การลอยตัว (Buoyancy) เมื่อลงอาบนํ้าในอ่างที่มีน้ าํ เต็มอยู่ เป็ นต้น
4. ขั้นการปรับปรุ งหรื อขั้นพิสูจน์ (Revision or Verification) เป็ นขั้นของการปรับปรุ ง
ปรุ งแต่ ง สิ่ ง ที่ ค ้น พบให้สมบูร ณ์ และดี ย่ิงขึ้ น ทําการทดสอบหรื อพิสูจ น์ในสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ใหม่
ทบทวนจุ ดมุ่งหมายที่ ต้ ังไว้ พิ จ ารณาผลงานอย่างรอบคอบ เปรี ยบเทียบผลดี ผลเสี ย ทดสอบ
ความสัม พัน ธ์ก ับ คําตอบที่ พบถึง ความเหมาะสม มี ส่ิ ง ที่ ต ้อ งปรั บ ปรุ ง หรื อดัด แปลงหรื อ ไม่
การพิสูจน์ความจริ งทดสอบจนเป็ นที่แน่ใจ แล้วจึงตั้งเป็ นกฎเกณฑ์ แนวความคิด หรื อวิธีแก้ปัญหา
แบบใหม่
การศึกษาวิจยั ของ วอลลาซ และโคแกน ทั้งในเรื่ องของแบบวัด หรื อชุดการสอนจะ
มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับแนวคิด และเทคนิ ค ของทอร์ แรนซ์ มีค วามต่างกัน ในเรื่ องของกระบวน
การวัดที่ยงั ไม่ชดั เจนทําให้ไม่ค่อยนิยมนําแนวคิดไปใช้ในการวิจยั
. ทฤษฎีการคิดสร้ างสรรค์ของเดอโบโน (Edward De Bono)
เดอโบโน เป็ นนักจิตวิทยาที่ได้เสนอแนวคิด และเทคนิ คในเรื่ องความคิดสร้างสรรค์
ว่าเป็ นความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดเดิม ซึ่งปิ ดกั้นแนวคิดอยู่ทาํ ให้เกิดแนวคิดอื่น
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และนํามาพัฒ นาเพื่อ ใช้แ ก้ปั ญหาที่ เผชิ ญ อยู่ไ ด้ เดอ โบโน อธิ บายความคิ ด ของมนุ ษ ย์และ
บัญญัติศพั ท์การคิดไว้ 2 ลักษณะคือ
1. Vertical Thinking เป็ นลัก ษณะการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล เป็ นการคิ ด เชิ ง ตรรก
(Logical Thinking) การคิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดพิเคราะห์ (Critical Thinking) และการคิดระเบียบ
วิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)
2. Lateral Thinking เป็ นลักษณะของการคิดออกไปจากขอบเขตของความคิดเดิ ม
ซึ่งปิ ดกั้นแนวความคิดใหม่ การคิดแบบนี้เรี ยนว่าการคิดนอกกรอบ เป็ นการคิดที่ช่วยให้เกิดแนวคิด
ใหม่หลายๆ อย่าง ก่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
เดอโนโบ เสนอว่า กระบวนการคิ ดในสองลักษณะนี้ ไม่ได้แยกกัน อย่างอิสระ แต่
การคิดทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธ์ และสนับสนุนกันในการนําความคิดไปสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ
โดยเสนอกระบวนการคิดออกเป็ นระยะต่างๆ 2 ระยะ คือ
การคิดระยะที่ 1 (First - Stage Thinking) เป็ นระยะของกระบวนการคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking) เป็ นการคิดให้เกิดแนวคิดในการพิจารณาปัญหา เพื่อจะได้กาํ หนดให้ชดั เจนว่า
ปัญหาที่แท้จริ งคืออะไร และสามารถแสวงหาแนวคิดมาสร้าง หรื อก่อกําเนิ ดความคิด (Generating
Ideas) ที่จะใช้แก้ปัญหา
การคิดระยะที่ 2 (Second-Stage Thinking) เป็ นระยะของกระบวนการคิดในกรอบ
(Vertical Thinking) หมายถึง เมื่อใช้กระบวนการคิดระยะที่ 1 แล้วจะทําให้เกิดการสร้างแนวคิด
(Generating Ideas) จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาการคิดในระยะนี้ จะเป็ นการทดสอบแนวคิดต่างๆ
ที่ ไ ด้จ ากการคิ ด ระยะที่ 1 ว่ า แนวคิ ด ใดมี ค วามเหมาะสม และสามารถนํา มาพัฒ นาใช้ใ น
การแก้ปัญหาที่ตอ้ งการได้
การพัฒนากระบวนการคิดของเดอโบโน (Edward De Bono,1995)
เอ็ดวาร์ด เดอโบโน ได้พฒั นากระบวนการคิดแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน (Five stager of
thinking) ดังนี้
ขั้น ที่ 1 กํา หนดเป้ าหมาย (TO) เป็ นขั้น กําหนดเป้ าหมายของการคิ ด และต้องระบุ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการอ่านอย่างชัดเจน เป้ าหมายแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. เป้ าหมายที่ตอ้ งการไปได้ถึงหรื อให้บรรลุ เช่น การแก้ปัญหา
2. เป้ าหมายที่ตอ้ งการรู้ให้ชดั เจน ถูกต้องสมเหตุสมผล เป้ าหมายดังกล่าวนี้ ไม่ใช่
การแก้ปัญหา
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล (LO) เป็ นขั้นของการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ และให้ขอ้ มูล
ได้มากเพียงพอ
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ขั้น ที่ 3 สร้ างทางเลือกที่ เป็ นไปได้ (PO) เป็ นขั้น การทําข้อมูลที่ รวบรวมมาสร้ า ง
ทางเลือกอย่างหลากหลาย และเป็ นทางเลือกที่ อาจเป็ นไปได้ ขั้นตอนนี้ มีความสําคัญ เพราะเป็ น
ส่วนเชื่อมโยงระหว่างขั้นที่ 1 , 2 และ 3, 4
ขั้นที่ 4 เลือกทางเลือกที่เหมาะสม เป็ นขั้นของการเลือก หรื อประเมินทางเลือกจาก
ขั้นที่ 3 โดยให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ต่อไปนี้
4.1 พิจารณาทางเลือกต่างๆ
4.2 ชัง่ นํ้าหนัก ข้อมูล โดยดูขอ้ ดี ข้อด้อย ผลกระทบและถูกทาง
4.3 ตัดสินเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขั้นการนําทางเลือกสู่การปฏิบตั ิ และเป็ นการปฏิบตั ิ ทางชอบ
หรื อถูกทาง
วิธีและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
วิธีและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิดจากการรวบรวม (Edward de Bono,1991: 6)
มีหลายวิธี ดังนี้
1. วิธีออสโมซิส (Osmosis) วิธีน้ ีใช้กบั ผูส้ อนที่มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด และต้องใช้
เวลานานในการสอน ผูเ้ รี ยนจึงมักไม่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย
2. วิธีสอนด้วยปั ญญา (Intelligent teaching) เป็ นวิธีสอนที่ใช้การถามคําถาม กําหนด
กิจกรรมให้เรี ยนทํา เน้นการวิเคราะห์ การแยกแยะข้อมูล ปัญหาของการใช้วิธีน้ ี ก็คือ ครู ขาดทักษะ
การคิด หรื อมีทกั ษะแต่มีไม่เพียงพอ
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็ นวิธีที่ใช้มากในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ง
ครู ตอ้ งมีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงจะสามารถสอนผูเ้ รี ยนให้คิดได้
4. การสร้างสถานการณ์ (Simulation) เป็ นวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์ให้ผเู้ รี ยนเล่น
หมากรุ ก หมากฮอสส์ ซึ่งการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีน้ ีผเู้ รี ยนต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผน เลือกและตัดสิ นใจ
แต่พบว่าในชีวิตจริ งนั้นไม่สามารถหาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถเล่นหมากรุ ก หมากฮอสส์ได้ท้ งั หมด
วิธีการนี้จึงไม่เป็ นที่นิยมแพร่ หลาย
5. การอภิปราย (discussion) วิธีน้ ี ใช้กบั อย่างแพร่ หลาย โดยให้ผเู้ รี ยนอภิปรายปั ญหา
หรื อเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ งครู ต ้องพยายามหาวิธีก ระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ยนทุ ก คนคิ ด มัก เป็ นวิธี ที่ใช้ก ับ
เนื้อหาวิชาเป็ นหลัก (Edward De bono, 1995 ,1991 : อ้างใน สํานักนายกรัฐมนตรี , 2545)
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5. ฮอลลแมน ( Hallman, 1971: 220-224 ) ให้ข้อเสนอแนะ เทคนิ คการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิดสําหรับผูส้ อนโดยสรุ ป ดังนี้
1. ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ดวยความริ
้
เริ่ มของตนเอง จะเป็ นการกระตุนให้
้ ผูเ้ รี ยน
อยากค้นพบ และอยากทดลอง
2. จัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้แบบเสรี ให้นักเรี ยนมีอิสระในการคิดและการแสดง
ออกตามความสนใจ และความสามารถของเขา ครู ไม่ตองทํ
้ าตัวเป็ นเผด็จการทางความคิด
3. สนับสนุนให้ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ เพิ่มมากขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
4. ยัว่ ยุให้ผูเ้ รี ยนคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรู ปแบบที่แปลกใหม่จากเดิม
ส่งเสริ มความคิดจินตนาการ ส่งเสริ มให้คิดวิธีแก้ปัญหาแปลกๆ ใหม่ๆ
5. ไม่เข็มงวดกับผลงาน หรื อคําตอบที่ได้จากการค้นพบ การค้นพบของนักเรี ยน
ผูส้ อนต้องยอมรับว่า ความคิดผิดพลาดเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ้นได้
6. ยัว่ ยุใหนักเรี ยนคิดหาวิธีการหาคําตอบหรื อแก้ปัญหาหลายๆ วิธี
7. สนับสนุ น ให้นักเรี ย นรู้ จักประเมินผลสัมฤทธิ์ และความก้าวหน้าของตนด้ว ย
ตนเอง มีความรับผิดชอบ และรู้จกั ประเมินตนเอง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
8. ส่งเสริ มให้นักเรี ยนเป็ นผูไวต่
้ อการรับรู้ในสิ่งเร้า
9. ส่งเสริ มให้นักเรี ยนตอบคําถามประเภทปลายเปิ ดที่มีความหมาย และไม่มคํี าตอบ
ที่เป็ นความจริ งแน่ นอนตายตัว เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้เตรี ยมความคิด และเครื่ องมือในการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง
. บลอนด และ คลอสไมเออ ( launt and Klausmier, 19 5) เสนอวิธีส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ดงั นี้
1. สนับสนุ นและกระตุน้ การแสดงความคิดหลายๆ ด้าน ตลอดจนการแสดงออก
ทางอารมณ์
2. เน้นสถานการณ์ที่ ส่งเสริ มความสามารถอันจะนําไปสู่ความคิด สร้ างสรรค์
เช่น ความคิดริ เริ่ ม เป็ นต้น ตลอดจนไม่จํากัดการแสดงออกของนักเรี ยนให้เป็ นไปในรู ปเดียวกัน
ตลอด
3. อย่าพยายามหล่อหลอม หรื อกําหนดแบบให้เด็ก นัก เรี ย นมีค วามคิ ด และมี
บุค ลิกภาพเหมือนกับไปหมดทุ ก คน แต่ ควรสนับสนุ น และส่ งเสริ มการผลิต ที่ แปลกๆ ใหม่ๆ
ตลอดจนความคิดและวิธีการที่แปลกๆ ใหม่ๆ ด้วย
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4. อย่าเข้มงวดกวดขัน หรื อยึดมัน่ อยู่กบั จารี ตประเพณี ซึ่งยอมรับการกระทําหรื อ
ผลงานอยูเพียง 1 2 หรื อ 3 อย่างเท่านั้น สิ่งใดสิ่งอื่นนอกเหนือจากแบบแผน เป็ นสิ่งผิดไปเสียหมด
5. อย่าสนับสนุน หรื อให้รางวัลแต่เฉพาะผลงาน หรื อการกระทํา ซึ่งมีผทดลองทํ
ู้
า
เป็ นที่นิยมทํากันแล้ว ผลงานแปลกๆ ใหม่ๆ ก็จะได้มีโอกาสได้รับรางวัล หรื อคําชมเชยด้วย
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลได้ดงั ตารางที่ 15
ตารางที่ 15 สรุ ป การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยา
ประเด็น

กิลฟอร์ด

ทอร์แรนซ์

วอลลาซ และ
โคแกน
นิยาม
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
เป็ นความสามารถทาง เป็ นกระบวนการของ สร้างสรรค์เป็ น
สมองที่คิดได้หลาย ความรู้สึกไวต่อ
เรื่ องของ
แนวทาง หรื อการคิด ปัญหาหรื อสิ่งที่ขาด ความสามารถ
ตกบกพร่ อง
แบบอเนกนัย
ในการเชื่อมโยง
ประกอบด้วยความคิด ขาดหายไปแล้ว
ความสัมพันธ์ส่ิง
รวบรวมความคิด
คล่อง คิดยืดหยุน่
หนึ่งไปยังสิ่งอื่นๆ
ตั้งเป็ นสมมติฐาน
คิดรอบคอบ
ได้
ทดสอบสมติฐาน
คิดละเอียดลออ
กระบวนการเกิด
กระบวนการคิด
กระบวน ทฤษฎีแบบจําลอง
โครงสร้างทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์
การเกิด
ประกอบด้วย
เป็ นการคิดแบบอเนก ประกอบด้วย
ความคิด
1. ขั้นเตรี ยมการ
สร้างสรรค์ นัย บุคลิกของผูท้ ี่มี 1. การค้นพบ
เตรี ยมตัว การศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ ข้อเท็จจริ ง
2. การค้นพบปัญหา ปัญหา จัดเตรี ยม
ได้แก่
3.การค้นพบแนวคิด ข้อมูล
1. สามารถสร้าง
4. การค้นพบคําตอบ 2. ขั้นฟักตัว เป็ น
ความคิด
2. สามารถจัดรู ปแบบ 5. การยอมรับผลที่ได้ ขั้นของการเก็บ
สะสม ครุ่ นคิด
ของความคิด
จากการค้นพบ

เดอ โนโบ
ความคิด
สร้างสรรค์เป็ น
เรื่ องของการคิด
นอกกรอบ
การสร้างแนว
การคิดใหม่ เพื่อ
ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
หลายแนวทาง
กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ มี 2
ระยะ คือ
1. การคิดระยะที่
1 การคิดนอก
กรอบ
2. การคิดระยะที่
2 การคิดใน
กรอบ หลังจาก
นั้นพัฒนา
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ตารางที่ 15 สรุ ป การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยา (ต่อ)
ประเด็น

การวัด

การนํา
ทฤษฎีไป
ใช้ใน
งานวิจยั

กิลฟอร์ด

ทอร์แรนซ์

วอลลาซ และ
โคแกน
ทบทวนปัญหา
3. สามารถที่จะ
3. ขั้นจรรโลงใจ
ยอมรับปัญหา
หรื อขั้นความคิด
4. สามารถที่จะ
กระจ่าง เป็ นขั้นที่
ประเมิน
ความสับสนได้ผา่ น
การเรี ยบเรี ยง
จัดลําดับและ
เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน
4. ขั้นการปรับปรุ ง
หรื อขั้นพิสูจน์ เป็ น
ขั้นของการปรับ
ปรุ ง ปรุ งแต่งสิ่งที่
ค้นพบให้สมบูรณ์
และดียง่ิ ขึ้น
วัดกระบวนการคิด วัดกระบวนการคิด
การวัดมุ่งวัดตัว
และมีแบบวัด
โดยใช้คาํ ถามให้
ประกอบในแต่ละ
หน่วยลูกบาศก์ตาม ผูต้ อบคิดได้มากที่สุด มาตรฐาน
โครงสร้างทางสมอง จากสถานการณ์ที่
( ความคิดอเนกนัย) กําหนดให้มีแบบวัด
มาตรฐานหลายชุด
ใช้ทฤษฎีในการสร้าง ใช้ทฤษฎีในการสร้าง ใช้ทฤษฎีในการ
หรื อพัฒนาแบบวัด หรื อพัฒนาแบบวัด พัฒนาความคิด
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แต่ไม่
นิยมใช้

เดอ โนโบ
แนวคิดเพื่อ
นํามาใช้
แก้ปัญหาตามที่
ต้องการ

วัดผลผลิตจาก
ความคิดที่ออก
มาว่าแก้ปัญหา
ได้หรื อไม่ ยังไม่
มีแบบวัด
มาตรฐาน
นําแนวคิดและ
เทคนิคใช้ในการ
ฝึ กอบรม
ทางด้าน
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ตารางที่ 15 สรุ ป การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยา (ต่อ)
ประเด็น
ปัญหา

กิลฟอร์ด
คุณภาพของแบบวัด

ทอร์แรนซ์

วอลลาซ และ
โคแกน
คุณภาพของแบบวัด คุณภาพของแบบ
เช่น สภาพความตรง วัด
เชิงทํานายและขาด
ความเป็ นอิสระจาก
แบบวัดสติปัญญา

เดอ โนโบ
บริ หารธุรกิจ
อุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแบบวัด
มาตรฐาน

3. การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
วิลเลียม (ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ, 2548: 33 – 34 ; อ้างอิงจาก William, 1980) เป็ น
นัก จิ ต วิ ทยา และนัก การศึก ษาชาวอเมริ ก ัน ได้เ สนอแนวทางการสอน เพื่อพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยเน้นถึงกลวิธีก ารสอนความคิดสร้างสรรค์ ที่ชื่อว่า Williams’ Model รู ปแบบ
การสอนนี้ ได้ดดั แปลง และปรับปรุ งมาจากโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ ด เพื่อนํามา
ส่ งเสริ มพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ ด้านความรู้ ความรู้สึกและเจตคติให้กบั นักเรี ยน และได้
สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แล้วสรุ ปเป็ นกลวิธีการสอนไว้ 17 วิธี ดังนี้
1. การสอน หมายถึง การสอนให้พิจารณาข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่ งที่ผิดไปจากธรรมดา
ค้านกับสามัญสํานึกของคน หรื อค้านกับความเชื่อเดิม ยากที่จะเชื่อ
2. การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนให้คิดพิจารณาในมุมมองที่แปลกแตกต่าง
ไปจากเดิม เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่นึกไม่ถึง
3. การเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมย หมายถึง การอุปมาอุปไมย การเปรี ยบเทียบ เทียบเคียง
สิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั
4. การบอกสิ่ งที่คลาดเคลื่อน หมายถึง การพิจารณาความคลาดเคลื่อนหรื อสิ่ งของที่
หายไปจากความเป็ นจริ ง ความผิดปกติ ความไม่สมบูรณ์ของสิ่งต่างๆ
5. การใช้คาํ ถามยัว่ ยุ และกระตุน้ ให้ตอบ หมายถึง การใช้คาํ ถามยัว่ ยุ กระตุน้ ให้คิดให้
พยายามแสวงหาคําตอบ หรื อแนวคิดใหม่ๆ
6. การเปลี่ย นแปลง หมายถึ ง การคิ ด หาวิธีก ารหรื อโอกาสที่ จ ะทําให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง หรื อหาแนวทางใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม
7. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หมายถึง การฝึ กให้คลายความยึดมัน่ จากนิสยั ที่เคยชิน
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8. การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม หมายถึง การคิดสิ่ งใหม่ที่มีประโยชน์ มีคุณค่า
กว่าสิ่งเดิม เช่น คิดเขียนคําขวัญในวันต่างๆ ให้มีความหมายมากกว่าเดิม
9. การค้นหาคําตอบจากคําถามที่กาํ กวมไม่ชดั เจน หมายถึง การค้นหาข้อมูล หรื อคิด
เพิม่ เติมจากสิ่งต่างๆ ที่ไม่ชดั เจน คลุมเครื อ หรื อยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนให้สมบูรณ์
10. การแสดงออกจากการหยัง่ รู้ หมายถึง การฝึ กฝนการแสดงออกซึ่งการหยัง่ รู้
การรู้สึกนึกคิดจากจินตนาการใต้สมอง
11. การพัฒนาคน หมายถึง ฝึ กปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับการพัฒนา ฝึ กคิด
พิจารณาข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามาเป็ นแง่คิดพัฒนาตนเองให้มีแนวคิดหลากหลายยิง่ ขึ้น
12. ลักษณะบุคคลและกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ศึกษาบุคคลต่างๆ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาถึงกระบวนการคิด บุคลิก ลักษณะ ของบุคคลเหล่านั้นที่ทาํ
ให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น
13. การประเมินสถานการณ์ หมายถึง การฝึ กคิดเพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดตามมา
14. พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
สร้างสรรค์เพื่ออ่านจับใจความ และขยายความคิดสร้างสรรค์ให้กว้างขวาง
15. พัฒนาทัก ษะการฟั งอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาทัก ษะการฟังอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้คิดติดตาม และจัดระบบข้อมูลได้ในแนวทางกว้างขวาง และลึกซึ้งกว่าเดิม
16. พัฒนาทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาทักษะการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อเกิดความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการในการเขียน
17. ทักษะการมองภาพในมิติ ต่างๆ หมายถึง การพัฒนาทักษะทางจิ นตนาการมอง
เห็นภาพในมิติต่างๆ ที่แปลกขึ้นไปกว่าเดิม ให้แสดงความคิดจากมุมมองที่แปลกใหม่
เดวิส และ สกอตต (Divis; & Scott, 1971) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัด
การเรี ยนการสอน ดังนี้
1. จัดให้มีการเรี ยนรู้ โดยนักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มขึ้นมาเอง และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนทํา
การสํารวจ คิดค้น ทดลองกระทํา และตั้งข้อสมมติฐานต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
เรี ยนต่อไป
2. จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มเสรี ภาพที่จาํ เป็ นต่อความคิดสร้างสรรค์ อัน
ได้แก่ เสรี ภาพที่จะคิดค้น สํารวจตรวจสอบ ภายในขอบเขตแห่งความสนใจของนักเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนมีการเรี ยนรู้ มากกว่าปกติ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งต่างๆ ความคิดตลอด
ทั้งความหมายต่างๆ ได้ครบถ้วน โดยที่ผเู้ รี ยนยอมรับว่าการเรี ยนการสอนเช่นนี้ ต้องอาศัยการบังคับ
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ควบคุมตนเองอย่างเคร่ งครัดมาก แต่จะเป็ นการบังคับควบคุมตนเองที่ให้ความเพลิดเพลินแก่ตน
ในการเรี ยนไปพร้อมกัน
4. ให้นกั เรี ยนหาความเกี่ยวโยงระหว่างข้อมูลต่างๆ โดยใช้จินตนาการ การคาดคะเน
ความสัมพัน ธ์ การลองผิด ลองถูก กับเรื่ องที่ไม่น่ าจะเกี่ยวเนื่ องกัน ให้แสดงความคิ ด เห็น และ
พยายามปรับเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
5. ควรหน่วงเหนี่ยวการตัดสินใจ เพื่อให้มีโอกาสได้คน้ หาตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
ต่อไปจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติที่ถูกต้องจริ งๆ ส่ วนเรื่ องที่ได้ยุติไปแล้ว หากจําเป็ นต้องทบทวนใหม่ๆ
ก็ควรเปิ ดโอกาสให้ดาํ เนินการได้
6. ส่ งเสริ มความยืดหยุ่นในด้านสติปัญญา โดยส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ น ให้นักเรี ย น
สังเกตเหตุการณ์ในแง่มุมต่างๆ โดยให้พลิกแพลง หรื อเปลี่ยนแปลงแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา
เช่น ให้นกั เรี ยนนิยามปัญหาเสียใหม่ จัดหมวดหมู่ขอ้ มูลเสี ยใหม่ มองหาความหมายใหม่ๆ และใช้
ข้อมูลเก่าในแนวทางใหม่ เป็ นต้น
7. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ทราบความก้าวหน้า และสัมฤทธิผล
โดยไม่ตอ้ งใช้ขอ้ สอบมาตรฐาน ทั้งนี้ เพราะข้อสอบมาตรฐานโดยทัว่ ไปไม่เหมาะที่จะใช้กบั การ
เรี ยนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน
8. สนับสนุ นให้นักเรี ยนเป็ นคนที่มีความรู้ สึกได้ไวยิ่งขึ้ นต่ออารมณ์ และความรู้สึก
ของผูอ้ ื่นต่อสิ่งเร้าภายนอก ต่อปั ญหาบุคคลและสังคม เช่นเดียวกับต่อปั ญหาทางวิชาการ และต่อ
เรื่ องธรรมดา ตลอดถึงต่อเรื่ องที่ยงั ไม่ทราบ
9. ให้นักเรี ย นได้ตอบคําถามเชิ งปฏิบัติแบบปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นคําถามที่ไม่มีค าํ ตอบ
อยูก่ ่อนแล้ว แต่เป็ นคําถามที่ไม่มีคาํ ตอบอยู่ก่อนแล้ว แต่เป็ นคําถามที่ช่วยให้เกิดความพยายามคิด
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนําไปสู่การสํารวจค้นคว้า และความอยากรู้อยากเห็น
10. ให้นกั เรี ยนจัดกระทํากับวัสดุสิ่งของต่างๆ ข้อคิดต่างๆ และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้
มีความเข้าในกระบวนการเชิงสร้างสรรค์
11. ให้นักเรี ยนเข้าใจสภาพความไม่แน่ นอน ความสับสน และความคับข้องใจและ
ยอมรั บสภาพดังกล่าวนี้ จะช่ ว ยให้เกิ ดความคิ ด สร้างสรรค์ข้ ึ นมาได้ เพราะความพยายามเชิ ง
สร้างสรรค์ มักเกิดจากสภาพที่ยงุ่ เหยิงไม่เรี ยบร้อยเหล่านี้ และการลองจัดกระทํากับสภาพนั้นๆ
12. สนับสนุ นให้นักเรี ยนพิจารณาเรื่ องต่างๆ สิ่ งต่างๆ ที่เป็ นองค์รวมมากกว่าที่เป็ น
ส่ วนย่อย หรื อส่ วนประกอบแต่ละส่ วน เพราะทางที่ จะนําไปสู่กระบวนความคิดสร้างสรรค์น้ ัน
จะได้มาจากการพิจารณาเรื่ องราวต่างๆ ที่เป็ นองค์รวม ที่ช่วยให้มีความเข้าใจปัญหาได้อย่างแจ่มแจ้ง
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อารี รังสินนั ท์ (2532: 50) ให้ความเห็นว่า คุณลักษณะบางประการทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ที่เด็กควรได้รับการส่งเสริ ม คือ
1. มีความอยากรู้อยากเห็น
2. มีความประหลาดใจ
3. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้ดีที่สุด
4. ชอบเดา ชอบตั้งสมมติฐาน
5. ตัดสินใจได้เด็ดขาด
6. ชอบเสี่ยงชอบผจญภัย
7. มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
8. ช่างคิดช่างฝัน
9. มีอารมณ์ขนั
10. มีความมานะบากบัน่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
11. ไม่ชอบคล้อยตามผูอ้ ื่นอย่างง่ายๆ
12. ทํางานเพื่อความสุขของตนเองโดยมิได้หวังผลตอบแทน หรื อการยกย่องจาก
คนอื่น
13. มีความยืดหยุน่ ทั้งความคิดและการกระทําสามารถแก้ไขดัดแปลงวิธีการและ
ทํางานได้อย่างเหมาะสม
14. มีความสามารถในการคิดอย่างกว้างขวาง
15. มีความคิดริ เริ่ ม
นอกจากนี้ ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962: 47) ยังได้กาํ หนดหลักการส่ งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์ คือ
1. ยอมรับและเอาใจใส่ ต่อคําถามแปลกๆ ของเด็ก พ่อ แม่ หรื อครู ไม่ตอ้ งกลัวว่า
การเดาของเด็กเกี่ ยวกับปั ญหา และวิธีแก้ปัญหานั้นจะถูกหรื อผิด แต่จ ะต้องช่ว ยกระตุ ้นให้เด็ก
ได้วิเคราะห์และค้นหาเพื่อพิสูจ น์การเดา โดยใช้พ้ืนฐานจากการสังเกต และประสบการณ์ของ
เด็กเอง
2. ยอมรับและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ ของเด็ก
3. แสดงให้เด็กเห็นว่าความคิดนั้นมีคุณค่า ทําให้มีการเสริ มแรงภายในเกิดขึ้น
4. จัดเตรี ยมโอกาสเพื่อการฝึ กหัดหรื อการเรี ยนรู้ โดยไม่ตอ้ งประเมินผลเด็กอาจจะ
ต้องการเวลา ซึ่งสามารถเรี ยนได้โดยไม่ตอ้ งคอยพะวงต่อการประเมินผล
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กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967: 339 – 340) เชื่อว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งมีความ
คล่องในการคิด ความยืดหยุน่ และความคิดที่เป็ นของตัวเองโดยเฉพาะ ผูท้ ี่มีลกั ษณะสามประการ
นี้ สูง ในกระบวนการคิ ดถือได้ว่า เป็ นผูท้ ี่มีความคิด สร้ างสรรค์สูง ซึ่ งครู ผสู้ อนสามารถฝึ กให้
นักเรี ยนเกิดความคิดเช่นนี้ ได้ จากความคิดนี้ ถา้ นํามาใช้ในการเรี ยนการสอน จะสามารถส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งมีแนวทางที่สนับสนุนสามประการ คือ
1. การเปิ ดรับประสบการณ์ คือ ไม่ยึดถืออะไรที่ตายตัว มีใจกว้างในสิ่ งที่สงสัยหรื อ
คลุมเครื อ และสามารถยอมรับข้อสนเทศที่ขดั แย้งกัน
2. มีศูนย์รวมแห่ งการประเมินอยู่ภาพในตน โดยแต่ละบุคคลตัดสิ นด้วยตนเองโดย
อิสระจากความกดดันภายนอก
3. ความสามารถที่จะสัมผัสกับความรู้ เบื้องต้น และสังกัป ซึ่งขึ้นอยู่กบั พื้นฐานความ
มัน่ คงของบุคคล คุณค่าแห่งตน และความเป็ นอิสระทางด้านจิตใจ สิ่ งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดความคิด
สร้ างสรรค์เกิ ดความงอกงามของการรับรู้ แบบของชี วิต หรื อการปฏิสัมพัน ธ์ดา้ นแรงจูง ใจกับ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ วิธีก ารฝึ กความคิ ด สร้ างสรรค์เป็ นไปในทํานองให้ฝึกจิ น ตนาการ เช่ น
การให้คิดตอบ “If … then” และในการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะก็
ต้องให้นัก เรี ยนมีโ อกาสได้ทาํ ได้ทดลอง ได้สังเกตจริ งๆ ส่ วนความสร้างสรรค์ทางอื่นๆ เช่ น
ความสัมพันธ์ในสังคมและอื่นๆ วิธีที่ได้ผลขณะนี้คือ วิธีสอนแบบแก้ปัญหา
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2547: 68) กล่าวถึง เทคนิคและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ดังนี้
1. การถามคําถาม และการตอบ เทคนิ คการใช้คาํ ถาม และการตอบนิ ยมนํามาใช้ใน
การพัฒนาทักษะการคิด ในด้านการอ่าน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งเทคนิ คการถามตอบ
นอกจากครู ผสู้ อนสามารถนํามาใช้กบั นักเรี ยนแล้ว ยังสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้โดยให้นกั เรี ยนในกลุ่มถามตอบกัน
2. การระดมสมอง เทคนิคการระดมสมองหรื อระดมความคิดนํามาใช้เพื่อให้นักเรี ยน
แสดงความคิด เห็นหลายๆ มุมมอง อาจจะนํามาใช้เพื่อเชื่อมโยง ให้เหตุผลที่เป็ นไปได้ทาํ นาย
คาดคะเน อ้างอิงและแก้ปัญหา เทคนิคการระดมสมองควรจัดกลุ่มขนาดเล็ก (ไม่เกิน 15คน) ในกลุ่ม
จะต้องมีประธานกลุ่ม ผูจ้ ดบันทึก ประธานต้องคอยกระตุน้ ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นที่เป็ น
ไปได้ ซึ่งไม่ใช่การตัดสิน หรื อวิจารณ์
3. การใช้เกม การแข่งขัน และทดสอบย่อยๆ
4. การโต้วาทีเป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่มีประโยชน์ให้การพัฒนาทักษะการคิด และการพูด
อย่างหลากหลาย (ต้องให้เหมาะสมกับวัย ระดับความรู้ของนักเรี ยน)
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5. โครงงาน การทําให้ทาํ โครงงาน ช่ว ยพัฒนาทักษะการคิ ดของนัก เรี ยนได้เป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม โครงงานที่ให้ฝึกควรมีลกั ษณะ และประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ เช่น
การให้ออกแบบบางอย่าง ให้ศึกษาสํารวจ วิจยั และทดลอง ให้เขียนเชิงสร้างสรรค์ เช่น เขียน
เรี ยงความ โคลง กลอน จดหมายและรายงาน ซึ่งนักเรี ยนต้องรู้รูปแบบวิธีเขียนเหล่านี้ ดว้ ย และ
การให้ผลิตหรื อสร้างชิ้นงาน
สุ วิทย์ มูลคํา (2547: 28 – 31) กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่ งเสริ มการคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรี ยน ครู ผสู้ อน ควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. กระบวนการคิ ด เป็ นการสอนที่ เพิ่มทัก ษะความคิ ด ด้า นต่ างๆ เช่ น ความคิ ด
จินตนาการ ความคิดเอกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิด
แปลกใหม่ ความคิดหลากหลาย ความคิดยืดหยุน่ ความคิดเห็นที่แตกต่างและการประเมินผล
2. ผลิ ต ผล เป็ นสิ่ งที่ ช้ ี ใ ห้เ ราเห็ น หลายสิ่ งหลายอย่า งของการคิ ด เช่ น วิธี คิ ด
ประสิ ทธิภาพ ทางความคิด การนําความรู้ ไปสู่การนําไปใช้ จุดสําคัญในการสอนว่า จะพิจารณา
เกณฑ์ของผลผลิตอย่างไรนั้น ควรจะกําหนดให้นักเรี ยนรู้จกั ระบุจุดประสงค์ของการทํางานรู้จกั
ประเมิน การทํางานของตนเองอย่างใช้เหตุผล มีความพยายาม และสามารถนําไปปรับใช้ได้ใน
ชีวิตจริ ง
3. องค์ความรู้ พ้ืน ฐาน เป็ นการให้โ อกาสนัก เรี ยนได้รั บความรู้ ผ่านสื่ อ และทักษะ
หลายด้าน โดยใช้ประสาทสัมผัส หรื อความรู้ ที่มาจากประสบการณ์ ที่หลากหลาย และมีแหล่ง
ข้อมูลที่ต่างกัน ทั้งจากหนังสื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ การทดสอบด้วยตนเอง และที่สาํ คัญคือให้นักเรี ย น
ได้สร้างความรู้จากตัวของเขาเอง
4. สิ่งที่ทา้ ทาย การหางานที่สร้างสรรค์ และมีมาตรฐานให้นกั เรี ยนได้ทาํ
5. บรรยากาศในชั้นเรี ยน การให้อิสระ ความยุติธรรม ความเคารพในความคิดเห็นของ
นักเรี ยน ให้นักเรี ยนมัน่ ใจว่าจะไม่ถูก ลงโทษหากมีความคิด ที่แตกต่างจากครู ผสู้ อน หรื อคิดว่า
ครู ผสู้ อนไม่ถูกต้อง ยอมให้นักเรี ยนล้มเหลวหรื อผิดพลาด (โดยไม่เกิดอันตราย) แต่ตอ้ งฝึ กให้
เรี ยนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผา่ นมา
6. ตัวนักเรี ยน การสนับสนุ นให้นักเรี ยน มีความเชื่อมัน่ ตนเอง ความเคารพตนเอง
ความกระหายใคร่ รู้
7. การใช้คาํ ถาม สนับสนุ นให้นักเรี ยนถามคําถามของเขา หรื อครู ผสู้ อนใช้คาํ ถามนํา
กระตุน้ ให้คิด
8. การประเมิน ผล หลีก เลี่ย งการประเมิน ที่ ซ้ าํ ซาก หรื อเป็ นทางการอยู่ต ลอด
สนับสนุนให้นกั เรี ยนประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และประเมินร่ วมกับครู ผสู้ อน
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9. การสอนและการจัดหลักสูตร การผสมผสานกับวิชาการต่างๆ เพราะสามารถใช้ได้
กับทุกวิชา ลองให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ ในสิ่ งที่ไม่มีคาํ ตอบที่ดีที่สุด หรื อคําตอบที่ตายแล้ว คําตอบที่
คลุมเครื อ หรื อเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ ครู ผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้ก ารสนับสนุ น และช่ วยเหลือไม่ใช่เป็ น
ผูส้ ง่ั การ
10. การจัดระบบในชั้นเรี ยน ให้เด็กได้คน้ คว้าความรู้ดว้ ยตนเองให้มากขึ้น ปรับระบบ
ตารางเรี ย นให้ยืด หยุ่น เพื่อ ตอบสนองความต้องการ และความสามารถที่ หลากหลาย จัด กลุ่ ม
การสอนหลายๆ แบบ เช่น จับคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่และสอนแบบเดี่ยว นอกจากนี้ ควรจัดห้องเรี ยน
ให้แตกต่างกันไปในแต่ละเวลา สถานที่ เช่น บางห้อง บางเวลา ไม่มีที่นั่ง นั่งใกล้กนั นั่งข้างนอก
เรี ยนที่สนาม เป็ นต้น (อุษณี ย ์ โพธิสุข, 2537: 89 – 92)
4. องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์มีหลายประการ ตามที่กิลฟอร์ด (อารี รังสินนั ท์,
2531: 28 อ้างถึงใน Guilford, 1982: 82) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมอง
ที่คิ ด ได้ก ว้างไกลหลายทิ ศทาง หรื อเรี ย กว่า ลัก ษณะความคิ ด แบบอเนกนัย หรื อความคิ ด แบบ
กระจาย (Divergent Thinking) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริ เริ่ ม (Originality ) ความคิดคล่องแคล่ว
( Fluency ) ความยืดหยุ่น ( Flexibility )ความคิดละเอียดลออ ( Elaboration) ซึ่งอารี พันธ์มณี
(2540: 33 – 41) ได้รวบรวมความหมาย และลักษณะขององค์ประกอบเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง 4 ลักษณะ พอสรุ ปได้ ดังนี้
4. ความคิดละเอียดลออ
( Elaboration )

2. ความคิดคล่องแคล่ว
( Fluency )

องค์ประกอบที่สาํ คัญ
ของความคิดสร้างสรรค์

1. ความคิดริ เริ่ ม
( Originality

ภาพที่ 10 องค์ประกอบที่สาํ คัญของความคิดสร้างสรรค์

3. ความคิดยืดหยุ่น
( Flexibility )
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องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
กิลฟอร์ ด (อารี พันธ์มณี , 2545: 35 – 42; อ้างถึงใน Guilford, 1967: 145 – 151)
กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1. ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความคิ ด แปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับความคิ ด ของ
คนอื่น และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากความคิดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็น หรื อสามารถพลิกแพลงให้เป็ นสิ่ งที่ไม่เคยคาดคิด ความคิดริ เริ่ ม
อาจเป็ นการนําเอาความคิดเก่ามาปรับปรุ ง ผสมผสานจนเกิดเป็ นของใหม่
2. ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว (Fluency) หมายถึ ง ปริ มาณความคิ ด ที่ ไ ม่ ซ้ ํา กัน ในเรื่ อง
เดียวกัน แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคํา (Word Fluency) เป็ นความสามารถใน
การใช้ถอ้ ยคํา
2.2 ความคิ ด คล่อ งแคล่ว ทางด้านการโยงสัมพัน ธ์ (Association Fluency) เป็ น
ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคําที่ เหมือน หรื อคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาที่
กําหนด
2.3 ความคิ ด คล่องแคล่ว ทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ นความ
สามารถในการใช้วลีหรื อประโยค และนําคํามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ได้ประโยคที่ตอ้ งการ
2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิด
ในสิ่ งที่ ต ้องการภายในเวลาที่ ก ํา หนด เช่ น ให้คิ ด ประโยชน์ข องหนัง สื อพิ มพ์ให้ได้ม ากที่ สุ ด
ภายในเวลาที่กาํ หนดให้
3. ความยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรื อแบบของการคิด โดยแบ่งเป็ น
3.1 ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นได้ทนั ที (Spontaneous Flexibility) เป็ นความสามารถที่
พยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ สามารถจัดกลุ่มได้หลายทิศทาง หรื อหลายด้าน
3.2 ความยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึง ความสามารถ
ในการดัด แปลงความรู้ หรื อประสบการณ์ ให้เกิ ดประโยชน์หลายๆ ด้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหาที่มีความยืดหยุน่ จะดัดแปลงได้ไม่ซ้ าํ กัน
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4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด เป็ นขั้นตอน
สามารถอธิบายให้เห็น ภาพชัด เจน หรื อเป็ นแผนงานที่สมบูรณ์ข้ ึน ความคิ ดละเอียดลออ จัดเป็ น
รายละเอียดที่นาํ มาตกแต่งขยายความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์ข้ ึน
กิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์ (Guilford ; & Hoepfner, 1971: 125 – 143) ได้กล่าวว่าความคิด
สร้างสรรค์ตอ้ งมีองค์ประกอบอย่างน้อย 8 องค์ประกอบ คือ
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality)
2. ความคิดคล่องตัว (Fluency)
3. ความยืดหยุน่ (Flexibility)
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความไวต่อปัญหา (Sensitivity of Problem)
6. ความสามารถในการให้นิยามใหม่ (Redefinition)
7. ความซึมซาบ (Penetration)
8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction)
เยลเลน และ เออร์บนั (วีณา ประชากูล, 2547: 32 – 33 ; อ้างถึงใน Jellen ; & Urban,
1986: 141) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความยืดหยุน่
3. ความคิดริ เริ่ ม
4. ความคิดละเอียดลออ
5. การกระทําที่แสดงถึงการเสี่ยงตาย
6. การผสมให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การจัดรวมสิ่งต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้แบ่งความคิดออกเป็ น 4 ประเภท
คือ ความคิดริ เริ่ ม คือความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา ความคิดคล่องแคล่ว
คือคิดได้เร็ วไม่ซ้ าํ ใคร ความคิดละเอียดลออ คือ มีความคิดในรายละเอียดมีข้ นั ตอน และความคิด
ยืด หยุ่น คื อ คิ ด ดัด แปลงได้ไม่ซ้ ําใคร เรี ยกว่ า เป็ นลัก ษณะความคิ ด แบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) ซึ่งแต่ละลักษณะจะส่งเสริ มซึ่งกันและกันในการคิดสร้างสรรค์
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5. แนวทางในพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรค์หลายๆ ทัศนะแล้ว สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ได้ว่า ความคิ ด สร้ างสรรค์อาจจะแบ่ งแยกได้ 4 ประเภทด้วยกัน อุษ ณี ย ์ โพธิ สุข
(2537, อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลคํา : 21 – 22) กล่าวไว้ สรุ ปได้ว่า
แนวทางในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น้ ัน มีนักวิชาการได้ให้แนวทางในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
แอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson and other, 1970: 90) ได้ให้ความคิดเห็นว่า ทุกคน
เกิดมาพร้อมมีศกั ยภาพทางการความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ทุกระดับอายุ และทุกสาขา
ถ้าจัดประสบการณ์ให้เหมาสมนอกจากนี้ แมลแคนเลสส์ และอีวาน (กรมวิชาการ, 2534: 14 – 15
; อ้างอิงจาก Mcandless and Evans, 1976: 209 - 301) ได้เสนอแนะว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาการได้ สนับสนุ น ความคิด ของ เพียเจต์ที่ว่า การพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นเป้ าหมาย
ของการศึกษา ซึ่งควรจะต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน
อุษณี ย ์ โพธิสุข (2537: 89 – 90) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ดังนี้
1. กระบวนการคิ ด เป็ นการสอนที่เพิ่มทักษะความคิด ทางด้านต่ างๆ เช่น ความคิ ด
จิ น ตนาการ ความคิ ด อเนกนัย ความคิ ด วิ จ ารณญาณ ความคิ ด วิ เ คราะห์ ความคิ ด สังเคราะห์
ความคิ ด แปลกใหม่ ความคิ ด หลากหลาย ความคิ ด ยึ ด หยุ่ น ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง และ
การประเมินผล
2. ผลิตผล เป็ นสิ่งที่ช้ ีให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด ประสิ ทธิภาพ
ทางการคิด การนําเอาความรู้ไปสู่การนําไปใช้ จุดสําคัญในกาสอน ว่าจะพิจารณาเกณฑ์ของผลผลิต
อย่างไรนั้น ควรมีการกําหนดให้นักเรี ยนรู้ จกั การระบุจุดประสงค์ของการทํางาน รู้ จกั ประเมิน
การทํางานของตนเองอย่างใช้เหตุผล พยายามและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริ ง
3. องค์ความรู้พ้ื น ฐาน คื อ ให้โ อกาสเด็ก ได้รั บความรู้ ผ่านสื่ อและทักษะหลายด้าน
โดยใช้ประสาทสัมผัส หรื อความรู้ที่มาจากประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน
ทั้งจากหนังสื อ ผูเ้ ชี่ย วชาญ การทดสอบด้ว ยตนเองและที่สําคัญ คือให้เด็กได้สร้ างความรู้ด ้วยตัว
ของเขาเอง
4. สิ่งที่ทา้ ทายนักเรี ยน คือ หางานที่สร้างสรรค์และมีมาตรฐานให้เด็กทําได้
5. บรรยากาศในชั้น เรี ย น คื อ ต้องให้อิสรเสรี ความยุติ ธรรม ความเคารพในความ
คิด เห็น ของนัก เรี ย น ให้เด็ก มัน่ ใจว่า จะไม่ถูก ลงโทษหากมีความคิ ด เห็ น ที่ แตกต่า งจากครู หรื อ
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คิดว่าครู ไม่ถูกต้อง ยอมให้เด็กล้มเหลวหรื อผิดพลาด (โดยไม่เกิดอันตราย) แต่ต ้องฝึ กให้เรี ยนรู้
จากข้อผิดพลาดที่ผา่ นมา
6. ตัวนักเรี ย น คือ สนับสนุ นให้นักเรี ย นมีความเชื่อมัน่ ตนเอง มีความเคารพตนเอง
กระหายใคร่
7. การใช้คาํ ถาม คือ ครู ตอ้ งสนับสนุนให้นกั เรี ยนถามคําถามของเขา
8. การประเมินผล ครู ตอ้ งหลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ าํ ซาก หรื อเป็ นทางการตลอด และ
สนับสนุนให้เด็กประเมินการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และประเมินร่ วมกับครู
9. การสอนและการจัดหลักสูตร ควรนําไปผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ เพราะสามารถ
ใช้ได้กบั ทุ ก วิชา ลองให้นัก เรี ย นได้เรี ย นรู้ ในสิ่ งที่ ไม่มีค าํ ตอบที่ ดีที่สุด คําตอบที่ ค ลุมเครื อ และ
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ให้ครู เป็ นผูส้ นับสนุนและช่วยเหลือเด็กไม่ใช่ผสู้ ง่ั การและสอน
10. การจัด ระบบในชั้นเรี ย น ให้เด็กได้คน้ คว้าความรู้ดว้ ยตนเองมากขึ้น ปรับระบบ
ตารางเรี ย นให้ยืด หยุ่น เพื่ อตอบสนองความต้องการและความสามารถที่ หลากหลาย จัด กลุ่ ม
การสอนหลาย ๆ แบบ เช่ น จับคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และสอนแบบเดี่ ยว นอกจากนี้ ควรจัดห้อง
เรี ยนให้แตกต่างกันไปในแต่ละเวลา สถานที่ เช่น บางห้อง บางเวลา ไม่มีที่นั่ง นั่งใกล้กนั ไกลกัน
นัง่ ข้างนอก เรี ยนที่สนาม เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ (2538: 21) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้
เกิ ดได้แต่ สามารถส่ งเสริ มให้เกิ ด ขึ้น ได้ และได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ
ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
1. จัดให้มีภาวะที่ปลอดภัยทางจิต โดยคํานึงถึงกระบวนการ 3 ประการ ได้แก่
1.1 ยอมรับในคุณค่าของเด็กแต่ละคน เคารพในความคิดเห็น และเชื่อมัน่ ในตัวเด็ก
อย่างไม่มีเงื่อนไข
1.2 สร้างบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย ไม่มีการวัดและประเมินผล เพื่อทุกคนทํางานด้วย
ความสบายใจ ไม่ตอ้ งห่ วงหรื อวิตกว่าจะได้คะแนนไม่ดี ทําให้รู้ สึกเป็ นอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง
กล้าแสดงออก ทั้งความคิดและการกระทําอย่างสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี
1.3 มีความเข้าใจในผลงาน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ส่ิงแปลกๆ
2. จัดให้มีภาวะที่เสรี ในการแสดงออก เช่น การพูด การแสดงออกหรื อการทําสิ่ งที่มี
ลักษณะแปลก
สรุ ปได้ว่า ความคิ ด สร้ า งสรรค์เป็ นคุ ณ สมบัติ ที่มีอยู่ในตัว เด็ก ทุ ก คน และสามารถ
ส่ งเสริ มให้พฒั นาได้โดยการสอน ฝึ กทักษะ อบรม และสร้ างบรรยากาศกับการจัดสิ่ งแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ จะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ดีคือ

