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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
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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.

_______________________________________________________________________________________________
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School, Silpakorn University
Student's signature.........................................
Academic Year 2014
Thesis Advisors' signature 1. ........................................ 2. …........................................ 3. .............................................

จ