115
1. การให้อิสระ การส่ งเสริ มความเป็ นอิสระทางด้านความคิ ด และการกระทํา
ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกคิดตัดสิ นใจ แสดงความคิดเห็น และผูใ้ หญ่ยอมรับการตัดสิ นใจของเด็ก
หากไม่เป็ นการถูกต้อง ผูใ้ หญ่ก็ควรคอยชี้แนะให้แนวทางที่ถกู ต้อง และด้วยวิธีการประนี ประนอม
ยืดหยุน่ และปรับให้มีความเหมาะสม ไม่ใช่การบีบบังคับ ขู่เข็ญ และใช้อาํ นาจให้เด็กยอมทําตาม
ต้องสนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถคิดสร้างสรรค์ได้
2. การสร้ างความเชื่ อมัน่ ความเชื่ อมัน่ ในตนเองมัก จะมีส่ว นสนับสนุ น ให้เด็ก
ประสบความสําเร็ จได้มาก ผูใ้ หญ่พึงแสดงความชื่นชมในสิ่ งที่เด็กปฏิบตั ิ พยายามส่ งเสริ มให้เด็ก
ประสบความสําเร็ จตามความสามารถ ขณะเดียวกันการให้รางวัล การกล่าวชมเชย การให้กาํ ลังใจ
ซึ่งจะทําให้เด็กเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. การตอบคําถาม ความอยากรู้อยากเห็นเป็ นลักษณะที่สาํ คัญของเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เด็กจะแสดงออกด้วยการรื้ อ ค้น ทดลอง และซักถาม ผูใ้ หญ่ไม่ควรดุ หรื อว่ากล่าว แต่
ควรกระตือรื อร้น แสดงความสนใจต่ อคําถาม และนอกจากตอบคําถามแก่ เด็ก แล้ว ควรหาทาง
กระตุน้ ให้เด็กคิดหาคําตอบด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ช่วยต่อเนื่ องความคิดของเด็กให้
พัฒนาขึ้ น ขณะเดี ยวกันพ่อแม่ค วรถามเด็กด้ว ยคําถามที่ ทาํ ให้เกิด คําตอบได้หลากหลาย การให้
อิสระและไม่เคร่ งครัดกับเด็ก ทําให้เด็กกล้าแสดงออก และทําตามที่ตนคิด
4. การรู้ จกั ช่ว ยตนเอง การฝึ กให้เด็กรู้ จกั ช่ว ยตนเองตามวัยด้วยการลงมือทําสิ่ ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง จะทําให้เด็กมีลกั ษณะที่มุ่งความสําเร็ จสูง มีความพยายามมานะบากบัน่ ไม่ยอม
แพ้ต่ อสิ่ ง ใดง่ ายๆ หรื อที่ เรี ย กว่ามีแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง ซึ่ งเป็ นลัก ษณะที่สําคัญ ของความคิ ด
สร้างสรรค์ ผลจากการศึกษา พบว่า การฝึ กให้เด็กรู้จกั ช่วยตัวเองในช่วงอายุ 2 – 4 ขวบ จะทําให้
เด็กมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ค่อนข้างถาวร การส่ งเสริ มให้เด็กลงมือปฏิบตั ิ กล้าเล่นตามที่ตนคิด และ
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นผลงาน ล้วนช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดของเดอโบโน
นายแพทย์เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) เป็ นชาวสหรัฐอเมริ กา เกิดที่
เมืองมอลตา เป็ นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ ด เคมบริ ดจ์ และฮาวาร์ ด เป็ นผูน้ าํ ในการสอน
เรื่ องการคิด โดยตรง ในแง่ที่การคิดเป็ นทักษะอย่างหนึ่ ง เป็ นผูร้ ิ เริ่ มแนวคิ ดเรื่ อง lateral thinking
หรื อ การคิด นอกกรอบ และเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเทคนิ ค การคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์อย่างเจาะจงให้เป็ นจริ ง
เป็ นจังขึ้นมา โปรแกรมการพัฒนากระบวนการการคิดมีอยูห่ ลายโปรแกรม โปรแกรมที่ได้รับความ
นิยม และใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ก็คือ
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1. แนวคิ ดเกี่ย วกับการคิด แนวตั้งและแนวนอน (Vertical Thinking and Lateral
Thinking) การคิดแนวตั้ง เป็ นการคิดที่เป็ นลําดับต่อเนื่ อง เมื่อได้ขอ้ สรุ ปที่ถูกต้อง ความถูกต้องก็
มาจากความถูกต้องสมบูรณ์ของแต่ละขั้นที่ผ่านมา ส่ วนแนวคิดแนวนอนในแต่ละขั้นของการคิด
อาจไม่ลาํ ดับต่ อเนื่ อง เป็ นการกระโดดข้ามขั้น แก้ปัญ หา ความสําเร็ จบางครั้ งอาจไม่มีเหตุผลที่
สมเหตุสมผลมารองรับ แต่ก็ได้แนวคิดใหม่ๆ (ยุดา รั กไทย และธนิ การต์ มาฆะศิร่านนท์, 2546:
44 – 47)
2. การพัฒนาการคิด โดยใช้เทคนิ คหมวกแห่ งความคิด 6 ใบ (The Six thinking Hats)
เพื่อทําให้เข้าใจง่าย และนําใช้ได้ง่ายขึ้น เป็ นแนวการสอนของ Edwaed De Bono ที่เน้นการสังเกต
จากสีหมวก เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและง่ายต่อการนําไปใช้ ซึ่งมี 6 สี หมวกแต่ละสีเป็ นสัญลักษณ์
เพื่อให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นตามสี ของหมวก (สุ ดตระการ ธนโกเศศ และคณะ, 2545: 24 – 25)
ดังนี้
2.1 หมวกสีขาว เป็ นกลาง ไม่มีอคติ ไม่ลาํ เอียง แทนข้อเท็จจริ ง ข้อมูล ตัวเลข
2.2 หมวกสีแดง แสดงถึงความโกรธ อารมณ์ ความรู้สึก สี แดงให้มุมมองทางด้าน
อารมณ์
2.3 หมวกสี ดาํ มืด มนและจริ งจัง สี ดาํ คื อข้อควรระวัง คําเตือน ชี้ ให้เห็นจุ ดอ่อน
ของความคิดนั้นๆ
2.4 หมวกสีเหลือง ส่องสว่าง ให้ความรู้สึกในทางที่ดี เป็ นมุมมองในแง่ดี
2.5 หมวกสีเขียว แทนสีเขียวของหญ้า ความอุดมสมบูรณ์ หมายถึง ความคิดใหม่ๆ
ที่เป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์
2.6 หมวกสี น้ าํ เงิน แทนสี ทอ้ งฟ้ า เป็ นสี ของการควบคุมกํากับหน้าที่วิธีการต่างๆ
ของกลุ่มให้มีความเป็ นระเบียบ
ดังนั้น เป้ าหมายหลักของหมวก 6 ใบ มี 2 ประการ (นุชจรี ย ์ ชลคุป, 2536: 188) คือ
การทําให้การคิดง่ายลง และเปิ ดโอกาสให้มีการเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งการใช้สีหมวกต่างๆ ไม่จาํ กัดว่า
ต้องใช้หมวกสี ใดก่ อน หรื อต้องเป็ นลําดับขั้น ตอน แต่ ในการฝึ กทัก ษะการคิ ด ที่ มีจุ ด มุ่งหมาย
เฉพาะ การจัดลําดับการใช้หมวกสี ต่ างๆ อาจเป็ นประโยชน์ แต่การคิดโดยทัว่ ไปตามธรรมชาติ
การใช้หมวกสี ใดก่อนหลัง ขึ้นอยู่กบั เรื่ องที่คิด และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ควรพิจารณาใช้ให้
เหมาะกับความต้องการของกลุ่ม (วรรณวิษา เภาวิเศษและคณะ, 2547: 12 – 13)
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การสอนแบบหมวกแห่ งความคิ ดนี้ เดอโบโน ซึ่งเป็ นเจ้าของแนวคิดได้เสนอแนะ
ว่า สามารถสอนได้อายุต่าํ สุด 6 ขวบ ถ้าตํ่ากว่านี้ตอ้ งปรับใช้ ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 14 – 22)
ได้เสนอให้ใช้หมวกเพียง 4 ใบ โดยตัดสี แดงและดําออก เพราะเป็ นการคิดที่ ซบั ซ้อน และสร้าง
ทัศนคติได้ท้ ังบวกและลบไม่เหมาะกับเด็ก ซึ่งต่อมา ปิ ยวรรณ สัน ชุมศรี (2547) ได้น ําไปวิจ ัย
ด้วยการทดลองใช้กบั เด็กอายุ 4 – 5 ขวบ พบว่า สามารถพัฒนาความคิดของเด็กได้
3. การพัฒนาความคิด โดยใช้โปรแกรม CoRT (Cognitive Research Trust) เป็ น
โปรแกรมเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ด (De Bono Edward, 1973) บทเรี ยนของโปรแกรมนี้
ประกอบด้ว ย การพัฒ นาทัก ษะการคิ ด อย่างมี วิจ ารณญาณ ทัก ษะการแก้ปัญ หา ทัก ษะการคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นบทเรี ยนที่ใช้ได้ต้ งั แต่นักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาขึ้นไป เป็ นโปรแกรมที่ประกอบด้วย 6 หน่ วย ได้แก่ CoRT 1 : Breadth CoRT 2:
Organization CoRT 3 : Interaction CoRT 4 : Creativity CoRT 5 : Information and feeling CoRT
6 : Action
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม CoRT (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,
2540: 240)
1. พัฒนาทักษะการคิด ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
2. พัฒนาให้ผเู้ รี ยนตระหนักและมีทกั ษะการคิด โดยการฝึ กปฏิบตั ิอย่างตั้งใจ
3. พัฒนาให้ผเู้ รี ยนเป็ นนักคิด
4. ให้ผเู้ รี ยนใช้ความคิดเป็ นเครื่ องมือ เพื่อใช้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
โปรแกรม CoRT อาจนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยครู เป็ นผูส้ อนเอง ผูเ้ รี ยน
เรี ยนกันเป็ นกลุ่ม อภิปรายในห้องเรี ยน เรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื ออาจใช้เป็ นการบ้านสําหรับผูเ้ รี ยน
(De Bono Edward, 1978: 169) โปรแกรม CoRT มี 6 หน่วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
CoRT 1 Breadth เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาการคิด แบบต่ างๆ เช่ น คิด กว้าง คื อ คิ ด
จุดเด่น จุดด้อย จุดสนใจของสิ่งที่คิด คิดให้ได้องค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับเรื่ องที่คิด คิดไกล
CoRT 2 Organization เป็ นโปรแกรมเพื่อพัฒนาให้ผเู้ รี ยน สามารถจัดระบบการคิด
แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ขั้นแรกเป็ นการปฏิบตั ิ 5 ประการ ซึ่งเป็ นพื้นฐานนําไปสู่การดําเนิ นความคิด
ขั้นที่สอง เป็ นการปฏิบตั ิ 5 ประการ เกี่ยวกับการจัดระบบความคิดทัว่ ๆ ไป
CoRT 3 Interaction เป็ นโปรแกรมเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง การปฏิสัมพันธ์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะนําไปใช้เพื่อการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา เป็ นต้น
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CoRT 4 Creativity เป็ นโปรแกรมที่เน้นให้เห็น ว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์
สามารถเรี ย นรู้ ได้ ปฏิบัติ ได้ ไม่จ าํ เป็ นต้องมีพ รสวรรค์ เป้ าหมายคื อ สามารถผลิ ต สิ่ งใหม่ ใน
โปรแกรมนี้จะเน้นให้ผเู้ รี ยนคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบ
CoRT 5 Information and feeling เป็ นโปรแกรมฝึ กการประเมิน ข้อมูลโดย
การตัดสินด้วยค่านิยมที่ถกู ทาง
CoRT 6 Action เป็ นโปรแกรมที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้นาํ ความคิดสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ น
การใช้กระบวนการคิด ทั้งกระบวนการเริ่ มจากเป้ าหมาย และจบด้วยผลงานที่ได้จากการนําความคิด
ไปลงมือปฏิบตั ิ เป็ นโปรแกรมทบทวนความรู้ที่เรี ยนมาแล้วจาก CoRT 1 ถึง CoRT 5
การนํา CoRT Program ไปใช้
เดอ โบโน (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544 : 67) ได้แนะนําวิธีการใช้โปรแกรม
CoRT ( CoRT 1 – CoRT 6) ไว้ดงั นี้ คือ
1. การฝึ กทักษะการคิดขั้นพื้นฐานให้ใช้ CoRT 1 โดยสามารถฝึ กให้กบั ผูเ้ รี ยนได้
ทุกระดับ โดยไม่จาํ กัดอายุ และความสามารถ
2. การฝึ กความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ใช้ CoRT 1 และตามด้วยการใช้ CoRT 4
3. การฝึ กการคิดเพื่อเป้ าหมายทัว่ ๆ ไป ให้ใช้ CoRT 1, CoRT 4 และ CoRT 5
ตามลําดับ
4. การฝึ กการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีปฏิสมั พันธ์ ให้ใช้ CoRT 1
, CoRT 3 และ CoRT 5 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นการเน้นเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
อย่างมีปฏิสมั พันธ์
5. การฝึ กการคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ และการคิ ด อย่า งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ใ ห้ใ ช้
CoRT 1, CoRT 2 และ CoRT 6 ตามลําดับ เน้นการคิดเพื่อนําไปสู่การทําโครงการ
6. การฝึ กแบบผสมผสาน ให้ใช้ CoRT 1, CoRT 2, CoRT 3, CoRt 4, CoRT 5
และ CoRT 6 ตามลําดับ
โปรแกรมพัฒนากรพบวนการคิด CoRT
โปรแกรม CoRT 1 เป็ นบทเรี ยนเพื่อพัฒนาขั้นพื้น ฐาน ประกอบด้วยแผนต่างๆ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 241 – 242) ดังนี้
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แผนที่ 1 : PMI (plus , minus , interest)
เป็ นโปรแกรมที่ฝึกให้ผเู้ รี ยนค้นหาข้อดี ( P ) ข้อไม่ดี หรื อข้อบกพร่ อง ( M ) และ
ข้อที่น่าสนใจ ( I ) โดยมีเป้ าหมายให้ผเู้ รี ยนคิดกว้าง คิดรอบ คิดลึก และคิดไกล
แผนที่ 2 : CAF (Consider all Factors)
เป็ นแบบเรี ยนฝึ ก ให้ผเู้ รี ย นค้น หาข้อมูลก่อนจะสรุ ป โดยมีเป้ าหมายให้ผเู้ รี ย น
พยายามพิจารณาปัจจัย ตัวแปรต่างๆ ที่เป็ นไปได้ให้มากที่สุดในสถานการณ์ที่พบ
แผนที่ 3 : RULES
ฝี กให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกหัด PMI และ C A F โดย P M I ฝึ กให้หาข้อมูลเพื่อสร้าง
เป็ นหลักการหรื อกฎ ส่วน C A F ฝึ กสร้างหลักการ หรื อกฎ
แผนที่ 4 : C & S (Consequence and Sequence)
เป็ นบทเรี ยน ฝึ กให้ ผู้เ รี ยนคิ ด ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตามมาภายหลัง
การตัดสินใจ ผลกระทบที่ตามมาอาจเป็ นแบบรวดเร็ ว (ภายใน 1 – 5 ปี ) หรื อในเวลาอันสมควร (5 –
25 ปี ) หรื อแบบผลระยะยาว (มากกว่า 25 ปี )
แผนที่ 5 : A G O (Aims, Goals and Objectives)
เป็ นบทเรี ยนให้มีความคิดเกี่ยวกับเป้ าหมาย
แผนที่ 6 : PLANNING
เป็ นแบบเรี ยนเพื่อทบทวนและฝึ ก C & S และ A G O และยํ้ากิจกรรม P M I และ
CAF
แผนที่ 7 : F I P ( First Important Priorities )
เป็ นบทเรี ย น ฝึ กให้ก ําหนดสิ่ งที่ สําคัญ ซึ่ งทัก ษะนี้ ทํา ภายหลังฝึ กทัก ษะต้น ๆ
มาก่อน
แผนที่ 8 : A P C (Alternatives Possibilities and Choices )
เป็ นบทเรี ยนที่สนับสนุน ส่งเสริ ม ให้พิจารณาสิ่ งที่เป็ นไปได้ ซึ่งต้องชัดเจน และ
เป็ นที่พอใจ
แผนที่ 9 : DECISIONS
เป็ นบทเรี ยนเพื่อบททวนและฝึ ก F I P และ A P C รวมทั้งทักษะต้นๆ ที่ฝึกมาแล้ว
แผนที่ 10 : O P V ( Other Point of View )
จาก 10 แผนข้างต้น เป็ นบทเรี ยนที่ฝึกให้ผเู้ รี ยนสนใจ และรับฟังความคิดของผูอ้ ื่น
และพิจารณาความคิดเห็นของตนเอง โดยเน้นความแตกต่างระหว่างความคิดของตนเอง และผูอ้ ื่น
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ในการส่ งเสริ มทัก ษะการคิ ด ให้ก ับเด็ก ปฐมวัย จําเป็ นต้องฝึ กทัก ษะที ละด้า น
เช่นเดียวกับช่างไม้ ที่จะต้องเรี ยนรู้เครื่ องมือแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ และวิธีใช้อย่างไร เช่น ต้องการ
ตัดไม้ก็ตอ้ งใช้เลื่อยในการตัด ดังนั้น ในการฝึ กการคิดก็จ าํ เป็ นต้องมีเครื่ องมือที่ เดอ โบโน (De
Bono Edward, 1992: 55 – 56) เรี ยกว่า เครื่ องมือการคิด (Thinking tools) ในการฝึ กทักษะการคิด
ต้องมีเครื่ องมือสําหรับฝึ กไว้ 7 ชนิด (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547: 51 – 52) ดังนี้
1. CAF (Consider All Factors) เป็ นเครื่ องมือการฝึ กทักษะการคิด ประกอบด้วย
บทเรี ยนฝึ กคิด 60 บทเรี ยน มีจุด ประสงค์เพื่อเปิ ดการรับรู้ ให้กว้างขวาง นั้นคือการแก้ปัญหาใด
หรื อกระทําสิ่งใด ต้องคิดถึงองค์ประกอยต่างๆ รอบด้านที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง การฝึ กใช้ CAF เช่น
ถ้าท่านต้องออกแบบหัวหน้าคนใหม่ จะต้องนึกถึงองค์ประกอบใดบ้าง
2. APC (Alternatives, Possibilities, Choices) เป็ นเครื่ องมือที่ฝึกให้คิดถึงตัวเลือก
หรื อความเป็ นไปได้ในด้านต่างๆ ไม่จาํ กัดเฉพาะกรณี ใดกรณี หนึ่ ง ทําให้คิดแคบ ตัวอย่างการใช้
APC เช่น ถ้ามีโรคหนึ่งทําให้คนหูหนวกหมด ให้คิดซิว่าเราจะสื่อสารกับคนอื่นอย่างไร
3. OPV (Other People’s View) เป็ นเครื่ องมือที่บอกให้คิดถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น
ทั้งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว และทั้งในแง่โต้แย้ง ตัวอย่างเช่น มีต ้นไม้ใหญ่ส่วนมากอยู่
หน้าบ้านแล้วมัน โตขึ้ นโตขึ้ น จนบังแสงที่ จะเข้าบ้านหมด คิ ด ว่าคนอื่น จะคิด อย่างไร และอยู่มา
วันหนึ่งมีพายุหนักพัดต้นไม้ลม้ ทับบ้านท่าน คิดว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไร
ค่านิยม (value) เป็ นเครื่ องช่วยทําให้ตรรกะ (logic) สอดคล้องกับชีวิตจริ งของ
คน เพราะไม่มีเหตุผลใดถูก ใช่เสมอ แต่สิ่งถูก ใช่ จะผสมเอาค่านิ ยมของคนหรื อสังคมเข้าไปด้วย
ตัวอย่างเช่น เด็กชอบดูโทรทัศน์มาก แม่บอกว่า “หนูดูโทรทัศน์มากเกิน ไปแล้ว” ค่านิ ยมใดที่มา
มีส่วนให้แม่พดู เช่นนั้น
4. C & S (Consequence and Special) เป็ นเครื่ องมือสําหรับคิดถึงอนาคต และ
การประเมินผลที่จะเกิดตามมา การคิดแบบ C & S จะสัมพันธ์กบั CAF และ OPV การคิดนี้ จะทํา
ให้ผคู้ ิด มองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และผลกระทบที่จะเกิด ตัวอย่างเช่น อะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามีวิธี
สอนให้สุนขั พูดได้ ให้คิดทั้งระยะสั้น และระยะยาว
5. PMI (Plus, Minus and Interesting) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้คิดถึงสิ่ งที่เกิน สิ่ ง
ที่ข าด และสิ่ งที่น่ าสนใจ เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือตรวจสอบในแนวกว้าง สําหรับนัก คิ ดที่ จะได้
มองเห็ น ว่า คิ ด เกิ น คิ ด ขาด หรื อลืมจุ ด สนใจใดไปบ้าง ตัว อย่างเช่ น หลายประเทศมีผสู้ ู งอายุ
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เพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงมีผแู้ นะนําว่า น่ าจะมีตวั แทนพรรคการเมืองอายุเกินหกสิ บปี ข้อเสนอแนะนี้
เป็ นอย่างไร
6. AGO (Aims, Goal and Objectives) เป็ นเครื่ องมือพัฒนาทักษะการคิดที่เน้น
การคิ ดถึงเป้ าหมาย และจุ ดประสงค์ทุก ขณะจิต ว่ากําลังทําอะไร ตัวอย่างเช่ น มีรถ 3 คัน วิ่งมา
ชนกันที่สี่แยก ถ้าท่านเป็ นตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุ ท่านจะคิดถึงอะไรบ้าง
เป้ าหมาย จุดประสงค์ ซึ่ งจะช่ว ยในการคิด มีประเด็น การคิด ที่ประจักษ์ จาก
การคิด 4 วิธี
- การค้นหา คือ การมองไปรอบๆ ด้วยการหาความรู้ เพิ่ม และการดูสาระที่
เกี่ยวข้อง
- การเลือกหา เป็ นการค้นแนวทางใหม่ๆ
- การเรี ยก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
- การจัดระเบียบ สําหรับจะวางแผนพื้นฐานความคิด
- การตรวจสอบเป็ นการดูว่าผิดหรื อถูก
ตัวอย่างเช่น นักออกแบบ กําลังออกแบบถ้ว ยกาแฟใหม่ คิด ว่านักออกแบบ
จะเน้นอะไรเกี่ยวกับถ้วยกาแฟ เช่น อาจจะเน้นที่มือถือถ้วย เป็ นต้น
7. FIP (First Important Priorities) เป็ นการคิดถึงสิ่งที่สาํ คัญที่สุด เป็ นอันดับแรก
บางครั้งสิ่ งที่คิ ดทุก อย่างสําคัญหมด แต่สิ่งที่สําคัญเป็ นสิ่ งแรกคืออะไร FIP สัมพันธ์โ ดยตรงกับ
AGO ในการค้นหาสิ่ งสําคัญที่ สุดอันดับแรกนั้น เราอาจคิด ถึงปั จจัย ที่เกี่ ยวข้องในหลายๆ ปั จจัย
เพื่อจะช่ วยบอกให้เรารู้ ว่า ได้คิดถึงสิ่ งที่จาํ เป็ นที่สุดแล้วหรื อยัง ตัวอย่างเช่ น ถ้าเราต้องการเลือก
ครู อนุบาลที่ดีที่สุด คุณสมบัติ 3 อันดับแรกที่ตอ้ งมี คืออะไร
เครื่ อ งมื อการคิ ด ที่ ก ล่า วมาแล้ว ข้า งต้น สามารถแยกใช้ไ ด้อ ย่า งอิ สระ เพราะ
เครื่ องมือแต่ละตัวสามารถอยู่ได้ดว้ ยตัวของมันเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งโครงสร้างใดๆ เดอ โบโน (De
Bono Edward, 1992: 142) กล่าวว่า เด็ก บางคนจําเครื่ องมือเหล่านี้ ได้เพียงหนึ่ ง หรื อสองอย่าง
เท่านั้นก็นบั ว่าเป็ นประโยชน์เพียงพอแล้ว มานน เธียรประสิทธิ์ (2545: 1) กล่าวเสริ มอีกว่า การฝึ ก
ให้เด็กได้รู้จกั และมีประสบการณ์ในการนําเครื่ องมือการคิดมาใช้ทีละอย่างเป็ นระบบ เปรี ยบดัง
ช่างใช้เครื่ องมือ แต่ประสบการณ์ในการนําเครื่ องมือการคิดมาใช้ทีละอย่างอย่างเป็ นระบบ เปรี ยบ
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ดังช่ างใช้เครื่ องมือแต่ละอย่างสลับกันไปมา จนกระทั่งงานสําเร็ จเสร็ จ สิ้ น ลงไป จะเห็ น ได้ว่า
การคิดได้กลายสภาพเป็ นลําดับขั้นของการใช้เครื่ องมือการคิ ดโดยปริ ยาย ซึ่งทําให้การคิดกลาย
เป็ นทักษะ ซึ่งสอนได้โดยตรง และสามารถพัฒนาให้เกิดความชํานาญได้
. กระบวนการของความคิดสร้ างสรรค์
สุวิทย์ มูลคํา (2547: 24 – 25) ได้ศึกษาแนวความคิดของนักการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น
แล้วนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 6 ทดสอบความคิด
ขั้นที่ 5 ความคิดกระจ่างชัด
ขั้นที่ 4 ฟูมฟักความคิด
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์
ขั้นที่ 2 เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 ค้นพบปัญหา

ภาพที่ 11 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ค้ นพบปั ญหา เป็ นขั้นเริ่ มต้นตั้งแต่รู้สึกกังวลใจ มีความสับสนเกิดขึ้นในใจ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ค้นหาสาเหตุดงั กล่าวเกิดจากปั ญหาอะไร เช่น สนใจนโยบายของรัฐบาล
ที่จะทําให้ครัวไทย กลายเป็ นครัวโลก อาหารที่ต่างชาตินิยมรับประทาน คือ ต้มยํา ปั ญหาอยู่ที่ว่า
จะส่ งต้มยําไทยไปขายทั่วโลกได้อย่างไร เพราะต้มยําต้องปรุ งสด และต้องรั บประทานร้อน ๆ
จึงจะอร่ อย
ขั้นที่ 2 เตรียมการและรวบรวมข้ อมูล เป็ นขั้นเตรี ยมการของผูค้ ิด ที่จะศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและเตรี ยมข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นข้อเท็จจริ งของเรื่ องที่คน้ พบปัญหา เพื่อใช้ในการคิดแก้ปัญหา
เช่ น ปั ญ หาจะส่ ง ต้ม ยํา ไปขายทั่ว โลกได้อ ย่า งไร จึ ง ศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การผลิ ต
การจําหน่าย การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
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ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ เมื่อได้ขอ้ มูลจากขั้นที่ 2 จะเป็ นขั้นพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การผลิตต้มยําผลิตได้ดว้ ยวิธีใดบ้าง การจําหน่ าย การขนส่ ง การบรรจุ
หีบห่อ แยกแยะรายละเอียด แล้ววิเคราะห์ใช้เหตุผลในการพิจารณา
ขั้นที่ 4 ฟูมฟักความคิด เป็ นขั้นที่อยู่ในความวุ่นวายของข้อมูลต่างๆ ที่ได้ทาํ ทั้งเก่ า
และใหม่ ปราศจากความเป็ นระเบี ยบเรี ย บร้อย ยังกระจัดกระจาย ไม่สามารถขมวดความคิ ดได้
จึงจําเป็ นต้องมีสมาธิ ทําจิตใจให้ว่าง รอโอกาสให้ความคิดแวบขึ้นมา เช่น วิเคราะห์ขอ้ มูลการทํา
ต้มยําอย่างละเอียด ทุกแง่ทุกมุม เมื่อยังคิดแก้ปัญหาการส่ งต้มยําไปขายทัว่ โลกไม่ได้ ก็ทาํ จิตให้
ปล่อยวางระยะหนึ่ง เพื่อพักจิต และรอโอกาสที่จะคิด
ขั้นที่ 5 ความคิดกระจ่างชัด เป็ นขั้นตอนของความคิดสับสน กระจัดกระจาย วุ่นวาย
ได้ผา่ นการเรี ยบเรี ยง เชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน มีความกระจ่างชัด และมองเห็นภาพเกิด
ขึ้นในใจ ความคิดแวบขึ้นมา หรื อยูรีกา้ คิดได้แล้ว มาม่า ยํายํา บะหมี่ยงั บรรจุถุงไปขายได้ทวั่ โลก
ถ้าเราผลิตต้มยํากระป๋ องไปขายทัว่ โลกน่ าจะทําได้ และมีความเป็ นไปได้สูง แต่อย่างไรก็ดี ขั้นนี้
ยังไม่เกิดความเชื่อมัน่ ของสิ่งที่คิดได้
ขั้ น ที่ ทดสอบความคิด เป็ นขั้น ที่ น ํา ความคิ ด ที่ ไ ด้ข องขั้น ที่ 5 ที่ ย ัง ไม่ ม ั่น ใจ
ไปพิสูจน์ให้เห็นจริ ง และถูกต้อง เช่น ทดสอบผลิตต้มยํากระป๋ องได้หรื อไม่ ทําอย่างไร เป็ นไป
ตามที่ เราคิด ไว้หรื อไม่ หากเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้ เช่ น ผลิต ต้มยํากระป๋ องแห้ง แค่เติ ม
นํ้าร้อนก็ทานได้ โดยคงรสชาติและคุณภาพไว้เหมือนเดิม สะดวกในการขนส่ง นํ้าหนักเบา ส่ งไป
ขายได้ทวั่ โลก
ฮัทชิสัน (Hutchison, 1949: 42 – 44) กล่าวถึง กระบวนการคิ ด สร้ างสรรค์ ไว้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการหยัง่ รู้ (Intuition) ซึ่งมีข้นั ตอนของการคิด ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยม (The Stage of Preparation) เป็ นการรวบรวมประสบการณ์เก่าๆ มาลอง
ผิดลองถูก และตั้งสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหา
2. ขั้นคิดแก้ปัญหา (The Stage of Frustation) เป็ นระยะที่เกิดความกระวนกระวายใจ
เกิดความรู้สึกเครี ยด อันเนื่องมาจากครุ่ นคิดแก้ปัญหา แต่ยงั คิดไม่ตก
3. ขั้นเกิดความคิด (The Period of Moment of Insight) เป็ นระยะที่เกิดแนวคิดแวบ
ขึ้นมาในสมอง คิดคําตอบได้ออกมาในทันทีทนั ใด
4. ขั้น พิ สู จ น์ (The Stage of Verification) เป็ นระยะเวลาของการตรวจสอบ
ประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าคําตอบที่ได้ถกู ต้องหรื อไม่

124
วอลลาส (Wallas, 1962: 36) ได้แบ่งกระบวนการคิดสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 ขั้น คือ
1. ขั้นเตรี ยม (Period of Perparation) เป็ นขั้นที่พยายามรวบรวมข้อเท็จจริ ง เรื่ องราว
และแนวคิดต่างๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน เพื่อหาความกระจ่างของปั ญหา ประเมินผลถึงวิธีการที่จะใช้
แก้ปัญหา
2. ขั้นเพาะความรู้ (Period of Incubation) ระยะนี้ ผคู้ ิด ต้องใช้ความคิ ดอย่างหนัก
เพื่อนําความรู้ที่รวบรวมไว้แต่แรก เข้าประสมกลมกลืนเข้าเป็ นร่ องรอย และครุ่ นคิดอยู่น้ ัน จิตใต้
สํานึก (Unconscious Mind) ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
3. ขั้นเกิดความคิด ( Period of Illumination ) เป็ นระยะที่เกิดการหยัง่ รู้ ตระหนักถึง
คําตอบที่สาํ คัญและจําเป็ นสําหรับการแก้ปัญหานั้น
4. ขั้นพิสูจน์ (Period of Verification) เป็ นการเก็บรวบรวมความรู้ที่ได้จากการหยัง่ รู้
แล้วทดสอบว่าสิ่งนั้นสามารถแก้ปัญหาได้หรื อไม่ และสรุ ปเป็ นเกณฑ์ต่อไป
ทอแรนซ์ (วีณา ประชากูล, 2547: 33; อ้างอิงจาก Torrance, 1965: 121 – 124) กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ซึ่งแบ่งเป็ นขั้น ดังนี้
1. ขั้นค้นพบความจริ ง (Fact Finding) ขั้นเริ่ มตั้งแต่เกิดความกังวลใจ มีความสับสน
วุ่นวายเกิดขึ้นในใจ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็ นอะไร จากจุดนี้ พยายามตั้งสติ และพิจารณาดูว่า
ความยุง่ ยาก สับสนวุ่นวาย หรื อสิ่งที่ทาํ ให้เกิดความกังวลใจนั้นคืออะไร
2. ขั้นค้นพบปัญหา (Problem Finding) เมื่อพิจารณาโดยรอบครอบแล้ว จึงสรุ ปได้ว่า
ความกังวลใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนั้น ก็คือ การมีปัญหาเกิดขั้นนั้นเอง
3. ขั้นสมมติฐาน (Idea Finding) เมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะพยายามคิดตั้งสมมติฐาน
ขึ้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป
4. ขั้น ค้น พบคําตอบ (Solution Finding) ขั้น วิเคราะห์ข ้อมูล และพบคํา ตอบจาก
การทดสอบสมมติฐานในขั้นที่ 3
5. ขั้นยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance Finding) ขั้นนี้จะเป็ นการยอมรับคําตอบ
ที่ ได้จ ากการพิสู จ น์ อัน นํา ไปสู่ ห นทางที่ จ ะทําให้เกิ ด แนวคิ ด หรื อ สิ่ งใหม่ต่ อ ไป เรี ย กว่า New
Challenge
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กิลฟอร์ ด (กรมวิชาการ, 2535: 8 – 9; อ้างอิงจาก Guiford, 1967) กล่าวว่า คนที่ มี
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีความฉับไวที่จะรับรู้ปัญหา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆ
และปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน ซึ่งมีวิธีคิดเป็ นลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรู้และการเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเข้าใจ
สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมของข้อมูลต่างๆ
ที่ได้เรี ยนรู้มา และสามารถระลึกออกมาได้ตามที่ตอ้ งการ
3. การคิดออกแบบเอกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมอง
ในการให้การตอบสนองได้หลายๆ อย่างจากสิ่งเร้าที่กาํ หนดให้ โดยไม่จาํ กัดจํานวนคําตอบ
4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองใน
การให้การตอบสนองที่ถกู ต้อง และดีที่สุดจากข้อมูลที่กาํ หนดให้
5. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการตัดสิ นข้อมูล
ที่กาํ หนดให้ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ เดวิส (กรมวิชาการ, ม.ป.ป.: 11 - -12 ; อ้างอิงจาก Davis, 1973.
Psychology of Problem Solving) ได้กล่าวถึง กระบวนการเกิดที่เรี ยกว่า กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ ซึ่ งกระบวนการนี้ จะเริ่ มต้น ด้ว ยการมี ปัญ หาที่ รี ย กว่ า ความยุ่ง เหยิง (Mess)
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็ นขั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การค้น หาความจริ ง (Fact finding) ในขั้นนี้ เมื่อเกิด ปั ญหาความวิตกกังวลก็
ต้องพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทําให้ทราบว่าปัญหานั้นคืออะไร
ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา ( Problem finding) เมื่อได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัญหาแล้ว ในขั้นนี้
จะพิจารณาถึงต้นเหตุ และแนวทางที่เป็ นไปได้ โดยคิดถึงความเป็ นไปได้หลายๆ แนวทางให้ได้
มากที่ สุด จากนั้น นําแนวทางทั้งหมดมาคัด เลือกหาแนวทางที่ เหมาะสมที่ สุด เพีย ง 1 หรื อ 2
แนวทาง แล้วตั้งเป็ นประเด็นปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไป
ขั้นที่ 3 การค้นหาความคิด (Idea finding) เมื่อได้ประเด็นปั ญหาแล้ว ในขั้นนี้ จะเป็ น
การระดมความคิ ดเพื่อหาวิธีก าร ที่ จะแก้ปัญหาตามประเด็นที่ ต้ งั ไว้ออกมาให้ได้มากที่สุดอย่าง
อิสระ โดยยังไม่มีการประเมินความเหมาะสมในขั้นนี้
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ขั้นที่ 4 การค้นหาคําตอบ (Solution Finding) ในขั้นนี้ เป็ นขั้น ตอนของการพิจ ารณา
คัดเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยการเริ่ มจากการหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม แล้วนําหลักเกณฑ์น้ ันไป
พิจารณาคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ขั้น ที่ 5 การค้นหาคําตอบที่ เป็ นที่ ยอมรับ (Acceptance finding) ขั้น ตอนนี้ จะเป็ น
การนําเอากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปใช้ได้จริ ง รวมทั้ง การเผยแพร่ ความคิด
นั้นให้ผอู้ ื่นลองปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ กล่าวได้ว่า กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เป็ น
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่ มจากการรับรู้ถึงปั ญหา มองเห็นและเข้าใจปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ น แล้วใช้ค วามคิด ในการแก้ปัญหา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่า ในการทดสอบสมมติฐานค้นพบคําตอบอันเป็ นที่ยอมรับ และสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริ ง
สรุ ปได้ว่า กระบวนการทางความคิด สร้ างสรรค์เป็ นการคิด อย่างเป็ นขั้น เป็ นตอน
เพื่ อ ไปสู่ จุ ด มุ่ งหมาย โดยเริ่ มจากการค้น พบปั ญ หา พร้ อ มทั้ง มี ก ารวิเ คราะห์ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน และผลที่ได้รับคือคําตอบ การค้นพบสิ่ งใหม่ๆนําไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านกระบวนการของความคิ ดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็ นผลงานต่างๆ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
7. ทักษะการคิดที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
มีก ารศึก ษาถึงทัก ษะทางการคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ จ ะส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด
สร้างสรรค์ผลการศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่
สแตนิช (ดิลก ดิลกานนท์, 2534: 31; อ้างอิงจาก Stanish, 1988: 19 – 21) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญ และลัก ษณะของสิ่ งที่ เอื้อต่ อการส่ งเสริ มความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง
นัก เรี ยน โดยกํา หนดทักษะพื้นฐานที่ จาํ เป็ นต่ อการส่ งเสริ มความสามารถในการคิด สร้ างสรรค์
ได้ดงั นี้
1. การจิ นตนาการทางภาพและภาษา (Visual and Semantic Imagery) ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ด ้า นนี้ มีองค์ประกอบของกระบวนการทางสร้ า งสรรค์ และเป็ นส่ ว นประกอบของ
จิตสํานึกแห่งการสร้างสรรค์ (Creative mind) ด้วย โดยเฉพาะในสภาวะสังคมปั จจุบนั ซึ่งเต็มไป
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ด้วยข้อมูลข่าวสาร ก็ยง่ิ มีความจําเป็ น นักเรี ยนต้องมีความสามารถในการรับรู้ และจินตนาการใน
ข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างถูกต้อง
2. การต่อเติมเสริ มแต่ ง (Embellishment or Elaboration) ซึ่งเป็ นกระบวนการของ
ความรู้สึกโดยสัญชาติญาณ (Intuitive Process) ผูท้ ี่มีความสามารถทางสร้างสรรค์อย่างสูงเท่านั้น
ที่จะแยกแยะความแตกต่างของการต่อเติม สร้างแต่ง สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างมีคุณภาพ
3. การโยงความสัมพัน ธ์และการอุปมาอุปไมย (Associations and Analogies) เป็ น
ความสามารถในการคิ ด เชื่ อ มโยงเหตุ ก ารณ์ หรื อปรากฏการณ์ ต่ างๆ ที่ จ ะประสมเข้าด้ว ยกัน
สามารถที่จะดัดแปลงสิ่ งที่มีอยู่แล้ว ให้เป็ นสิ่ งใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งความสามารถนี้
เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของความสามารถทางสร้างสรรค์ของบุคคล
อัลบาโน (Alabano, 1987: Abstract)ได้ทาํ การทดลองฝึ กความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้
สมมติฐานว่า ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยทักษะทางสมอง 4 ประการ คือ
1. ทักษะด้านจินตนาการ (Imagery)
2. ทักษะด้านอุปมาอุปมัย (Analogy)
3. ทักษะด้านเชื่อมโยงความสัมพันธ์
4. ทักษะการเปลี่ยนแปลงรู ป
ได้ทดลองฝึ กทัก ษะ 4 ประการนี้ กับกลุ่มตัวอย่าง ทหารสังกัดหน่ วยสื่ อสารอีเล็ค
ทรอนิ คในรัฐนิ วเจอร์ ซี สหรัฐอเมริ กา (U.S. Army Communication - Electronics Command)
จํานวน 66 คน ใช้เวลาในการฝึ ก 20 ชัว่ โมง โดยใช้แบบความคิ ดสร้างสรรค์ของ ทอร์ แรนซ์ ทั้ง
ฉบับ รู ปภาพและภาษา เป็ นเครื่ องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ ผลการทดลองสรุ ปว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นในด้านความคล่อง ความยืดหยุน่ และความริ เริ่ ม
นอกจากนี้ อัลเบรชท์ (Albrecht, 1980: 13 – 14) ได้กล่าวถึง การคิดอย่างมีคุณภาพ
ของมนุษย์ว่า ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดตัดสิ นใจ ซึ่งการคิด
อย่างมีคุณภาพนี้ ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานทางการคิด 10 ประการ คือ
1. ความตั้งใจ (Concentration)
2. การสังเกต (Observation)
3. การจํา (Memory)
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4. การใช้เหตุผล (Logical Reasoning)
5. การสรุ ปอ้างอิง (Inferences)
6. การตั้งสมมติฐาน (Forming Hypotheses)
7. การกําหนดทางเลือก (Generating Options)
8. การโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด (Making Association between Ideas)
9. การกําหนดรู ปแบบ (Recognizing Options)
10. การรับรู้และมิติสมั พันธ์ (Spatial and Kinesthetic Perception)
การฝึ กคิ ดอย่างมีคุณภาพ ตามแนวคิดของ อัลเบรชท์ ก็คื อ การฝึ กทักษะพื้นฐาน 10
ประการนั้นเอง
สรุ ปได้ว่า การคิดที่ส่งเสริ มความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดอย่างมี
คุณภาพ รู้จกั คิดแก้ปัญ หา และตัดสิ นใจในการกระทําสิ่ งต่างๆ ต้องมีทกั ษะพื้นฐานที่สําคัญ คื อ
ทักษะด้านการคิดและจินตนาการ ด้านอุปมาอุปไมย ด้านโยงความสัมพันธ์ ด้านการเปลี่ยนแปลง
รู ป ด้านการรับรู้และมิติสมั พันธ์ ด้านการสังเกต การจําและการให้เหตุผล เป็ นต้น
8. คุณลักษณะของบุคคลที่มคี วามคิดสร้ างสรรค์
แนวคิ ด และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ย วกับลัก ษณะของบุ ค คลที่ มีความคิ ด สร้ างสรรค์ข อง
นักจิตวิทยา และผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ได้ศึกษาถึงคุณลักษณะของบุคคลที่
มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
ตารางที่ 16 ผลการศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ของนักจิตวิทยาและผูเ้ ชี่ยวชาญ
นักจิตวิทยา/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
ทอร์แรนซ์ ( Torrance,1962) 1. มีความอยากรู้อยากเห็น
2. มีความยืดหยุน่
3. มีความไวต่อปัญหา
4. กําหนดนิยามใหม่
5. มีความเชื่อมัน่ ในตน
6. มีความคิดริ เริ่ ม
7. มีความหยัง่ รู้
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ตารางที่ 16 ผลการศึกษาลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ของนักจิตวิทยา และผูเ้ ชี่ยวชาญ
(ต่อ)
นักจิตวิทยา/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาสโลว์ (อารี พันธ์มณี ,
2545:14 ; อ้างอิงจาก
Maslow, 1953)
แกริ สนั (อารี พันธ์มณี ,
2545: 18 ; อ้างอิงจาก
Garison, 1954)

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
1. มีความเป็ นตัวของตัวเอง
2. ไม่ขลาดกลัวต่อสิ่งที่ยงั ไม่ทราบต่อสิ่งลึกลับ
3. พอใจและตื่นเต้นที่จะเผชิญในสิ่งลึกลับ
1. เป็ นคนที่สนใจปัญหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่กลัวต่อปัญหา
2. เป็ นคนมีความสนใจกว้างขวาง
3. เป็ นคนชอบคิดหาหนทางแก้ปัญหาไว้หลายๆ ทาง
4. เป็ นคนมีสุขภาพสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี
5. เป็ นคนที่ยอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
1. มีความรู้สึกไวต่อปัญหา
กิลฟอร์ด (กรมวิชาการ,
2. สามารถที่จะผลิตแนวคิดใหม่ๆ หรื อวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ
2534: 14; อ้างอิงจาก
3. มีความยืดหยุน่ ในการแก้ปัญหา
Guilford, 1967)
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวความคิด
ที่ซบั ซ้อน
1. เป็ นคนที่มีความอิสระ
เวลซ์เลอร์ (ประสาท
2. มีความสามารถแก้ปัญหา
อิศรปรี ดา, 2547: 143;
อ้างอิงจาก Gilmore, 1974) 3. มีความคล่องแคล่วยืดหยุน่
4. เป็ นคนใจกว้างในการรับประสบการณ์ต่าง ๆ
รุ่ งศิริ เข้มตระกูล (2548: 23) 1. มีบุคลิกภาพเข้มแข็ง เชื่อมัน่ ในตนเอง
2. มีสมาธิดี ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหากล้าเสี่ยง
3. เป็ นผูม้ ีความแปลกแตกต่างจากคนอื่นทัว่ ไป
4. อยากรู้ อยากเห็น
5. เป็ นผูม้ ีความรู้สึกไวต่อปัญหา
6. มีประสบการณ์กว้างขวาง
7. ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
8. ชอบอิสระ
9. มีจินตนาการสูง
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นิยาม และกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ ทอแรนซ์ คล้ายกับ
การคิ ด แก้ปัญ หาในส่ ว นของแบบวัด ใช้วิธีก ารวัด ในลัก ษณะของการคิ ด อเนกนัย และมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาโดยการเชื่อมโยงความคิด แนวคิด และเทคนิ ค การพัฒ นาความคิด สร้างสรรค์ของ
ทอแรนซ์ ได้เป็ นแนวคิดที่สาํ คัญที่มีผนู้ าํ มาใช้ในการวิจยั อย่างแพร่ หลาย
9. ลักษณะของผลผลิตสร้ างสรรค์ ( reative Product)
ลัก ษณะของผลผลิต นั้น โดยเนื้ อแท้เป็ นโครงสร้ าง หรื อรู ปแบบของความคิด ที่ ได้
แสดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็ นอิสระต่ อความคิด หรื อสิ่ งของที่ ผลิตขึ้ น ซึ่งเป็ นไปได้ท้ ัง
รู ปธรรมและนามธรรม
นิวเวลล์ ชอว์ และซิมป์ สัน (Newell, show and Simpson, 1963) ได้พิจารณาผลผลิตอัน
ใดอันหนึ่ง ที่จดั เป็ นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. เป็ นผลผลิตที่แปลงใหม่ และมีค่าต่อผูค้ ิดสังคม และวัฒนธรรม
2. เป็ นผลผลิต ที่ไม่เป็ นไปตามปรากฏการณ์นิ ยมในเชิงที่ว่ามีการคิ ดดัด แปลง หรื อ
ยกเลิกผลผลิต หรื อความคิดที่เคยยอมรับกันมาก่อน
3. เป็ นผลผลิตซึ่ งได้รั บจากการกระตุ ้นอย่าสูงและมัน่ คง ด้ว ยระยะยาว หรื อความ
พยายามอย่างสูง
4. เป็ นผลผลิตที่ได้จากการประมวลปัญหา ซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครื อ และไม่ชดั เจน
สําหรับเรื่ องคุณภาพของผลผลิตสร้างสรรค์น้ ัน เทเลอร์ (Tayler, 1964) ได้ให้ขอ้ คิด
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของคนว่า ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นขั้นสูงสุ ดยอด หรื อการค้นคว้าประดิษฐ์
ของใหม่ข้ ึนมาเสมอไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรค์อาจจะอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่ งต่อไปนี้ โดยแบ่ง
ผลผลิตสร้างสรรค์ไว้เป็ นขั้นๆ ดังนี้
1. การแสดงออกอย่างอิสระ ในขั้นนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยความคิดริ เริ่ ม และทักษะขั้น
สูงแต่อย่างใด เป็ นเพียงแต่กล้าแสดงออกอย่างอิสระ
2. ผลิตงานออกมาโดยที่งานนั้นอาศัยบางประการ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสิ่งใหม่
3. ขั้นสร้างสรรค์เป็ นขั้นที่แสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคล ไม่ได้ลอกเลียนมาจากใคร
แม้ว่างานนั้นอาจจะมีคนอื่นคิดเอาไว้แล้วก็ตาม
4. ขั้นคิ ดประดิษ ฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็ นขั้นที่ สามารถคิด ประดิ ษฐ์ส่ิ งใหม่ข้ ึ น โดย
ไม่ซ้ าํ แบบใคร
5. เป็ นขั้นการพัฒนาผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6. เป็ นขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุ ด สามารถคิ ดสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมขั้นสูงได้ เช่ น
ชาร์ลส์ ดาร์วิน คิดค้นทฤษฎีวิวฒั นาการ ไอน์สไตน์ คิดทฤษฎีสมั พันธภาพขึ้น เป็ นต้น
10. การประเมินผลความคิดสร้ างสรรค์
การประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางใน
การส่งเสริ มพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนให้เจริ ญถึงขีดสูงสุด และยังเป็ นข้อมูลในการจัด
โปรแกรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรมอีกด้วยนักจิตวิทยา และนักการศึกษาให้ความสนใจใน
เรื่ องการวัดความคิดสร้างสรรค์ได้ศึกษาและพัฒนามาเป็ นลําดับ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้ (อารี พันธ์มณี ,
2545: 207 – 232)
1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์
จะวัดความคิด จินตนาการของนักเรี ยน จากพฤติกรรมการเล่น และการทํากิจกรรม
2. การวาดภาพ หมายถึง การให้นกั เรี ยนวาดภาพจากสิ่งเร้าที่กาํ หนด เป็ นการถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็ นรู ปธรรม และสามารถสื่ อความได้ สิ่ งเร้าที่กาํ หนด ให้ผเู้ รี ยนอาจ
เป็ นวงกลม สี่เหลี่ยม
3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้นักเรี ยนดูภาพรอยหยดหมึก แล้วคิดตอบจากภาพ
ที่ผเู้ รี ยนเห็น
4. การเขียนเรี ยงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้นักเรี ยนเขียนเรี ยงความจาก
หัวข้อที่กาํ หนดให้ และการประเมินจากงานศิลปะของผูเ้ รี ยน
5. แบบทดสอบ หมายถึง การให้ผเู้ รี ยนทําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน
มีท้ ัง ภาษาเป็ นสื่ อ และที่ ใ ช้ภ าพเป็ นสื่ อ เพื่อ เร้ าให้นัก เรี ยนแสดงความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละมี
การกําหนดเวลาด้วย
มิติการประเมินความคิดสร้างสรรค์
ฮารอลด์ เฮช แอนเดอสัน (Harold H. Anderson, 1959: 236-244) ได้เสนอมิติที่ควร
นํามาพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ใน 3 มิติ ได้แก่
1. ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Characteristic of the Creative Person)
ซึ่ง แอนเดอสัน ได้สรุ ปไว้ในหลายลักษณะ เช่น ชอบผจญภัย ความมุ่งมัน่ กล้าแสดงความคิดเห็น
เปิ ดใจกว้างสําหรับประสบการณ์ใหม่ๆ
2. กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) โดยส่ วนใหญ่มกั ให้ความ
สนใจในผลงาน จนมองข้ามกระบวนการในการคิดประดิษฐ์ผลงาน
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3. ผลผลิต ของความคิ ดสร้างสรรค์ (Creative Production) แอนเดอสัน ได้เสนอว่า
หากปราศจากกระบวนการก็จะไม่มีผลงาน ถ้าปราศจากงาน หรื อหลักฐานของการกระทํา หรื อ
ผลสําเร็ จ ก็อาจเป็ นเพียงความเพ้อฝั น ทั้งกระบวนการ และผลงานจึ งมีค วามสําคัญประกอบกัน
ทั้งหมด
11. การวัดความคิดสร้ างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ
เจลเลน และเออร์ บาน(Jellen and Urban,1989: 78-86) ได้สร้ างแบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ซึ่ง
สร้ า งขึ้ นตามคํา นิ ย ามว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การคิ ด อย่ า งมี ส าระเชิ ง นวัต กรรม
มีจิ น ตนาการ และความคิ ด เนกนัย ซึ่ งรวมถึ งความคิ ด คล่อ งแคล่ว (fluency) การคิ ด ยืด หยุ่น
(flexibility) คิดริ เริ่ ม 9 (originality) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) ความกล้าเสี่ ยง (risk-taking)
และ อารมณ์ ข ัน (humor) โดยลัก ษณะของแบบทดสอบนี้ จะกํา หนดให้ ผูเ้ ข้า สอบแสดง
ความสามารถในการคิดอย่างมีสาระ ด้วยการต่อเติมภาพที่กาํ หนดให้ ซึ่งเป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 5x5 นิ้ว ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้จะมีภาพเส้น และจุดอยู่ 5 แห่ งและอยู่นอกกรอบอีก 1 แห่ ง
แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั กับกลุ่มเป้ าหมายได้ทุกวัย
ความพึงพอใจ
1. ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ นความรู้สึก (feeling) ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับในสิ่ งที่ตนเองต้องการ ได้รับความสําเร็ จตาม
ความมุ่งหมาย หรื อเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตนเองต้องการ ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย หรื อองค์ประกอบที่ต่างกันแล้วแต่บุคคล
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เป็ นการยอมรับ ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกที่ยินดี
กับการปฏิบตั ิงาน ทั้งการให้บริ การและการรับบริ การในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบใจซึ่งช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นจาการที่บุคคลนั้น ได้เข้าไป
เกี่ยวกับกับการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในเชิงประเมินค่า และก็ได้รับการตอบสนองในความต้องการ
เป็ นความรู้ สึก ในทางบวก แล้ว ทําให้เกิ ด ความเป็ นสุ ข และสามารถเพิ่มขึ้ น หรื อลดลงไปตาม
สภาพการณ์
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นอกจากนี้ มอร์ สและ แอปเปิ ลไวท์ ( Morse, 1995: 27 , Applewhite, 1965: 49 อ้างถึง
ใน ศุภศิริ โสมาเกตุ, 2544: 48) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกส่ วนตัวของ
บุ ค คลที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่อบุ ค คลมีค วามต้องการในสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งมาก จะเกิ ด ปฏิกิ ริ ยาเรี ย กร้ อง หาวิธี
ตอบสนองเพื่อให้ลดความเครี ยดลง
จากความหมายของ ความพึงพอใจ ดังกล่าว สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิด หรื อเจตคติในเชิงบวกของบุคคล หรื อความชอบใจของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ซึ่งช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มีความรู้สึกพอใจในการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนด้วยกัน
และต้องการดําเนิ น กิ จ กรรมต่ างๆ เหล่านั้น ให้ประสบความสําเร็ จ บรรลุตามความตั้งใจหรื อ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
2. ความสําคัญของความพึงพอใจ
กระบวนการในการทํางานของบุคลากรขององค์การจะมีประสิ ทธิภาพเพียงใด และ
ช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้เพียงใดนั้น ผูบ้ ริ หารองค์การต้องสามารถเข้าใจความต้องการ
ของบุคลากรในองค์การ และผสมผสานความต้องการนั้นให้เข้ากับจุดมุ่งหมายขององค์การ
ในขณะเดียวกัน ก็สามารถทําให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะทําให้
เกิดความกระตือรื อร้น และปรารถนาที่จะทํางานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ ความพึงพอใจ
เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้คนทํางานสําเร็ จ คนที่มีความพึงพอใจจะส่งผลให้งานนั้น ประสบผลสําเร็ จ
และได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจในการทํางาน ไม่ว่าปั จจัยนั้นจะมาจาก สาเหตุใด ความพึง
พอใจจะก่ อให้เกิ ด ความร่ ว มมือ เกิ ด ศรั ทธาและเชื่ อมั่น ในองค์ก ารพร้ อมที่ จ ะทํางานให้เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความเต็มใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อความสําเร็ จของงาน นอกจากนี้ ความพึงพอใจจะเกื้อหนุ นให้สมาชิกขององค์การ
เกิ ดความคิ ดริ เริ่ มสร้า งสรรค์ในกิจ กรรมต่ างๆ ขององค์ก ารความสําคัญของความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานในองค์การ หรื อหน่วยงานใด หากสามารถจัดบริ การต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของผูป้ ฏิ บัติ ง านได้ จะเกิ ด ความพึ ง พอใจในการทํา งาน รั ก งาน และปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ แต่ถา้ ไม่สามารถจัดสนองความต้องการได้ ผลงานย่อมตกตํ่า ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิด
ความเบื่อหน่ าย ทําให้งานขาดความมีประสิ ทธิภาพลงได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงเห็นได้ชดั เจนว่า ความพึง
พอใจ เป็ นสิ่ งสําคัญยิ่งในการปฏิบตั ิงาน เรามักพบเห็นอยู่เสมอว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความพึงพอใจ
ในงานของเขา จะคิดปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของตนให้ดีอยู่เสมอ เป็ นต้นว่า เขาจะปฏิบตั ิงานด้วย
ความขยันขันแข็ง ทํางานด้วยความสนุ กสนาน งานจะ มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น จะมีเวลาปฏิบตั ิ งาน
มากขึ้น ตั้งใจทํางานด้วยความกระตือรื อร้น แสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการทํางานไปอีก
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ยาวนาน ตรงกันข้ามกับผูท้ ี่ไม่มีความพึงพอใจในงานของเขาที่ทาํ จะมีส่วนทําให้เกิดผลในทาง
ตรงกันข้ามเช่นกัน คือ การปฏิบตั ิ งานของเขาจะเสื่ อมลง งานจะดําเนิ นไปโดยไม่ราบรื่ น ความ
รับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของงานจะขาดไป ระดับการปฏิบตั ิงานจะตํ่าลง การปฏิบตั ิหน้าที่จะเฉื่ อยชา
ลงทุกที เช่นนี้เป็ นต้น นอกจากนี้ผทู้ ี่ไม่มีความพึงพอใจในงานมักจะขาดความภักดีต่อองค์การย่อม
ผันแปรควบคู่ไปกับขนาดของความพึงพอใจในงานที่ทาํ ด้วย
3. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจ
ทฤษฎี ความต้องการความสุ ขส่ วนตัว (Hedonistic Theory) คณาจารย์จากภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้กล่าวถึง ทฤษฎีความต้องการความสุ ขส่ วนตัว ในเรื่ องแรง
จูงใจไว้ว่า ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า มูลเหตุสาํ คัญของมนุ ษย์ที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุ ษย์
ต้องการหาความสุขส่วนตัว และพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด
ทฤษฎีสญ
ั ชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เป็ นสิ่ งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่
เกิด ซึ่งทําให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการเรี ยนรู้
ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผล เป็ นทฤษฎีที่มีความ
เชื่อมัน่ ในเรื่ องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งต่างๆ เพราะ
บุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริ ง นอกจากนั้น ทฤษฎีน้ ี มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะกระทํา
พฤติกรรมได้อย่างมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจต่อการกระทําต่างๆ ได้มีความรู้ว่าตนต้องทําอะไร
ปรารถนาสิ่งใด และควรต้องตัดสินใจออกมาในลักษณะใด
ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) โดยปกติ แล้วพฤติกรรม และการกระทําต่างๆ ของ
บุคคลนั้น จะมีส่วนสัมพันธ์กบั แรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับภายในแต่ละบุคคลนั้นเป็ น
ภาวะความตึงเครี ยดนั้นได้ออกไป แรงขับมีลกั ษณะที่สาํ คัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายในร่ างกาย
และแรงขับภายนอกร่ างกาย หรื อแรงขับทุ ติย ภูมิ เป็ นแรงขับที่ เกิ ดจากความต้องการทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีผลทําให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สะสมไว้ในแต่ละบุคคล
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการ (Theory of Need Gratification) เป็ นทฤษฎีลาํ ดับขั้น
ของความต้องการของ มาสโลว์ (Abraham H.Maslow) ซึ่งกล่าวไว้ว่ามนุ ษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มี
ความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กบั ตนเองทั้งสิ้ น และความต้องการของมนุ ษย์น้ ี มากมาย
หลายอย่างด้วยกัน โดยที่มนุ ษ ย์จ ะมีความต้องการในขั้นสู งๆ ถ้าความต้องการในขั้นตํ่าได้รั บ
การตอบสนองอย่างพึงพอใจเสียก่อน
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Bernard ได้กล่าวถึง สิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องกระตุน้ บุค คลให้เกิด ความพึงพอใจใน
งานไว้ 8 ประการ คือ
1. สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่ งของ หรื อสภาวะทางกายที่ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
เป็ นการตอบแทน ชดเชย หรื อเป็ นรางวัลที่เขาได้ปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยงานนั้นมาเป็ นอย่างดี
2. สิ่ งจูง ใจที่ เป็ นโอกาสของบุ ค คลที่ มิใช่ว ตั ถุ เป็ นสิ่ งจูง ใจสําคัญ ที่ ช่ว ยส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือในการทํางาน มากกว่ารางวัลที่เป็ นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็ นโอกาสนี้บุคลากรจะได้รับ
แตกต่างกัน เช่น เกียรติภูมิ การใช้สิทธิพิเศษ เป็ นต้น
3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ สถานที่
ทํางาน เครื่ องมือการทํางาน สิ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางานต่างๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งอันก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการทํางาน
4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการ
ของบุคคล ด้านความภาคภูมิใจที่ได้แสดงฝี มือ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครั วตนเองและ
ผูอ้ ื่นทั้งได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน
5. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ถ้าความสัมพันธ์เป็ นไป
ด้วยดีจะทําให้เกิดความผูกพัน และความพอใจที่จะร่ วมงานกับหน่วยงาน
6. การปรับสภาพการทํางานให้เหมาะสมกับวิธีการ และทัศนคติของบุคคล หมายถึง
การปรับปรุ งตําแหน่งวิธีทาํ งานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร
7. โอกาสที่จะร่ วมมือในการทํางาน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามี
ส่วนร่ วมในงาน เป็ นบุคคลสําคัญคนหนึ่ งของหน่ วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผรู้ ่ วมงาน
และมีกาํ ลังใจในการปฏิบตั ิงาน
8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความ
มัน่ คงในการทํางาน
ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการเรี ยน หรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมใดๆ ควรจะต้อง
ทําให้ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจของผูเ้ รี ย น ผูส้ อนจําเป็ นต้องคํานึ ง
ถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 17 สรุ ป การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจ

อ้างอิง
แมคคีแลนด์ (MaCleland
อ้างถึงในมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540:
141-144)

ความต้องการทั้ง
5 ขั้นของมาสโลว์

มาสโลว์ (Maslow, 1970:
69- 80 อ้างถึงในศุภศิริ
โสมาเกตุ 2544: 50)

สรุ ปการสังเคราะห์
ความพึงพอใจจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
สิ่งที่จูงใจ หรื อความต้องการได้รับ
การตอบสนอง สามารถแบ่งได้เป็ น
1. ความต้องการสัมฤทธิ์ผล
2. ความต้องการสัมพันธ์
3. ความต้องการอํานาจ
ความต้องการของมนุษย์ มี 5 ลําดับขั้น
ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย
2. ความต้องการความปลอดภัย
3. ความต้องการทางสังคม
4. ความต้องการมีฐานะ
5. ความต้องการที่จะประสบความสําเร็ จ
ในชีวิต

4. การประเมินความพึงพอใจ
จากการศึกษา และสังเคราะห์แนวคิด และความหมายของการประเมินความพึงพอใจ
ของนักการศึกษาและนักจิตวิทยา สําหรับในงานวิจยั ฉบับนี้ การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ เกิด จากการประเมิน เปรี ยบเที ยบประสบการณ์ ที่ได้รั บจาก
การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กับความคาดหวังที่ได้รับจากการกระทํานั้น
จากแนวคิดของ หทัยรัตน์ ประทุมสูตร (2542, 14) กล่าวว่า การประเมินความพึง
พอใจ เป็ นเรื่ องที่เปรี ยบเทียบได้กบั ความเข้าใจทัว่ ๆ ไป ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคล
ที่ตอ้ งการจะถาม มีเครื่ องมือที่ตอ้ งการจะใช้ในการวิจยั หลายๆ อย่าง
การวัด ความพึงพอใจนั้น มีข อบเขตที่ จ าํ กัด อาจมีค วามคาดเคลื่อนขึ้ น ถ้าบุ ค คล
เหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่จริ ง ซึ่งความคาดเคลื่อนเหล่านี้ ย่อมเกิดขึ้นได้
เป็ นธรรมดาของการวัดทัว่ ๆ ไป การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้
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1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิด เห็ น ซึ่ งสามารถกระทําได้ใน
ลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรื อตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าวอาจถามความพอใจในด้าน
ต่างๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิ ค และวิธีการที่ดี
จึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
3. การสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริ ยา ท่าทาง วิธีน้ ี ตอ้ งอาศัยการกระทําอย่างจริ งจัง และสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
ในขณะที่ Stromborg (1984) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น ขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของผูท้ ี่จะศึกษา ซึ่งวิธีที่นิยมกัน ได้แก่
1. การสัมภาษณ์ วิธีน้ ี ผูศ้ ึก ษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีคาํ ถามให้ ซึ่งข้อคําถามได้รั บ
การทดสอบหาความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ แล้ว จึงนําไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีน้ ี
คือ ผูส้ ัมภาษณ์ สามารถอธิบายคําถามให้ผตู้ อบเข้า ใจได้ สามารถใช้กบั กลุ่มตัว อย่างที่ อ่านเขีย น
หนังสื อไม่ได้ แต่ มีข ้อเสี ย คื อ การสัมภาษณ์ ต ้องใช้เวลามาก และอาจมีข ้อผิด พลาดในการสื่ อ
ความหมาย
2. การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีที่นิ ย มใช้มากที่สุด มีลกั ษณะเป็ นคําถามที่ ทดสอบ
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ แล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรื อเติมคํา ข้อดีของวิธีน้ ีคือ ได้คาํ ตอบ
ที่ค วามหมายแน่ น อน มีค วามสะดวก รวดเร็ ว ในการสํารวจ สามารถใช้ก ับกลุ่มขนาดใหญ่ ได้
ข้อเสียคือ ผูต้ อบต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็ น ความพึงพอใจ
เป็ นสภาวะที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ส ามารถบอกจุ ด เริ่ มต้น หรื อสิ้ น สุ ด ของความพึ ง พอใจได้
แบบสอบถามจึงนิยมสร้างเป็ นแบบมาตรอันดับ
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ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทีย บการสอนเน้น ภาระงาน และการเรี ย นรู้ ที่ใช้โ ครงงานเป็ นฐาน และ
รู ปแบบการสอนที่พฒั นา
การสอนที่เน้นภาระงาน

การเรี ยนรู้ที่ใช้โครงงาน
เป็ นฐาน
ขั้นก่อนทําโครงงาน
ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน
- อภิปรายเนื้อหา
- ผูส้ อนนําเสนอหัวข้อ
ในการสอน คําศัพท์ วลีที่ ขอบข่ายของโครงงาน
เป็ นประโยชน์ หรื อนําเสนอ - ระบุภาษาที่จาํ เป็ นต้อง
ตัวอย่างกิจกรรมที่เคยมี
ใช้
การจัดทําไว้ เช่น วีดีโอ
- นําแนวคิดที่ได้ มา
ผูเ้ รี ยนเตรี ยมตัวปฏิบตั ิงาน อภิปราย

รู ปแบบการสอนที่พฒั นา

ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน
- ผูส้ อนนําเสนอโครงงานที่จะปฏิบตั ิ
โดยวิธีการนําเสนอให้ผเู้ รี ยนเข้าใจได้
อย่างง่ายเช่นวีดีโอ เทป ภาพ และ
กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยการ
ตั้งคําถามเพื่อให้เกิดแนวคิดใน
โครงงานที่จะปฏิบตั ิ
- ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันคิดคําศัพท์
วลีที่จาํ เป็ นและอภิปรายขอบข่ายของ
โครงงาน
- ผูส้ อนตรวจสอบความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยนว่าเข้าใจในโครงงาน
ขั้นหลังทําโครงงาน
ขั้นเรี ยนรู้ภาษา
ขั้นเรี ยนรู้ภาษา
1. Project Presentation ผูเ้ รี ยน
1. Analysis ผูเ้ รี ยน
- สรุ ป อภิปรายผล
นําเสนอโครงงานเป็ นกลุ่มหน้า ชั้น
ตรวจสอบ หรื ออภิปราย
การทํางาน
รู ปแบบภาษาที่ใช้ในภาระ * ผูส้ อนให้ขอ้ เสนอแนะ เรี ยน
2. Analysis ผูเ้ รี ยนตรวจสอบหรื อ
งาน
วิเคราะห์ตรวจสอบ
อภิปรายรู ปแบบภาษา คําศัพท์
* ผูส้ อนทบทวนข้อมูลที่ได้ ผลงาน
2. Practice *ผูส้ อนนําเสนอ - ผูเ้ รี ยนนําเสนอผลงาน วลี สํานวนที่ใช้ รวมทั้งมีการประเมิน
รู ปแบบภาษาเพิ่มเติม เพื่อ ที่ปฏิบตั ิ
ผลการนําเสนอ การอภิปรายวิธีการ
สร้างความมัน่ ใจให้ผเู้ รี ยน
นําเสนอของ แต่ละกลุ่มในประเด็น
โดยการฝึ กคําศัพท์ วลีหรื อ
ของวิธีการที่สร้างสรรค์ การทํางาน
รู ปแบบภาษาที่ได้จากการ
เป็ นทีม ความน่าสนใจของงาน เป็ น
อภิปรายและผูเ้ รี ยนบันทึก
ต้น
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ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทีย บการสอนเน้น ภาระงาน และการเรี ย นรู้ ที่ใช้โ ครงงานเป็ นฐาน และ
รู ปแบบการสอนที่พฒั นา (ต่อ)
การสอนที่เน้นภาระงาน

การเรี ยนรู้ที่ใช้โครงงาน
เป็ นฐาน

คําศัพท์หรื อข้อมูลความรู้ที่
ได้

สิ่งที่ได้จากการเรี ยน
การสอน
- เสริ มสร้างแรงจูงใจ
ความตระหนักในการเรี ยน
การสอน มีความรับผิดชอบ
และสนุกสนาน

สิ่งที่ได้จากการเรี ยน
การสอน
- ผูเ้ รี ยนได้สมั พันธ์กบั
โลกความเป็ นจริ ง เน้น
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เลือก การตัดสินใจ
สามารถเพิ่มแรงจูงใจใน
การเรี ยน

รู ปแบบการสอนที่พฒั นา
* ผูส้ อนทบทวนข้อมูลที่ได้
3. Practice *ผูส้ อนนําเสนอรู ปแบบ
ภาษาเพิม่ เติม เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้
ผูเ้ รี ยน โดยการฝึ กคําศัพท์ วลีหรื อ
รู ปแบบภาษาที่ได้จากการอภิปราย
และผูเ้ รี ยนบันทึกคําศัพท์หรื อข้อมูล
ความรู้ที่ได้
สิ่งที่ได้จากการเรี ยนการสอน
- ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาในโลกของ
ความเป็ นจริ ง Authentic Materials
ผูเ้ รี ยนมองเห็นความสําคัญและ
เป้ าหมายที่ชดั เจนของการนําภาษาไป
ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพในอนาคต ทําให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเรี ยนการฝึ กทักษะทางภาษา,
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเลือกเรี ยนในสิ่งที่
สนใจได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กความ
มัน่ ใจในความสามารถที่สามารถ
พัฒนาควบคู่กบั การฝึ กภาษา และได้
เรี ยนรู้แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
และผูส้ อนสามารถสังเกตศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยนได้และอาจนําไปถึงการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้อย่าง
เหมาะสม Individual Development
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หลักสู ตรคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ ต ามความหมายของราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2546) หมายถึ ง วิช าที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็ นวิชาที่มุ่งพัฒนาครอบครัว
ด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอาชีพ และเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต
ความมัน่ คงของสถาบันครอบครัวและสังคม
สําหรั บความหมายของ คหกรรมศาสตร์ ในสารานุ ก รมวิช าคหกรรมศาสตร์ (The
Householders' Encyclopedia) (1973) หมายถึง การศึกษาที่ เกี่ยวกับงานบ้านรวมไปถึงชุมชน แต่
เดิมเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ เสื้ อผ้า การตัดเย็บ การดูแลบ้าน อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน
สุ ขอนามัย เป็ นต้น ต่ อมาภายหลัง คหกรรมศาสตร์ ยงั ได้ศึกษาในแง่ มุมต่างๆ ของความรู้ ในงาน
คหกรรมศาสตร์มากขึ้น ทั้งในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษา การจัด
การภาระงานต่างๆ ในครอบครัว เป็ นวิชาที่ประยุกต์เทคนิ คทางวิทยาศาสตร์ เข้ากับความรู้ ทาง
คหกรรมศาสตร์ เป็ นวิชาที่เน้นการปฏิบตั ิที่บูรณาการความรู้ เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่สาํ คัญของมนุษย์ในการดํารงอยูข่ องครอบครัว ชุมชนและสังคม
จากความหมายดังกล่าวอาจสรุ ปได้ว่า คหกรรมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ทางวิชาชี พที่
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมานุ ษยวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ้งั ในครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
หลักสู ตรคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ดา้ นคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิเฉพาะทางให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพระดับสากลบนพื้นฐานความเป็ นไทย มีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
ดังนี้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิต บัณฑิ ต ผูมี้ ค วามรู้ ความชํานาญ ด้านการบริ หารธุ ร กิ จคหกรรมศาสตร์
สามารถดําเนินการจัดการการตลาด การผลิต ควบคุมและตรวจสอบผลงานเชิงอุตสาหกรรม และ
สามารถสาธิต แนะนําผู้ บริ โภค สามารถบริ การและถ่ายทอดความรู เรื่ องงานประดิ ษฐ์ต่างๆ ทั้ง
การพูด การเขียน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามรู ปแบบ และวัสดุ
2. ปฏิบตั ิ ง านในหน้าที่ ธุร กิจ ด้านหัต ถอุต สาหกรรมนัก บริ หารธุ รกิ จ งานคหกรรม
ศาสต์ นักพัฒนานักวิชาการที่ สามารถวิเคราะห์วิจ ัยและติดตามประเมิน ผล ปฏิบตั ิง านในหน้าที่
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ผูแนะนํ
้
างานประดิ ษ ฐ์ สาขาหัต ถอุ ต สาหกรรม และสามารถประกอบอาชี พธุ ร กิ จ ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เปิ ดสอนในหลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 19 หลักสูตรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร
คหกรรม
ศาสตร์
มหาบัณฑิต

ปริ ญญาตรี
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

ปริ ญญาตรี คหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต

ปริ ญญาตรี
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศกึ ษา วิทยาศาสตร์
บัณฑิต
- สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ
- สาขาวิชา
บัณฑิต
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
สาขาวิชา
- สาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ ผ้า และ วิทยาศาสตร์
การจัดการสินค้า
เครื่ องแต่งกาย
แฟชัน่
การอาหารและ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โภชนาการ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรม
การบริ การอาหาร

ในงานวิจ ัยฉบับ นี้ ผูว้ ิ จยั ได้ศึกษากลุ่ม ตัว อย่างที่ ก าํ ลังศึ กษาในสาขาวิช าอาหารและ

โภชนาการ ซึ่งเป็ นสาขาวิชาที่ นัก ศึก ษาจะเรี ย นรู้ วิชาการทั้งวิชาพื้นฐานการศึก ษา ได้แก่ วิชา
คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เคมี ฟิ สิ กส์ นันทนาการ และวิชาพื้นฐานที่สาํ คัญอื่นๆ ตามที่
กําหนดในหลักสูตรและรายวิชาแกน ในด้านอาหารและโภชนาการ ความรู้ เรื่ องหลักการประกอบ
อาหาร คุ ณ ค่ าทางโภชนาการ การถนอมอาหาร การจัดอาหาร การจัด เลี้ย ง การบริ ก ารอาหาร
การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ ธุรกิจอาหาร และรายวิชาอื่นๆ ตลอดหลักสูตรการศึกษาเป็ นเวลา 4 ปี
การศึก ษา รวมทั้งศึก ษาการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อธุร กิ จอาหารอย่างมืออาชี พ การเรี ย น
การสอนเน้นการฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กงานในสถานประกอบการ การจัด ทําโครงงาน หรื อแผนงาน
พิเศษรายวิชาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในการเสริ มสร้างความรู้พ้ืนฐานให้ผเู้ รี ยน เพื่อให้มีความสามารถ
ในการนําความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลายในอนาคต หรื อสามารถที่จะเป็ น
เจ้าของธุรกิจในอนาคตได้ นอกจากนี้ การเรี ยนการสอนได้สร้างเสริ มประสบการณ์ความรู้ในระดับ
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มาตรฐานสากล เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิบตั ิง านในสถานประกอบการที่ มีชื่อเสี ย ง มีร ะดับ
การบริ การและคุณภาพในระดับที่ได้มาตรฐานสากล หรื อสามารถประกอบอาชีพในต่างประเทศ
และมีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก ในสถาบันการศึกษา
อื่นๆได้
การสร้ างประมวลการสอนและบทเรียน
แนวคิดการสร้างประมวลการสอนที่เน้นที่ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของ นู แนน (Nunan,
1989: 4 - 7) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของประมวลการสอน มีดงั นี้
1. การวางเป็ นงานเริ่ มต้น ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
2. การเลือกและจัดอันดับของเนื้อหา
3. การจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ การเลือกกิจกรรม และสื่อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
4. การวัดผลและประเมินผล
องค์ป ระกอบทั้งสี่ ข ้างต้น ก่ อ ให้เ กิ ด กระบวนการสร้ างหลัก สู ต ร 4 ขั้น ตอน ดัง นี้
ขั้น ตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผูเ้ รี ย น เพื่อที่ จ ะศึก ษาถึงความต้องการใน
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน ข้อมูลแบ่งเป็ นสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลที่ ปรากฏ เช่น ระดับความสามารถ
อายุ พื้น ฐานการศึก ษา ประสบการณ์เดิ ม เป็ นต้น และข้อมูลทางความคิ ดความรู้สึก เช่ น ความ
ต้องการที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ระยะเวลาและเนื้อหา วิธีสอน และวิธีเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
2. ผูเ้ รี ยนบางคนอาจไม่บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้
2.1 จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนให้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถหลากหลาย
2.2 ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนทํากิจกรรมที่ได้ใช้พรสวรรค์ของตนเอง เช่น ถึงแม้จะมี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนดึงความสามารถทางด้านอื่นมาใช้
นอกจากนี้ ผูส้ อนอาจจัดหาเวลาเพื่อทําการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผเู้ รี ยนเหล่านั้น
3. ผูเ้ รี ยนพูดภาษาแม่มากกว่าภาษาอังกฤษ ความคาดหวังของผูส้ อนคือ ต้องการ
ให้ผเู้ รี ยนใช้ภ าษาอังกฤษระหว่างปฏิบตั ิโครงงาน แต่เมื่อไหร่ ก็ตาม เมื่อผูเ้ รี ยนอยู่นอกห้องเรี ย น
พวกเขาต้องใช้ภาษาแม่ ซึ่งแก้ไขได้โดย อนุ ญาตให้ผเู้ รี ยนพูดภาษาแม่ในการวางแผนงาน แต่ใน
การอภิปรายกลุ่ม และการรายงานควรให้พดู ภาษาอังกฤษ
4. ผูส้ อนกังวลกับความคิดผิดพลาดในการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน จุดประสงค์หนึ่ ง
ของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงาน ได้แก่ เสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควร
ยํ้าเตื อนให้ผเู้ รี ยนให้ค วามสําคัญ กับความถูกต้องของภาษาเฉพาะสถานการณ์ เช่น ในงานเขีย น
และการรายงาน ในขณะที่สถานการณ์อื่นๆ เช่ น การอภิปรายกลุ่ม อาจให้ค วามสําคัญ กับความ
ถูกต้องทางภาษาน้อยลง
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5. ผูเ้ รี ยนไม่คาํ นึงว่าโครงงานเป็ นภาระงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง
5.1 ผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนภาษาอังกฤษเพียงเพื่อการสอบผ่าน หรื อการทํางาน จึงไม่
เห็ น ความสําคัญ ของการปฏิบัติ โ ครงงาน ผูส้ อนควรจะชี้ แจงจุ ด ประสงค์ และประโยชน์ข อง
โครงงาน และการตรวจงานเขีย น และการประเมินการปฏิบัติโครงงานก็เป็ นแบบฝึ กหัดการใช้
ภาษาอังกฤษ
5.2 ผูส้ อนอาจจะให้ภาระงานที่ เน้นรู ปแบบภาษาหลังจากเสร็ จ สิ้ น ขั้น ตอน
ของแต่ละโครงงาน
5.3 ผูส้ อนอาจจะแยกกิ จ กรรมภาษาอัง กฤษโครงงาน ออกจากการเรี ยน
ภาษาอังกฤษตามปกติ เช่ น อาจให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิ โ ครงงาน 2 ชัว่ โมงในการเรี ยนภาษาอังกฤษ 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
6. ผูส้ อนไม่สามารถให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิโครงงานนอกห้องเรี ยนได้ ในกรณี น้ ี ผสู้ อน
ควรเตรี ยมโครงงานที่สามารถปฏิบตั ิได้ภายในห้องเรี ยน แล้วให้การบ้าน
7. ความรวดเร็ วในการทํางานแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
7.1 ให้กิจกรรมเพิ่มเติมแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
7.2 ผูเ้ รี ยนในกลุ่มที่เสร็ จก่อน อาจจะช่วยเหลือกลุ่มที่เสร็ จช้ากว่า
ขั้น ตอนที่ 2 การคัด เลือกเนื้ อหาและวัต ถุประสงค์ข องการเรี ย น โดยพิจ ารณาจาก
ข้อมูลเกี่ ย วกับผูเ้ รี ย นในขั้น ที่ 1 เป็ นเนื้ อหาที่มีค วามหลากหลาย และอาจจะต้อ งปรับปรุ งให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งได้แก่ การเลือกกิ จกรรม และสื่ อการเรี ย น
การสอนให้เหมาะสม กับความต้องการของนักเรี ยน และสอดคล้องกับเนื้ อหา และวัตถุประสงค์
ทางการเรี ยน รวมทั้งการพูดคุยตกลงกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ขั้น ตอนที่ 4 การวัด ผลและการประเมิน ผล อาจจะวัด และประเมินผลแบบไม่เป็ น
ทางการ ซึ่งสอดแทรกระหว่างการเรี ยนการสอน ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอน หรื อ
ทําการวัดผลประเมินผล อย่างเป็ นทางการ เช่น สอบระหว่างภาค หรื อสอบปลายภาค
การจัดประมวลการสอนในแนวคิดของ นิ วแนน นั้น สิ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึงสิ่ งแรก ได้แก่
ข้อมูลเกี่ ย วกับผูเ้ รี ยนเพื่อนํามาวิเคราะห์ค วามต้องการและความสนใจ เพื่อที่ จ ะนํามากําหนด
วัต ถุประสงค์และเนื้ อหาที่ผูเ้ รี ย นควรจะเรี ย น รวมทั้ง การจัด การเรี ย นการสอน โดยคัด เลือ ก
กิจกรรมและสื่ อเอกสารการสอนที่ เหมาะสมกับเนื้ อหา และวัต ถุป ระสงค์ ในการประเมิน ผล
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การเรี ย นการสอนสามารถประเมิน ได้ท้ ังที่ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการเรี ย นการสอน และ
การทดสอบอย่างเป็ นทางการ
ส่วนในการสร้างบทเรี ยน ฮัทชินสันและวอเตอร์ส (Hutchinson and Waters, 1989: 108
- 109) ได้เสนอรู ปแบบการสร้ างบทเรี ยน โดยคํานึ งถึงองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ข้อมูลที่
เข้าใจได้ เนื้อหา รู ปแบบภาษา และภาระงาน
1. ข้อมูลทางภาษา (input) เช่น หนังสื อ บทสนทนา เทปบันทึ ก ภาพ แผนภูมิ และ
ข้อมูลทางการสื่ อสารต่ างๆ เป็ นต้น คัด เลือกข้อมูล ที่ เข้า ใจได้จ ากความต้องการของผูเ้ รี ย น ซึ่ ง
ข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดกิจกรรม เป็ นเนื้ อหาทางภาษาที่ใหม่ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เป็ นหัวข้อที่อาํ นวยให้เกิดการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ใช้ทกั ษะ ความรู้ทางภาษา
และเนื้อหาวิชา ในการเยนรู้จากข้อมูลต่างๆ
2. เนื้อหา (content focus) การภาษาในการสื่อข้อความ และความรู้สึกเกี่ยวกับบางสิ่ ง
บางอย่างนั้น ต้องอาศัยทั้งเนื้ อหาที่เป็ นตัวภาษา (linguistic content) และเนื้ อหาที่ ไม่ใช่ตวั ภาษา
(non - linguistic content) เพื่อนํามาสร้างภาในการสื่อความหมายได้
3. รู ปแบบภาษา (language focus) การที่ผเู้ รี ยนสามารถที่จ ะใช้ภาษาในการปฏิบัติ
ภาระงานและกิจกรรมได้ จะต้องมีความรู้ในรู ปแบบภาษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น บทเรี ยนที่ดีควรจะ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกวิเคราะห์ และสังเคราะห์ภาษา ในการสอน ผูเ้ รี ยนจึงต้องมีโอกาสศึกษา
แต่ละส่วนของภาษา และมองภาษาในภาพรวมเพื่อนํามาปฏิบตั ิได้
4. ภาระงาน (Task) วัตถุประสงค์สุดท้ายของการเรี ยนภาษา คือ การใช้ภาษา แบบฝึ ก
จะต้องออกแบบ โดยนําไปสู่ภาระงาน เพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งให้โอกาสผูเ้ รี ยนใช้ความรู้ ทางเนื้ อหา
และตัวภาษาที่สร้างมาในแต่ละบท
ข้ อมูลทางภาษา
ภาษา

เนือ้ หา
ภาระงาน

ภาพที่ 12 รู ปแบบการสร้างบทเรี ยนของ ฮัทชินสันและวอเตอร์ส
ที่มา : Tom Hutchinson and Alan Waters, English or Speci ic Purposes (Oxford : Oxford
University Press, 1985), 108 – 109.
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ฮัทชินสันและวอเตอร์ส กล่าวว่า องค์ประกอบทั้งสี่มีความสัมพันธ์กนั โดยมีเป้ าหมาย
คือ การปฏิบตั ิภาระงาน การกําหนดเนื้ อหา และตัวภาษาต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางภาษา รวมทั้ง
คํานึ งถึง สิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย นจะต้อ งเรี ยนรู้ เพื่ อนํา ไปปฏิบัติ ภ าระงานได้ ซึ่ ง การกํา หนดภาระงานต้อ ง
สอดคล้องกับเนื้อหา และตัวภาษาด้วย
นอกจากนี้ ฮัทชิน สันและวอเตอร์ ส ยังได้เสนอรู ปแบบการสร้างบทเรี ยนที่น่าสนใจ
โดยมีพ้ืนฐานมาจากองค์ประกอบทั้งสี่ ดังภาพที่ 12
การนําเข้ าสู่บทเรียน (starter)
ข้ อมูลทางภาษา
ภาษา

เนือ้ หา
ความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน

ภาระงาน

ข้ อมูลทางภาษา
เพิม่ เติม

โครงงาน (Pro ect)
ภาพที่ 13 รู ปแบบบทเรี ยนที่ข ยายมาจากองค์ประกอบทั้งสี่ (ข้อมูลทางภา เนื้ อหา ตัว ภาษา และ
ภาระงาน) ของ ฮัทชินสันและวอเตอร์ส
ที่มา : Tom Hutchinson and Alan Waters, English or Speci ic Purposes (Oxford : Oxford
University Press, 1985), 118
จากภาพที่ 13 อธิบายได้ว่า การสร้างบทเรี ยนนั้น ประกอบด้วยการนําเข้าสู่บทเรี ย น
เช่น ทบทวนความรู้ เดิมของผูเ้ รี ย น และการให้ขอ้ มูลทางภาษาควรสัมพันธ์ก ับความสนใจ และ
ระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน การกําหนดเนื้อหา และตัวภาษาควรสัมพันธ์กบั ข้อมูลทางภาษาด้วย
และการกําหนดภาระงานควรที่จะสัมพันธ์กบั เนื้ อหาและตัวภาษา ซึ่งภาระงานสามารถพัฒนาไป
เป็ นโครงงานได้ ซึ่งควรพิจารณาความรู้ และความสามารถของตัวนักเรี ยนเอง พร้อมทั้งให้ขอ้ มูล
ทางภาษาเพิ่มเติม
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จากการออกแบบบทเรี ยนที่กล่าวมา สรุ ปได้ว่า ควรจะคํานึงถึงข้อมูลทางภาษา เนื้ อหา
ตัวภาษา และภาระงานเป็ นพื้นฐาน ซึ่งทั้งสี่ องค์ประกอบนี้ มีความสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ บทเรี ยน
ยัง สามารถได้รั บการพัฒ นาโดยประยุก ต์จ ากพื้ น ฐานองค์ประกอบทั้งสี่ ประกอบกับความรู้
ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของผูอ้ อกแบบด้วย
ส่ วน เอสแตร์ และซายอง (Estaire and Zan’on, 1994: 4) ที่ ได้เสนอการสร้างบทเรี ยน
ในหลักสูตรมุ่งปฏิบตั ิงาน (Tasked – based Syllabus) โดยคํานึ งถึง วัตถุประสงค์ เนื้ อหา วิธีการ
และการประเมินผล ซึ่งแนวคิดนี้ สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษมาก เอสแตร์
และซายอง จัดไว้เป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 คั ด เลื อ กหั ว ข้อ และสิ่ งที่ น่ าสนใจ โดยพิ จ ารณาจากความสนใจ
ประสบการณ์ และระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
ขั้น ตอนที่ 2 กํา หนดภาระงานหลัก และภาระงานย่อย (ซึ่ งจะต้องปฏิบัติในขั้นตอน
สุดท้ายของแต่ละบท) โดยพิจารณาภาระงานที่นาํ นักเรี ยนไปสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละบท
ขั้นตอนที่ 4 เลือกเนื้ อหาที่ จาํ เป็ นหรื อที่ ตอ้ งการเพื่อการปฏิบัติภาระงานสุ ดท้าย ซึ่ ง
อาจจะเป็ นเนื้อหาทางภาษา หรื อเนื้อหาทางวิชาที่เรี ยน
ขั้นตอนที่ 5 วางแผนปฏิบตั ิ งาน โดยคัดเลือกภาระงานย่อยที่ นาํ ไปสู่ ภาระงานหลัก
จากการเลือกสรร ปรับปรุ ง สร้าง เอกสารการสอนให้เหมาะสม รวมทั้งจัดโครงสร้าง และลําดับ
ของภาระงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเวลาที่กาํ หนดไว้
ขั้นตอนที่ 6 สร้างเครื่ องมือ และขั้นตอนในการประเมินผล ทั้งในกระบวนการปฏิบตั ิ
และผลสําเร็ จในการปฏิบตั ิ
การจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ มุ่งเน้น ที่ภาระงาน จะประกอบด้ว ย
หลายๆ บทเรี ยนหลายๆ ภาระงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกไว้
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งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ย วกับการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน มีน้อยมาก มีงาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงงานในรายวิชาต่างๆ และในระดับการศึกษาต่างๆ ซึ่งแนวคิดจาก
การวิจ ัยเหล่านี้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การทําวิจ ัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโครงงานได้ ผูว้ ิจ ัย
จึงขอเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 งานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนากิจกรรมการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษ
คหกรรม
ตอนที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นภาระงาน
ตอนที่ 3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
ตอนที่ 1 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคหกรรม
ปั ญหาสําคัญในการจัด การเรี ยนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับประเภทวิชา
คหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับเอกสารการสอนเฉพาะรายวิชา ที่มีไม่เพียงพอ เนื้ อหาไม่
เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และระดับความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน ดังงานวิจ ัย
ของ เกศินี บํารุ งไทย (Bumroong – thai, 1996) ซึ่งได้วิเคราะห์ความจําเป็ นของใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติ เ วช ผูว้ ิ จ ัย ได้ใช้แบบสอบถาม สอบถามกลุ่มประชากร จํานวน 121 คน ได้แ ก่
นักศึกษาระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชีพชั้นสูง 41 คน นัก ศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้น
59 คน และครู 23 คน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ มีปัญหาและมีความ
จําเป็ นในการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษใน
กิจกรรมการฟัง พูด อ่าน และเขีย น คําศัพท์ ตํารับและเมนูอาหาร การอ่านกราฟ ตาราง แผนผัง
คําแนะนําในการใช้อุปกรณ์การทําอาหาร รวมทั้งกิจกรรมการแปลตํารับ และเมนูอาหาร นอกจากนี้
กลุ่มประชากรยังต้องการรายวิชาที่เตรี ยมความพร้อมให้ผเู้ รี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต
ได้ และเน้น เฉพาะเนื้ อหาทางด้านอาหารและโภชนาการ ไม่ใช่เนื้ อหาทั่วไป การใช้สื่อจริ งและ
เอกสารการสอนเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการทํางาน
กลุ่ม และงานคู่ และต้องการฝึ กทักษะทั้งสี่ นอกจากนี้ ยงั ต้องการให้ผสู้ อนใช้ภ าษาในการเรี ย น
การสอนและควรสอนมากกว่า 2 คาบ เรี ย นต่ อสัปดาห์ งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ต่อนัก วิชาการ
และอาจารย์ผสู้ อนภาษาอังกฤษคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ ในการพัฒนาการเรี ย น
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การสอนและสื่ อการเรี ยนการสอน ที่เน้นเนื้ อหาเฉพาะสาขาวิชา เน้นสื่ อจริ งและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
จากความต้องการสื่อ เอกสารการสอน ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาโดยตรง จึงมีนักวิชาการ
สนใจให้ความสําคัญกับการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนในรายวิชาคหกรรม ดังเช่นงานวิจยั ของ
สุ นิสา สุ พรรณ (2540) ซึ่ งได้พฒั นาบทเรี ย นภาษาอังกฤษคหกรรม โดยใช้แนวคิ ดวิธีธรรมชาติ
(Natural approach) ตามแนวคิดสมมุติฐาน 5 ประการในการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศของ แครเซน
(Krashen) กล่าวคือ 1) สมมุติ ฐานด้านการเรี ยนรู้ ภ าษาต่ างประเทศ (the acquisition / learning
hypothesis) 2) สมมุติฐานด้านลําดับขั้นการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (the natural order hypothesis)
3) สมมุติฐานการตรวจสอบภาษา (monitoring hypothesis) 4) สมมุติฐานด้านข้อมูลภาษา (the input
hypothesis) และ 5) สมมุติ ฐานด้านตัวกรองจิตพิสัย (affective filter hypothesis) โดยงานวิจยั นี้
มุ่ ง เน้ น ที่ ข ้อ มู ล ทางภาษา และตัว กรองด้ า นจิ ต พิ สั ย กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ที่ 3 จํานวน 31 คน 3 ชนิ ด ได้แก่ แบบสํารวจความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยนเกี่ย วกับการเรี ยนภาษาอังกฤษ และแบบสํารวจความคิดเห็น ของอาจารย์
บทเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีธรรมชาติ และแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ใช้เวลาเรี ยน 10 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า หลังจากที่นักเรี ยน เรี ยนด้วยบทเรี ยนโดยใช้แนวคิดวิธี
ธรรมชาติ มีความสามารถในการใช้ภ าษาสูงกว่าก่อนเรี ยน จากงานวิจยั นี้ จะเห็น ว่าการเรี ย นรู้ ที่
มุ่งเน้นข้อมูลภาษาที่เข้าใจได้ ทําให้ผเู้ รี ยนรู้ ได้ดีข้ ึ น นอกจากนี้ การขจัดตัวกรองด้านจิตพิสัย ช่วย
ให้บรรยากาศการเรี ยนดี มีส่วนทําให้เกิดการเรี ยนรู้ได้มากขึ้น
ตอนที่ 2 เป็ นงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นภาระงาน
ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานนั้น มีผทู้ ี่สนใจ และนําหลักการและ
แนวคิดไปใช้ในการเรี ยนการสอนและงานวิจยั ได้แก่
กาญจนา รั ต นโชติ ช่ว ง (2530) ได้ทาํ การวิจ ัยเรื่ อง “ผลของการจัด กิจ กรรมเสริ ม
โดยมุ่งงานปฏิบตั ิที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษเทคนิ ค ของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้ า” กลุ่มตัว อย่างเป็ นนัก ศึก ษาชั้น ปี ที่ 1 ระดับประกาศนี ย บัต รวิชาชี พแผนกช่ างไฟฟ้ า
ปี การศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โดยมีเครื่ องมือวิจยั คือ กิจกรรมเสริ มบทเรี ยน จํานวน
15 บทเรี ย น กิจ กรรมเสริ มของแต่ ละบทคือ การถ่ายโอนข้อมูลลงในตารางไดอะแกรมรู ปภาพ
ผลการวิจ ัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของกลุ่มทดลอง ที่ เรี ย นด้วยวิธีก ารเสริ มบทเรี ย นที่
มุ่งงานปฏิบัติ เปรี ยบเทีย บกับกลุ่มควบคุ ม ที่ เรี ยนด้วยวิธีการสอนปกติ ต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั พบว่า กิจ กรรมกลุ่มที่ มุ่งงานปฏิบัติ ช่ว ยให้เข้าใจเนื้ อหาใน
บทเรี ยนมากขึ้น
วรรณี โตสงวน (2530) ศึกษา การใช้กิ จกรรมเสริ มโดยมุ่งงานปฏิบตั ิ ในการสอน
ภาษาอังกฤษเกษตร ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ 4 ผลการวิจ ัยพบว่า ผูเ้ รี ย นโดยกิจ กรรมมุ่งปฏิบตั ิ งานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ สูงกว่าผูเ้ รี ยนโดยใช้กิจกรรม
ตามคู่มือครู
สุ คนธ์ทิพย์ วัฒ นามะระ (2539) ได้ศึกษา ผลการใช้กิ จกรรมเน้น งานปฏิบตั ิที่มีต่ อ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ของผูเ้ รี ยนนายเรื อชั้นปี ที่ 2 โรงเรี ยนนายเรื อ
อากาศ ผลการวิจ ัยพบว่ า ผูเ้ รี ย นกลุ่มทดลองที่ ไ ด้รั บการสอนด้ว ยวิธีเน้น งานปฏิบัติ มีทัก ษะ
ความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
ในการสื่อสาร ได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่เรี ยนโดยคู่มือครู และการทํางานเดี่ยว
งานวิจยั ต่างประเทศ
การศึกษาของ Murphy (1993) การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในความสําเร็ จ
ในการใช้วิธีการเรี ยนรู้ แบบเน้นภาระงานก็คือ การยอมรับของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิ ภาระงานและ
การเปิ ดกว้างของผูเ้ รี ยนในการยอมรับนวัตกรรมใหม่ของผูส้ อน ภาระงานจะได้รับการยอมรับว่า
มีคุ ณ ค่ าก็ต่ อเมื่อ ภาระงานนั้น มีค วามเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น และบริ บทของชั้น เรี ย น มีความยาก
เหมาะสม มีการกระตุน้ ผูเ้ รี ยน มีความตรงประเด็น และมีประโยชน์ในการเรี ยนรู้
ดอธตี้ และพิคา (Doughty and Pica, 1986: 305-325) ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับ กิจกรรม
เน้น ภาระงาน ประกอบการหาข้อมูลความรู้ ที่หายไป (Information Gap) กลุ่มตัว อย่างเป็ น
นักเรี ยนมัธยมที่มีภาษาที่หนึ่ง หรื อภาษาแม่ที่ต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรม
เดี่ ย ว กิ จ กรรมคู่ และกิ จ กรรมที่ มีค รู เป็ นศูน ย์ก ลาง ผลการวิ จ ัยพบว่า กิ จ กรรมที่ ทาํ เดี่ ย ว กับ
กิจกรรมที่ทาํ คู่ ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีกว่ากิจกรรมที่ครู เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาของ ซู ยูหวั (ZHOU You-hua, 2006) ได้ทาํ การวิจยั วิธีการสอนที่เน้นภาระ
งานไปใช้ในการเรี ยนการสอนนักศึกษา Nanjing University of Information Science & Technology
ผลการศึกษาพบว่า การสอนที่เน้นภาระงานมีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาระดับความสามารถของ
นักศึกษา
ยู ฮองควิน (YU Hong-quin, 2007) L7 ศึกษาวิจยั การนําการสอนแบบเน้นภาระงาน
ไปใช้ใ นการสอนอ่า นให้ก ับ นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นภาษาต่ างประเทศ มหาวิท ยาลัย Linyi Normal
เนื่ องจากการอ่านเป็ นทัก ษะที่ สาํ คัญ แต่ผูเ้ รี ย นยังขาดทัก ษะในการอ่าน และการสอนอ่านจะมี
วิธีการสอนแบบ teacher centered ผูว้ ิจยั จึงต้องการทดลองใช้การสอนแนวใหม่ เพื่อดูประสิทธิภาพ
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ของการสอนที่ เน้นภาระงาน และด้ว ยกิ จกรรมการสอนที่หลากหลาย ผลของการศึก ษาพบว่า
ด้ว ยกิ จ กรรมการสอนที่ เน้น ภาระงาน และการสอนด้ว ยกิ จ กรรมที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นั้น
สามารถทําให้การอ่านของผูเ้ รี ยนพัฒนาขึ้น
การนําวิธีก ารสอนที่ เน้นภาระงานเป็ นหลัก นั้น ไม่เพียงแต่ จ ะส่ ง ผลในการพัฒ นา
การเรี ย นรู้ ภ าษาในทัก ษะต่างๆ แต่ ยงั สามารถเพิ่มพูน ความเข้าใจในภาษาเป้ าหมาย และพัฒ นา
ภาษาเป้ าหมายได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ ยงั กระตุ ้นให้ผเู้ รี ยนรู้ สึกสนุ กกับการเรี ยน มีความรู้ สึกว่า
ตนเองมีส่วนในการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ตนต้องการ และสามารถนําไปใช้ได้จริ ง ดังนั้น งานวิจยั ส่วนใหญ่
ที่ น ําแนวการสอนที่ เน้นภาระงานเป็ นหลัก นั้น มัก จะพบว่า เป็ นวิธีก ารสอนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการเรี ยนได้ดีข้ ึน
ตอนที่ 3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
งานวิจยั ต่างประเทศ
การสอนโดยโครงงานเป็ นวิธีสอนที่ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงความสมรรถภาพ และ
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ยนของตนเอง ซึ่ ง การสอนโดยโครงงานใช้ไ ด้ใ นทุ ก ระดับ ชั้น ตั้ง แต่
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา การฝึ กอบรม ฯลฯ (พรชุรี อาชวอํารุ ง, 2540: 25 ;
Stoller, 1997: 3) นับว่าเป็ นวิธีสอนที่กระตุน้ ประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ให้ดียง่ิ ขึ้น เพราะเป็ นแรงจูงใจ
ในการเรี ย น ส่ งเสริ มให้เรี ย นรู้ แบบร่ ว มมือกัน ส่ งเสริ มการใช้สติ ปัญ ญา เพิ่มความมัน่ ใจ และ
คุณค่าแห่ งตนให้แก่ผเู้ รี ยน ดังที่ ไลท์บาวน์และ สปาดา (Lightdown and Spada, 1994: 563 - 579)
ได้ศึก ษาผลของการจัด การเรี ย นการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโครงการ EST Intensive ซึ่ งเป็ น
โครงการของกลุ่มโรงเรี ยนภาฝรั่งเศส ในรัฐควิเบค ประเทศแคนนาดา โดยมุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนได้
พัฒ นาความเข้า ใจ และความสามารถในการพูด ภาษาอัง กฤษได้ การสอนภาษาอังกฤษของ
โครงการนี้ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน โดยให้ผเู้ รี ยนทํากิจกรรมที่สื่อความหมาย
และทํา โครงงานตามหัว ข้อ ที่ ส นใจ ขอบข่ า ยหัว ข้อ ซึ่ ง เป็ นเนื้ อ หาของโครงงาน ได้ม าจาก
การพิจารณาความสนใจของกลุ่มอายุผเู้ รี ยน เช่น เพื่อน อาหาร เพลง ชีวิตในโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นัก เรี ยนชั้นปี ที่ 4 – 6 ซึ่ งเป็ นอาสาสมัค รเข้าร่ วมโครงการนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสังเกตการณ์
ทํากิจกรรมในชั้นเรี ยนโดยแบบสังเกต COLT ประเมินพัฒนาการทางภาษาทั้งเป็ นทางการ และ
ไม่ เป็ นทางการ และสร้ า งแบบสอบถามวัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน ผลการวิจ ัย พบว่า 1) จาก
การสังเกตกิจกรรมในห้องเรี ยน โปรแกรมนี้จะเน้นทักษะฟัง – พูด มากกว่าอ่าน เขียน กิจกรรมใน
ห้องเรี ยนเน้นทั้งผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และครู เป็ นศูนย์กลาง ไม่เน้นรู ปแบบภาษา และความถูกต้อง
ของภาษา นัก เรี ย นใช้ภ าษาในบริ บทต่ างๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ 2) จากการทดสอบพบว่า จาก
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แบบทดสอบวัดความเข้า ใจในการฟั งก่ อนและหลังเรี ยน ผูเ้ รี ยนมีค ะแนนเพิ่มขึ้ นหลังเรี ยนด้ว ย
กิจ กรรมโครงงาน และจากการใช้ “Picture card game” วัดทัก ษะพูด หลังเรี ย น โดยให้ผเู้ รี ย น
บรรยายภาพ พบว่า นักเรี ยนพูดได้คล่อง และมีความมัน่ ใจสูง 3) จากการสอบถามความสนใจใน
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีความสนใจเพิ่มขึ้นจากก่ อนเรี ยน และมากกว่า
นักเรี ยนที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ 4) ในการศึกษาผลระยะยาวของโครงการนี้ ซึ่งศึกษาจากนักเรี ยน
ชั้น 11 60 คน ที่เคยเรี ยนในโครงการ ESL intensive ในชั้นปี ที่ 5 และ 6 จากแบบสอบถาม พบว่า
นักเรี ยนที่เคยเข้าร่ วมโครงการนี้ ยงั สนใจที่ติดต่อสื่ อสารในภาษาอังกฤษนอกห้องเรี ยน มากกว่า
ผูท้ ี่ ไม่ไ ด้เข้าร่ วมโครงการ เช่ น มี เพื่อนพูด ภาษาอังกฤษ ทํางานพิเศษที่ ต ้องใช้ภ าษาอังกฤษดู
รายการโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ จากผลของการจัดโครงการ ESL intensive ที่มุ่งเน้น
การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ เพิ่มทักษะ
การติดต่อสื่ อสาร มีความสนใจในภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และยังส่ งผลระยะยาวให้ผเู้ รี ยนชอบที่จะ
ติดต่อสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ
นอกจากจะมีผสู้ นใจทําวิจยั เกี่ยวกับโครงงานในวิชาภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีผทู้ ี่สนใจ
ทําวิจยั เกี่ยวกับโครงงานในการเรี ยนภาษาอื่น ดังเช่น งานวิจยั ของโทเวล (Towel, 1991) ได้ศึกษา
การเรี ย นการสอนแบบโครงงานในห้องเรี ยนภาษาฝรั่ งเศส โดยโครงงานมีชื่ อว่า “โครงงาน
การเรี ย นรู้ ด ้ว ยตนเอง” โดยมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่อ ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม แก้ไขปั ญ หา มี ค วาม
รั บผิด ชอบ ทํางานร่ ว มกับผูอ้ ื่น ได้ พร้ อมๆ กับพัฒ นาสมรรถวิสัย ในการสื่ อ สารภาษาฝรั่ งเศส
ผูว้ ิจยั ได้เปรี ยบเทียบการสอนแบบครู เป็ นผูส้ อนโดยโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็ น
นักศึกษาระดับอุด มศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 67 คน และกลุ่มที่ 2 เป็ นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปี ที่ 2
จํานวน 71 คน โดยที่กลุ่มที่ 1 เรี ยนโดยครู เป็ นผูส้ อน และกลุ่มที่ 2 เรี ยนจากโครงงานการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งเรี ยนรู้จากอุปกรณ์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เช่น เทปบันทึกบทสนทนา คู่มือ เก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล และนําเสนอผลงาน ผลการวิจยั พบว่า จากการวัดโดยแบบทดสอบ กลุ่มที่ 2 มี
คะแนนพูดปากเปล่ามากกว่ากลุ่มที่ 1 ในขณะที่ท้ งั สองกลุ่มมีคะแนนข้อเขีย นเท่ากัน ข้อมูลจาก
บันทึกประจําวัน พบว่า กลุ่มที่ 2 มีความวิตกกังวล แต่เห็นประโยชน์ของอุปกรณ์การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง และผลจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มที่ 1 มีความมัน่ ใจกว่ากลุ่มที่ 2 จากผลการวิจยั จะเห็นว่า
การจัดการเรี ย นการสอนแบบโครงงาน ยังใหม่สําหรั บผูเ้ รี ย น ทําให้เกิ ดความวิตกกังวลและไม่
มัน่ ใจในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าสมรรถวิสยั ทางการสื่อสารของผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้น
ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนแบบโครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ ได้แก่
งานวิจ ยั ของ ไบรน์ (Brien, 1995) ที่ ได้ศึก ษาเปรี ยบเที ย บ การสอนแบบโครงงานในลัก ษณะ
การทําวิจยั (research project) สองรู ปแบบ คือ การสอนแบบโครงงานที่ผสู้ อนวางแผนดําเนิ นการ
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ทั้งหมด (structured approach) ซึ่งครู ได้วางแผนและสอนทักษะต่างๆ ในการปฏิบตั ิโครงงานกับ
การสอนแบบโครงงานที่ผเู้ รี ยนร่ วมกันวางแผนทั้งหมด (unstructured approach) กลุ่มตัวอย่างได้แก่
นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 2 ห้อง และนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 6 จํา นวน 2 ห้อง
ผลการวิจยั พบว่า การสอนแบบโครงงานโดยวางโครงสร้าง ให้ผลดีกว่าการสอนแบบโครงงาน
โดยไม่วางโครงสร้าง จากผลการวิจยั จะเห็นว่า การวางแผนและฝึ กทักษะการปฏิบตั ิโครงงาน ช่วย
ให้ผเู้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายไปอย่างราบรื่ น และไปในทิศทางที่ต ้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรั บ
ผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่คุน้ เคยกับการเรี ยนแบบโครงงาน หรื อมีการเรี ยนอยูใ่ นระดับตํ่า
งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ที่ เกี่ยวกับโครงงานในประเทศ ได้แก่ งานของวัฒนา มัคคสมัน (2539) ได้
ศึก ษาเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการเรี ย นการสอนหลัก การสอนแบบโครงงาน และแบบปกติ เพื่ อ
เสริ มสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุ บาล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กวัยอนุ บาลประมาณ
5 – 6 ขวบ จํา นวน 37 คน แบ่ งเป็ นกลุ่ม ทดลอง 20 คน ซึ่ ง ได้เรี ย นตามรู ปแบบการสอนแบบ
โครงงานที่พฒั นาขึ้น และกลุ่มควบคุมที่ได้เรี ยนด้วยวิธีที่ปกติ จํานวน 17 คน ซึ่งได้เรี ยนตามปกติ
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการสอนแบบโครงงานที่พฒั นาขึ้น แผนการสอนตามปกติ
แบบวัดการเห็นคุ ณค่าในตนเองก่ อนและหลังเรี ย น ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลองเด็กที่เรี ย น
ด้วยรู ปแบบที่พฒั นาตามหลักการของโครงงาน มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่าเด็กที่เรี ยนตามปกติ จากผลการวิจยั จะพบว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
ช่วยส่งเสริ มให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง เพราะเรี ยนรู้ดว้ ยตัวของเขาเอง
งานวิจยั เกี่ยวกับโครงงานอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ของ จีรภรณ์ วสุ วตั (2541) ได้
พัฒนาโปรแกรมส่ งเสริ มจริ ยธรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุ บาลชั้นปี ที่ 3 ตามแนวคิด คอนสตรัค
ติวิส โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน และศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนจริ ยธรรมระหว่าง
เด็กที่เรี ยนโดยรู ปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน และเด็กที่เรี ยนตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เด็กวัยอนุบาลชั้นปี ที่ 3 อายุ 5 – 6 ปี จํานวน 20 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง จํานวน 10 คน
ซึ่งเรี ยนโดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน และแบบควบคุม จํานวน 10 คน ที่เรี ยนตามปกติ
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ เครื่ องวัดและประเมินจริ ยธรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุ บาลตาม
แนวคิ ด คอนสตรั ค ติ วิ ส แบบสัม ภาษณ์ และแบบประเมิ น โปรแกรม ผลการวิ จ ัย พบว่ า หลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีค ะแนนจริ ย ธรรม สู งกว่าก่ อ นทดสอบ และสู งกว่ากลุ่มควบคุ ม ผล
การสัมภาษณ์ พบว่า บรรยากาศในชั้น เรี ย นของกลุ่มทดลองดี ก ว่าควบคุ ม และผลการประเมิน
โปรแกรมพบว่า ผูป้ ระเมินส่ วนใหญ่ มีค วามคิ ดเห็ นว่าโปรแกรมมีความเหมาะสมในระดับมาก

153
ที่สุด จากการวิจยั นี้ จะพบว่า การสอนแบบโครงงานช่วยเพิ่มบรรยากาศในชั้นเรี ยนให้ดีข้ ึน และ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของเด็กให้ดีข้ ึน
นอกจากจะมี ผูส้ นใจวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การสอนแบบโครงงานในระดับ อนุ บ าล ยัง มี
ผูส้ นใจทําวิจ ัยเกี่ ย วกับการทํางานวิจ ัย ในการจัด การเรี ยนการสอนแบบโครงงานในระดับชั้น
ประถมศึก ษา ซึ่ งได้แก่ ง านวิจ ัย ของ ดวงจิ ต สุ ข สุ เมฆ (2527) ที่ ได้เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ด้าน
ทัก ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ที่ เรี ยนด้ว ยวิ ธีสอนแบบ
โครงการ และเรี ย นตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิ การ กลุ่มตัว อย่างได้แก่ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคลองสาม (มหาดไทยสงเคราะห์) และโรงเรี ยนคลองสี่ (วังเล็กอุปถัมภ์)
สังกัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 40 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรี ยนโรงเรี ย น
คลองสาม จํา นวน 20 คน ซึ่ ง ได้เรี ย นโดยวิธีสอนแบบโครงการและกลุ่มควบคุ ม คื อนัก เรี ย น
โรงเรี ยนคลองสี่ จํานวน 20 คน ซึ่งได้เรี ยนตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา
6 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่ว โมง ก่ อนทําการสอนได้ทดสอบทั้งสองกลุ่ม ในด้านความรู้ พ้ื น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วว่าอยู่ในระดับเดียวกัน เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิท ยาศาสตร์ แบบวัด ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และแบบวัด ความสนใจทาง
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะกระบวนการ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์
ทั้งสองกลุ่มภายหลังการทดลอง แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลการวิจยั จะเห็ นว่า
วิธีสอนแบบโครงงานยังเป็ นวิธีที่นกั เรี ยนไม่คุน้ เคย เพราะนักเรี ยนต้องค้นคว้า คิด และทํากิจกรรม
ด้วยตนเอง อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการฝึ กฝนพอสมควร ในขณะที่ระยะเวลาในการสอนไม่
เพียงพอ ที่ จ ะทําให้ทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ เพิ่ม ขึ้ น ได้ส่ ว นผลสัมฤทธิ์ ทางทัก ษะ
กระบวนการ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังสอน แตกต่างอย่าง
มี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ เนื่ อ งจากวิ ธี ส อนแบบโครงงานเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้ว างแผนใน
การปฏิบตั ิงาน ได้ทดลองในสิ่งที่ตนเองสนใจ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกับเรื่ องที่ เรี ย น และยังได้ฝึกฝนการพูด หน้าชั้น ทําให้ผูเ้ รี ย นกล้าแสดงออก และมีเหตุ ผล
อีกทั้งยังมีทกั ษะในการทํางานด้วย
ส่ วนงานวิจ ัยในการจัด การเรี ยนการสอนแบบโครงงานในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
งานวิจยั ของ เพชรรัตน์ สุ ริย า (2543) ได้พฒั นาบทเรี ย นวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะทางภาษาของนัก ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และศึกษาความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรี ยนหลังจากการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 จํานวน 15 คน ที่ ลงทะเบียนเรี ย นวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน แบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพ
ของบทเรี ยน แบบประเมินความสามารถทางการพูด และการเขียนนําเสนอโครงงานของผูเ้ รี ย น
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และแบบสอบถามวัด ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง หลัง จากเรี ยนวิ ช าภาษาอัง กฤษโครงงาน
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด และเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ความสามารถผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางการพูด และการเขียนนําเสนอโครงงาน
อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี และผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับมากทั้งสามองค์ประกอบ
ได้แก่ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความเป็ นที่นิย ม และการมีส่ว นร่ ว มในการทํางาน นอกจากนี้ ยงั มี
งานวิจยั ของ เกษม เหลือจันทร์ (2534) ซึ่งได้พฒั นากระบวนการสอนแบบโครงการในรายวิชา
ออกแบบ – เขียนแบบ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 แบ่งเป็ น 2กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ได้แก่นักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยกระบวนการสอนแบบบรรยาย ผนวกปฏิบตั ิงาน จํานวน 40 คน และกลุ่มทดลอง ได้แก่
นัก เรี ย นที่ เรี ย นด้ว ยกระบวนการสอนแบบโครงงานจํานวน 40 คน เครื่ องมือในการวิจ ัย ได้แก่
กระบวนการสอนแบบโครงการ จํานวน 7 โครงงาน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น
ผลการวิจ ัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาออกแบบ – เขี ยนแบบ ที่ เรี ย นจาก
กระบวนการสอนแบบโครงการ สู ง กว่ า ที่ เ รี ยนจากกระบวนการสอนแบบบรรยาย ผนวก
การปฏิบตั ิงาน
จากการเล็ง เห็ น ความสํา คัญ ของการจัด การเรี ยนการสอนแบบโครงงาน กัน ทิ ม า
เอมประเสริ ฐ (2542) ได้พฒั นาคู่มือการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้โครงงานในระดับประถมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ครู โรงเรี ยนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 16 คน ซึ่งคู่มือการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้โ ครงงานในระดับ ประถมศึก ษา นั้ น ประกอบด้ว ย คําชี้ แจง การใช้คู่มื อ วัต ถุประสงค์
หลักการ แนวการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โครงงาน แนวทางการประเมินผลการเรี ยนรู้ และเวลาที่ใช้
ในการจัด การเรี ย นรู้ หลังจากที่ ก ลุ่ม ตัว อย่างได้จ ัด การเรี ยนรู้ แ บบโครงงานตามคู่ มือ ครู แล้ว
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า โครงงานเกิดจากครู และนักเรี ยนช่วยคิดขึ้นใหม่ โดยนักเรี ยน
เป็ นผูด้ าํ เนิ นงานตามขั้น ตอนที่ กาํ หนดครบทุ กขั้นตอน ผลงานตรงตามจุ ดประสงค์และมีความ
สมบูรณ์ สามารถอธิบายเหตุผล รวมถึงความสําคัญ ของผลงานได้สมเหตุสมผล การรายงานผล
การดําเนินงานตรงกับผลงาน มีลาํ ดับขั้นตอน จากผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงานตามคู่มือครู
ที่ผวู้ ิจยั พัฒ นาขึ้น นั้น พบว่า ผูส้ อนสามารถบูรณาการการเรี ยนรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์ เข้าไว้ใน
โครงงานได้ และนักเรี ยนมีผลงานที่เกิดจากการเรี ยนรู้โครงงาน
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยกิจกรรมโครงงานนั้น นอกจากสามารถใช้ได้
ทุ ก ระดับการศึก ษา ไม่ว่าจะเป็ นระดับอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยม และอุด มศึก ษา ยังสามารถ
ประยุกต์เข้ากับทุก วิชา เช่น ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เขียนแบบ ฯลฯ ซึ่ ง
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กิจกรรมโครงงานนั้นจะส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทักษะในการทํางาน และส่ งเสริ มการเห็นคุณค่า
แห่งตนให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย
จากงานวิจยั ทั้งในและต่ างประเทศ ยังไม่มีง านวิจ ัยเรื่ องใดที่จ ัด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึก ษาคหกรรมศาสตร์ โ ดยใช้โครงงาน ทั้งๆ ที่เนื้ อหาสาระเหมาะสมใน
การจัด การเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัต ถุประสงค์เฉพาะ สําหรับผูเ้ รี ย นคหกรรมศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนคหกรรมศาสตร์ มีความจําเป็ นจะต้องพัฒนาทักษะ
ฟั ง พูด อ่ า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ ใน
วันข้างหน้า ในการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมโครงงานนั้น ผูเ้ รี ยนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบ
ทัก ษะสัมพัน ธ์ ปฏิบตั ิ ภ าระงาน โดยมุ่งเน้น เนื้ อหาและหัว ข้อที่ เกี่ย วข้อกับผูเ้ รี ย นโดยตรง เช่ น
อาหาร เครื่ องครั ว การปรุ งอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งการเรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่ เกี่ ย วข้องกับ
ผูเ้ รี ยนหรื อที่ผเู้ รี ยนสนใจ จะช่วยให้ผเู้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยน นอกจากนี้ การที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
จากการปฏิบตั ิจริ งส่งผลให้ผเู้ รี ยนใช้ภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ
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กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน ร่ ว มกับการเรี ย นรู้ โ ดยใช้โ ครงงานเป็ นฐานเพื่อพัฒ นา
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดที่นํามาใช้ ในรูปแบบ
การสอนอ่ านภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาความเข้ าใจและ
ความคิดสร้ างสรรค์
1. ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้
(Schema theory) มีความเชื่อว่า
ความรู ้ของคนเราจะได้รับการ
รวบรวมเป็ นหน่วยๆ เรี ยกว่า
โครงสร้างความรู ้ (Schemata)
Barchers,1998)
2. แนวคิดวิธีการสอนอ่านเพื่อ
ความเข้ใจ
- การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
(วิสาข์ จัติวตั ร์,2543: 50)
- ความเข้าใจในการอ่าน
คาร์ เรล (Carell, 1986: 251) ;
กู๊ดแมน
(Goodman, 1986: 209);
มิลเลอร์ ( Miller, 1990: 46)
- ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ภาษที่สอง /
สมมติฐาน 5 ประการของ
แครชเชน (Krashen, 1982)
3. การจัดกิจกรรมเน้นภาระ
งาน (Task – based Activities )
วิลลิส
(Willis, 1996) ; เอลลิส (Ellis,
1984: 32); นูแนน (Nunan,

หลักการ แนวคิด
ที่ใช้ ในการวิจัยและพัฒนา

- การวิจยั แบบผสมผสาน
วิธี Mix Method ของ
Creswell (2002: 210)
- หลักและแนวคิดใน
การออกแบบการสอน
ADDIE Model ของครู ส
(Kruse, 2007:1)

การออกแบบการสอน
เชิงระบบ ของ ดิกส์
แคเรย์ และ แคเรย์
(Dick, Carey and
Carey, 2005: 1-8) ,
การออกแบบการสอน
ของ
ซีลและกลาสโกลว์
(Seels and Glasgow
Model, 1990)

ภาพที่ 14 กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ

ทฤษฎีที่ใช้ ในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้ นภาระงาน
ร่ วมกับการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน
เป็ นฐาน
- ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
Behaviorism
- ทฤษฎีเชื่อมโยงของ ธอร์ นไดค์
Thorndike’ s Classical Connectionism
- ทฤษฎีการสร้างความรู ้ของ ไว ก๊อต
สกี้ (Vygotsky:1978)
- ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้
-ทฤษฎีการสอนที่เน้นภาระงาน ของ
วิลลิส (Willis, 1996) ; เอลลิส (Ellis,
1984: 32); นูแนน ( Nunan, 1989: 10)
- ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษโครงงาน
ฟรายด์ - บูธ (Fried – Booth, 1986: 5)
- ความพึงพอใจ /ความคิดสร้างสรรค์
-ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการ (Theory
of Need Gratification ของมาสโลว์
(Abraham H.Maslow)
-ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยา
(Edward De bono , 1995 ,1991 กิล
ฟอร์ ด (Guilford, 1959 : 145 – 151
- กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์
- การนําทฤษฎีไปใช้ในงานวิจยั

รู ปแบบการเรี ยนการสอนและ
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และทดลอง
ใช้ ปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ

( ร่ าง )

ของรู ปแบบกิจกรรม
2. สังเคราะห์รูปแบบ
3. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
4. นําข้อมูลมาปรับปรุ ง แก ้ไข
5. หาประสิ ทธิภาพโดยการทดลองสอน
1 ภาคการศึกษา
6. ปรับปรุ งแก ้ไข

แก้ไข
ปรับปรุ ง

ผลการ
ประเมิน

1. ประเมินความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2. ประเมินการนําเสนอโครงงาน
3. ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ
โครงงาน
4. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
การเรี ยนการสอน

Evaluation (Development : D 2)

ขั้นที่4 การประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ

ขั้นตอนที่ 5 การรับรองรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน สามารถนําไปใช้และเผยแพร่ ต่อไป

รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์

การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม
การอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
นําสู่การหาประสิ ทธิ ภาพของ
รู ปแบบ

Implementation
(Research : R 2 )

Development ( Design &
Development : D& D : D 2)
1. ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

ขั้นที่ 3 การนําไปทดลองใช้

ขั้นที่ 2 การพัฒนารู ปแบบกิจกรรม

ภาพที่ 15 สรุ ปขั้นตอนในการดําเนิ นงานวิจยั

ข้อมูลพื้นฐานสําหรับ
การสร้างรู ปแบบ

ความสนใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน และ
สัมภาษณ์อาจารย์
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ได้แก่
แนวคิด ทฤษฎีการสอน รู ปแบบการ
สอน การสอนที่เน้นภาระงาน การเรี ยนรู ้
ที่ใช้โครงงานเป็ นฐาน ความพึงพอใจ
และความคิดสร้างสรรค์
3. ศึกษาเกีย่ วก ับเนื้อหาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
โครงงานในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการและ

Analysis ( Research : R1)

ขั้นที่1การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจ ัย เรื่ อง “การพัฒ นารู ปแบบการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษเทคนิ ค โดยวิ ธี
การสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิด
สร้ า งสรรค์สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ” ใช้ก ระบวนการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and
Development) ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลกั ษณะแบบ
แผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้ว ยการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
(Qualitative Methods) และเสริ มด้ว ยข้อมูลคุ ณ ภาพ (Qualitative Methods) เพื่อ ให้ก ารวิจ ัย มี
ความครอบคลุม และสามารถตอบคําถามการวิจยั ได้อย่างครบถ้วน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research1 : R1) : การศึกษาข้อมูลพื้น ฐาน (Analysis : A)ในการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development : D 1) : การออกแบบและพัฒนา (Design and
Development :D and D) รู ปแบบการเรี ย นการสอนและกิจ กรรมการอ่านที่เน้น ภาระงานและ
โครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาตรี
ขั้นตอนที่ 3 วิจยั (Research: R 2) การนําไปใช้ (Implement: I) : เป็ นการทดลองใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และกิจกรรมการอ่านที่ที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development : D2): การประเมิน ประสิ ทธิผล (Evaluation: E)
และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน
และโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ สําหรั บ
นักศึกษาปริ ญญาตรี
วิธีด าํ เนิ นการวิจ ัยการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธี
การสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิด
สร้างสรรค์สาํ หรับนักศึกษาปริ ญญาตรี มีกรอบการดําเนินการวิจยั ดังภาพที่ ..........
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
(Research: R1)
ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
( Analysis: A)
ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
จากแหล่งข้อมูล
เอกสาร การสัมภาษณ์
อาจารย์ผสู้ อน
ผูป้ ระกอบการ
วิเคราะห์ ความ
ต้ องการของผู้เรียน
(Learner’s Needs
Analysis)เก็บ
รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเกีย่ วกับความ
ต้องการและข้อมูล
พื้นฐานด้าน
พฤติกรรมการอ่าน
ความสนใจในการ
อ่านของผูเ้ รี ยน
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่ วนตัวของผูเ้ รี ยน
ศึกษาความต้ องการ
จําเป็ น หลักสูตร
เนื้อหาวิชา ความ
ต้องการและเป้ าหมาย
การผลิตบัณฑิตของ
คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1)
ออกแบบและพัฒนา
รู ปแบบการสอน
(Design and Development: D,D)
กําหนดกรอบร่ าง
รู ปแบบการสอนที่
เน้ นภาระงานและ
โครงงาน
ร่ างรู ปแบบการสอน
จากข้อมูลพื้นฐานการ
สัมภาษณ์และความ
ต้องการจําเป็ น
ตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรง
โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของ
รู ปแบบ คู่มือการใช้
และเครื่ องมือประเมิน
ประสิ ทธิ ผล โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ปรับปรุ งแก้ไข
ประเมินประสิทธิภาพ
รู ปแบบการสอนกบั ผูเ้ รี ยน
ที่มีลกั ษณะคล้ายกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร E1/E2
เกณฑ์ 80/80

ปรับปรุ งแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3การวิจัย
(Research: R 2)
ทดลองใช้
รู ปแบบการสอน
( Implementation: I)
ทดลองใช้ รู ปแบบการสอนที่
เน้นภาระงานและโครงงาน

กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
1. ขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Preparation:
) สร้างความเข้าใจให้ก ับผูเ้ รี ยนในภาระ
งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. ขั้นระหว่างปฏิบัติภาระงาน
(Reading Tasks: R) ฝึ กการใช้ภาษาใน
รู ปแบบของการทํางานร่ วมกนั เนื้อหาที่ใช้
ในกิจกรรมเป็ นเนื้อหาที่มีลกั ษณะเสมือน
จริ ง (Authentic Materials) มีกจิ กรรมการ
สอนอ่าน 3 ระยะคือกิจกรรมก่อนอ่าน
กิจกรรมระหว่างการอ่าน และกิจกรรม
หลังการอ่าน
3. ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Analysis:
Language Focus & Practice : A) ฝึ ก
ทักษะความเข้าใจในการอ่านโดยฝึ กอ่าน
ข้อความหลายประเภท ใช้กลวิธีการอ่าน
ในการทําความเข้าใจ รวบรวมข้อมูลจาก
เนื้อหาทีอ่ ่าน สร้างเป็ นชิ้นงานหรื อ
โครงงาน
4. ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงานหรือขั้นสร้ าง
โครงงาน และการนําเสนอผลงาน (Pro ect
reation: P) สร้างเป็ นชิ้นงานขึ้น โดย
ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมี
บทบาทในการสร้างชิ้นงานและการฝึ ก
ภาษา
5. ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงานและ
ความคิดสร้ างสรรค์ของโครงงาน
(Presentation and Evaluation o
reative Pro ect: P) ผูเ้ รี ยนนําเสนองาน
ชิ้นงาน หรื อโครงงาน ที่ผา่ นการวาง
แผนการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา
(Development: D2)
ประเมินประสิ ทธิ ผล
รู ปแบบการสอน
(Evaluation)
ประเมินประสิ ทธิผล
รู ปแบบ
หลังจากการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนและเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้วมี
การประเมิน
ประสิ ทธิ ผลดังนี้
1. เปรี ยบเทียบ
ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน
ก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบ
2. เปรี ยบเทียบ
พัฒนาการความคิด
สร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รี ยนก่อนระหว่าง
เรี ยนและหลังการใช้
รู ปแบบ
3. ศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการสอน
ที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน

ตรวจสอบ
ปรับปรุ ง/
ไม่ ผ่าน

ผ่าน
ขยายผลวิจยั

ภาพที่ 16 กรอบดําเนินการวิจยั
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1)
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน (Learner’s Needs Analysis: A)
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้น ฐานเกี่ย วกับความต้องการ และข้อมูล
พื้น ฐานด้านพฤติก รรมการอ่าน ความสนใจในการอ่านของผูเ้ รี ย น หลัก สู ต รเนื้ อหาวิชา ความ
ต้องการและเป้ าหมายการผลิต บัณฑิ ต ของคณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ และข้อมูลพื้น ฐาน
ส่ ว นตัว ของผูเ้ รี ย น เพื่อใช้ใ นการออกแบบกิ จ กรรมการอ่ านเน้น ภาระงานและโครงงานเพื่ อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึก ษาและวิเคราะห์ข ้อมูลพื้น ฐานและวิเคราะห์ค วามต้องการของผูเ้ รี ย น
รวมทั้งสภาพปัญหาของการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรเนื้อหาวิชา ความต้องการ และเป้ าหมาย
การผลิตบัณฑิต ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความสนใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน และข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนตัวของผูเ้ รี ยน ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลเอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคล ได้แก่
1. ศึ กษาหลักสู ตรการสอนภาษาอังกฤษ ระดับอุด มศึกษาศึก ษา หลักสู ต รคณะ
คหกรรมศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555) และศึกษากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎี และหลักการ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัด
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมแบบเน้นภาระงานและโครงงาน
4. ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการอ่าน และ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
5. ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับความคิ ด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจ
วิธีดําเนินการ
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน
การศึก ษาและวิเคราะห์ร วบรวมข้อมูลพื้น ฐานที่ จ าํ เป็ น เพื่อใช้ในประกอบเป็ น
แนวทางในการพัฒ นารู ปแบบวิธีก ารสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน โดยการสอบถามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน การสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดกิ จกรรมการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์
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ผูส้ อนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และตัวแทนสถานประกอบการ รวมทั้งการวิเคราะห์
หลัก การสอน แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งนํา มาประมวลเป็ นแนวทางในการสร้ า งเป็ น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาข้อ มูล พื้ น ฐานจากแหล่ ง เอกสารหลัก สู ต รการสอนภาษาอัง กฤษ
ระดับอุดมศึกษาศึกษา หลักสูตรคณะคหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผลของการวิเคราะห์ข ้อมูลพื้น ฐานความต้องการของผูเ้ รี ย น (Learner’s Needs
Analysis) โดยการสอบถามด้ว ยแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ผลการเรี ย น ระดับ ผลการเรี ย นในวิชาภาษาอังกฤษของภาคเรี ย นที่
ผ่านมา ความพึง พอใจในการเรี ย นภาษาอังกฤษ ทัก ษะการเรี ย นในภาษาอังกฤษที่ มีค วามถนัด
ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขีย น สื่ อการสอน และกิจกรรมการเรี ย นการสอนที่ชอบเรี ย น
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในเรื่ องความต้องการและความสนใจที่มีต่อรู ปแบบ และกิจกรรม
การสอนและศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
1.2 ศึก ษาเอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้องโดยใช้แ บบวิเ คราะห์
เอกสารและตําราเกี่ยวกับรู ปแบบการสอน ADDIE Model ของครู ส ( Kruse, 2007 ) การออกแบบ
การสอนเชิงระบบของดิกส์ แคเรย์ ( Dick, Carey and Carey, 2005 ) การออกแบบการสอนของ
ซีลและกลาสโกว์ (Seels and Glasgow Model, 1990) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่ อ พัฒ นาการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจ และความคิ ด สร้ า งสรรค์
กระบวนการปฏิบตั ิ กิจกรรมที่ มีเป้ าหมายชัดเจน โดยมีแนวการจัด กิจกรรมการจัดกิจ กรรมแบบ
เน้นภาระงานของวิลลิส แอนด์ วิลลิส (Willis and Willis, 2011) สคีแฮน (Skehan, 1998) และ
รู ปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโครงงานของเฮนส์ ( Haines, 1989) เลกุทค์และโธมัส
(Lequtke and Thomas,1991) และฟรายด์-บูช (Fried – Booth, 1988) การสอนที่ เสริ มสร้ าง
สมรรถนะในการคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ควบคู่ไปกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ซึ่ง
จากทฤษฎีของ อี พอล ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962) ที่มีความเชื่อว่า การศึกษาที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก จะช่วยให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนได้พฒั นา
ความคิ ดสร้ า งสรรค์ข องตนเอง ในการวิจ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้สังเคราะห์แนวคิ ด หลัก การส่ งเสริ ม
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ความคิดสร้ างสรรค์ของ ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962) , ฮอลล์แมน (Hallman, 1971) และของ
วอลลาซ และโคแกน (Wallach and Kogan, 1975) และแนวการทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen,&Urban, 1986: 138-155)
1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
1.3.1 การสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนภาษาอังกฤษ ถึงพฤติกรรมการเรี ยนความ
สนใจในการอ่า น ปั ญ หาและอุ ปสรรคของผูเ้ รี ยน จํานวน 5 ท่ าน ใช้วิ ธีก ารสัม ภาษณ์ เป็ น
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) ใช้เครื่ องมือการสัมภาษณ์ เป็ น
แบบสัมภาษณ์ ที่มีโครงสร้ าง (Structured Interview) ที่ ผวู้ ิจ ัยพัฒนาขึ้ น และดําเนิ นการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง
1.3.2 การสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนคหกรรมศาสตร์ ถึงเนื้ อหาวิชาในหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์ ปัญหาที่การเรี ยนการสอนในสาขาวิชา และประเด็นที่ตอ้ งการพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.3.3 สัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการถึ งคุ ณ สมบัติ และความรู้ ค วามสามารถของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ
1.3.4 การสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ย น ระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ความสนใจในการเรี ยน วิธีการเรี ย นและเนื้ อหา และกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ผูเ้ รี ยนสนใจ
ข้อมูลที่ ได้จ ากการเก็บรวบรวมข้อมูล และนํามาวิเคราะห์โดยใช้ก ารวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
เครื่องมือ และการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในขั้นตอนที่ 1
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิ ด หลักการและทฤษฎี ที่เกี่ย วข้องกับการพัฒ นา
รู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีข้ นั ตอนการ
สร้างเครื่ องมือดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารให้ครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1.3 นําแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้น ไปปรึ กษาอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
และนําเสนอให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ท่ าน อาจารย์
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ผูส้ อนในคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน ผูป้ ระกอบการจํานวน 1 ท่ าน (รายชื่อ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในภาคผนวก ก หน้า 237) เพื่อตรวจสอบและยืน ยัน ถูกต้องความเหมาะสมของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ,์ 2555: 179)
ระดับคะแนน 5

หมายถึง

มีความสอดคล้องมากที่สุด

ระดับคะแนน 4

หมายถึง

มีความสอดคล้องมาก

ระดับคะแนน 3

หมายถึง

มีความสอดคล้องปานกลาง

ระดับคะแนน 2

หมายถึง

มีความสอดคล้องน้อย

ระดับคะแนน 1

หมายถึง

มีความสอดคล้องน้อยที่สุด

ในการหาคุ ณ ภาพ ด้า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธ์, 255: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00

หมายถึง

มีความสอดคล้องมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49

หมายถึง

มีความสอดคล้องมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49

หมายถึง

มีความสอดคล้องปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49

หมายถึง

มีความสอดคล้องน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49

หมายถึง

มีความสอดคล้องน้อยที่สุด

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50
ขึ้น ไป และมีค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 (มาเรี ย ม นิ ลพัน ธุ์, 2555: 179) และผลจาก
การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าความสอดคล้องทุกข้อ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ x = 4.00, S.D.=0.55 ถึง x =4.80, S.D.=0.00 แสดงให้เห็น ว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่
ผูว้ ิจยั พัฒนา ขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2. แบบสัมภาษณ์แนวคิด ในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน
การพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ และการประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องโครงงานใช้วิ ธี
การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล (Individual Interview) ใช้เครื่ องมือการสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์
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ที่ มี โครงสร้ าง (Structured Interview) ที่ ผูว้ ิจ ัย พัฒ นาขึ้ น และดําเนิ นการสัมภาษณ์ ด ้ว ยตนเองมี
กระบวนการสร้าง และพัฒนา ดังนี้
2.1 กําหนดประเด็นสัมภาษณ์ และประเด็นการสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยน
2.2 ร่ างแบบสัมภาษณ์ โดยใช้คาํ ถามแบบปลายเปิ ด เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
2.3 ร่ างคําถามสําหรับการสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยน
2.4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ผลจาก
การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าความสอดคล้องทุกข้อ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ x = 4.00, S.D.=0.55 ถึง x =4.80, S.D.=0.00 แสดงให้เห็ น ว่ าแบบวิเคราะห์เอกสารที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.4 นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ใช้สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน
วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 2 ท่าน อาจารย์ผสู้ อนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 2 ท่ าน
ผูป้ ระกอบการจํานวน 1 ท่าน และนําแบบสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยนใช้สอบถามผูเ้ รี ย น
จํานวน 36 คน
ตารางที่ 20 รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์แนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ลําดับที่ หัวข้อการแก้ไขที่ผเู้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
แนวทาง/การปรับปรุ งแก้ไข
1
ชื่ อ แบบสั ม ภาษณ์ ให้เ พิ่ ม ข้อ ความให้ แก้ไขเป็ น “แบบสัมภาษณ์แนวคิด
ชัดเจน เพิ่มคําว่า “แนวคิด”
2
แก้ไ ขข้อ ความ ที่ มีต่ อ รู ปแบบการเรี ย น แบบ สั ม ภาษ ณ์ แ นวคิ ดในกา รจั ด
การสอน
กิจกรรมการสอน
3
แก้ไขคําชี้แจงให้ตรงกับชื่อของ
สัมภาษณ์แนวคิด
แบบสอบถาม “สัมภาษณ์ความคิดเห็น”
4
ข้อ 2 ควรมีเนื้อหาใดบ้าง
แก้ไขเป็ น ควรมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
5
เพิ่มข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพิ่มข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน สามารถนําเสนอได้ใน ภาพที่ ..........
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research : R1)
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน

ศึกษาข้ อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
และข้ อมูลบุคคล

วิเคราะห์ ความต้ องการของ
ผู้เรียน
1. ระดับความสามารถ

ศึกษาข้ อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
ประกอบด้วย
หลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
บัณฑิต ( หลักสูตรใหม่ 2555) การพัฒนา
หลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย พันธกิจและการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามที่ก ําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับการศึกษา

ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ความสนใจในการเรี ยน
วิธีการเรี ยนและเนื้อหา
และกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ผเู้ รี ยนสนใจ
2. วิเคราะห์ทกั ษะ
ความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยน

ศึกษาข้ อมูลพื้นฐานจากข้ อมูลบุคคล
ประกอบด้วย
1. แนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน, การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์, และการประเมินความคิดสร้างสรรค์
ของโครงงาน
2. คุณสมบัติและความรู้ความสามารถของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ

ศึกษาความจําเป็ นและความต้องการในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับนักศึกษาปริ ญญาตรี

ภาพที่ 17 ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A)
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
การออกแบบ และพัฒนารู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนเน้น
ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ในขั้น ตอนที่ 2 นี้ เป็ นการดําเนิ น การในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์ โดยนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นการสอน และนําเสนอให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่ าน ประกอบด้ว ย อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 2ท่ าน อาจารย์ผสู้ อนในคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จ าํ นวน 1 ท่ าน อาจารย์ด ้าน
หลักสูตรและการสอนจํานวน 1 ท่าน อาจารย์ดา้ นจิตวิทยาจํานวน 1 ท่าน (รายชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ใน
ภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบแผนการจัด
การเรี ย นรู้ และนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่ างกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ การใช้ภาษา ก่อนนําไปทดลองใช้จริ งโดยมีรายละเอียดของการออกแบบ
และพัฒนาเครื่ องมือ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาและตรวจสอบรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์
2. พัฒ นาและตรวจสอบเครื่ องมือ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล ได้แ ก่ แผนการจัด
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน แบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ในการอ่าน แบบทดสอบความคิ ด สร้ า งสรรค์ และแบบประเมิน ความพึงพอใจที่ มีต่ อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้น
3. ประเมินประสิทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
แหล่งข้อมูล
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน
2. คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน
3. แผนการสอนการอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน
4. เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิ ดสร้างสรรค์
ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึ กภาระงานและโครงงาน แบบประเมินผลงาน
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5. เครื่ องมือประเมิน ประสิ ทธิผลการใช้รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่อพัฒ นาการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ได้แ ก่
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินโครงงานและ
ความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
แหล่งข้อมูล
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้า ใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น ประกอบด้ว ย อาจารย์ส อน
ภาษาอังกฤษจํานวน 2 ท่ าน อาจารย์ผสู้ อนในคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ท่าน
อาจารย์ดา้ นหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 ท่ าน อาจารย์ดา้ นจิตวิทยา จํานวน 1 ท่าน (รายชื่อ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในภาคผนวก ก หน้า 237) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
ก่อนนําไปใช้จริ งในขั้นตอนที่ 3
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
2. คู่มือการใช้ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
3. แผนการสอน
4. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
5. แบบประเมินโครงงานและความคิดสร้างสรรค์
6. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
7. แบบประเมิน ความพึงพอใจของผูเ้ รี ย น ที่ มีต่ อรู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ เน้น
ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
วิธีดําเนินการ
1. พัฒ นา และตรวจสอบคุ ณ ภาพ พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิ จ กรรม
การอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1.1 นําข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้น ตอนที่ 1 (Research : R1) มา
สังเคราะห์เป็ นร่ าง รู ปแบบการเรี ยนการสอน และกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน และโครงงาน
เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ประกอบด้ว ย
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องค์ประกอบเชิงหลักการ 6 ประการ คือหลักการ เนื้ อหา กิจกรรม บทบาทของผูเ้ รี ยน บทบาท
ผูส้ อนและการจัดสภาพการเรี ยนการเรี ยนรู้
1.2 ระบุ เป้ าหมาย และผลลัพธ์ข องรู ปแบบการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรม
การอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค์
1.3 พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และกิจกรรมการอ่านเน้นภาระ
งานและโครงงานเพื่อพัฒ นาการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิด สร้ างสรรค์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย คํานํา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงาน
และโครงงาน ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการจัดการเรี ยนกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงาน
และโครงงาน การจัดเตรี ยมสิ่ งที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน การวัด ผลและการประเมิน ผล แนวปฏิบัติ ใ นการดําเนิ น การเรี ย นการสอน
บทบาทของผูส้ อน บทบาทของผูเ้ รี ยน
1.4 การออกแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิ ดสร้างสรรค์ที่มีเนื้ อหา รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ มี
หลักการและแนวคิดของการอ่านที่เน้นเนื้ อหาสาระ (Content-based Teaching) เป็ นการสอนที่ใช้
ภาษาเป็ นสื่ อกลางในการเรี ยนการสอน เน้นการใช้ภ าษาและสาระวิชาที่ผวู้ ิจยั เลือกให้เหมาะสม
กับความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยมีเป้ าหมายให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ภาษา เสมือนการบูรณาการ
เนื้อหาวิชากับการเรี ยนรู้ หลักการสําคัญ และไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ โดยผ่านการปฏิบตั ิงาน
เนื้อหาภาษาอังกฤษเทคนิ คในเรื่ องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ในการปฏิบตั ิ ภ าระงาน ประกอบด้ว ย บทเรี ย นจํานวน 7 แผนการสอน 7 บทเรี ย นใช้เวลาใน
การเรี ยนบทเรี ยนละ 6 คาบเรี ยน จํานวนคาบเรี ยนละ 60 นาที แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย
หัวเรื่ อง กําหนดเวลาเรี ยน เนื้ อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ
การเรี ยน โครงงานหรื อชิ้ น งาน การนํา เสนอโครงงาน และการวัด ผลประเมิน ผลโครงงาน
สร้างสรรค์
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒ นาการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน (Preparation) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กบั ผูเ้ รี ยนในภาระงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างปฏิบตั ิภาระงาน (Reading Tasks) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยน
ปฏิบัติ ภาระงานที่ มอบหมายที่มีว ตั ถุประสงค์ที่ชัด เจน และฝึ กการใช้ภ าษาในรู ปแบบของการ
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ทํางานร่ ว มกัน เนื้ อหาที่ใช้ในกิ จกรรมเป็ นเนื้ อหาที่มีลกั ษณะเสมือนจริ ง (Authentic Materials)
ในสาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ (Reading for
Comprehension) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะคือกิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities)
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) และกิจกรรมหลังการอ่าน (Post- Reading
Activities)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Analysis : Language Focus & Practice) ในขั้นนี้
ผูเ้ รี ยนฝึ กทัก ษะความเข้าใจในการอ่าน โดยฝึ กอ่านข้อความหลายประเภท ใช้ก ลวิธีการอ่านใน
การทํา ความเข้าใจเนื้ อหา การเดาความหมายจากข้อความข้างเคียง การหาใจความหลักใจความ
สนับสนุน หลังจากนั้นให้ผเู้ รี ยนรวบรวมข้อมูลจากเนื้ อหาที่อ่าน สร้างเป็ นชิ้นงาน หรื อโครงงาน
ให้เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลจากเนื้อหาที่อ่าน ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตัดสินใจในการเลือกหัวข้อ
โครงงานที่สนใจ ที่ได้ขอ้ มูลจากการอ่าน กําหนดผลสําเร็ จ วางแผนการปฏิบตั ิงาน และได้ขอ้ ตกลง
ในการปฏิบตั ิโครงงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน หรื อขั้นสร้างโครงงาน และการนําเสนอผลงาน
(Project Creation) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้นาํ ความรู้ ความเข้าใจ และภาษาเป้ าหมายที่ได้
จากการอ่าน สร้ างเป็ นชิ้ นงานขึ้ นโดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการช่ วยเหลือผูเ้ รี ย น
กระตุ ้น ให้ผเู้ รี ย นทุ ก คนมีบทบาทในการสร้ างชิ้ นงาน และการฝึ กภาษา และเป็ นขั้น ตอนของ
การระดมความคิดวางแผนในการ
ขั้น ที่ 5 ขั้น ประเมิน ผลการนําเสนอโครงงาน และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ของ
โครงงาน(Presentation and Evaluation of Creative Project) ผูเ้ รี ยนนําเสนองาน ชิ้น งานหรื อ
โครงงานที่ผ่านการวางแผนการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ และประเมินโรงงานตามแนวคิดของ
ชาเวลสันและ สเทอร์ น (Shavelson and Stern, 1981) แนวคิดของ นู แนน (Nunan, 1989) และ
แนวคิดของ สโตลเลอร์ (Stller, 1997) และ ของ เจลเลนและเออร์ บนั (Jellen; & Urban, 1986: 138155) โดยพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ใน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความคิดริ เริ่ ม กลุ่มที่ 2 ความคิด
คล่องแคล่ว กลุ่มที่ 3 ความคิดยืดหยุน่ และกลุ่มที่ 4 ความคิดละเอียดลออ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความ เข้า ใจในการอ่าน ทัก ษะการนําเสนองาน การใช้ภ าษา ความรู้ ที่เกิ ด ใหม่และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโครงงาน
2. ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ โดยการนํารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้น
ไปปรึ กษาอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ และนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่ าน (รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ภาคผนวก ก หน้า 237) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
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และกิ จ กรรมการอ่านเน้น ภาระงานและโครงงาน ด้านการสอนอ่า นภาษาอังกฤษ และด้า น
การวัดผล การประเมินผล เพื่อตรวจสอบความความถูก ต้องและเหมาะสมของเครื่ องมือ ความ
สอด คล้องของรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการสอน
3. นําข้อมูลที่ ไ ด้จ ากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรั บปรุ งแก้ไ ขรายละเอีย ดของภาษาเกี่ ย วกับ
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู้ กิจกรรม โครงงาน และทักษะ
ในการปฏิบตั ิงาน ก่อนนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมีความเห็นว่า เนื้อหาองค์ประกอบครอบคลุมครบถ้วนดี เนื้อหามี
ความน่ า สนใจ และสามารถพัฒ นาให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความสนใจในการเรี ย นได้เป็ นอย่างดี แต่ ค วร
ปรับแก้เวลาบางกิจกรรมให้เหมาะสม ปรับการใช้ภาษาและเพิ่มคําสั่งในการปฏิบตั ิ งานให้ชดั เจน
รวมทั้งการปรับปรุ งเกณฑ์การให้คะแนนโครงงานสร้างสรรค์
ตารางที่ 21 รายละเอีย ดการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ลําดับที่
หัวข้อการแก้ไขที่ผเู้ ชี่ยวชาญ
แนวทาง/การปรับปรุ งแก้ไข
เสนอแนะ
องค์ประกอบเชิงหลักการ
1.
หลักการ
- ไม่แก้ไข
2.
วัตถุประสงค์
- ไม่แก้ไข
องค์ประกอบเชิงกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 1
ขั้นก่อนปฏิบตั ิภาระงาน

-ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนําให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์
(Preparation: P)
และเน้นกิจกรรมหรื อสื่อการสอนที่ทาํ ให้
สร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยนใน ผูเ้ รี ยนเกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิม ตาม
ภาระงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการ ทฤษฏีของธอร์นไดค์ (Thorndike) ซึ่งได้
กระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมใน
กล่าวว่าการเรี ยนรู้ คือ การที่ผเู้ รี ยนสามารถ
การเรี ยน
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง (Bond)
ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง และได้รับ
ความพึงพอใจจะทําให้เกิดการเรี ยนรู้ข้ ึน และ
การเตรี ยมความพร้อมให้ผเู้ รี ยน
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ตารางที่ 21 รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ลําดับที่
ขั้นที่ 2

หัวข้อการแก้ไขที่ผเู้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ

แนวทาง/การปรับปรุ งแก้ไข
ในการตอบสนองกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
-ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนําให้การเลือกเนื้อหา
ขั้นระหว่างปฏิบตั ิภาระงาน (Reading
ที่ผเู้ รี ยนมีความรู้เดิม (Schema) เพื่อ
Tasks: R)
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายที่มี
กระตุน้ ให้เกิดการเชื่อมโยงการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน และฝึ กการใช้ภาษา เนื้อหาที่เลือกในการฝึ กการอ่านเพื่อ
ในรู ปแบบของ การทํางานร่ วมกัน เนื้อหาที่ ความเข้าใจควรมีลกั ษณะที่มีเนื้อหาที่
ใช้ในกิจกรรมเป็ นเนื้อหาที่มีลกั ษณะ
สมจริ ง (authenticity) หรื อ การใช้
เสมือนจริ ง (Authentic Materials )
ภาษาในสถานการณ์จริ ง (real life
language use) (Bachman, 1995: 41)
กล่าวคือเป็ นลักษณะภาษาที่ผทู้ ี่มี
ความสามารถทางภาษาใช้ใน
สถานการณ์จริ งและกิจกรรมการอ่าน
ต้องมีวตั ถุประสงค์ว่าต้องการให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ในการอ่าน
อย่างไรการอ่านควรใช้กิจกรรมการ
สอนที่แบ่งเป็ น 3 ระยะ (วิสาข์ จัติวตั ร์,
2543) การสอนก่อนอ่าน (PreReading-Activities) การสอนระหว่าง
อ่าน (While-Reading Activities) และ
การสอนหลังอ่าน (Post-Reading
Activities)
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ตารางที่ 21 รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ลําดับ
ที่

หัวข้อการแก้ไขที่ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ

ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนําว่าในขั้นตอนนี้ควรสร้าง
สถานการณ์ในการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและควร
ฝี กการทํางานร่ วมกันเป็ นการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
กัน ( Cooperative Learning) และการเรี ยนรู้
แบบเน้นภาระงาน (Task Based Learning) เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนภาษาเพื่อการสื่อสารและการ
เรี ยนรู้ภาษาอย่างมีเป้ าหมาย นอกจากนี้กิจกรรม
สอนผูส้ อนควรเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
ทักษะการคิด (วัชรา เล่าเรี ยนดี,2547) เช่น การ
ถามคําถาม และ การตอบ การใช้กิจกรรมระดม
ความคิด การทําโครงงาน รวมทั้ง การให้อิสระ
ทางความคิดและ การยอมรับในความคิดของ
ผูเ้ รี ยน
ขั้นสร้างโครงงานและการนําเสนอ ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนําว่ากิจกรรมการสอนภาษาจะ
โครงงาน (Project Creation and
ต่างไปจากการสอนแบบเดิมที่ผสู้ อนจะบอก
Presentation: P) ผูเ้ รี ยนนําความรู้
กฎเกณฑ์ของการใช้ภาษา แต่รูปแบบการสอนที่
ความเข้าใจและภาษาเป้ าหมายที่ได้ พัฒนาขึ้นจะต้องพยามยามสร้างกิจกรรมที่ให้
จากการอ่าน สร้างเป็ นชิ้นงานขึ้น
ผูเ้ รี ยนได้รับรู้และสร้างองค์ความรู้ข้ ึนเองจาก
โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก การซึมซับ (intake) ข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยมี
ในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้ ผูส้ อนคอยเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
ผูเ้ รี ยนทุกคนมีบทบาทในการสร้าง (facilitator)และให้ความช่วยเหลือ (scaffolding)
ชิ้นงานและการฝึ กภาษา และการ
(Vygotsky, 1978)
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของคิดของ เอ็ดเวิด เดอ โบ
โน (Edward De Bono)

ขั้นที่3 ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน
(Analysis:Language Focus
&Practice : A)
ผูเ้ รี ย นฝึ กทัก ษะความเข้า ใจในการ
อ่ า น โดยฝึ กอ่ า นข้ อ ความหลาย
ประเภท ใช้กลวิธีการอ่านและผูเ้ รี ยน
ร่ วมกันตัดสิ น ใจในการเลือกหัวข้อ
โครงงานที่สนใจ ที่ได้ขอ้ มูลจากการ
อ่าน กําหนดผลสําเร็ จ วางแผนการ
ปฏิบัติงาน และได้ข อ้ ตกลงใน การ
ปฏิบตั ิโครงงาน

ขั้นที่
4

แนวทาง/การปรับปรุ งแก้ไข
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ตารางที่ 21 รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ลําดับที่
หัวข้อการแก้ไขที่ผเู้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
แนวทาง/การปรับปรุ งแก้ไข
ผูเ้ ชียวชาญให้คาํ แนะนําว่าการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 5
ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงานและ
ภาษาของการสอนที่เน้นภาระงานและ
ความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน
(Evaluation of Creative Projects: E) ผูเ้ รี ยน โครงงานนั้นควรให้ความสําคัญกับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นในบริ บท
นําเสนองานชิ้นงาน หรื อโครงงาน ที่ผา่ น
การวางแผนการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ ของการสื่อสาร (focused on task)
ที่ต่างจากการเรี ยนแบบฝึ กหัด
เป็ นขั้นการแสดงออกของกระบวนการ
(situational grammar) ที่จะไม่เน้นให้
ความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาความคิด ผูเ้ รี ยนมุ่งเรี ยนรู้รูปแบบของภาษาแต่
สร้างสรรค์อย่างมีสาระเชิงนวัตกรรม มี
เรี ยนรู้เพื่อใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง
จินตนาการละเป็ นความคิดอเนกนัย
โดยมีตวั โครงงานเป็ นการฝึ กฝน
(Divergent Thinking) ได้แก่ ความคิด
การใช้ภาษา การวัดผลประเมินผล
เป็ นการประเมินตามสภาพจริ งจึงควร
คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุน่
(Flexibility) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) และ สร้างแบบประเมินได้ท้งั ระหว่าง
ดําเนินการ และการประเมินผลสําเร็ จ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
และสําหรับการประเมินความคิด
สร้างสรรค์น้ นั เนื่องจากความคิด
สร้างสรรค์เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน
ควรใช้วิธีการประเมินหลายวิธีท้งั
การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์จาก
การทําโครงงานและการใช้แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์แบบมาตรฐาน
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2. พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน เป็ นเครื่ องมือสําหรับใช้ในการทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน ก่อนและหลังการเรี ยนการสอน ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 50 ข้อ ในเวลา 90 นาที
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.1 ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสื อเทคนิ คการสร้าง
แบบทดสอบภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงษ์โสธร (2544) การพัฒนาข้อทดสอบอิงวัตถุประสงค์
ในการวัดความสามารถทางภาษาของ อัจฉรา วงษ์โสธร (2544) และการเขียนข้อสอบภาษาอังกฤษ
(Heaton, 1990)
2.1.2 สร้ างตารางกําหนดเนื้ อหาข้อ สอบ (Table of Specification) ให้
ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของกิจกรรมการเรี ยนการสอน (ภาคผนวก ค หน้า 252) โดยประเมิน
กลวิธีใน การอ่านด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการหาข้อมูล (Finding Specific Information)
ความสามารถในการระบุใจความสําคัญ (Identify Main Idea) ความสามารถในการระบุความหมาย
ของคําในบริ บท (Identify Meanings of Words in Context) ความสามารถในการสรุ ปความ
(Conclusion) และความสามารถในการอ้างอิง (Inferring)
2.1.3 สร้างแบบทดสอบตามตารางกําหนดเนื้ อหา แบบทดสอบมีลกั ษณะ
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย มีตวั เลือก 4 ตัวเลือก (multiple choices) จํานวน 50 ข้อ ในเวลา 90 นาที
2.1.4 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของเนื้อหา และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.1.5 นําแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านที่ปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองใช้
(Tryout) กับผูเ้ รี ย นจํา นวน 30 คนที่ ไม่ใช่ ก ลุ่มตัว อย่างเพื่อหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ และ
วิเคราะห์ข ้อสอบรายข้อ เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพคุ ณ ภาพของแบบทดสอบในเรื่ องความยากง่ าย
และค่าอํานาจจําแนก มีค่ าเฉลี่ยความสอดคล้องตั้งแต่ x = 4.00, S.D.= 0.55 ถึง x = 4.80,
S.D.=0.00 แสดงว่าแบบทดสอบที่พฒั นาขึ้น มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าความยาก
ง่าย และค่าอํานาจจําแนก มีค่าระหว่าง 0.39-0.59 และ 0.30-0.59 ตามลําดับ วิเคราะห์คุณภาพด้าน
ความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของCronbach มีค่าเท่ากับ 0.82
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แสดงว่าแบบทดสอบวัดความเข้าใจที่พฒั นาขึ้นนั้น มีคุณภาพทั้งในด้านความยากง่าย (Difficulty)
ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) และความเชื่อมัน่ (Reliability) สามารถนําไปใช้ได้
2.2 แบบวัด ผลและประเมิ น โครงงาน เป็ นเครื่ องมื อ สํา หรั บ ใช้ใ นประเมิ น
การนําเสนอโครงงาน เมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิโครงงานของแต่ละบทเรี ยน หลังจากการสอนด้วย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความ
เข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
2.2.1 ศึกษาการประเมินโครงงาน และแบบฟอร์ มการประเมินโครงงานจาก
แนวคิด ของ ไรเบและวิด อล (Ribe and Vidal, 1993: 82-91) เจนี ซีและอัปเซอร์ (Genesee and
Upshur, 1996: 75-138) ทาริ คสเตฟานี และบัทเซอร์ (Tariq,Stephani, and Butcher, 1998: 221-240)
และมาร์ (Marr, 1999: 18-27)
2.2.2 สร้างแบบประเมินโครงงานสําหรับผูส้ อน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
โดยรวม
2.2.3 นําแบบประเมิน โครงงานที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ว ไปทดลองใช้ก ับ ผูเ้ รี ย น
จํา นวน 10 คนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัว อย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้า ใจในภาษา เนื้ อหาของข้อความที่
ประเมิน
2.2.4 นําแบบประเมินโครงงานให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่ าน (รายชื่ อใน
ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบ
ประเมิน โครงงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องของส่ วนประกอบในการประเมินโครงงานและ
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) พบว่า มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ x = 4.00,
S.D.=0.84 ถึง x = 4.20, S.D.=0.00 สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
2.2.5 หาคุ ณภาพของแบบประเมิน โครงงานด้านความเชื่ อมัน่ โดยหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของCronbach มีค่าเท่ากับ 0.89 แสดงว่าแบบประเมิน
โครงงานพัฒนาขึ้นนั้นสามารถนําไปเก็บข้อมูลได้
2.2.6 นําแบบประเมิน โครงงานที่สร้างขึ้น ปรึ ก ษาอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.3 แบบทดสอบความคิด สร้ างสรรค์ เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้เพื่อทดสอบความคิ ด
สร้างสรรค์ ก่อนการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่ใช้วดั เสริ ม
จากการทําโครงงานสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ใน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความคิด
ริ เริ่ ม กลุ่มที่ 2 ความคิดคล่องแคล่ว กลุ่มที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น และกลุ่มที่ 4 ความคิดละเอียดลออ
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โดยกําหนดให้มีการทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็ น ก่อนเรี ยน ระหว่างการเรี ยน และหลังเรี ย น
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
2.3.1 ศึก ษารายละเอีย ดและวิธีการใช้แบบทดสอบวัด ความคิ ดสร้า งสรรค์
ของ เจลเลนและเออร์ บนั (Jellen; & Urban, 1986: 138-155) ได้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ใน 4
กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความคิดริ เริ่ ม กลุ่มที่ 2 ความคิดคล่องแคล่ว กลุ่มที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น และ
กลุ่มที่ 4 ความคิดละเอียดลออ
2.3.2 นํารู ปแบบ และวิธีการใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วนําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยา 1 ท่ าน ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1 ท่ าน
ด้านการสอนคหกรรมศาสตร์ จาํ นวน 3 ท่าน (รายชื่อในภาคผนวก ก หน้า 237) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม
2.3.3 นําแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
ตารางที่ 22 รายละเอียดการปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ลําดับที่
หัวข้อการแก้ไขที่ผเู้ ชี่ยวชาญ
แนวทาง/การปรับปรุ งแก้ไข
เสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะ
1
ผูว้ ิจยั ควรศึกษาคู่มือการใช้
แบบทดสอบการวัดให้ถกู ต้องก่อน ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 คน
เพื่อศึกษาการใช้แบบทดสอบให้ถกู ต้อง และ
การนําไปใช้จริ ง
ตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดเพื่อเตรี ยมการ
แก้ไข
2
ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน เมื่อมีการทดลองใช้แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์แล้ว นําผลงานภาพวาดของ
ของการใช้แบบทดสอบการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ให้ถกู ต้องก่อน ผูเ้ รี ยนปรึ กษาการให้คะแนนกับนักจิตวิทยา
เพื่อให้คะแนนและเปรี ยบเทียบคะแนนเพื่อดู
การนําไปใช้จริ ง
ความถูกต้องของการให้คะแนน
3
ในขั้นตอนก่อนการทดสอบควรมีการ อธิบายรายละเอียดวิธีการที่ปรากฏในคู่มือ
อธิบายให้ชดั เจนและควรมีการทวน การใช้
สอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก่อน
4
การให้คะแนนควรถูกต้องเชื่อถือได้ ผูว้ ิจยั และอาจารย์นกั จิตวิทยาเป็ นผูต้ รวจและ
ให้คะแนน
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2.3.4 นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ นําไปทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจในคําสัง่ วิธีการใช้แบบทดสอบ และวิธีการตรวจคะแนนผลทดสอบ
2.3.5 นําข้อมูลที่ได้ปรับปรุ งแก้ไข และปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.3.6 จัดเตรี ยมแบบทดสอบ อุปกรณ์ เกณฑ์การให้คะแนน เพื่อนําไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่ มีต่ อรู ปแบบการเรี ย นการสอน
และกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์ (ภาคผนวก ค หน้า 252) ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
2.4.1 ร่ างแบบประเมิน ความพึงพอใจของผูเ้ รี ย น ที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ย น
การสอน และกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประเมินค่ า
5 ระดับ ของ Likert (Likert Five Rating Scales) ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น เป็ นข้อคําถามสอบถามความ
พึ งพอใจในขั้น ตอนของรู ปแบบการสอน และกิ จ กรรมการอ่า นที่ เน้นภาระงานและโครงงาน
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในขั้นเตรี ยมภาระงาน ความพึงพอใจด้านปฏิบตั ิภาระ
งาน ความพึงพอใจด้านขั้นหลังปฏิบัติภ าระงาน ความพึงพอใจในขั้นปฏิบัติโ ครงงาน ความพึง
พอใจในขั้นประเมินโครงงาน และความคิดสร้างสรรค์ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
2.4.2 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity)
ของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาความสอดคล้องของส่ วนประกอบในประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ย นการสอน และกิจ กรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ x = 4.00, S.D.=0.84 ถึง x = 4.20, S.D.=0.00
สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
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2.4.3 หาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจด้านความเชื่อมัน่ โดยหาค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.80 แสดงว่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่พฒั นาขึ้นนั้น สามารถนําไปเก็บข้อมูลได้
2.4.4 นําข้อมูลที่ได้ปรับปรุ ง แก้ไข และปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา และจัดทํา
แบบประเมินผลความพึงพอใจ
3. การประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบกิ จ กรรมการอ่า นที่ เ น้น ภาระงานและ
โครงงาน ก่อนนําไปทดลองจริ ง โดยการทดลองใช้ก ับกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่างจํานวน 1
ภาคเรี ยน เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ปัญหาที่เกิด ความยากง่ายของกิจกรรม หรื อเนื้ อหาก่อนที่
จะนําไปใช้จริ ง และนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการเรี ย นแต่ละบทมาวิเคราะห์หาค่ า
ประสิทธิภาพ E1 /E2 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 78.08/80.22
จากขั้น ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบพัฒนารู ปแบบการเรี ย น
การสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ (Design and Development: D & D) สามารถนําเสนอได้ใน
แผนภาพที่ 18

179
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการอ่ านที่เน้ นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจและความคิดสร้ างสรรค์ (Design and Development: D D)
1. พัฒนารูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่ านที่เน้ นภาระงานและโครงงาน โดย
1.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
1.2 ออกแบบรู ปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน โดย
1) ก ําหนดกรอบแนวคิด เป้ าหมาย ผลลัพธ์
2) ออกแบบการจัดกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานและโครงงาน
3) ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวม ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน
4) ออกแบบเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบ
ประเมินโครงงานและความคิดสร้างสรรค์และแบบประเมินความพึงพอใจ
2. ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและเครื่องมือประกอบการใช้ รูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่ านที่เน้ นภาระ

งานและโครงงาน ประกอบด้วย
1) รู ปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน
2) คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน
3) แผนการสอน
4) เครื่ องมือประเมินประสิทธิ ผลของการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินโครงงาน
และความคิดสร้างสรรค์และแบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ : โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน

วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อมัน่
ปรับปรุ ง/แก้ ไข

3. การประเมินประสิ ทธิภาพของรูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่ านที่เน้ นภาระงานและโครงงาน โดยการ
ทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 36 คน หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ E1 /E2 ก ําหนดเกณฑ์เท่ากับ 80/80
ปรับปรุ ง/แก้ไข

รูปแบบการสอนและกิจกรรมการอ่ านที่เน้ นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้ าใจและความคิดสร้ างสรรค์ (ฉบับร่ าง )

ภาพที่ 18 ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบ และพัฒนารู ปแบบการเรี ย น
การสอน และกิ จ กรรมการอ่ า นที่ เ น้น ภาระงานและโครงงานเพื่ อ พัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี ที่ใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐานที่นาํ มาพัฒนารู ปแบบการสอน
ที่ เ น้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อ พัฒ นาการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้า ใจและความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบด้ว ย แนวคิด ทฤษฏีการเรี ยนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิ ย ม
Behaviorism ทฤษฎีเชื่อมโยงของ ธอร์ นไดค์ Thorndike’s ทฤษฏีการสร้างความรู้ ของ ไวก๊อตสกี้
(Vigotsky) ทฤษฏีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ การสอนที่เน้น ภาระงาน (Task Based
Learning) แนวคิด เกี่ ย วกับการเรี ย นที่ ใช้โ ครงงานเป็ นหลัก (Project-based Learning) ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ (Cognitive theory) ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) แนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร รวมทั้งจากงานวิจ ัย ที่เกี่ ยวข้อง และการศึก ษาความต้องการทาง
การเรี ยนของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้ชื่อว่า “PRAPE Model” โดย
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบจากผูเ้ ชี่ย วชาญ และผ่านการหาประสิ ทธิภาพจากการใช้
ทดลองใช้รูปแบบกับนักศึกษา จํานวน 36 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะที่ไม่แตกต่างกับ
กลุ่มตัวอย่าง และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัว อย่างโดยสามารถสรุ ปองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนฉบับร่ างของรู ปแบบการสอน
ภาษาอัง กฤษเทคนิ ค โดยใช้วิ ธี ก ารสอนที่ เ น้ น ภาระงานและโครงงาน เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ดังแผนภาพที่ 19





หลักการ: การเรี ยนภาษาอังกฤษควรมีลกั ษณะวิธีการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ เรี ยนรู ้ภาษาจากการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง ที่ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ใช้
 มี ความรับผิดชอบ มี ทก
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง การเรี ยนการสอนควรส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิด แก ้ปัญหา
ั ษะในเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21ซึ่งได้แก่ทกั ษะการใช้

่ก ับความสามารถในทักษะวิชาชีพ
ภาษาในการสื่อสารและทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความรู ้ความสามารถทางภาษาควบคู

วัตถุประสงค์

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง / สมมติฐาน 5 ประการของ
Krashen

กล่าวว่าผูส้ อนต้องจัดสภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆ

เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจสิ่งที่ป้อนเข้าไป (input) เป็ นการพัฒนา
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ผูเ้ รี ยนจาก i ไปสู่ i +1 หมายความว่าพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่ง
เป็ นการเรี ยนรู้โดยใช้ความรู้ตา่ งๆ จากในหนังสือ ความรู้รอบตัว
และบริ บทต่างๆ

1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
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P 5 : Evaluation of


2. เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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Creative Projects (E)

เพื่อความเข้าใจ
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ใหม่ ๆ ที่เพิง่ ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่มอี ยูเ่ ดิม หน้าที่ของ




ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ (Schema Theory) โครงสร้างความรู้
ภายในของมนุษย์มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันอยู่ สามารถนําความรู้
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โครงสร้างความรู้น้ ีคือ การรับรู้ขอ้ มูลเพราะการรับรู้ขอ้ มูลเป็ น
การถ่ายโอนเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับเนื้อหาเดิม

การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ได้แก่ วิธีการสอนที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
เพิ่มเจตคติในการคิดและความตระหนักในการคิดสร้างสรรค์ให้
มากขึ้น

ความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอน

การจัด การเรี ยนรู้ ภ าษาโดยใช้ เ นื้อ หาเป็ นสื่ อ ( ontent –

การสอนที่เน้นภาระงาน ( Task- ased Instruction ) เป็ นวิธีการสอนที่

การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน โดยการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้นให้

ased Instruction)การจัด การเรี ยนการสอนภาษาโดยใช้

สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ด้า นจิตใจ และ

ผูเ้ รี ยนได้รับความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิโดยนําภาษาเป้ าหมาย

เนื้อหาเป็ นสื่อ หมายถึง การสอนภาษาที่นาํ เนื้อหาวิชาต่า ง ๆ
มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา ผู้เรี ยนใช้ภ าษา

ด้านสังคม กล่าวคือ การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานมีผลทางจิตใจ

( Language Focus ) มาใช้ในการปฏิบตั ิโครงงานนั้นๆ ด้วยกระบวนการวาง
แผนการดําเนินการ การประเมินผลอย่างเป็ นระบบ

เป็ นเครื่ องมื อ ในการเรี ยนรู้ ใ นลัก ษณะองค์ร วม (Whole

ผู้เรี ยนใช้ภ าษาในสถานการณ์ ที่ห ลากหลาย เป็ นจริ ง และน่ า สนใจ
รวมทั้งมีผลทางความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน

Language Learning)

ของผูเ้ รี ยนนัน่ คือเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนที่ดี เนื่องจากการส่ งเสริ มให้

ภาพที่ 19 ร่ างแบบจําลองรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
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จากแผนภาพที่ 19 รู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้า ใจและความคิ ด สร้ างสรรค์ข องนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี (ฉบับร่ าง) มี
องค์ประกอบและรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เป็ นรู ปแบบการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสได้เรี ยนรู้ ในสถานการณ์จริ ง
เพื่อสร้าง หรื อผลิตชิ้นงานออกมาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย รู ปแบบ
ของการเรี ยนรู้น้ ี พฒั นาองค์ความรู้ และทักษะผ่านภาระงาน ซึ่งจะกระตุน้ ความอยากรู้ ของนักเรี ยน
และเกิ ดการเรี ยนรู้ จ ากการปฏิบตั ิจ ริ งโดยที่โ ครงงานนั้น ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้
และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเ้ รี ยน ลักษณะของการเรี ยนด้วยการค้นคว้าลงมือปฏิบตั ิ จริ ง
ในลักษณะของการสํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น
2. วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจและความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
3. องค์ประกอบของกระบวนการ รู ปแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้วย ขั้นตอน
การสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้น ก่อนปฏิบตั ิ ภาระงาน (Preparation) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างความ
เข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ย นในภาระงานที่ตอ้ งปฏิบัติ กิจ กรรมประกอบด้วย การทบทวนความรู้ เดิ ม เช่ น
การดูรูปภาพสิ่ งของ รู ปภาพอาหารอาหาร เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการเรี ย น
การดูวิดีโอ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในบทเรี ยน
ขั้น ที่ 2 ขั้น ระหว่างปฏิบัติ ภ าระงาน (Reading Tasks) มีว ตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายที่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และฝึ กการใช้ภาษาในรู ปแบบของ
การทํางานร่ วมกัน เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมเป็ นเนื้อหาที่มีลกั ษณะเสมือนจริ ง (Authentic Materials )
ในสาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะการอ่ า นเพื่ อ ความเข้ า ใจ (Reading for
Comprehension ) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะ คือ กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities)
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) และกิจกรรมหลังการอ่าน (Post- Reading
Activities)
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Analysis : Language Focus & Practice) ในขั้นนี้
ผูเ้ รี ยนฝึ กทัก ษะความเข้าใจในการอ่าน โดยฝึ กอ่านข้อความหลายประเภท ใช้ก ลวิธีการอ่านใน
การทําความเข้าใจเนื้ อหา การเดาความหมายจากข้อความข้างเคียง การหาใจความหลักใจความ
สนับสนุน หลังจากนั้น ให้ผเู้ รี ยนรวบรวมข้อมูลจากเนื้ อหาที่อ่าน สร้างเป็ นชิ้นงาน หรื อโครงงาน
ให้เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลจากเนื้อหาที่อ่าน ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตัดสินใจในการเลือกหัวข้อ
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โครงงานที่สนใจ ที่ได้ขอ้ มูลจากการอ่าน กําหนดผลสําเร็ จ วางแผนการปฏิบตั ิงาน และได้ขอ้ ตกลง
ในการปฏิบตั ิโครงงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นหลังปฏิบตั ิ ภาระงานหรื อขั้นสร้างโครงงาน และการนําเสนอผลงาน
(Project Creation and Presentation) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ผเู้ รี ยนได้นาํ ความรู้ ความเข้าใจและ
ภาษาเป้ าหมายที่ ได้จ ากการอ่าน สร้ างเป็ นชิ้ น งานขึ้ น โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกใน
การช่วยเหลือผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนทุกคนมีบทบาทในการสร้างชิ้นงานและการฝึ กภาษา และเป็ น
ขั้นตอนของการระดมความคิ ด วางแผน ในการผูส้ อนเสริ มเทคนิ คการคิด อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของคิดของ เอ็ดเวิด เดอ โบโน (Edward De
Bono)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงานและความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน
(Evaluation of Creative Projects) ผูเ้ รี ยนนําเสนองานชิ้นงาน หรื อโครงงาน ที่ผ่านการวางแผนการ
สร้างงานอย่างสร้างสรรค์ ในขั้นตอนนี้เป็ นขั้นการแสดงออกของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
และผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาความคิดสร้างสรรค์อย่างมีสาระเชิงนวัตกรรม มี
จินตนาการละเป็ นความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความ เข้า ใจในการอ่าน ทักษะการนําเสนองาน การใช้ภ าษา
ความรู้ที่เกิดใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิโครงงาน
4. การวัดและประเมินผล
การวัด และประเมิ น ผลตามรู ป แบบของการเน้น ภาระงานและโครงงาน เพื่ อ
พัฒนาการอ่า นภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้า ใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี
มีการวัดและประเมินผลของผูเ้ รี ยน 3 ด้านได้แก่
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถใน
การอ่านเรื่ องราวที่ก าํ หนดให้ แล้วสามารถทําความความเข้า ใจในสาระที่ ปรากฏในเนื้ อหาวิชา
ที่ อ่ าน ได้แ ก่ การเดาความหมายของคํา ศัพ ท์ การอ่ านเพื่อ จับ ใจความหลัก หรื อสาระสํา คัญ
การอ่านลําดับเรื่ องราว การสรุ ปใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด เป็ นต้น ซึ่งสามารถ
ทดสอบความเข้า ใจในการอ่านได้จาก แบบทดสอบวัด ความเข้า ใจในการอ่า นภาษาอังกฤษ ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น 50 ข้อ ในเวลา 90 นาที สําหรับใช้ในการทดสอบ ก่อนและหลังเรี ยน (Pre-test และ
Posttest) โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาวิชาชีพ และในเนื้ อหาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยมีขอ้
คําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน รวม 50
คะแนน โดยวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจใน 5 ด้าน คือความสามารถ
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ในการหาข้อมูล (Finding Specific Information) ความสามารถในการระบุใจความสําคัญ (Identify
Main Idea) ความสามารถในการระบุความหมายของคําในบริ บท (Identify Meanings of Words in
Context) ความสามารถในการสรุ ปความ (Conclusion) และความสามารถในการอ้างอิง (Inferring)
ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคล ที่แสดงออกใน
ลักษณะของความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธ์
มีจิ น ตนาการ มีก ารแสดงออกทางด้า นจิ ต ใจและบุ ค ลิก ภาพ อัน จะนําไปสู่ ก ารคิ ด แก้ปัญหาที่
แปลกใหม่ หรื อการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งที่แปลกใหม่ ในการศึกษาการวิจยั ครั้งนี้ สามารถวัดได้จาก
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ เยลเลนและเออร์ บนั (Jellen;& Urban, 1986) โดยจําแนก
ความคิดสร้างสรรค์ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. ความคิ ดริ เริ่ ม หมายถึง การคิ ดที่ แตกต่า งไปจากความคิ ด ธรรมดา หรื อ
ความคิดของบุคคลอื่น ทําให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่ และแตกต่างกันออกไป
2. ความคิด คล่องแคล่ว หมายถึง การคิ ดและการเข้าใจสิ่ งต่างๆ ได้ร วดเร็ ว
ได้จาํ นวนมาก ซึ่งแสดงถึงความสามารถของสมองในการคิด
3. ความคิดยืดหยุน่ หมายถึง การคิดได้หลายประเภท หลายแง่มุม หลายรู ปแบบ
ในชิ้นงานเดียวกัน
4. ความคิด ละเอียดลออ หมายถึง การคิ ดที่ เกี่ย วกับรายละเอียดต่ างๆ ของ
ชิ้น งานที่ สร้ างสรรค์ที่สร้างขึ้ น อาจเป็ นการเพิ่มเติ ม เสริ มแต่งความคิ ดครั้ งแรก ทําให้ผลงานมี
ความแปลกใหม่ และสําเร็ จสมบูรณ์มากขึ้น
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อรู ปแบบการสอน ความนึ กคิด ความ
พึงพอใจ การเห็ นประโยชน์ข องการอ่าน การมีทัศนคติ ที่ดี ต่ อการสอน ก่อให้เกิ ด แรงจูง ใจใน
การเรี ยน และสามารถเรี ยนรู้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถวัด ได้จาก แบบสอบถามความพึง
พอใจ และแบบสนทนากลุ่มของผูเ้ รี ยน
5. เงื่อนไขของการนํารู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นไปใช้
5.1 สิ่งที่ควรคํานึงถึงก่อนนํารู ปแบบการสอนไปใช้
ผูส้ อนควรศึ ก ษาทํา ความเข้า ใจรายละเอี ย ดในแต่ ล ะขั้น ตอน และ
จัดเตรี ยมสื่อ วัสดุต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่างราบรื่ น โดยผูส้ อนสามารถ
ปรับเพิ่ม-ลด ในแต่ละกิจ กรรมได้ตามความสามารถ และความสนใจของผูเ้ รี ยน และระยะเวลา
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
5.2 ความพร้อมของผูเ้ รี ยน
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สิ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงคือ ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่แตกต่างกัน ผูส้ อนต้อง
เป็ นผูด้ ูแล และอํานวยความสะดวกช่ว ยเหลือ แนะนํา และแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวกับการใช้ภาษาของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนทุกคนได้ทาํ กิจกรรมทุกคน
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2 )
เพื่อทดลองใช้รู ปแบบการสอนที่ เน้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี (Implementation: I)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้รู ปแบบการสอนที่ เน้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่า น
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
แหล่งข้อมูล
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2557 จํานวน 2 ห้องเรี ยน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน
มีจาํ นวนนักศึกษา 36 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ประสิ ทธิ ผลของการใช้รู ปแบบการสอนที่เน้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นา
การอ่ า นภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ความเข้า ใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี
ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2. ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
3. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มตี ่อรู ปแบบกาสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1. รู ปแบบรู ปแบบของการเน้ น ภาระงานและโครงงาน เพื่ อ พัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ เพื่อความ เข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี แผนการสอน คู่มือ
การใช้รูปแบบของการเน้นภาระงานและโครงงาน
2. เครื่ องมือประเมิน ประสิ ทธิ ผลของการใช้รู ปแบบการสอนที่ เน้นภาระงานและ
โครงงาน ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบประเมิน โครงงาน
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สร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัด ความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ย น
ที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
ขั้นที่ 1 การทดลองใช้ รูปแบบการสอนที่เน้ นภาระงานและโครงงาน ประกอบด้ วย
ขั้นตอนดังนี้
1.1 การกําหนดประชากร
การศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้ างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ได้
กําหนดประชากรเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 จํานวน 4 ห้องเรี ยน มีนกั ศึกษาทั้งสิ้น 140 คน
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นัก ศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 จํานวน 2 ห้องเรี ยน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
เป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนนักศึกษา 36 คน
1.3 การชี้แจงวัตถุประสงค์ก่อนการทดลอง
1.3.1 ผูส้ อนชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสอนภาษาอัง กฤษ โดยใช้รู ป แบบ
การสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่า นภาษาอังกฤษ เพื่ อความเข้าใจ และ
ความคิดสร้างสรรค์
1.3.2 ผูส้ อนอธิบายถึงรู ปแบบการเรี ยนการสอน การดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู้
บทบาทของผูส้ อน และบทบาทของผูเ้ รี ยน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ระเบี ย บข้อปฏิ บัติ กําหนดเวลาการให้ค ําปรึ ก ษา ตารางกิ จ กรรม และ
ระยะเวลาของการเรี ยน
ขั้นที่ 2 การดําเนินการทดลองใช้ รูปแบบการสอน
2.1 การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการสอนที่ เ น้น ภาระงานและ
โครงงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
2.1.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
2.1.2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
2.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
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2.2 การรวบรวมข้อมูล
วัตถุประสงค์
การทดลอง

ก่อนเรี ยน

1. เปรี ยบเทียบ
ความสามารถ
การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ

ทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความ
เข้าใจด้วย
แบบทดสอบ
2. เพื่อศึกษา
ประเมินความคิด
พัฒนาการทาง
สร้างสรรค์ของ
ความคิดสร้างสรรค์ โครงงาน
ทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์
3. เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยน

-

ระหว่างเรี ยน

หลังเรี ยน

วิเคราะห์
ข้อมูล

-

ทดสอบ
ความสามารถใน
การอ่านเพื่อความ
เข้าใจด้วย
แบบทดสอบ
ประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของ
โครงงาน
ทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์

t-test
แบบ dependent

ประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของ
โครงงาน
ทดสอบวัด
ความคิด
สร้างสรรค์
-

ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบน
และเกณฑ์
การให้คะแนน
ความคิด
สร้างสรรค์
ประเมินความพึง
ค่าเฉลี่ย และ
พอใจของผูเ้ รี ยนที่มี ค่าเบี่ยงเบน
ต่อรู ปแบบการสอน และ
เปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาํ หนด

ขั้นที่ 3 การประเมินผลการทดลอง
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนที่กาํ หนด และนําข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05
จากขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ที่ เ น้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อ พัฒ นาการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้า ใจและความคิ ด
สร้างสรรค์ (Implementation: I) สามารถนําเสนอได้ในแผนภาพที่ 20
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2)
การทดลองใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
ขั้นที่ 1 การทดลอง
ใช้ รูปแบบ
1. การกําหนด
ประชากร
2. การเลือก
กลุ่มตัวอย่าง
3. การชี้แจง
วัตถุประสงค์

ขั้นที่ 2 การทดลองใช้ รูปแบบ
1. ดําเนินการทดลองตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
โดยแบบแผนการทดลอง คือ
มีกลุ่มทดลองหนึ่ งกลุ่ม
มีการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ศึกษา
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การสอน
2. การรวบรวมข้อมูล ได้แก่
การศึกษาความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ความคิด
สร้างสรรค์ของโครงงานและ
พัฒนาการของความคิด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การสอน

ขั้นที่ 3 การประเมินผล
การทดลอง
1. เพื่อพัฒนาหา
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
การสอน
2. ประเมินประสิ ทธิผล
การใช้รูปแบบการสอน
2.1 เปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจก่อนและ
หลังการเรี ยน
2.2 ศึกษาพัฒนาการของ
ความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน
2.3 ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การสอน

ภาพที่ 20 ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) ทดลองใช้รูปแบบเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และ
โครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2)
เพื่อประเมิน ประสิ ทธิ ผลของรู ป แบบการสอน ที่ เ น้นภาระงานและโครงงานเพื่ อ
พัฒนาการอ่า นภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้า ใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี
(Evaluation: E)
ในขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ( Development) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มีการประเมินประสิทธิผลดังต่อไปนี้
1.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
ก่อนและหลังการสอนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น โดยใช้ t-test แบบ dependent
1.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน โดยใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
1.3 เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่ อ รู ป แบบการเรี ยนการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ตรวจสอบ ปรับปรุ ง และแก้ไข รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค
โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
3. การรับรองรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่
เน้นภาระงานและโครงงาน
จากขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) สามารถนําเสนอขั้นตอนการดําเนิ น
งานดังภาพที่ 21

190
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2 )
ประเมินประสิทธิผลของรู ปแบบเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ (Evaluation: E)

ประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและ
ความคิดสร้างสรรค์

ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการสอน
ผลการพัฒนาการทางความคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน และหลังการเรี ยน

ตรวจปรับปรุ ง/ แก้ไข
รู ปแบบการสอน
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อพิจารณา

รู ปแบบเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน
และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ (ฉบับสมบูรณ์ )

ผลของความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการสอน

ภาพที่ 21 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) ประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ
และความคิดสร้างสรรค์ (Evaluation: E)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระ
งานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับ
นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพรู ปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและ
โครงงานในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ คโดย
การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และความคิด สร้างสรรค์ข องนัก ศึกษาปริ ญญาตรี โดยการเปรี ย บเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ ศึกษาพัฒ นาการของ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการทําโครงงาน ก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน และศึกษาความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงานและโครงงานในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี หลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธี
ดําเนินงานวิจยั มีลกั ษณะเป็ นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design)
ด้วยวิธีเชิงปริ มาณ (Qualitative Methods) เสริ มด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) มีผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นา
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้การสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นารู ปแบบวิธีก ารสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
ในขั้นตอนการพัฒนาหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการการสอนครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ออกแบบพัฒนารู ปแบบ ประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ และการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ใน
การประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนที่เน้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิ ด สร้ างสรรค์ข องนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี มีผลการพัฒ นา
และหาประสิทธิภาพของรู ปแบบ ดังนี้
1.1 ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้ นภาระงานและโครงงาน
การออกแบบและพัฒนาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้มาจากผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานนําใช้ในการออกแบบและพัฒนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็ นมาและความสําคัญของรู ปแบบการสอนที่เน้น
ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
ของนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ประกอบด้ว ยแนวคิ ด ทฤษฏีก ารสอนที่ เน้น ภาระงาน (Task Based
Learning) แนวคิด เกี่ ย วกับการเรี ย นที่ ใช้โ ครงงานเป็ นหลัก (Project-based Learning) ทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ ทฤษฎีก ารเรี ยนรู้ ภาษาที่สอง ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Cognitive theory)
ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด ้ว ยตนเอง (Constructivism) แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร แนว
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อ สาร และแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ ความคิ ด สร้ างสรรค์
มีความสัมพันธ์ ดังแผนภาพที่ 22
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ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปั ญหาและประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน
ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ (Schema Theory) โครงสร้างความรู้ภายใน

ของมนุษย์มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันอยู่ สามารถนําความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่ง
ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่เดิม หน้าที่ของโครงสร้างความรู้น้ ี
คือ การรับรู้ขอ้ มูลเพราะการรับรู้ขอ้ มูลเป็ นการถ่ายโอนเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เข้ากับเนื้อหาเดิม
ทฤษฎีการเรียนรู้ ภาษาทีส่ อง สมมติฐาน /5 ประการของKrashen
กล่าวว่าผูส้ อนต้องจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อต่างๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจสิ่ งที่
ป้ อนเข้าไป
) เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนจาก ไปสู่
หมายความว่า
พัฒนาจากสิ่ งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ต่างๆ จากใน
หนังสื อ ความรู ้รอบตัวและบริ บทต่างๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจ การที่ผเู ้ รี ยนจะ
สามารถแสดงออกซึ่งภาษาที่สองได้น้ นั มาจากระบบคือระบบที่เรี ยนรู ้แบบ
ซึมซับ
) และระบบที่ตอ้ งใส่ ใจการเรี ยนรู ้ )
) การเรี ยนรู ้แบบซึมซับเป็ นการเรี ยนรู ้แบบไม่ต้งั ใจ แต่เนื่องจากอยู่
ในสภาพแวดล้อมทางภาษามากขึ้นและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ทางภาษามากขึ้น การเรี ยนรู ้แบบซึมซับนี้คล้ายก ับการเรี ยนรู ้ที่เด็กเริ่ มเรี ยน
ภาษาที่หนึ่ง ก ับการสนทนาที่เป็ นธรรมชาติและมีความสําคัญ โดยที่ผูเ้ รี ยน
ไม่ได้ใส่ ใจที่จะนํากฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์มาใช้ในการพูดแต่จะสนใจ ใน
ประโยชน์ในเนื้อหาของการสื่ อสารมากกว่า

การสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พาะ( anguage or
Speci ic Purpose) การสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์

เฉพาะ เป็ นการสอนโดยใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมื อเพื่อรับรู ้ศาสตร์
นั้น ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอาชี พ เช่ น ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่อ งเที่ ย ว ภาษาอัง กฤษเพื่ อ งานเลขานุ การภาษาอัง กฤษเพื่ อ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษการโรงแรม ในการเรี ยนภาษามิใช่ เป็ นเพียง
การเรี ยนเฉพาะตัวเนื้ อหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพื่อเป็ นเครื่ องมื อใน
การเชื่ อมโยงและบูรณาการในศาสตร์ อื่น ๆ ผูเ้ รี ยนมี แรงจูงใจ
และปั จจัยภายนอกที่บงั คับให้เรี ยน

หลักการของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การจัดการเรียนรู้ ภาษาโดยใช้ เนือ้ หาเป็ นสื่ อ ( ontent –
ased Instruction) การจัดการเรี ยนการสอนภาษาโดย
ใช้ เ นื้ อหาเป็ นสื่ อ หมายถึ ง การสอนภาษาที่ นํ า
เนื้อหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกบั จุดหมายของการสอน
ภาษา ผู ้เ รี ยนใช้ภ าษาเป็ นเครื่ องมื อ ในการเรี ย นรู ้ ใ น
ลักษณะองค์รวม
)
การสอนที่เน้ นภาระงาน (Task- ased Instruction)
ความสําคัญของการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน เป็ น
วิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู ้
ความสามารถด้านจิตใจ และด้านสังคม กล่าวคือ การ
เรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานมีผลทางจิตใจของผูเ้ รี ยน
นัน่ คือเป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนที่ดี เนื่องจากการ
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
เป็ นจริ งและน่าสนใจรวมทั้งมีผลทางความรู ้
ความสามารถของผ้เรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน โดยการจัดการเรี ยน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ควบคู่ไปก ับการ
ปฏิบตั ิโดยนําภาษาเป้ าหมาย (Language Focus) มาใช้
ในการปฏิบตั ิโครงงานนั้นๆ ด้วยกระบวน การวางแผน
การดําเนินการ การประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
องค์ประกอบของภาระงานประกอบด้วย เป้ าหมาย
ข้อมูลป้ อนเข้า ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การจัดชั้นเรี ยน
และการประเมินผลงาน
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ วิธีการ
สอนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มความสามารถในการคิด
อย่างสร้างสรรค์ เพิม่ เจตคติในการคิดและความ
ตระหนักใน การคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นและความ คิดละเอียดลออ

ขั้นตอนการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน 1. เตรี ยมภาระงาน 2.ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน 3.ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน
(Post - task: Analysis language focus and Practice) 4. ขั้นสร้างผลงานและนําเสนองาน (Project Creation and Presentation)
5. ขั้นประเมินผลโครงงาน (Evaluation of Creative Projects)

ภาพที่ 22 แนวคิดพื้นฐานในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค
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ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน

บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

1. ขั้นก่ อนปฏิบัติงาน (Preparation:

การเตรี ยมความพร้อมในการอ่านเพื่อความ ผูส้ อนนําเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการใช้สื่อ

- ผูส้ อนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจประเด็นสําคัญ

P) จากแนวคิดของ วิลลิส (Willis,

เข้าใจโดยการเชื่อ มโยงความรู ้ เดิ มเข้า กับ อุปกรณ์ เช่น ภาพ เทป วีดีโอ เพื่อ

และจุดประสงค์ของงาน

1996, สกีแฮน (Skehan, 1999), แอลลิส ความรู ้ ใ นด้ า นภาษาเพื่ อ ทํา ให้ ผู ้ เ รี ยน กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้น
(Ellis, 2003) และ พราบูห์ (Prabhu,

ของงาน วางแผนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น

1980)

ระบบ

2. ขั้นระหว่ างปฏิบัติภาระงาน

การฝึ กทักษะการอ่าน โดยมีลาํ ดับขั้นตอน

(Reading Tasks : R )จากแนวคิดของ การสอนอ่าน 3 ได้แก่
1. กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading)
วิลเลี่ยมส์ (Williams , 1986) ชนิดม์
และบาวแมน (Schmitt and Bauman,

2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While

- ผูเ้ รี ยนสังเกตรู ปแบบภาระงาน ขอบเขต

ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านเพื่อ

- ผูส้ อนทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก

ความเข้าใจ มีการทําแบบฝึ กหัดเพื่อ

ให้คาํ แนะนํา ให้ขอ้ มูลภาษาที่จาํ เป็ นแก่

ทดสอบความเข้าใจในการอ่าน เช่น

ผูเ้ รี ยน

การหาใจความสําคัญ การเดา

- ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านในลักษณะ

1986) แฮงค์ ( Hank, 1993) แอนโทนี่ , Reading)
3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post – Reading)
เพียร์ สัน และราฟาเอล (Anthony,

ความหมายคําศัพท์ การหาใจความ

ต่างๆ เช่น การระดมความคิด การอภิปราย

สําคัญ การสรุ ป การอ้างอิง ซึ่ งอาจเป็ น

การซักถาม การตอบคําถามการสรุ ป

Pearson and Raphael, 1993)

งานเดี่ยว งานคู่ หรื อ กิจกรรมกลุ่ม

สาระสําคัญ เป็ นต้น

3. ขั้นหลังการปฏิบัติภาระงาน

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรายงานสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิ

ฝึ กการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

- ผูส้ อนทบทวนการวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน สรุ ป

( nalysis : anguage ocus

กิจกรรมในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

หรื อ ปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึ กการใช้

ให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้อง

Practice : )จากแนวคิดของ วิลลิส

พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ

ภาษา หรื อการสมมติสถานการณ์ให้

- ผูส้ อนฝึ กการใช้ภาษาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
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(ต่อ)
ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน

(Willis, 1996, สกีแฮน (Skehan, 1999)

ตนเอง และระบุความรู ้ ทางภาษาที่ได้จาก ผูเ้ รี ยนแก้ปัญหา ระดมการระดม

,แอลลิส (Ellis, 2003)

การปฏิบตั ิภาระงาน

บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน
ความถูกต้องและมัน่ ใจมากขึ้น

ความคิดและหาข้อสรุ ปเป็ นความรู ้ทาง - ผูเ้ รี ยนรายงานสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ภาษาและรายละเอียดที่สามารถ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง

นํามาใช้เป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิช้ืน

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ระบุ

งานหรื อโครงงาน

สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาใน
การสื่ อสาร รวมทั้งภาษาที่ใช้ และบันทึกเป็ น
ข้อมูลความรู ้ที่ได้

4. ขั้นปฏิบัติโครงงาน (Project

เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยน ได้ น ํ า ค วา มรู ้ ที่ ได้ จ า ก ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

- ผูเ้ รี ยนได้สร้างชิ้นงานหรื อโครงงานตามที่

Creation : P) จากแนวคิดของฟรายด์

การปฏิบตั ิภาระงาน หรื อจากการอ่าน และ ประกอบการสร้างสรรค์ช้นิ งาน

ได้ขอ้ ตกลงในขั้นตอนที่ 3 และเตรี ยม

–บูธ (Fried- Booth, 1992: 6) ,

นําความรู ้ที่ได้มาสร้างเป็ นชิ้นงาน

หรื อโครงงาน มีการวางแผนงาน

การนําเสนอโครงงานหรื อผลงานที่ได้ตกลง

คาร์ โมนา (Carmona, 1991: 46) ,

การค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต

ที่จะปฏิบตั ิ

สโตลเลอร์ (Stoller, 1997: 2-9)

หรื อห้องสมุด และเตรี ยมการนําเสนอ

- ผูส้ อนให้ความชัดเจน สรุ ปข้อมูลให้เป็ นที่

กัลป์ ลาเชอร์ (Gallacher, 2005)

หน้าชั้นเรี ยน หรื อการทําแฟ้ มสะสม

เข้าใจให้คาํ แนะนําและ

ผลงาน

196

ตารางที่ 23 ผลการสังเคราะห์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน และโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์
(ต่อ)
ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน

บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน

5. ขั้นประเมินผลโครงงานและและ

เพื่ อ ให้ผู ้เ รี ยนนํา เสนอผลงานของตนเอง กิจกรรมการประเมินการนําเสนองาน

-ผูเ้ รี ยนนําเสนองาน

ความคิดสร้ างสรรค์ ( Evaluation o

หรื องานกลุ่ ม ตามที่ไ ด้รับการมอบหมาย หน้าชั้นเรี ยน การประเมินลักษณะ

-ผูเ้ รี ยนสรุ ปปัญหา วิธีการแก้ปัญหาหรื อ

Creative Projects : E)

หรื อตามที่ ต กลงไว้ ใ นกลุ่ ม และเพื่ อ ให้ องค์ประกอบของของความคิด

ความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิโครงงาน

จากแนวคิดของ

ผู ้ส อนประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ น สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม

- ผูส้ อนสังเกตพฤติกรรมและสรุ ปผลการ

ฟรายด์ –บูช ( Fried- Booth 1992 : 6)

ชิ้นงานหรื อโครงงานที่ปฏิบตั ิ

ความคิด ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด ปฏิบตั ิงานและประเมินโครงงาน ประเมิน

,คาร์ โมนา ( Carmona 1991: 46) ,

ยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ

สโตลเลอร์ ( Stoller 1997: 2-9 )

การสรุ ปบทเรี ยน ความรู ้ที่ได้รับจาก

กัลป์ ลาเชอร์ ( Gallacher 2005 ) และ

การปฏิบตั ิภาระงานและการนําเสนอ

มิติการประเมินของใน 3 มิติ ของ ฮา

ชิ้นงานหรื อโครงงาน

รอล เอช แอนเดอสั น ( Harold H.
nderson 1959: 236- 244 )

ความคิดสร้างสรรค์ สรุ ปและข้อเสนอแนะ

หลักการ
การเรี ยนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั นั้นควรมีลกั ษณะ

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้ นภาระงานและ
โครงงาน ประกอบด้วย



วิธีการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษา
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จากการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง ที่ผูเ้ รี ยน
สามารถนําความรู ้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง

P 5 : Evaluation of

การเรี ยนการสอนควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิด
แก ้ปั ญหา มีความรับผิดชอบ มีทกั ษะในเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21ซึ่งได้แก่ทกั ษะการใช้ภาษาในการ
สื่ อสารและทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความรู ้
ความสามารถทางภาษาควบคู่ก ับความสามารถใน
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1. ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิภาระงาน ( Preparation : P )
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Creative Projects (E)

2. ขั้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน ( Reading Task :R )
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3. ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน ( Analysis : Language
Focus & Practice : A )
4. ขั้นปฏิบตั ิโครงงาน และนําเสนองาน ( Project
Creation and Presentation : P )
5. ขั้นประเมินผลโครงงานและและความคิด
สร้างสรรค์ ( Evaluation of Creative

ทักษะวิชาชีพ

Projects: E )

วัตถุประสงค์
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ระบบสังคม ( Social System ) เน้นการทํางาน

ความเข้าใจ

ความรู้ และทักษะจากการปฏิบัติภาระงาน (Instructional )

ร่ วมก ัน ในลักษณะงานคู่ งานกลุ่ม

1. ทักษะและกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ

สิ่งสนับสนุน ( Supporting System) การ

2. กระบวนการปฏิบตั ิภาระงานและการนําเสนอโครงงาน

จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ , เนื้อหาที่ใช้ในการอ่านอยู่

3. กระบวนการทํางานร่ วมกัน

ในความสนใจของผูเ้ รี ยน,มีการจัดระดับความยาก

สิ่ งส่ งเสริม/ผลทางอ้อม ( Nurturant effects )

1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

ง่ายของเนื้อหาที่อ่าน , บรรยากาศระหว่างเรี ยน

1. กลยุทธ์การอ่าน

2. ความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน

และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยน

2. ทักษะกระบวนการเรี ยนรู้

2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

การประเมินผล

3. ความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการ

แผนภาพที่ 23 ผลการพัฒนารู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน



3. ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบ
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จากแผนภาพที่ 23 พบว่า รู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนา
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น ก่อนปฏิบตั ิ ภาระงาน (Preparation : P) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กบั ผูเ้ รี ยนในภาระงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ กิจกรรมประกอบด้ว ย การทบทวนความรู้ เดิม เช่น การดู
รู ปภาพสิ่งของ รู ปภาพอาหารอาหาร เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน การดู
วิดีโอ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในบทเรี ยน ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของทฤษฎีโครงสร้าง
ความรู้ Constructivism ด้ว ยการเลือกเนื้ อหาที่ สัมพัน ธ์ก ับประสบการณ์ เดิ ม โดยทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่า
โครงสร้ างความรู้ ภายในของมนุ ษย์มีลกั ษณะเชื่ อมโยงกันอยู่ สามารถนําความรู้ ใหม่ๆ ที่เพิ่งได้
รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม หน้าที่ของโครงสร้างความรู้น้ ี คือ การรับรู้ขอ้ มูล เพราะการรับรู้
ข้อมูลเป็ นการถ่ายโอนเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับเนื้อหาเดิม
2. ขั้นระหว่างปฏิบตั ิภาระงาน (Reading Tasks : R) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ย น
ปฏิ บัติ ภ าระงานที่ ม อบหมายที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชัด เจน และฝึ กการใช้ภ าษาในรู ป แบบของ
การทํางานร่ วมกัน เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมเป็ นเนื้อหาที่มีลกั ษณะเสมือนจริ ง (Authentic Materials )
ในสาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ (Reading for
Comprehension) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะ คือกิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities)
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities) และกิจกรรมหลังการอ่าน (Post- Reading
Activities)
3. ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระงาน (Analysis : Language Focus & Practice: A) ในขั้นนี้ผเู้ รี ยน
ฝึ กทัก ษะความเข้าใจในการอ่าน โดยฝึ กอ่านข้อความหลายประเภท ใช้ก ลวิธีการอ่านในการทํา
ความเข้าใจเนื้อหา การเดาความหมายจากข้อความข้างเคียง การหาใจความหลักใจความสนับสนุ น
หลังจากนั้น ให้ผเู้ รี ยนรวบรวมข้อมูลจากเนื้อหาที่อ่าน สร้างเป็ นชิ้นงาน หรื อโครงงานให้เหมาะสม
โดยใช้ขอ้ มูลจากเนื้อหาที่อ่าน ในขั้นตอนนี้ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตัดสิ นใจในการเลือกหัวข้อโครงงานที่
สนใจ ที่ ไ ด้ข ้อ มูล จากการอ่ าน กําหนดผลสําเร็ จ วางแผนการปฏิ บัติ งาน และได้ข ้อตกลงใน
การปฏิบตั ิโครงงาน
4. ขั้นหลังปฏิบตั ิ ภาระงาน หรื อขั้นสร้างโครงงาน และการนําเสนอผลงาน (Project
Creation and Presentation : P) มีว ตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รี ย นได้นาํ ความรู้ ความเข้าใจ และ
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ภาษาเป้ าหมายที่ได้จ ากการอ่าน สร้ างเป็ นชิ้ นงานขึ้ น โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกใน
การช่วยเหลือผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนทุกคนมีบทบาทในการสร้างชิ้นงาน และการฝึ กภาษา และ
เป็ นขั้นตอนของการระดมความคิดวางแผนในการ ผูส้ อนเสริ มเทคนิ คการคิดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ กิลฟอร์ ด (อารี พันธ์มณี , 2545:35-42 ;
อ้างอิงจาก Guilford, 1967: 145-151)

5. ขั้น ประเมิ น ผลการนํา เสนอโครงงานและความคิ ด สร้ างสรรค์ข องโครงงาน
(Evaluation of Creative Projects: E) ผูเ้ รี ยนนําเสนองาน ชิ้นงาน หรื อโครงงาน ที่ ผ่านการวาง
แผนการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ และประเมินโครงงานตามแนวคิดของ ชาเวลสันและสเทอร์ น
(Shavelson and Stern, 1981) แนวคิ ดของ นู แนน (Nunan, 1989) และแนวคิดของ สโตลเลอร์
(Stller , 1997) และแนวคิดของ ฮารอลด์ เฮช แอนเดอสัน (Harold H. Anderson, 1959: 236-244)
สําหรั บความคิ ดสร้ างสรรค์ ผูว้ ิจ ัยใช้แบบวัด ความคิ ดสร้ างสรรค์ก่ อนเรี ยน และหลังเรี ย น โดย
การใช้ก ารวัด ความคิ ด สร้ างสรรค์ดว้ ยแบบทดสอบ ทีซีที-ดี พี ( TCT-DP ) ของ เจลเลน และ
เออร์ บาน (Jellen and Urban, 1989: 78-86) ในความคิดสร้างสรรค์อย่างมีสาระเชิงนวัตกรรมมี
จินตนาการและเป็ นความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking)ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นการแสดงออกของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตของความคิด
สร้ างสรรค์ โดยมีว ตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความ เข้าใจในการอ่าน ทักษะการนําเสนองาน
การใช้ภาษา ความรู้ที่เกิดใหม่และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโครงงาน
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลรู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจและความคิด
สร้างสรรค์สาํ หรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ย นโดยภาพรวม ก่ อนและหลังการใช้รู ปแบบการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่ อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิด สร้ างสรรค์ ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
t-test แบบ dependent มีผลการทดสอบ ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
จํานวน คะแนน
S.D.
x
ผูเ้ รี ยน เต็ม
ก่อนเรี ยน
30
50 19.69 3.868
ภาพรวม
หลังเรี ยน
30
50 38.11 3.437
Finding
ก่อนเรี ยน
30
8
4.19 1.348
กลุ่มทดลอง

Specific
information
Indentify
main Idea
Identify
meaning of
words
Conclusion

Inferring

ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย
19.69
38.11
52.38

หลังเรี ยน

30

8

6.44

.998

80.50

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน

30
30
30

8
8
13

4.31
6.42
3.25

1.470
1.025
1.422

53.88
80.25
25.00

หลังเรี ยน

30

13

9.33

1.773

71.77

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

30
30
30
30

8
8
13
13

3.83 1.464
6.36 .899
9.28 1.684
10.97 1.207

47.88
79.50
71.38
84.38

t-test

P

26.409 .00
8.888

.00

7.510

.00

17.247 .00
9.850

.00

6.577

.00

จากตารางที่ 24 โดยภาพรวม พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน ( x = 38.11, S.D. = 3.43)
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สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนที่ เน้นภาระงานและโครงงาน ( x =19.69, S.D. =3.86) และ
เมื่อจําแนกเป็ นรายด้านตามกลวิธีของการอ่าน ได้แก่ Finding Specific Information, Identify Main
Idea, Identify Meaning of Words, Conclusion, และ Inferring พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถใช้กลวิธีใน
การอ่านเพื่อความเข้า ใจในด้า นต่ างๆได้สูงกว่าก่ อนการใช้รู ปแบบ ( 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)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอแผนภาพของ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ย น
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ก่ อนและหลัง การใช้รู ปแบบ
การสอน
เมื่ อจําแนกความสามารถในการอ่า นเพื่อ ความเข้า ใจเป็ นรายด้า น ได้แก่ Finding
Specific Information, Identify main idea, Identify meaning of words, Conclusion, และ Inferring
ได้ผลการศึกษา ดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการจัดระดับความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
กลวิธีที่ใช้ใน
การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
1. Finding
Specific
Information
2. Indentify
Main Idea
3. Identify
Meaning of
Words
4. Conclusion
5. Inferring
ภาพรวม

S.D.

ร้อยละ
ของ
ค่าเฉลี่ย

ระดับ

ลําดับ

6.44

.998

80.50

ดีมาก

2

8

6.42

1.025

80.25

ดีมาก

3

30

13

9.33

1.773

71.77

ปานกลาง

5

30

8

6.36

.899

79.50

ปานกลาง

4

30

13

10.97

1.207

84.38

ดีมาก

1

30

50

39.52

5.902

79.28

ปานกลาง

จํานวน
ผูเ้ รี ยน

คะแนน
เต็ม

x

30

8

30

จากตารางที่ 25 พบว่า โดยภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
อยู่ในระดับปานกลาง คิด เป็ นร้ อยละ 79.28 และเมื่อพิจ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลวิธีที่ผเู้ รี ย น
ใช้ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ อยูใ่ นระดับดีมากได้แก่ Inferring, Finding Specific Information และ
Identify Main Idea คิดเป็ นร้อยละ 84.38, 80.50 และ 80.25 ตามลําดับ สําหรับความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ในระดับปานกลาง ได้แก่ กลวิธี Conclusion คิดเป็ นร้อยละ 79.50 และ
Identify Meaning of Words มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือร้อยละ71.77
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอแผนภาพแสดงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจในภาพรวม
และจําแนกเป็ นรายด้าน ดังภาพที่ 25
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ภาพที่ 25 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาพรวม และจําแนกเป็ นรายด้าน
2.2 ผลการศึกษา พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ก่อนเรี ยน ระหว่าง
เรี ย น และหลังการใช้รู ปแบบการสอนที่ เน้น ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่า นภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ มีผลการทดสอบดังต่อไปนี้
2.2.1 ในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระ
งานและโครงงานนั้นประกอบด้วยบทเรี ยน 7 บทเรี ยน ในแต่ละบทเรี ยนผูเ้ รี ยนจะปฏิบตั ิโครงงาน
บทเรี ยนละ 1 โครงงาน ได้แก่ โครงงานที่ 1 Meal Planning โครงงานที่ 2 The comparison of food
facts from five different kinds of food โครงงานที่ 3 Herbs and Spices Menu โครงงานที่ 5 Healthy
Menu โครงงานที่ 6 The comparison menus, Western vs Asian Cuisine โครงงานที่ 7 Fusion Food
Menu
หลังจากการปฏิบตั ิโครงงานแต่ละโครงงาน มีการประเมินคุณภาพของโครงงาน
ซึ่งจะนําเสนอในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถ และการจัดลําดับของการปฏิบตั ิ
โครงงาน

โครงงาน

1. Meal Planning Project
2. The comparison of food facts
from five different kinds of food
3. Herbs and Spices Menu
4. Healthy Menu
5. The comparison menus,
Western vs. Asian Cuisine
6. Fusion Food Menu
7. Food Presentation

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการปฏิบตั ิ
โครงงาน
S.D.
ระดับคุณภาพ
x

ลําดับที่

25
25

12.80
13.40

4.77
2.41

ปานกลาง
ปานกลาง

7
6

25
25
25

15.60
17.60
20.20

2.41
1.52
1.30

ดี
ดี
ดีมาก

5
4
3

25
25

21.20
22.00

1.30
1.00

ดีมาก
ดีมาก

2
1

จากตารางที่ 26 แสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิ โครงงานทั้ง 7 โครงงาน
โดยโครงงานที่ผเู้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิ ในระดับคุณภาพดีมาก และมีคะแนนตามลําดับ ดังนี้ ลําดับ
ที่ 1โครงงานที่ 7 Food Presentation ( x = 22.00) ลําดับที่ 2 โครงงานที่ 6 Fusion Food Menu
( x = 21.20) ลําดับที่ 3โครงงานที่ 5 The comparison menus, Western vs. Asian Cuisine
( x = 20.20) คุ ณภาพของโครงงานดี มาก ความสามารถในการทําโครงงาน โครงงานที่มีร ะดับ
คุณภาพดี ได้แก่ โครงงานที่ 4 Health Menu ( x =17.60) และโครงงานที่ 3 Herbs and Spices Menu
( x =15.60) สําหรับโครงงานที่ระดับคุณภาพปานกลาง ได้แก่ โครงงานที่ 2 The comparison of
food facts from five different kinds of food ( x =13.40) และโครงงานที่1 Meal Planning Project
( x =12.80)
ผูว้ ิจยั ได้น ําเสนอ แผนภาพแสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิ โครงงานทั้ง 7
โครงงานดัง แผนภาพที่ 26
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Ϯϱ
ϮϬ
กลุม่ 1

ϭϱ

กลุม่ 2
กลุม่ 3

ϭϬ

กลุม่ 4
ϱ

กลุม่ 5

Ϭ

ภาพที่ 26 แสดงคะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิโครงงาน
2.2.2 ผลการศึกษา พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิ
โครงงานก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน โดยการใช้รูปแบบการสอน มีผลของพัฒนาการ
ทางความคิดสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และพัฒนาการทางความคิ ดสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ย น
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังการใช้รูปแบบการสอน
ความคิดสร้างสรรค์

1. ความคิดริ เริ่ ม

เวลา

ก่อนการเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังการเรี ยน
2. ความคิดคล่องแคล่ว ก่อนการเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังการเรี ยน

x

S.D.

ระดับของความคิด
สร้างสรรค์

1.20
2.20
3.60
1.60
1.80
3.20

0.45
0.84
0.55
0.55
0.45
0.45

ปรับปรุ ง
พอใช้
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดี
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ตารางที่ 27 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ย น
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังการใช้รูปแบบการสอน (ต่อ)
ความคิดสร้างสรรค์

3. ความคิดยืดหยุน่

4. ความคิด
ละเอียดลออ
ภาพรวม

เวลา

ก่อนการเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังการเรี ยน
ก่อนการเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยน

x

S.D.

ระดับของความคิด
สร้างสรรค์

2.20
2.60
4.00
3.60
3.20
3.40
2.00
2.20
4.00

0.45
0.55
0.00
0.55
0.45
0.55
0.00
0.45
0.00

พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดีมาก

จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
ระหว่ างเรี ยน และหลังเรี ย น โดยการใช้รู ป แบบการสอนที่ พฒ
ั นาขึ้ น โดยภาพรวม พบว่ า มี
พัฒนาการความคิ ดสร้างสรรค์สูงขึ้ น โดยพบว่า ความคิ ดสร้างสรรค์ข องผูเ้ รี ย นก่ อนเรี ยน และ
ระหว่างเรี ยน อยู่ในระดับพอใช้ ระดับความคิ ดสร้ างสรรค์หลังเรี ยน อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อ
พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ พบว่า มีพฒั นาการของระดับความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
ในเกือบทุกด้าน ยกเว้น พัฒนาการด้านความคิดละเอียดลออ มีพฒั นาการลดลง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ด้านความคิดริ เริ่ มของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการสูงขึ้น ( x =1.20, x =2.20, x =3.60) โดยระดับ
ความคิ ดสร้ างสรรค์จ ากปรับปรุ ง พอใช้ และดีมาก ด้านความคิด คล่องแคล่วมีพฒ
ั นาการสู งขึ้ น
( x =1.60, x =1.80, x =3.20) ระดับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากพอใช้ พอใช้แ ละดี ด้า นความคิ ด

ยืดหยุ่น มีพฒ
ั นาการสูงขึ้น ( x =2.20, x =2.60, x =4.00) ระดับความคิด สร้ างสรรค์จากดี พอใช้
และดี และด้า นความคิ ด ละเอี ย ดลออ มีพ ัฒนาการลดลง ( x =3.60, x =3.20, x =3.40) ระดับ
ความคิดสร้างสรรค์จากดีมาก ดีและดี
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ผูว้ ิ จ ัย ได้น ํา เสนอแผนภาพแสดง พัฒ นาการทางความคิ ด สร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ยน
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน โดยการใช้รูปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ดังแผนภาพที่ 28
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

ก่อนเรียน

1.50

ระหว่างเรียน

1.00

หลัง เรียน

0.50
0.00

ภาพที่ 28 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
จากผลการศึกษา ความสามารถในการปฏิบตั ิโครงงาน ในตารางที่ 26 ที่แสดงให้เห็น
ว่า ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บัติ โ ครงงานได้ในระดับคุ ณ ภาพดี ม าก และเมื่ อศึก ษาถึงพัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ในตารางที่ 27 ที่แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน โดยการใช้รูปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ในภาพรวม พบว่า
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ระดับความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน อยู่
ในระดับดีมาก จึงทําให้สามารถสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นนี้ สามารถทําให้
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
2.3 ผลการศึก ษา ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่เน้น ภาระงาน
และโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิ ดสร้ า งสรรค์ มีผล
การทดสอบ ดังตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์
ข้ อที่
ขั้นเตรี ยมภาระงาน
1. การนําเข้าสู่ บทเรี ยนสามารถกระตุน้ ความสนใจได้อย่างเหมาะสม
2. การนําสู่ บทเรี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
4. การนําเข้าสู่ บทเรี ยนเกิดแนวความคิดในเรื่ องที่จะเรี ยนในบทเรี ยน
ขั้นปฏิบัติภาระงาน
5. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการฝึ กภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารในการทํางานในห้องเรี ยน
6. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการฝึ กภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารกับเพื่อนในชั้นเรี ยนใน
การทํางานในห้องเรี ยน
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอนฝึ กในรู ้จกั การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
8. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้การเรี ยน
ภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ
9. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้กระตุน้ ให้
เกิดความสนใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
10. กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสามารถบูรณาการกับวิชาชีพได้
11. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้ได้ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ ง
12. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้ได้ฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
ขั้นหลังปฏิบัติงาน
13. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้การใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ดีข้ ึน
14. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิด
การเรี ยนรู ้ความสําคัญของภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ
15. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนอื่นๆได้
16. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารมากกว่าท่องจําไวยากรณ์

x

S.D.

ระดับ

4.56
4.56
4.78
4.61
4.28
4.32
4.39
4.31

.47
.50
.42
.49
.45
.52
.49
.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06
4.33

.53
.48

มาก
มาก

4.58

.50

มากที่สุด

4.22
4.36

.64
.49

มาก
มาก

4.28

.57

มาก

4.20
4.00

.54
.41

มาก
มาก

4.61

.77

มากที่สุด

4.11

.67

มาก

4.03

.29

มาก
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ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
ข้ อที่
17. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิด
ความมัน่ ใจในการใช้ภาษามากขึ้น
18. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้กระตุน้
ให้เกิดความตั้งใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
19. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาความรู ้ในวิชาชีพของตน
ขั้นปฏิบัติโครงการ
20. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจที่สามารถสร้างสรรค์โครงงานได้ตามวัตถุประสงค์
ของภาระงาน
21. ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่สามารถสร้างสรรค์โครงงานได้จากการร่ วมมือกัน
ทํางานในกลุ่ม
22. ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์โครงงาน
23. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีส่งเสริ มให้ได้
ใช้ความสามารถที่หลากหลาย
24. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้อย่างอิสระ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานและใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้อง
ขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้ างสรรค์
25. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจที่รูปแบบการเรี ยนการสอนทําให้เกิดการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
26. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนที่สามารถผลิตโครงงานจากข้อมูล
ที่ได้จากการอ่านภาษาอังกฤษ
27. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนที่สามารถส่ งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตโครงงานจากข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
28. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนองาน
29.ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนองาน
30. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่ามีความเหมาะสม
ที่จะใช้เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ

x

S.D.

ระดับ

4.00

.59

มาก

4.06

.53

มาก

4.56

.50

มากที่สุด

4.51
4.33

.50
.59

มากที่สุด
มาก

4.83

.38

มากที่สุด

4.50
4.44

.51
.50

มาก
มาก

4.44

.50

มาก

4.40
4.56

.48
.50

มาก
มากที่สุด

4.14

.42

มาก

4.44

.56

มาก

4.28
4.17
4.28

.45
.38
.45

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
x

S.D.

ระดับ

31. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาการสอน
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
32. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาเพราะทําให้เกิดความเข้าใจในการเรี ยนภาษาได้ง่ายขึ้น
33.ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์โครงงานจากภาระงาน

4.44

.50

มาก

4.08

.50

มาก

4.61

.49

มากที่สุด

34. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่พฒั นาขึ้น
35. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษช่วยส่ งเสริ มการทํางานกลุ่ม
ของนักศึกษา
36. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษช่วยส่ งเสริ มความรับผิดชอบ
ในการทํางานของนักศึกษา
37. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรี ยนการาสอนที่ช่วยให้พฒั นาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
38. ในภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนวิธีน้ ี

4.61

.49

มากที่สุด

4.56

.50

มากที่สุด

4.28

.45

มาก

4.53

.50

มากที่สุด

4.61

.49

มากที่สุด

ข้ อที่

ตารางที่ 29 ความพึงพอใจของนัก ศึก ษา ที่ มีต่ อรู ปแบบการเรี ย นการสอนที่ เน้นภาระงานและ
โครงงานเพื่อพัฒ นาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้ างสรรค์ :
รายด้าน
ขั้นตอน
ขั้นเตรี ยมภาระงาน
ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน
ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน
ขั้นปฏิบตั ิโครงการ
ขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้างสรรค์
รวม

x

4.56
4.32
4.20
4.51
4.40
4.40

S.D.

ระดับ

.47 มากที่สุด
.52 มาก
.54 มาก
.50 มากที่สุด
.48 มาก
.50 มาก
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จากตารางที่ 29 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระ
งานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ :
รายข้อ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) เมื่อพิจารณา รายด้านของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในขั้นการเตรี ยมภาระงาน และขั้นปฏิบตั ิ โครงงาน
มากที่สุด คือ ( x = 4.56) และ ( x = 4.51) สําหรับขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้างสรรค์
( x = 4.40) ขั้นภาระงาน ( x = 4.32) และขั้นหลังปฏิบตั ิโครงการ ( x = 4.20) กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ตามลําดับ
ผลจากการสนทนากลุ่มของผู้เรียนที่มตี ่อรูปแบบการสอน
ผลจากการสนทนากลุ่ ม ของผูเ้ รี ยนที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนที่ เ น้น ภาระงานและ
โครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์
ผูว้ ิจ ัย ได้จ ัด ให้มีกิ จ กรรมการสนทนากลุ่ม ภายหลังจากการจบการเรี ย นการสอน
ในสัปดาห์สุด ท้าย เพื่อต้องการให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสแสดงความคิ ดเห็น ที่มีต่อรู ปแบบการสอน
ที่ เ น้น ภาระงานและโครงงานเพื่ อพัฒนาการอ่ านภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้า ใจ และความคิ ด
สร้างสรรค์ (PRAPE Model) เป็ นเวลาหนึ่ งชัว่ โมง และสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญที่พบได้จาก
การสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. ข้อ ดี ข องรู ป แบบการสอนที่ เ น้น ภาระงานและโครงงานเพื่อ พัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ พบว่า เป็ นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ต่างไป
จากการสอนแบบเดิมๆ ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กการอ่าน ทําการบ้าน และสอบ เนื่ องจากเป็ นวิชาที่เน้น
ทัก ษะการอ่านเมื่อวิธีก ารสอนเปลี่ยนเป็ นการสอนที่ ให้ช่ว ยกัน เรี ย นรู้ เป็ นกลุ่มบ้าง จับคู่ หรื อ
บางครั้งก็เป็ นงานเดี่ยว เช่น การทดสอบ การสอนมีกิจกรรมการสอนที่ หลากหลายเช่น ดูวีดีโ อ
ดูรูปภาพ การสํารวจ การนําเสนอ การทําโครงงานจึงทําให้ไม่รู้สึกเบื่อ การเรี ยนเป็ นกลุ่มทําให้คน
เก่งได้ช่วยคนไม่เก่ง ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือกัน
2. เนื้อหาวิชาที่อ่านเป็ นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพ สาขาที่เรี ยนอยูท่ าํ ให้สามารถทําความ
เข้าใจในเนื้อหาของเรื่ องที่อ่านได้ไม่อยาก และการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการนําเสนอก็ช่วยให้เรา
ฝึ กการอ่านไปด้วยเช่นเดียวกับการทําโครงงาน หรื อ projects และการนําเสนองาน ในเวลาที่ตอ้ งหา
ข้อมูลจากหนังสือ หรื อจาก website ทําให้เราได้เรี ยนรู้ อะไรที่แปลกใหม่ หรื อได้วิธีคิดที่การสอน
แบบเดิ มไม่มี วิธีก ารสอนแบบนี้ ช่ วยให้ฝึกการทํางานในห้องเรี ย น และทําให้รู้ สึก ว่านัก ศึก ษา
สามารถมีส่วนร่ ว มในการพัฒ นากิจ กรรมด้วยการฝึ กฝนพัฒ นาตนเองในด้านการใช้ภาษาต่อไป
เพราะถ้าการเรี ยนการสอนในเรื่ องที่น่าสนใจผูเ้ รี ยนได้มีกิจกรรมการเรี ยนพร้อมเพื่อน ทํางานเป็ น
กลุ่มและมีผลงานที่เป็ นที่พอใจก็ทาํ ให้มีกาํ ลังใจในการเรี ยน
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3. ประโยชน์คือ การได้เรี ยนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ ทําให้รู้สึกไม่เบื่อ
สนุ ก ไม่เครี ย ด และทําให้มีสัมพัน ธภาพที่ ดี ก ับ อาจารย์ สําหรั บการประเมิน การพัฒนาตนเอง
สามารถฝึ กความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดี การเรี ยนทําให้เรารู้ว่าสิ่ งที่จะทําให้เรี ยนรู้ เรื่ อง
มากที่สุดคือ ต้องใส่ใจพยายามหาข้อมูลเพิม่ เติมรู้คาํ ศัพท์ให้มากๆ โดยเฉพาะคําศัพท์ที่ใช้ในวิชาชีพ
และต้องฝึ กอ่านมากๆ
4. ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากโครงงาน การได้ฝึกทําโครงงานที่ตอ้ งอาศัยการอ่าน
การค้น คว้า การทํา งานกลุ่ ม ทํา ให้เ รากล้า ที่ จ ะความคิ ด แปลกใหม่ มี ค วามกระตื อ รื อร้ น ใน
การค้นคว้า และการเตรี ยมงานเพราะอยากเห็นผลสําเร็ จของงาน มีความกล้าแสดงออก รู้สึกภูมิใจที่
ได้ฝึกนําเสนอ ได้มีโอกาสรับฟังความคิดของเพื่อนทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ เติมเต็มความคิดของ
ตนเอง และเรี ยนรู้จากการแนะนํา การอธิบายเพิ่มเติมของอาจารย์ ทําให้เกิดสัมพันธภาพที่ระหว่าง
เพื่อนและอาจารย์
5. ปั จจัยสนับสนุ น คือ สื่ ออุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ Internet หรื อ
การใช้โทรศัพท์มือถือ smart phone ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทํางานทําให้รู้สึกเป็ นการใช้
โทรศัพท์ที่มีประโยชน์ในการเรี ยนอย่างแท้จริ ง และทําให้มีความรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถ
ช่วยให้การเรี ยนมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ สิ่ งสนับสนุ นก็คืออาจารย์ที่คอยให้
การช่วยเหลือ
6. อุปสรรค ในการดําเนิ น งานคือ ด้านภาษา คําศัพท์ยาก วิธีก ารพูดการออกเสี ย ง
คําศัพท์ การนําเสนอ โดยมีแนวทางการแก้ไขคือ การใช้ Internet และ โปรแกรมการแปลภาษา และ
การสอบถามจากอาจารย์สามารถช่วยให้งานประสบความสําเร็ จได้


บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ คโดยวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงานและโครงงาน เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรู ปแบบการการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและความคิด สร้างสรรค์ของนัก ศึกษาปริ ญ ญาตรี 2) เพื่อประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค โดยการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานใน
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
โดยเปรี ย บเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานและโครงงาน ศึกษาพัฒนาการของความคิด
สร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ยนโดยวิ ธี ก ารสอนที่ เ น้น ภาระงานและโครงงาน ในการพัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ก่อนเรี ยน ระหว่าง
เรี ยน และหลังเรี ยน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอัง กฤษเทคนิ ค โดยวิ ธี ก ารสอนที่ เ น้น ภาระงานและโครงงานในการพัฒ นาการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อนัก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 2 สาขาวิช าอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557 จํานวนนักศึก ษา 36 คนดําเนิ นการวิจยั ใน
ลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับ
ภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศึกษาวิธีการเชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) เสริ มด้วย
วิธีก ารเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Methods) และใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบกลุ่มเดี ย ว
สอบก่อน-หลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) การใช้รูปแบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และมีขอ้ เสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ คโดยวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี สรุ ปผล ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคโดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มีองค์ประกอบ
ที่สาํ คัญ 6 ประการ คือ 1) หลักการ เป็ นรู ปแบบการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลางมีลกั ษณะ
การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน (Cooperative learning) มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้ ประสบการณ์จาก
การปฏิ บัติ งาน ให้ผเู้ รี ย นมีทัก ษะกระบวนการในการทํา งาน เพื่อร่ วมกัน สร้ างภาระงานหรื อ
โครงงาน 2) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
ใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลายส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างอิสระ ให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิด รับผิดชอบงาน
ปฏิ บัติ แ ละพัฒ นาทัก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องผู้เ รี ยนที่ ป รากฏในโครงงานที่ ป ฏิ บั ติ
3) กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอนได้แก่ 3.1) ขั้นก่อนปฏิบตั ิ ภาระงาน
(Preparation: P) 3.2) ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน (Reading Task: R) มีกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ระยะ คือ
กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities) กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -Reading Activities)
และกิ จกรรมหลังการอ่าน (Post- Reading Activities) 3.3) ขั้นหลังปฏิบัติภ าระงาน (Analysis:
Language Focus and Practice: A) 3.4) ขั้นปฏิบตั ิ โครงงาน (Project Creation and Presentation: P)
และ 3.5) ขั้นประเมินผลการนําเสนอโครงงาน และความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน (Evaluation
of Creative Projects: E) ผลการหาค่าประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระ
งานและโครงงานตามเกณฑ์ E1/E2 กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ค่าประสิ ทธิภาพของ
รู ป แบบ การสอนอ่ า นภาษาอัง กฤษเน้น ภาระงานและโครงงาน เท่ า กับ 78.08/80.22 ยอมรั บ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
2. ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มีผลสรุ ปดังนี้
2.1 หลังเรี ยนโดยใช้รู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อพัฒ นาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิ ด สร้ างสรรค์ข องนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี (PRAPE
Model) ผูเ้ รี ย นมีค วามสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สู งกว่าก่ อนเรี ย นอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
2.2 ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านคิดสร้างสรรค์ของโครงงานสูงขึ้นในช่วงก่อนเรี ย น
ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ย น โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ความคิด สร้างสรรค์ดา้ นความคิดริ เริ่ ม
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ด้า นความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ด้า นความคิ ด ยืด หยุ่น และด้า นความคิ ด ละเอี ย ดลออ สู ง กว่ า ก่ อ น
การทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการทางความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ยอมรับตามสมมติฐานข้อที่ 2
2.3 ผูเ้ รี ยนที่ เ รี ยนตามรู ปแบบการสอนอ่ า นภาษาอัง กฤษเน้น ภาระงานและ
โครงงานเพื่อพัฒ นาการอ่า นเพื่อความเข้าใจ และความคิ ดสร้ างสรรค์ข องนักศึก ษาปริ ญญาตรี
หลังเรี ยน พบว่า ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการสอน
อ่า นภาษาอังกฤษเน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒ นาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิ ด
สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึก ษาปริ ญญาตรี ในภาพรวม อยู่ในระดับ เห็น ด้ว ยมาก ยอมรั บสมมติ ฐาน
การวิจยั ข้อที่ 3
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ คโดยวิธีการสอนที่เน้น
ภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. รู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงานที่
พัฒนาขึ้ นนี้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน (รายชื่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ภาคผนวก ก) แล้ว พบว่า รู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ เน้น ภาระงานและ
โครงงาน มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีประสิทธิภาพที่ดีมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
พัฒ นาทัก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี โดยรู ป แบบการเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 เท่ ากับ 78.08/80.22 ยอมรั บสมมติ ฐานการวิจ ัยข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
รู ปแบบการสอนอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ เน้นภาระงานและโครงงาน ถูก พัฒ นาขึ้ น
อย่างเป็ นระบบ มีการดําเนิ นการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ของทฤษฎี ในส่ ว นที่มีความคล้ายกัน แนวคิ ดสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิด เป็ นความสมบูรณ์ ย่งิ ขึ้ น
รวมทั้งจากคําแนะนําของอาจารย์ผคู้ วบคุมงานวิจยั คําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมทั้งจากการศึกษา
ข้อมูลความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยน ก่อนการออกแบบการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้องค์ประกอบ
หลักของรู ปแบบมีความสัมพัน ธ์สอดคล้อง องค์ประกอบที่ สาํ คัญ ๆ ของแต่ละทฤษฎีที่สามารถ
ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน ให้เกิดเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ชดั เจน และสมบูรณ์ข้ ึน ทําให้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่ เน้น ภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนา

216
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับนักศึกษาปริ ญญาตรี มีความ
เหมาะสมที่นาํ ไปในจริ งได้ สําหรับแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ประยุกต์
กระบวนการวิจ ัยและพัฒนา (Research and Development) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2554: 31) และ
ออกแบบการเรี ยนการสอน ตามแนวคิ ด ของการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ ง ระบบหรื อ
The ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2007: 1) 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) Analysis (การวิเคราะห์)
2) Design (การออกแบบ) 3) Development (การพัฒนา) 4) Implementation (การนําไปใช้) และ
5) Evaluation (การประเมินผล) และแบบจําลองการสอนเชิงระบบของ ดิกส์ แคเรย์ ( Dick, Carey
and Carey, 2005: 1-8) เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนทําให้การดําเนิ นงาน
ต่างๆ ในรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นามีผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมาย (ทิศนา แขมมณี , 2550: 197)
ซึ่งการออกแบบเชิงระบบนั้น จะทําให้ส่วนประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน
อย่างมีระบบ ทําให้ไม่เกิดการขัดแย้ง ทําให้การดําเนิ นงานเป็ นไปได้อย่างคล่องตัว ราบรื่ นและมี
ประสิทธิภาพ (Kruse, 2007: 1, กาญจนา คุณารักษ์, 2545: 34-35)
ผลจากการวิ เ คราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ นํา มากํา หนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการสอนสอนภาษาอังกฤษเทคนิ ค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน เพื่อพัฒ นาการอ่านเพื่อความเข้าใจ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ของนัก ศึก ษา
ปริ ญญาตรี พบว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารู ปแบบ ประกอบด้วย ทฤษฎีก ารสร้างความรู้
และการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ สําหรับทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นการเรี ยนรู้ ที่
สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบตั ิภาระงานเป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์เชิงสังคม
(Social interaction) จากการทํางานร่ วมกันช่วยเหลือ สนับสนุนแก้ไขปั ญหาร่ วมกันเป็ นการเรี ยนรู้
ที่เกิ ด จากการสร้ างความเข้าใจพัฒ นา จนถึงขั้น เกิ ดเป็ นความรู้ ใหม่ที่ก ระจ่ างชัด (Negotiation)
ขึ้ น การเสริ มต่อการเรี ยนรู้ (Scaffolding) การให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้สามารถทําความเข้าใจ
ในบทอ่านภาษาอังกฤษ และพัฒ นาไปสู่การอ่านได้ดว้ ยตนเองผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ที่บริ เวณ
รอยต่ อพัฒนาการ ซึ่ งเป็ นขอบเขตที่ สามารถเรี ย นรู้ ได้หากได้รั บการช่ว ยเหลือ จากผูท้ ี่ มีค วามรู้
มากกว่า หรื อเรี ยกว่า พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ (Zone of proximal development) บทบาทของผูส้ อน
จะเปลี่ยนบทบาทจาก ผูถ้ ่า ยทอดความรู้ เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก ที่ ค อยให้ ความช่ ว ยเหลื อ
(scaffolding) หรื อเรี ยกว่า การเสริ มต่อการเรี ยนรู้ที่เป็ นหลักการสําคัญอย่างหนึ่ งของการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพราะผูเ้ รี ยนมักจะประสบปั ญหาต่างๆ ในการเรี ยน เช่น คําศัพท์ การสะกดคํา
การเลือกความหมายของคํา เป็ นต้น ในการช่วยเหลือ หรื อเรี ยกว่าการเสริ ม ต่อการเรี ยนนั้น Wood,
Bruner and Rose (1967, อ้างอิงใน Eggen and Kauchak, 1999) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนว่า
เป็ นผูด้ าํ เนินการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในลักษณะต่างๆ เช่น การถาม การสาธิต การบอกเป็ นนัย เพื่อให้
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ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานด้วยตัวเอง จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถเพิ่มขึ้น และความช่วยเหลือจะลดลง
เรื่ อยๆ (Eggen and Kauchak, 1999; Foley, 1994) ดังนั้น กิจกรรมที่จดั ในการเรี ยนการสอนจะ
สามารถช่วยพัฒนาการการเรี ยนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และผูเ้ รี ยนจะมีความรู้สึกว่ามัน่ ใจ
ในการเรี ยน มีอิสระในการเรี ยนรู้ การใช้ภาษา (Foley, 1994) ซึ่งจากเดิม ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู้ เฉพาะตัว
ภาษา หลักเกณฑ์ไวยากรณ์ต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนคิดว่ายาก และไม่เห็นความสําคัญ เป็ นการเรี ยนเพื่อนํา
ภาษาไปใช้ในการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุน้ เคยและมีประสบการณ์ในสถานการณ์น้ ันอยู่
แล้ว นอกจากนี้ กิ จ กรรมการสอนที่ เ น้น รู ป แบบการเรี ยนในลัก ษณะการร่ วมมื อ กัน เรี ยนรู้
(Collaborative Learning) เป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วย
กันเอง และกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู้
2. จากผลการประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงาน พบว่า
2.1 หลังเรี ยนตามรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน โดยภาพรวมพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สูงกว่าก่ อนเรี ย น อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก รู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงาน ที่ผวู้ ิจยั พัฒนา
ขึ้น เป็ นรู ปแบบที่ ต อบสนองการพัฒนาความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ (Nunan, 2004)
การสอนที่ส่งเสริ มการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับความเป็ นจริ ง(Concept of authenticity) ( Krashen,
2004) และการสอนที่เน้นการใช้สื่อการสอนเสมือนจริ ง (real world tasks) ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ย น
การสอนที่จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรี ยนรู้ ของตน ที่เพิ่มขึ้นจาก
การเป็ นผูร้ ั บจากผูส้ อนแต่อย่างเดีย ว เป็ นการเรี ย นรู้ ภ าษาโดยธรรมชาติ ตามทัศนะของ Skehan
(Skehan, 1996) เป็ นการเรี ยนภาษาในลัก ษณะของการเรี ย นรู้ ภ าษา (Language Acquisition)
มากกว่ าการเรี ยนภาษา (Learning Language) (Krashen, 1985) โดยในทัศ นะของ Skehan
การเรี ยนรู้ ภาษาด้วยการให้ผเู้ รี ยนทํางาน(Task-based language learning) สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยน
เรี ย นรู้ ภ าษาโดยธรรมชาติ เพราะงานที่ ทาํ ในภาระงานนั้น เป็ นงานที่ ประกอบด้ว ยเป้ าหมายที่
ชัดเจน มีประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นตัวป้ อน (Input) มีข้ นั ตอนการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
สําหรับทักษะการใช้ภ าษา จะสอดแทรกในการเรี ยนเพื่อฝึ กทักษะความสามารถในการนําเสนอ
ผลงาน หรื อโครงงานที่ ไ ด้รั บ การมอบหมาย หรื อ วิ ธีก ารสอนแบบโครงงาน (Project-Based
Instruction) ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่สอนที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่ นเดี ยวกับการสอนที่เน้นภาระงาน
โดยมีรูปแบบการสอนที่ พฒั นาองค์ค วามรู้ และทัก ษะผ่านภาระงาน ซึ่ งจะกระตุน้ ความอยากรู้
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อยากเห็ น ของผู้เ รี ยน และเกิ ด การเรี ยนรู้ จ ากการปฏิ บัติ ง านจริ ง โดยใช้ค ํา ถามสํา คัญ เป็ น
ตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรี ยนรู้ โดยที่โครงงานนั้นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ย นรู้ และ
พัฒ นาทัก ษะการคิ ด ขั้น สู ง ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ การสอนแบบโครงงานจะช่ ว ยในการฝึ ก
กระบวนการ (process) เพื่อนําไปสู่ความสําเร็ จ (product) จะเป็ นการสอนที่กระตุน้ ส่ งเสริ ม และ
ท้า ทายให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ ด ้ว ยตนเอง รวมทั้ง ช่ ว ยเพิ่ ม ทัก ษะทางภาษา จากการฝึ กใช้ภ าษาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย (Stoller, 1997) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่ งผลให้ผเู้ รี ยนทุกคน มีโอกาส
พัฒนาตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรี ยนให้สูงกว่าก่อน
เรี ยน ซึ่งผลของการวิจ ัยนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นู แนน (Nunan, 1991) ที่ศึกษากิ จกรรม
ที่เป็ นงานปฏิบตั ิเพื่อการสื่ อสารว่า งานที่มอบหมายให้ผเู้ รี ย นได้ปฏิบตั ิ จะสะท้อนสถานการณ์ ที่
ผูเ้ รี ยนจะประสบ ในสภาพของโลกแห่ งความเป็ นจริ งที่ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู้ และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในการดําเนินชีวิต เมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ โดยวิธีเรี ยนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ ภาษาเป้ าหมาย นอกจากนี้ รูปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นนี้ เป็ นการบูรณา
การเนื้อหาวิชาของคหกรรมศาสตร์ กับการเรี ยนภาษาอังกฤษเข้าด้วยกัน เป็ นเหมือนลักษณะของ
การเชื่อมระหว่าง การเรี ยนรู้กฎไวยากรณ์ของภาษา กับการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์
จริ ง ดังที่ ฟรายด์บูธ (Fried Booth, 1988) ได้กล่าวว่า โครงงานเป็ นตัวเชื่อมระหว่างการเรี ยนรู้
กฎเกณฑ์ภาษา กับการใช้ภาษา เป็ นวิธีเพิ่มทักษะการสื่อสารในห้องเรี ยน สู่ชีวิตจริ งนอกห้องเรี ยน
ทําให้การเรี ยนรู้เป็ นไปอย่างธรรมชาติ และเกิดขึ้นในสถานการณ์จริ ง ทําให้ผลของความสามารถ
ทางภาษาของผูเ้ รี ยนเพิ่มสูงขึ้น
2.2 ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนตามรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่เน้น
ภาระงานและโครงงาน มีพฒั นาการด้านคิ ดสร้างสรรค์ข องโครงงานโดยผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบัติ
โครงงานได้ในระดับคุ ณ ภาพดี มาก และเมื่อทดสอบความคิ ด สร้ างสรรค์ ด้ว ยการใช้แ บบวัด
มาตรฐานเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ชื่อว่า TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing
Production) ของ เยลเลน และเออร์ บนั (Jellen&Urban, 1986) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ในช่ว ง
ก่อนเรี ย น ระหว่างเรี ย น และหลังเรี ยน โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ด ้าน
ความคิดริ เริ่ ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุน่ และด้านความคิดละเอียดลออ สูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 แสดงให้เห็น ว่าผูเ้ รี ย นมีพฒั นาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ยอมรับตามสมมติฐานข้อที่ 2
นอกจากนี้ ยงั พบว่าระดับความคิดสร้ างสรรค์ของนักศึกษา ก่อนการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่พฒั นา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความคิดคล่องแคล่ว และความคิด
ยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับตํ่า และผลของระดับความคิดสร้างสรรค์หลังการสอน การใช้รูปแบบการเรี ยน
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การสอนที่พฒั นา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความคิดคล่องแคล่ว อยู่ในระดับตํ่า มีระดับ
ความคิ ดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น โดยรวมเพิ่มขึ้นร้ อยละ 53.59 ของความสามารถเดิม เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความคิ ด ยืดหยุ่น เพิ่มขึ้น สู งสุ ด ร้ อยละ 112.26 และด้านความริ เริ่ มเพิ่มขึ้ น
น้อยสุด คือ ร้อยละ 19.79
จากผลการทดลองที่พบ สอดคล้องกับการศึกษาของ กิลฟอร์ ด (Guilford, 1967:
339-340) ที่ เชื่ อว่า คนที่ มีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ต ้องมีค วามคล่องในการคิ ด ความยืด หยุ่น และ
ความคิด ที่ เป็ นตัว ของตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่ งลัก ษณะความคิด สร้างสรรค์น้ ี ผูส้ อนสามารถฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความคิ ด เช่ น นี้ ได้ นอกจากนี้ ผูส้ อนยังต้องเปิ ดกว้างในการรับฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ รี ยน สามารถยอมรับฟังความคิดที่ขดั แย้ง เช่นเดียวที่ ทอแรนซ์ (Torrance, 1962: 47) กล่าวว่า
หลักการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์น้ ันคือ การที่ผสู้ อนยอมรับ และเอาใจใส่ ต่อคําถามของเด็ก
การพูด หรื อเดาของเด็กนั้น จะถูกหรื อผิด แต่ตอ้ งช่วยกระตุน้ ให้เด็กได้วิเคราะห์ และค้นหาคําตอบ
โดยใช้พ้ื นฐานการสังเกต และประสบการณ์ ข องเด็ก เอง นอกจากนั้น การทํา โครงงานจะช่ ว ย
พัฒ นาทัก ษะการคิ ด ของผูเ้ รี ย นได้ ทั้ง การทํา งานเป็ นรายบุ ค คล และเป็ นกลุ่ม เช่ น ให้ท ํางาน
เชิงสร้างสรรค์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2547: 68) นอกจากนี้ จากเนื้ อหาภาษาอังกฤษเทคนิ คที่ใช้ใน
การเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เป็ นเนื้ อหาที่ เกี่ ย วข้องกับวิชาชี พ ทําให้ผูเ้ รี ย น
สามารถเกิดการเรี ยนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้ของภาษา กับเนื้อหาทางคหกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผล
ให้ผเู้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตามทฤษฎีการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ของ วอลแลซ และโคแกน กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโน
ทัศน์ต่างๆ ที่บุคคลสร้างสมมาจากการเรี ยนรู้นน่ั เอง และดังที่ อารี พันธ์มณี (อารี พันธ์มณี , 2540: 1)
ได้เสนอแนะไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการคิดระดับสูง เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญอย่าง
หนึ่ งของการจัด การศึก ษา ที่ ต ้อ งคํานึ ง ถึง การปลูก ฝั ง และส่ ง เสริ มให้ผูเ้ รี ย นมีค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับที่ รอน แบรนด์ (Brandt, 2011: 19) กล่าวว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ควรมีลกั ษณะที่ สอดคล้องกับความต้องการที่ ก าํ ลังเปลี่ยนแปลงของสังคม ทัก ษะที่สําคัญ ของ
สถาบัน การศึกษา เห็ นว่าจําเป็ นอย่างยิ่ง ในโลกของการทํางาน และการศึก ษาขั้น สูง การคิด เชิ ง
วิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.3 รู ปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน สามารถทําให้ผเู้ รี ยนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด ใน
ขั้นการเตรี ยมภาระงาน และขั้นปฏิบตั ิ โครงงานมากที่สุด คือ ( x = 4.56) และ ( x = 4.51) ถ้า
พิจารณารายข้อ พบว่า
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ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่สามารถสร้างสรรค์โครงงานได้จากการร่ ว มมือกันทํางาน
ในกลุ่ม ( x = 4.83) ขั้นตอนของการนําสู่บทเรี ยน ทําให้ผเู้ รี ย นมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ย น
การสอน ( x = 4.78) สําหรับความพึงพอใจในระดับมาก คือขั้นประเมินโครงการ และความคิด
สร้างสรรค์ ( x = 4.40) ขั้นภาระงาน ( x = 4.32) และขั้นหลังปฏิบตั ิ โครงการ ( x = 4.20) ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะการปฏิบตั ิภาระงาน และโครงงาน ในลักษณะของการทํากิ จกรรม ภาระงานและ
โครงงานเป็ นลัก ษณะของงานเดี่ ย ว งานคู่ และงานกลุ่ ม มี รู ปแบบการปฏิบัติ ภ าระงาน และ
โครงงานที่สอดคล้องกับความสามารถที่หลากหลาย แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เป็ นส่ วนทําให้
ความต้องการของผูเ้ รี ยนได้รับการตอบสนอง กล่าวคือ การที่ผเู้ รี ยนทํางานร่ วมกันเป็ นการได้รับ
การยอมรับจากเพื่อน มีโอกาสได้แสดงออกถึงศักยภาพที่ตนมีอย่างสอดคล้อง เหมาะสม การปฏิบตั ิ
ภาระงานสําเร็ จ สามารถผลิต ชิ้ น งานได้ ทําให้นัก เรี ยนได้รั บรู้ หรื อรู้ สึก ถึงการตอบสนองของ
ความสําเร็ จ ได้รับการยอมรับนับถือ และความก้าวหน้าเป็ นแรงจูงใจทางบวก ที่สร้างความมัน่ ใจ
ให้ก ั บ นัก เรี ยนในการปฏิ บัติ ภ าระงาน สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ค วามต้อ งการของมนุ ษ ย์ข อง
แมคคลีแลนด์ (David McCleland, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2540: 141- 144)
และจากทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์ ( Hierarchy of Needs) ของมาสโลว์ (Maslow,
1970: 69 – 80) ซึ่งกล่าวถึง ลําดับขั้นตอนความต้องการของมนุ ษย์ โดยมีข้ นั ตอนที่สรุ ปตรงกันว่า
มนุ ษย์ต ้องการให้สังคมยอมรั บตนเองเข้าเป็ นสมาชิก และต้องการสร้างสัมพัน ธภาพที่ ดีต่อผูอ้ ื่น
เป็ นรวมทั้ง ต้องการได้รั บ การยกย่อ ง และความต้อ งการสัม ฤทธิ ผลหรื อความสํา เร็ จ ดัง นั้น
การปฏิบัติ กิ จ กรรมภาระงานและโครงงาน ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ผ่านการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ภายใต้การวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่นาํ มามีหลักการ
เนื้อหา กิจกรรม บทบาทของผูเ้ รี ยน และผูส้ อน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในการเรี ยนการสอน
ตอบสนองต่อความต้องการในการเรี ยนภาษาอังกฤษเทคนิ คของผูเ้ รี ยน จึงทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
พึงพอใจในรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ด้ านผู้สอน
1. นํารู ปแบบการเรี ย นการสอน PRAPE MODEL พัฒ นาใช้ก ับ ผูเ้ รี ย นในทัก ษะ
การอ่านในลักษณะอื่นๆ โดยปรับปรุ งสื่อ หรื อเนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของการอ่านนั้นๆ
2. นําแนวทางในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอน PRAPE Model ใช้ออกแบบ
พัฒนากิจกรรมในสอนโดยการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน
เพื่อใช้ในการพัฒ นาทัก ษะอื่น ๆ ในการเรี ย นภาษาต่ างประเทศ และการศึก ษาความคงทนใน
การเรี ยน หรื อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็ นต้น
2. ควรมีก ารวิจ ัย เพื่อค้น หาตัว แปรที่ ส่งผลต่อการพัฒ นารู ปแบบกิจ กรรมการอ่าน
เน้นภาระงานและโครงงาน และความคิ ด สร้ างสรรค์อื่น เช่ น ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ย น ระดับ
ความสามารถทางภาษา
3. ควรมีการศึกษาทัศนคติของผูเ้ รี ยน ที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้นภาระ
งานและโครงงาน กับการเรี ยนการสอนตามคู่มือครู : ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความร่ วมมือใน
การทํางานร่ วมกัน
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ผลการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของเครื่องมือ
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประเด็นสนทนากลุ่ม
ข้อที่
1. นักศึกษาคิดว่าอะไรคือข้อดี และข้อเสี ยของ
กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน
2. นักศึกษาคิดว่า กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน
และโครงงานนั้นช่วยพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นหรื อน้อยลงอย่างไร
3. นักศึกษาคิดว่า กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน
และโครงงานนั้นช่วยพัฒนาให้นกั ศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรค์ข้ ึนได้หรื อไม่อย่างไร
4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในประเด็น 3 ประเด็น
ได้แก่
- อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการอ่านที่เน้น
ภาระงานและโครงงานคือ อะไร
- แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่ องหรื ออุปสรรคที่
เกิดขึ้นควรมีการดําเนินการอย่างไร และ
- ปัจจัยสนับสนุนให้กิจกรรมดําเนินต่อไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพคืออะไร
5. นักศึกษาคิดว่านักศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงานให้
ยัง่ ยืนต่อไปได้หรื อไม่ ด้วยเหตุใดและเพราะเหตุใด
6. นักศึกษาคิดประโยชน์สูงสุ ดที่ได้จากการทํา
กิจกรรมครั้งนี้ คืออะไรและให้นกั ศึกษาแต่ละคน
ประเมินการพัฒนาของตนเองจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
- ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
- ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากโครงงาน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า
รวม
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

241
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาประเด็นสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ
ข้อที่
1. ในความคิดเห็นของท่าน รู ปแบบของการเรี ยน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ควรมี
ลักษณะอย่างไร
2. เนื้อหาที่ควรสอนให้นกั ศึกษาได้นาํ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคตนั้นควรมีเนื้อหา
อย่างไร
3. ทักษะในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ทักษะใด
ที่ท่านคิดว่ามีความสําคัญมากที่สุดในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า
รวม
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพรู ปแบบกิจกรรมการอ่าน
ที่เน้นภาระงานและโครงงาน
ข้อที่

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1. ความเป็ นมาของรูปแบบกิจกรรมการสอน
1.1 ความชัดเจนในการบรรยายความเป็ นมาของ
1
1
1
1
1 1.00
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่
เน้นภาระงานและโครงการ
1.2 ความเหมาะสมของเหตุผลในการพัฒนารู ปแบบ 1
1
1
1
1 1.00
กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระและ
โครงการ
1.3 การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาของ
1
1
1
1
1 1.00
รู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน
2. แนวคิดที่ใช้ เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
2.1 ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้เป็ น
1
1
1
1
1 1.00
พื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงาน
2.2 ความเหมาะสมในการนําแนวคิดต่างๆมาใช้ใน
1
0
1
1
1 0.80
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ที่เน้นภาระงานและโครงงาน
2.3 การใช้ภาษาในการอธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับ
1
1
1
1
1 1.00
แนวคิด
3. การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมการอ่ านเพื่อความเข้ าใจที่เน้ นภาระงานและโครงงาน
3.1 หลักการ
1
1
1
1 1.00
3.1.1 ความชัดเจนของหลักการของรู ปแบบกิจกรรม 1
การอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน
3.1.2 ความสอดคล้องของหลักการของรู ปแบบ
1
1
0
1
1 0.80
กิจกรรมกับแนวคิดพื้นฐานที่นาํ มาพัฒนารู ปแบบ
3.1.3 การเรี ยงลําดับเหตุการณ์มีความชัดเจนและ
1
0
1
0
1 0.60
เหมาะสม

ค่า
IOC
สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินคุณภาพรู ปแบบกิจกรรมการอ่าน
ที่เน้นภาระงานและโครงงาน(ต่อ)
ข้อที่
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั
หลักการ
3.2.2 ความชัดเจนที่แสดงถึงความคาดหวังให้เกิดมี
ขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน
3.2.3 มีความเป็ นไปได้
3.3 เนื้อหา
3.3.1 ความสอดคล้องและนําไปสู่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3.3.2 ขอบเขตของเนื้อหามีความเหมาะสม
3.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.4.1 ความชัดเจนของกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ใน
รู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน
3.4.2 ความสอดคล้องของกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงาน
3.4.3 ความเหมาะสม สามารถทําให้การสอนได้
บรรลุผล
3.4.4 การใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย
4. การวัดและประเมินผล
4.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน
4.2 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน
4.3 ความชัดเจนสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

ค่า
IOC

1

1

1

1

1

1.00

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

0

1

0

1

0.60 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
ข้อที่
ก. ความต้ องการหรื อสนใจในเนื้อหาของวิชาการ
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุ งอาหาร
2. คําศัพท์ที่เกี่ยวกับการปรุ งอาหาร
3. วิธีการอ่านปริ มาณของเครื่ องปรุ ง
4. การอ่านฉลากและรายละเอียดบนบรรจุภณั ฑ์
5. วิธีการปรุ งอาหาร
6. สํานวนต่างๆที่ใช้ในการสั่งอาหาร
7. การอธิบายรายละเอียดของอาหารชนิดตางๆ
8. ความรู ้เกี่ยวกับโภชนาการ
9. การนําเสนอการสาธิตวิธีการปรุ งอาหาร
10. การบริ การอาหาร
11. การจัดตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร
12. การอ่านเมนูอาหาร
13. การผสมเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ
ข. ความต้ องการหรือสนใจในเนื้อหาของวิชา
1. การอ่ านจากเอกสารการสอน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

ค่า
IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.60

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

0

0

0

0

0.20

2. การฟังบทสนทนา
3. การดูการสาธิตจากวิดีโอ

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

1.00
0.40

4. การนําเสนอหน้าห้องเรี ยน
5. การนําเสนอด้วย power point
6.การค้นหาข้อมูลจาก internet
7. การอ่านข้อมูลจากเอกสาร เช่น แผ่นพับ โฆษณา
ตําราปรุ งอาหาร
8. การอ่ านบทความเชิงวิชาการ

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00

ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

0

0

0

0

0.00

9. การตอบคําถามจากเรื่ องที่อ่าน

1

1

1

1

1

ไม่
สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ)
ข้อที่
10. การทบทวนคําศัพท์ เช่ น ท่ อง เขียน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
0
0
1
1
0 0.40

11. การบรรยายในชั้นเรี ยน
12. การสาธิตวิธีปรุงอาหารโดยวิทยากร

0
0

1
0

1
0

1
1

1
0

0.80
0.20

13. การสนทนา ถาม-ตอบ
14. การเล่ นบทบาทสมมุติ

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1.00
0.00

15. การทํางานเป็ นกลุ่ม
16. การทํารายงาน

1
0

1
0

1
1

1
1

1
1

1.00
0.60

ค่า
IOC
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการสอนเน้นภาระงานและโครงงาน
ข้อที่
ขั้นเตรี ยมภาระงาน
1. การนําเข้าสู่ บทเรี ยนสามารถกระตุน้ ความสนใจได้
อย่างเหมาะสม
2. การนําสู่ บทเรี ยนทําให้ผเุ ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
3. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
4. การนําเข้าสู่ บทเรี ยนเกิดแนวความคิดในเรื่ องที่จะ
เรี ยนในบทเรี ยน
ขั้นปฏิบัติภาระงาน
5. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการฝึ กภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
ในการทํางานในห้องเรี ยน
6. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการฝึ กภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
กับเพื่อนในชั้นเรี ยนในการทํางานในห้องเรี ยน
7. กิจกรรมการเรี ยนการสอนฝึ กในรู ้จกั การแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ
8. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้การเรี ยนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ
9. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้กระตุน้ ให้เกิดความสนใจใน
การเรี ยนภาษาอังกฤษ
10. กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสามารถ
บูรณาการกับวิชาชีพได้
11. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริ ง
12. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่ อสาร

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

ค่า
IOC

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน (ต่อ)
ข้อที่
ขั้นหลังปฏิบัติงาน
13. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ดีข้ ึน
14. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ
15. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีสามารถประยุกต์ใช้กบั การเรี ยน
การสอนอื่นๆได้
16. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อสารมากกว่าท่องจําไวยากรณ์
17. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา
มากขึ้น
18. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้กระตุน้ ให้เกิดความตั้งใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
19. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษมี
ความสําคัญต่อการเรี ยนในสาขาวิชาชีพของตน
20. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ความรู ้ในวิชาชีพของตน
ขั้นปฏิบัติโครงการ
21. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจที่สามารถสร้างสรรค์
โครงงานได้ตามวัตถุประสงค์ของภาระงาน

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

ค่า
IOC

1

1

1

0

1

0.80 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

0

1

0.80 สอดคล้อง

1

1

1

0

1

0.80 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน (ต่อ)
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า
รวม
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
22. ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่สามารถสร้างสรรค์โครงงาน 1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
ได้จากการร่ วมมือกันทํางานในกลุ่ม
23. ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
สร้างสรรค์โครงงาน
24. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริ ง 1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
25. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีส่งเสริ มให้ได้ใช้ความสามารถที่
หลากหลาย
26. วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่าน
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
ภาษาอังกฤษวิธีน้ ีส่งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ ได้ฝึก
คิดแก้ปัญหา รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานและใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้อง
ขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้ างสรรค์
27. ผูเ้ รี ยนมีความพอใจที่รูปแบบการเรี ยนการสอนทํา 1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
ให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
28. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนที่สามารถ
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
ผลิตโครงงานจากข้อมูลที่ได้จากการอ่านภาษาอังกฤษ
29. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนที่
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
สามารถส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
โครงงานจากข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
30. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
การนําเสนองาน
31.ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
นําเสนองาน
32. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในรู ปแบบการเรี ยนการสอน 1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง
ว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็ นรู ปแบบของการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ
ข้อที่
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
ที่มีต่อรู ปแบบการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน (ต่อ)
ข้อที่
33. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาการสอนที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา
34. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที่ใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเพราะทําให้เกิด
ความเข้าใจในการเรี ยนภาษาได้ง่ายขึ้น
35.ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์โครงงาน
จากภาระงาน
36. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่พฒั นาขึ้น
37. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
ช่วยส่ งเสริ มการทํางานกลุ่มของนักศึกษา
38. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
ช่วยส่ งเสริ มความรับผิดชอบในการทํางานของ
นักศึกษา
39. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรี ยนการาสอน
ที่ช่วยให้พฒั นาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน
40. ในภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
การสอนวิธีน้ ี

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า
รวม
IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1 1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

1.00 สอดคล้อง
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การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเน้ นภาระงานและโครงงาน
ค่า E1 – E2 คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนหลังเรียน
คะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนน
นักศึกษา
Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Quiz5 Quiz6 Quiz7 รวม หลังเรี ยน
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 คะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน
นักศึกษา

คะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนน
Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Quiz5 Quiz6 Quiz7 รวม หลังเรี ยน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

8
17
14
5
8
8
9
69
7
18
12
5
8
7
8
65
7
17
15
5
9
9
7
69
9
16
14
5
8
7
8
67
7
17
12
5
9
8
8
66
8
16
14
5
8
8
7
66
7
15
11
4
7
7
8
59
7
16
12
5
8
9
7
64
8
17
12
5
9
8
9
68
8
15
13
5
8
8
9
66
8
16
12
5
9
9
8
67
10
20
15
5
10
10
10
80
คะแนนเต็ม
285 286 2306
คะแนนรวม 265 564 442 175 289
คะแนนเฉลี่ย 7.36 15.67 12.28 4.86 8.03 7.92 7.94 64.06
ร้อยละเฉลี่ย 73.60 78.35 81.87 97.20 80.30 79.20 79.40 78.08
E1 / E2
78.08

38
42
39
39
38
40
42
41
39
41
42
50
1444
40.11
80.22
80.22

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ประสิทธิภาพ
E1
E2


คะแนนเต็ม
80
50

คะแนนเฉลี่ย
64.06
40.11

ร้อยละ
78.08
80.22

ค่าประสิทธิภาพ
E1/E2
78.08/80.22
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แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานและโครงงาน
แบบประเมินนี้เป็ นแบบจัดอันดับคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง
เหมาะสมดีมาก
4 หมายถึง
เหมาะสมดี
3 หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง
เหมาะสมพอใช้
1 หมายถึง
ควรปรับปรุ งแก้ไข
ขอให้ท่านพิจารณาข้อความต่างๆ ตามรายการประเมิน แล้วทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และได้โปรดให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่างท้ายรายการ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่ อผูว้ ิจ ัย ในการปรั บปรุ งรู ปแบบกิ จ กรรมการอ่า นเพื่อความเข้าใจที่ เน้นภาระงานและ
โครงงานให้มีคุณภาพดียง่ิ ขึ้น
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความร่ วมมือของท่าน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
ผูว้ ิจยั












253
รายการที่ประเมิน
1. ความเป็ นมาของรูปแบบกิจกรรมการสอน
1.1 ความชัดเจนในการบรรยายความเป็ นมาของการ
พัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน
1.2 ความเหมาะสมของเหตุผลในการพัฒนารู ปแบบ
กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและ
โครงงาน
1.3 การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาของ
รู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงาน
และโครงงาน
2. แนวคิดทีใ่ ช้ เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบ
2.1 ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที่ใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่
เน้นภาระงานและโครงงาน
2.2 ความเหมาะสมในการนําแนวคิดต่างๆมาใช้ในการ
พัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระ
งานและโครงงาน
2.3 การใช้ภาษาในการอธิบายและสรุ ปเกี่ยวกับแนวคิด
3. การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบกิจกรรมการอ่าน
เพือ่ ความเข้ าใจทีเ่ น้ นภาระงานและโครงงาน
3.1 หลักการ
3.1.1 ความชัดเจนของหลักการของรู ปแบบกิจกรรม
การอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงาน
3.1.2 ความสอดคล้องของหลักการของรู ปแบบ
กิจกรรมกับแนวคิดพื้นฐานที่นาํ มาพัฒนารู ปแบบ
3.1.3 การเรี ยงลําดับเหตุการณ์มคี วามชัดเจนและ
เหมาะสม


5

อันดับคุณภาพ
4
3
2

1
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5

อันดับคุณภาพ
4
3
2

1

3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั หลักการ
3.2.2 ความชัดเจนที่แสดงถึงความคาดหวังให้เกิดมี
ขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน
3.2.3 มีความเป็ นไปได้
3.3 เนือ้ หา
3.3.1 ความสอดคล้องและนําไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
3.3.2 ขอบเขตของเนื้อหามีความเหมาสม
3.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
3.4.1 ความชัดเจนของกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ในรู ปแบบ
รู ปแบบกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงาน
และโครงงาน
3.4.2 ความสอดคล้องของกิจกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงานกับวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการสอน
3.4.3 ความเหมาะสม สามารถทําให้การสอนได้บรรลุผล
3.4.4 การใช้ภาษาชัดเจนเข้าใจง่าย
4. การวัดและประเมินผล
4.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรู ปแบบกิจกรรม
การอ่านเพื่อความเข้าใจที่เน้นภาระงานและโครงงาน
4.2 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน
4.3 ความชัดเจนสามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Technical English Lesson Plan
Topic

Unit 3 Herbs and Spices in Thailand

Content

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.

Goal

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.

Objective

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.

Procedure

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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Topic

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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Unit 3 Herbs and Spices in Thailand
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.

Material

Evaluation



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

1. Student are
able to identify
characteristics
Herbs
of herbs, spices
and
and ability to
Spices in describing
Thailand things.
2. Students are
able to choose
the appropriate
ingredients for
( 6hours )
the dish.
Unit 3

Project

Language Content
Skills/ Strategies

Structure

1. Designing - Intensive reading :- grammar
rules : how
cooking menu reading for
: Food from comprehension to use to and
classier
Herbs and
Spices

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

Activity

Task options

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

Evaluation
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
Skills/ Strategies

Structure

Vocabulary

Activity

Task options

3) Practice scanning specific
Evaluation Creative
information to answer questions. thinking by using
4) List technical terms used in questionnaire
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

Table of Lesson Content Specifications
Unit
opic

Task Objectives

Project

Language Content
Skills/ Strategies

Structure

Activity

Vocabulary

Task options

2) Notice which words they are Evaluation Creative
going with and what function of projects by using
these terms.
questionnaire
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

Table of Lesson Content Specifications
Unit
opic

Task Objectives

Project

Language Content
Skills/ Strategies

Structure

Vocabulary

Activity
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

Task options

Evaluation

Table of Lesson Content Specifications
Unit
opic

Task Objectives

Project

Language Content
Skills/ Strategies

Structure

Vocabulary

Activity
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

Task options

Evaluation

Table of Lesson Content Specifications
Unit
opic

Task Objectives

Project

Language Content
Skills/ Strategies

Structure

Vocabulary

Activity
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

Task options

Evaluation

Table of Lesson Content Specifications
Unit
opic

Task Objectives

Project

Language Content
Skills/ Strategies

Structure

Vocabulary

Activity
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.

Task options

Evaluation
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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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2. Reading Task


 



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.
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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

 ǣ


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

͵ǣAnswer 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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Chicory






treat various digestive
disorders, piles and many
other ailments
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3. Analysis: Language Focus
and Practice

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

plants and shrubs

flavor

extent

calorie content

plants

containers

attributes

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.
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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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4. Project Creation

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
,ĞƌďƐZĞĐŝƉĞƐͲĞǆƚĞŶƐŝŽŶŝĚĞĂƐ͗ 

+DPZLWK%D\/HDYHV5HFLSH
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Place the pork in a bowl.
Add the remaining ingredients into the bowl.
Knead by hand until sticky.
Remove to a greased square container.
Place 5 bay leaves on the surface.
Preheat oven to 180-200oC.
Bake for 45 minutes.
Slice before serving.
Serve with greens as desired or with lemon slices.
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&KLQHVH&DEEDJHZLWK*UHHQ%HDQV5HFLSH
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

5. Presentation and Evaluation of Creative Project

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.
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Quiz Fill in the appropriate word or number in each blank to complete the recipe.
Omelet with Fines Herbs
Ingredients :
1 teaspoon ……1
1………..parsley

2 eggs

1 teaspoon chopped …2
2…………

1/8 ……3
3……salt

1 …4
4………. Snipped chives

pinch pepper

…5
5.. Teaspoon chopped chervil

…6….. tablespoon butter

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 ;
1. ______________ _____
____________
____________
_____ 2. _________
____________ 3. ___________
_________________
____________
4. _____________
_________________
_______
______________
_________
_________________
_______ 5. __________
_________ 6. ________
_________________
__________
_______
7. ___________
________________
___________
___________
___________ 8. ______
__________
_________________
____________ 9. _____
10. __________________
____________________
______ 11. ____________
__________________12
_____________12 ___
__________________
_______________
13. _____________
____________________
_______________
_________________
____________ 14. __________
___________ 15. ______
________________
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คู่มือการใช้ แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์จากผลการวาดภาพ
1) การใช้ แบบทดสอบ
1. ผูถ้ กู ทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP และดินสอดํา ซึ่งไม่มี
ยางลบ เพื่อมิให้ผตู้ อบเปลี่ยนภาพที่วาดแล้ว
2. ผูท้ ดสอบอ่านคําสัง่ ช้าๆ และชัดเจนดังนี้
“ ภาพที่วางอยูข่ า้ หน้าท่าน / เด็กๆ ขณะนี้ เป็ นภาพที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ผูว้ าดเริ่ มลงมือ
วาด แต่ถกู ขัดจังหวะเสียก่อน ขอให้ท่าน / เด็กๆ วาดภาพต่อให้สมบูรณ์ จะวาดเป็ นภาพอะไรก็ได้
ตามท่ าน / เด็ก ต้องการ ไม่มกี ารวาดภาพใดๆ ที่ถือว่าผิด ภาพทุกภาพที่วาดถือเป็ นสิ่งที่ถกู ต้อง
ทั้งสิ้น เมื่อวาดภาพเสร็ จแล้วขอให้เอามาส่งให้ครู ”
ผูท้ ดสอบอาจยํ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่า
“ จะวาดภาพอะไรก็ได้ตามต้องการ ”
3. ในช่วงเวลาของการทดสอบ หากมีคาํ ถาม ก็อาจตอบได้ในลักษณะนี้คือ
“ เด็กๆ อยากจะวาดอะไรก็ได้ตามที่อยากจะวาด ทุกรู ปที่วาดเป็ นสิ่งที่ถกู ทั้งสิ้นทํา
อย่างไรก็ได้ ไม่มีส่ิงใดผิด ”
หากผูถ้ กู ทดสอบยังคงมีคาํ ถาม เช่น หากถามถึงชิ้นส่วนที่ปรากฏอยูน่ อกรอบ ก็ให้
ตอบในทํานองเดิม ห้ าม อธิบายเนื้อหา หรื อวิธีการใดๆ เพิ่มเติม
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงเวลาที่ควรใช้ในการวาดภาพ ควรพูดทํานอง
ที่ว่า “ เริ่ มวาดไปได้เลย ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องเวลา ” อาจเพิ่มเติมได้ว่า “เราคงไม่ใช้เวลาทั้งชัว่ โมงใน
การวาดภาพหรอกนะ
4. ผูท้ ดสอบต้องจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูท้ ี่ทาํ เสร็ จก่อน 12 นาที โดยจด
อายุ เพศ ชื่อ และประเทศของผูถ้ กู ทดสอบในช่องว่างมุมขวาบนของกระดาษทดสอบ เช่น อายุ
8 ปี เพศ ชาย ชื่อ จอห์น ประเทศ สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
5. ผูท้ ดสอบบอกให้ถกู ทดสอบตั้งชื่อเรื่ อง หรื อชื่อภาพด้วย แต่ควรพูดเบาๆ โดยไม่
รบกวนผูถ้ กู ทดสอบคนอื่นที่ยงั ทําไม่เสร็ จ แล้วเขียนชื่อเรี ยงไว้ที่มุมขวาบน เพราะจะใช้เป็ นข้อมูล
สําคัญในการแปลผลกการวาดภาพ เช่น อายุ 8 ปี เพศ ชาย ชื่อ จอห์น ประเทศ สหรัฐอเมริ กา
ชื่อภาพ พระอาทิตย์ข้ ึน
6. หลักจากเวลาทดสอบผ่านไป 15 นาที ให้เก็บแบบทดสอบคืน ให้เขียน อายุ เพศ ชื่อ
ประเทศ และชื่อภาพไว้ที่มุมขวาบนของแบบทดสอบ TCT – DP ทํานองเดียวกันที่อธิบายไว้ใน
ข้อ 5
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2) เกณฑ์การประเมินผลเพือ่ ให้ คะแนน
แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ TCT - DP
นําภาพวาดแต่ละภาพมาประเมินตามเกณฑ์ 11 ข้อ ดังนี้
1) การต่อเติม (Cn)
ชั้นส่วนที่ได้รับการต่อเติม (ครึ่ งวงกลม จุด มุมฉาก เส้นโค้ง เส้นประ และสี่เหลี่ยม
จัตุรัสเล็กปลายเปิ ดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่) จะได้คะแนนการต่อเติม ชิ้นส่วนละ 1 คะแนน
คะแนนสูงสุดคือ 6 คะแนน
2) ความสมบูรณ์ (Cm)
หากมีการต่อเติมจากเดิมในข้อ 1 ให้เต็ม หรื อให้สมบูรณ์มากขึ้น จะได้คะแนนชิ้นส่วน
ละ 1 คะแนน ถ้าต่อเติมภาพโดยใช้รูปที่กาํ หนด 2 รู ป มารวมเป็ นรวมเดียว เช่น โยงเป็ นรู ปบ้าน
ต่อเป็ นอิฐ ปล่องไฟ ฯลฯ ให้ 1 คะแนน คะแนนสูงสุดในข้อนี้คือ 6 คะแนน
4) การต่อเนื่องด้ วยเส้ น (Cl)
แต่ละภาพหรื อส่วนของภาพ (ทั้งภาพที่สร้างเสร็ จขึ้นใหม่ในข้อ 3) หากมีเส้นลากโยงเข้า
ด้วยกัน ทั้งภายใน และภายนอกรอบ จะให้คะแนนการโยงเส้นละ 1 คะแนนคะแนนสูงสุดในข้อ
นี้ คือ 6 คะแนน
5) การต่อเนื่องที่ทําให้ เกิดเป็ นเรื่องราว (Cth)
ภาพใด หรื อส่วนใดของภาพที่ทาํ ให้เกิดเป็ นเรื่ องราว หรื อเป็ นภาพรวมจะได้อีก 1
คะแนน ต่อ 1 ชิ้น การเชื่อมโยงนี้อาจเป็ นการเชื่องโยงด้วยเส้น จากข้อ 1 หรื อไม่ใช้เส้นก็ได้
เช่น เส้นประของแสงอาทิตย์, เงาต่างๆ , การแตะก้นของภาพ ความสําคัญอยูท่ ี่การต่อเติมนั้น ทํา
ให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ตามความหมายที่ผถู้ กู ทดสอบ ตั้งชื่อไว้ คะแนนสูงสุดในข้อนี้ คือ 6 คะแนน
6) การข้ ามเส้ นกั้นเขตโดยการใช้ ชิ้นส่ วนที่กาํ หนดให้ นอกกรอบใหญ่ (Bfd)
การต่อเติม หรื อโยงเส้นปิ ดรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปิ ด ซึ่งอยูน่ อกกรองสี่เหลี่ยมใหญ่ จะ
ได้คะแนน 6 คะแนนเต็ม
7) การข้ ามเส้ นกั้นเขตอย่างอิสระโดยไม่ใช่ ส่วนที่กาํ หนดให้ นอกกรอบใหญ่ (Bfi)
การต่อเติม โยงเส้นออกไปนอกรอบ หรื อการวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่จะได้
คะแนน 6 คะแนนเต็ม
8) การแสดงความลึก ใกล้ – ไกล หรือมิตขิ องภาพ (Pe)
ภาพที่วาดให้เห็นส่วนลึก มีระยะใกล้ - ไกล หรื อวาดภาพในลักษณะ 3 มิติ ให้คะแนน
ภาพละ 1 คะแนน หากภาพที่ปรากฏเป็ นเรื่ องราวทั้งภาพ แสดงความเป็ นสามมิติมีความลึก หรื อ
ใกล้-ไกล ให้คะแนน 6 คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุดในข้อนี้คือ 6 คะแนน
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9) อารมณ์ข้น (Hu)
ภาพที่แสดงให้เห็นหรื อก่อให้เกิดอารมณ์ขน้ จะได้ช้นิ ส่วน 1 คะแนน หรื อดูภาพรวม
ถ้าให้อารมณ์ขน้ มากก็จะให้คะแนนมากขึ้นเป็ นลําดับ ภาพที่แสดงอารมณ์ขนั นี้ประเมินจากผู้
ทดสอบในหลายๆ ทาง เช่น
ก) ผูว้ าดสามารถล้อเลียนตัวเองจากภาพวาด
ข) ผูว้ าดผนวกชื่อที่แสดงอารมณ์ขนั เข้าไป หรื อวาดเพิม่ เข้าไป และ / หรื อ
ค) ผูว้ าดผนวกกลายเส้นและภาษาเข้าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตูน คะแนนสูงสุด
ของข้อนี้คือ 6 คะแนน
10) การคิดแปลกใหม่ ไม่คดิ ตามแบบแผน (Uc)
ภาพที่แสดงความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดปกติธรรมทัว่ ไป มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
a) การวาง หรื อการใช้กระดาษแตกต่างไปจากเมื่อวางกระดาษทดสอบให้แบบปกติ
ธรรมดา เช่น พับ หมุน หรื อพลิกกระดาษไปข้างหลัง แล้วจึงวาดภาพ ให้ 3 คะแนน
b) ภาพที่เป็ นนามธรรม หรื อไม่เป็ นภาพของจริ ง เช่นการใช้ชื่อที่เป็ นนามธรรมหรื อสัตว์
ประหลาด ให้ 3 คะแนน
c) ภาพรวมของรู ปทรง เครื่ องหมายสัญลักษณ์ ตัวอักษรหรื อตัวเลข และ / หรื อ การใช้
ชื่อหรื อภาพที่เหมือการ์ตูน ให้ 3 คะแนน
d) ภาพที่ต่อเติมไม่ใช้ภาพที่วาดกันแพร่ หลายทัว่ ไป ให้ 3 คะแนน แต่หากมีการต่อเติม
ภาพในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้
1. รู ปครึ่ งวงกลม ต่อเป็ นพระอาทิตย์ หน้าคนหรื อวงกลม
2. รู ปมุมฉาก ต่อเป็ น บ้าน กล่อง หรื อสี่เหลี่ยม
3. รู ปเส้นโค้ง ต่อเป็ นงู ต้นไม้ หรื อดอกไม้
4. รู ปเส้นประ ต่อเป็ นถนน ตรอก หรื อทางเดิน
5. รู ปจุด ทําเป็ นตาของนก หรื อสายฝน
รู ปทํานองนี้ตอ้ งหักออก 1 คะแนน จาก 3 คะแนนเต็มในข้อ 10 d นี้ แต่ไม่มีคะแนนติด
ลบ / คะแนนสูงสุดในข้อ 10 นี้คือ ( a + b + c + d ) เท่ากับ 12
11) ความเร็ว (Sp)
ภาพที่ใช้เวลาวาดน้อยกว่า 12 นาที จะได้คะแนนเพิ่มดังนี้
ตํ่ากว่า
2
นาที ได้ 6
คะแนน
ตํ่ากว่า
4
นาที ได้ 5
คะแนน
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ตํ่ากว่า
ตํ่ากว่า
ตํ่ากว่า
ตํ่ากว่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ

6
8
10
12
12

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT – DP
ด้านหลังของข้อสอบมีช่องเล็กๆ อยู่ 11 ช่อง แต่ละช่องจะมีรหัสสําหรับให้ คะแนน
วิธีการให้คะแนนเพียงแต่พบั ส่วนล่างของแบบทดสอบขึ้นมา ก็สามารถให้คะแนนได้ทนั ที
คะแนนรวมสูงสุดของแบบทดสอบ TCT – DP คือ 72 คะแนน
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา
ประเด็นสัมภาษณ์ผ้เู ชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลแนวคิดที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจที่
เน้นภาระงานและโครงงาน

คําชี้แจง

สําหรั บผูเ้ ชี่ ยวชาญจํา นวน 5 ท่ านตรวจความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของประเด็น
สัมภาษณ์

กรุ ณาทําเครื่ องหมาย / ในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด
เห็นว่าสอดคล้อง

ให้คะแนน

1

ไม่แน่ใจ

ให้คะแนน

0

เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน

-1

ข้อ

ประเด็นสัมภาษณ์

1

ในความคิดเห็นของท่าน รู ปแบบของการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ควรมีลกั ษณะใด
เนื้อหาที่ควรสอนให้นกั ศึกษาได้นาํ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตนั้นควรมีเนื้อหาใดบ้าง
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะใดที่ท่านคิดว่ามี
ความสําคัญมากที่สุดในการเรี ยนภาษาอังกฤษ

2
3

ความคิดเห็น
-1
0
1

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบประเมินโครงงาน
ชื่อโครงงาน ................................................................กลุ่มที่ ..............................................
วิชา ....................... รหัสวิชา ............................ ชั้น ......... ภาคเรี ยนที่ ....... ปี การศึกษา 2557

ข้อความ

5

เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2

เนื้อหาของโครงงาน
1. ความถูกต้องของการใช้ภาษา
2. ความถูกต้องของเนื้อหา
3. ข้อมูลตรงตามหัวข้อเรื่ อง
4. มีบทสรุ ปชัดเจน
5. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
กระบวนการทํางาน
6. มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
7. มีการดําเนินงานตามแผน
8. มีความคล่องแคล่วในการทํางาน
9. มีการประเมินและปรับปรุ งการทํางาน
10. มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน
การนําเสนอโครงงาน
11. ความน่าสนใจของเทคนิคการนําเสนอ
12. ความละเอียดลออ ประณี ต สวยงาม
13. มีความสมบูรณ์ของงาน
14. ผลงานแปลกใหม่แตกต่างจากผูอ้ ื่น
15. การใช้เวลาที่เหมาะสม
ระดับคุณภาพ
คะแนน 20 – 25 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10 – 15 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1 - 5 หมายถึง ปรับปรุ ง

คะแนน 16 – 19 หมายถึง ดี
คะแนน 6- 9 หมายถึง พอใช้

1
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รายละเอียดเกณฑ์การให้ คะแนนแบบประเมินผลโครงงาน
ประเด็น
การประเมิน
1. ภาษา

2. เนื้อหาของ
โครงงาน

3. ข้อมูล
4. บทสรุ ป

5. ความคิดริ เริ่ ม

6. การวางแผน

7. การดําเนินงาน

8. ความคล่องแคล่ว

9. การประเมินและ
ปรับปรุ ง

5
- มีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง
-มีรูปแบบการใช้
ภาษาดีมาก
-มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์
- เนื้อหาในการ
นําเสนอได้ชดั เจน
ถูกต้อง
- รายละเอียด
ครอบคลุม
- ข้อมูลชัดเจน
ถูกต้องตามหัวเรื่ อง
- บทสรุ ปชัดเจน
ถูกต้อง น่าสนใจดี
มาก
- เนื้อหามีความ
น่าสนใจ ดีมาก มี
ความแปลกใหม่ไม่
ซํ้าก ับคนอื่น
- การวางแผนเป็ น
ระบบ การทํางาน
เป็ นไปตามแผนที่
ก ําหนดไว้อย่างดี
มาก
- การดําเนินงาน
เป็ นทีม มีการแบ่ง
หน้าที่การทํางาน
อย่างชัดเจนและ
งานมีประสิ ทธิภาพ
ดีมาก
- มีความสามารถใน
การคิดในเรื่ องต่างๆ
ที่ไม่ซ้ าํ ก ันได้อย่างดี
และรวดเร็ ว
- มีการปรับปรุ ง
โครงงานให้มี
คุณภาพดีข้ นึ มาก

4
- สะกดคําถูกต้อง
- มีรูปแบบการใช้
ภาษาดี
- มีการใช้ภาษา
อย่างสร้างสรรค์

เกณฑ์ การให้คะแนน
3
2
- สะกดคําถูกต้อง
- มีรูปแบบการใช้
ภาษาพอใช้
- มีรูปแบบการใช้
ภาษาพอใช้

1
- มีการใช้ภาษา
อย่างพอใช้แต่มีขอ้
แก ้ไขปรับปรุ ง

- เนื้อหาในนําเสนอ
ได้ถูกต้อง
- รายละเอียด
ครอบคลุม

- รายละเอียด
ครอบคลุม

- รายละเอียดของ
เนื้อหาต้องปรับปรุ ง

- เนื้อหายังไม่
สอดคล้องต้อง
แก ้ไข

- ข้อมูลถูกต้องตาม
หัวเรื่ อง
- บทสรุ ปชัดเจน
ถูกต้อง น่าสนใจดี

- ข้อมูลมีขอ้
ปรับปรุ ง
- บทสรุ ปชัดเจน
ถูกต้อง

- ข้อมูลไม่ชดั เจน

- เนื้อหามีความ
น่าสนใจ ดี มีการ
ดัดแปลงเนื้อหาให้ดู
แปลกใหม่
- การวางแผนเป็ น
ระบบ การทํางาน
เป็ นไปตามแผนที่
ก ําหนดไว้ได้ดี

- เนื้อหามีความ
น่าสนใจ ดี

- เนื้อหายังไม่มี
ความน่าสนใจ

- ข้อมูลมี
ข้อผิดพลาด
- บทสรุ ปยังไม่
ชัดเจนและมีขอ้
แก ้ไข
- เนื้อหาไม่น่าสนใจ
มีการลอกเลียน
ข้อมูล

- การวางแผนเป็ น
ระบบ การทํางาน
เป็ นไปตามแผนที่
ก ําหนด

- การวางแผนเป็ น
ระบบ การทํางานยัง
ไม่เรี ยบร้อยตาม
แผนงาน

- การดําเนินงาน
เป็ นทีม มีการแบ่ง
หน้าที่การทํางาน
อย่างชัดเจนงานมี
ประสิ ทธิภาพดี

- การดําเนินงาน
เป็ นทีม มีการแบ่ง
หน้าที่การทํางาน
อย่างชัดเจน

- มีความสามารถใน
การคิดในเรื่ องต่างๆ
ที่ไม่ซ้ าํ ก ันได้ดี

- มีความสามารถใน
การคิดในเรื่ องต่างๆ
ได้ดี

- มีความสามารถใน
การคิดในเรื่ องต่างๆ
ได้พอใช้

- มีการปรับปรุ ง
โครงงานให้มี
คุณภาพดีข้ นึ

- มีการปรับปรุ ง
โครงงานให้มี
คุณภาพดีข้ นึ พอใช้

- มีการปรับปรุ ง
โครงงาน

- บทสรุ ปยังไม่
ชัดเจน

- การวางแผน
ไม่เป็ นระบบ
การทํางานไม่
เป็ นไปตามแผนที่
ก ําหนดไว้
- การดําเนินงานเป็ น - ไม่มีการ
ทีมได้พอใช้
ดําเนินงานเป็ นทีม
การแบ่งหน้าที่
การทํางานยังไม่
ชัดเจน
- ยังไม่มี
ความสามารถ
ในการคิดในเรื่ อง
ต่างๆ ที่ไม่ซ้ าํ ก ับ
คนอื่นๆ
- ยังไม่มี
การปรับปรุ ง
โครงงานให้มี
คุณภาพดีข้ นึ
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ประเด็น
การประเมิน
10. ความยืดหยุ่น

11. เทคนิค
การนําเสนอ

12. ความ
ละเอียดลออ

13. ความสมบูรณ์

14. รู ปแบบ
โครงงาน

15. เวลา

5
- มีความสามารถใน
การคิดได้หลายทาง
มีการดัดแปลง
ความรู ้และ
ประสบการณ์ให้
เกิดประโยชน์ได้
หลายด้าน
- มีเทคนิคการ
นําเสนอที่น่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
นําเสนอได้เป็ น
อย่างดีมาก
- มีความสามารถใน
การอธิบายให้เห็น
ภาพได้อย่างชัดเจน
มีความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้ดีมาก
- มีองค์ประกอบ
ของโครงงาน
ครบถ้วน และ
ถูกต้องดีมาก
- รู ปแบบโครงงาน
ครอบคลุม ถูกต้อง
ตามที่ ก ําหนด
- รู ปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ
- มีเนื้อหาเหมาะสม
ถูกต้องตามที่
ก ําหนด
- รู ปภาพมีสีสัน
สวยงาม
- รู ปภาพสัมพันธ์
ก ับเนื้อหา
- ส่ งโครงงาน
ภายในเวลาที่
ก ําหนด

4
- มีความสามารถ
ในการคิด มี
การดัดแปลงความรู ้
และประสบการณ์
ให้เกิดประโยชน์ได้

- มีเทคนิคการ
นําเสนอที่น่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
นําเสนอได้เป็ น
อย่างดี
- มีความสามารถใน
การอธิบายให้เห็น
ภาพได้อย่างชัดเจน
มีความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้ดี
- มีองค์ประกอบ
ของโครงงาน
ครบถ้วน และ
ถูกต้องดี
- รู ปแบบโครงงาน
ครอบคลุม
- รู ปแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ
- มีเนื้อหาถูกต้อง
เหมาะสม
- รู ปภาพมีสีสัน
สวยงาม
- รู ปภาพสัมพันธ์
ก ับเนื้อหา

- ส่ งโครงงานช้า
กว่าก ําหนด 1 วัน

เกณฑ์ การให้คะแนน
3
2
- มีความสามารถใน - มีความสามารถใน
การคิด มีการนํา
การคิด
ประสบการณ์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้

- มีเทคนิคการ
นําเสนอที่น่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การนําเสนอได้
พอใช้
- มีความสามารถใน
การอธิบายให้เห็น
ภาพได้อย่างชัดเจน
มีความสมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้
พอใช้
- มีองค์ประกอบ
ของโครงงาน
ครบถ้วน และ
ถูกต้องพอใช้
- มีเนื้อหาถูกต้อง
เหมาะสม
- รู ปภาพมีสีสัน
สวยงาม
- รู ปภาพสัมพันธ์
ก ับเนื้อหา

- ส่ งโครงงานช้า
กว่าก ําหนด 2 วัน

- มีเทคนิคการ
นําเสนอ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
นําเสนอได้

- มีความสามารถใน
การอธิบายให้เห็น
ภาพได้ มีความ
สมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้ดี
- มีองค์ประกอบ
ของโครงงาน
ครบถ้วน และ
ถูกต้อง
- รู ปภาพมีสีสัน
สวยงาม
- รู ปภาพสัมพันธ์
ก ับเนื้อหา

- ส่ งโครงงานช้า
กว่าก ําหนด 3 วัน

1
- ยังไม่มี
ความสามารถใน
การคิดได้หลายทาง

- เทคนิค
การนําเสนอยัง
ไม่น่าสนใจ
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การนําเสนอได้
- มีความสามารถใน
การอธิบายให้เห็น
ภาพได้ มีความ
สมบูรณ์ของ
รายละเอียดได้
พอใช้
- มีองค์ประกอบ
ของโครงงาน
ครบถ้วน
- รู ปภาพสัมพันธ์
ก ับเนื้อหา

- ส่ งโครงงานช้า
กว่าก ําหนดเกิน
3 วันขึ้นไป
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อวิธีการสอนที่เน้นภาระงาน และการเรียนรู้
ที่ใช้ โครงงานเป็ นฐานเพือ่ พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้ าใจ และความคิดสร้ างสรรค์
ลําดับที่
0

ข้ อความ
5

นักศึกษาพอใจการอ่านภาษาอังกฤษแบบที่เน้นภาระงานและ
การเรี ยนรู ้ที่ใช้โครงงานเป็ นฐานเพราะส่ งเสริ มให้เกิดเรี ยนรู ้ศพั ท์
มากขึ้น
ขั้นเตรี ยมภาระงาน
1
การนําเข้าสู่ บทเรี ยนสามารถกระตุน้ ความสนใจได้อย่างเหมาะสม
2
การนําสู่ บทเรี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
3
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน
4
การนําเข้าสู่ บทเรี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิดในเรื่ องที่จะเรี ยน
ในบทเรี ยน
ขั้นปฏิบตั ิภาระงาน
5
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการฝึ กภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการทํางาน
ในห้องเรี ยน
6
ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการฝึ กภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนใน
ชั้นเรี ยนในการทํางานในห้องเรี ยน
7
กิจกรรมการเรี ยนการสอนฝึ กในรู ้จกั การแก้ปัญหาและ
การตัดสิ นใจ
8
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
ทําให้การเรี ยนภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ
9
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
ทําให้กระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
10
กิจรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษสามารถบูรณาการกับ
วิชาชีพได้
11
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
ทําให้ได้ใช้ภาษาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ ง
12
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
ทําให้ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร

4

3

2

1
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ลําดับที่
ข้ อความ
ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน
13
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ
ให้การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีข้ ึน
14
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ความสําคัญของภาษาอังกฤษในการประกอบ
วิชาชีพ
15
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
สามารถประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนในวิชาอื่นๆได้
16
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารมากกว่าการท่องจํา
ไวยากรณ์
17
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ
ให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษามากขึ้น
18
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ
ให้กระตุน้ ให้เกิดความตั้งใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
19
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่อการเรี ยนในสาขา
วิชาชีพของตน
20
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ีทาํ
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู ้ในวิชาชีพของตน
ขั้นปฏิบตั ิโครงการ
21
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจที่สามารถสร้างสรรค์โครงงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของภาระงาน
22
ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่สามารถสร้างสรรค์โครงงานได้จากการ
ร่ วมมือกันทํางานในกลุ่ม
23
ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์
โครงงาน
24
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริ ง
25
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
ส่ งเสริ มให้ได้ใช้ความสามารถที่หลากหลาย
26
วิธีและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอ่านภาษาอังกฤษวิธีน้ ี
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา รับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงานและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
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ลําดับที่
ข้ อความ
ขั้นประเมินโครงการและความคิดสร้างสรรค์
27
ผูเ้ รี ยนมีความพอใจที่รูปแบบการเรี ยนการสอนทําให้เกิดการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน
28
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในวิธีการเรี ยนการสอนที่สามารถผลิต
โครงงานจากข้อมูลที่ได้จากการอ่านภาษาอังกฤษ
29
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนที่สามารถส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโครงงานจากข้อมูลที่ได้จากการ
อ่าน
30
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนองาน
31
ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนองาน
30
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในรู ปแบบการเรี ยนการสอนว่ามีความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
31
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหา
การสอนที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
32
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาเพราะทําให้เกิดความเข้าใจในการเรี ยน
ภาษาได้ง่ายขึ้น
33
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์โครงงานจากภาระงาน
31
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจที่พฒั นาขึ้น
34
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษช่วยส่ งเสริ มการ
ทํางานกลุ่มของนักศึกษา
35
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษช่วยส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษา
36
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้พฒั นา
ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
37
ในภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนวิธีน้ ี
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบความเข้ าใจการอ่าน
วิชา ภาษาอังกฤษเทคนิค ( 01- 002-205 ) จํานวน 50 ข้ อ เวลา 90 นาที
*************************************************************************
คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้จดั ทําขึ้นเพื่อวัดความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัด การเรี ย นการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิค
คําสัง่ 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.

294
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
b. do not have enough

c. look like an onion
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

c. treatment

d. part

c. include

d. become

c. injury

d. keep

31. What is the synonym of “element ” ?
a . wide

b. include

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

b. use

34. What does “ treatment ” mean ?
a. abuse

b. heal
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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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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล

นางสาวรพีพรรณ สุ ฐาปัญณกุล

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 221/9 ถ. พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย ์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ที่ทาํ งาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
ประวัตกิ ารศึกษา

พ.ศ.2529

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศึกษาศาสตร์บณั ฑิต (ภาษาอังกฤษ)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2540

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

พ.ศ. 2552

ศึกษาต่อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสูตรการสอน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2536

อาจารย์ 1 ระดับ 3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

