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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำาศัพท์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน รวมถึงเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของ
เคเอส รูปแบบการวิจัยที่ใช้คือการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำานวน 28 คน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน 
สิรินคริสเตียน อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ เปอร์เซนต์ ค่าเฉล่ีย  
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที ผลการศึกษา พบได้ว่า 1) คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูม้ผีลการประเมนิจากผูเ้ช่ียวชาญค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.42 2) ความสามารถดา้นการอา่นและการเขยีน 
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน หลังได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของ
เคเอส สงูกวา่กอ่นการจัดการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) ความสามารถดา้นการอา่น
และการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
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Abstract
This research aimed to compare the Basic English reading and writing abilities  

between before and after and to compare with 75% of the criteria and to study the  
satisfaction of learners with learning management by using KS’s creative teaching and  
learning model. The experimental research design used was one-group pretest-posttest  
design. The samples on this research were 28 Mathayomsuksa 3/2 students who studied  
in academic year 2020 in Sirin Christian School, Lomsak, Phetchabun Province. The research 
instruments consisted of 1) KS-Creative Instruction Model Lesson plans, and 2) The basic 
English reading and writing test. The data was analyzed by percentage, arithmetic means, 
standard deviation and t-test. The research findings were summarized as follows: 1) The 
quality of the learning management plan assessed by the specialists had the conformity  
index at 4.42 for satisfaction. 2) The ability on basic reading English vocabularies after  
having studied was higher than before. It was statistically significant at a scale of.01  
3) The ability on basic writing English vocabularies after having studied was higher  
than before, it was above the threshold of 75%

Keywords:  KS creative instruction model, the reading and writing ability, English  
vocabularies

บทนำา
การจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ

ในประเทศไทยโดยทัว่ไปมกัจะบรูณาการการเรยีน
การสอนทักษะทั้ง 4 ได้แก่การฟัง การอ่าน การ
พูดและการเขียนซึ่งในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศได้ให้ความสำาคัญ
ต่อทักษะการอ่านค่อนข้าง มากไม่ว่าจะเป็นใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเพราะการอ่านเป็น
ทกัษะพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ในการแสวงหาความรูค้วาม
คิดความเข้าใจความเพลิดเพลินในสิ่งที่อาจทำาให้ 
ผู้อ่านมีประสบการณ์ในการจะนำาไปสู่การแก้
ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ ความเป็นอยู่ใน
ชีวิต ประจำาวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุ
นี้จึงทำาให้ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ยังยืนที่สุด 

เมื่อผู้เรียนได้อ่านจนเกิดความชำานาญแล้วทักษะ
การอ่านจะติดตัวผู้เรียนต่อและสามารถต่อยอด
ไปได้ถงึทักษะด้านการเขียนดว้ยตวัเองของผู้เรียน 
ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสามารถด้าน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง
โดยครูผู้สอนต้องเอาใจใส่ฝึกฝนผู้เรียนให้ประสบ
ความสำาเร็จด้านการอ่านและการเขียนคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนการอ่านให้ได้
ผลและมปีระสทิธภิาพมากท่ีสดุ ในการเรยีนภาษา
ใดก็ตาม ทุกภาษามีองค์ประกอบท่ีสำาคัญเหมือน
กัน คือ เสียง คำาศัพท์ และไวยากรณ์ การเรียน
ภาษาที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาได้ดียิ่งขึ้น คือ เข้าใจ
โครงสร้างของภาษา และการรู้ความหมายของ 
คำาศัพท์ (ดวงเดือน จังพานิช, 2542) ซึ่งกล่าวได้ 
ว่าคำาศัพท์คือวัตถุอันล้ำาค่าสำาหรับผู้เรียนที่ใช้เปิด
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ประตูสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของภาษาและ 
ยังชว่ยใหผู้เ้รยีนมองเหน็มมุกวา้งของภาษาเพราะ
คำาศัพท์นั้นมันมีส่วนเก่ียวข้องต่อโครงสร้างภาษา
ในทุกๆ ดา้น ดังน้ันจงึอาจเปรยีบเทยีบคำาศพัทก์บั
โครงสร้างภาษาวา่ ถา้โครงสรา้งภาษาเปน็รา่งกาย 
คำาศพัทก์ค็งเปน็อวยัวะ และเนือ้ของภาษา ถา้ไมรู่้
คำาศพัทท์ีถู่กต้องจะไมส่ามารถแสดงศกัยภาพของ
การใช้โครงสร้างภาษาได้ เพราะการสื่อสารโดย
ปราศจากไวยากรณ์ ก็สามารถสื่อสารได้บ้าง แต่
ถ้าปราศจากคำาศัพท์แล้วไม่สามารถส่ือสารได้เลย 
ดังนั้นการเรียนรู้คำาศัพท์มีความสำาคัญไม่น้อยไป
กว่าการเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์หรือโครงสร้าง
ประโยค (บำารุง โตรัตน์, 2524) 

จากความสำาคัญของทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียนดังได้กล่าวมาข้างต้นโอกาส
ที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการเขียนจะมีน้อย
ประกอบกับการเขียนต้องผ่านกระบวนการคิด
หลายขั้นตอน ผู้เขียนจะต้องมีการคิดรวบยอด
ความคิดมีการลำาดับเรียบเรียงความคิด ท่ีมีการ
เลือกใช้คำาที่ถ่ายทอดความคิดออกมาผ่านลาย
ลักษณ์อักษร ออกมาเป็นข้อความท่ีสามารถสื่อ
ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแปลว่า
ทักษะการเขียนจะมีความยาก แต่ก็ถือว่าเป็น
ทักษะท่ีมีความสำาคัญและมีประโยชน์ต่อผู้เรียน
เป็นอย่างมากในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทำาให้ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่
สำาคัญและจำาเป็นในการใช้ชีวิตประจำาอีกทักษะ
หนึ่ง นอกจากน้ีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
จินตนาการหรอืการแสดงออกถงึการสรา้งสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆ และเผยแพร่ความคิดนั้นให้แก่ผู้อื่นจำาเป็น
จะต้องอาศัยทักษะการเขียนประเภทหน่ึงซึ่งเรียก
ว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานเขียนที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
แสดงออกถึงความคิดเริ่มโดยที่ผู้เขียนจะต้องใช้

จนิตนาการและประสบการณ์เคา้ตอบมาเชือ่มโยง
ความคิดในการเขียน (อัจฉรา ชีวพันธ์, 2542)  
 การเขยีนเชงิสรา้งสรรคจึ์งถอืเปน็ทกัษะที่
จำาเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มี
การปรบัเปลีย่นกระบวนทศันใ์นการเรยีนรู ้โดยให้
ผูเ้รยีนถอืเปน็ผูร้บัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเอง
และครูมีบทบาทเป็นผู้อำานวยความสะดวกให้ผู้
เรยีนเกดิการเรยีนรู ้ดงันัน้ใหผู้เ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง
การเรียนรู้และเป็นผู้สร้างความรู้ผ่านการฝึกฝน
ทักษะความรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนที่ปฏิบัติ ผู้เรียนจึง
จำาเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านการเรียนรู้แสวงหา
ความรู้ควบคู่กับการใช้ทักษะและกลวิธีการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง 
และทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้ 
จากการเรียนรู้ผ่านการเขียนความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนมีความรู้สึกนึกคิด
และจินตนาการโดยการเขียนเชิงสร้างสรรค์จะ
แสดงให้เห็นถึงความคิดโดยอาศัยความสามารถ
ในการใช้ภาษาการเขียนจึงช่วยให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกฝนความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
ช้ินงานเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความลึกคิด
และจินตนาการเพื่อแสดงออกถึงความรู้ที่เกิดข้ึน
ภายในตัวผู้เรียน และสื่อสารออกมาในลักษณะ
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์
ของเคเอส (KS-Creative Instruction Model) 
เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
โดย คงศักดิ์ สังฆมานนท์ (2561) ที่มีพื้นฐาน
ทางภูมิหลังจากการมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนไทยท่ีตกต่ำาลงในทุกระดับ มีทฤษฎี
พื้นฐานที่สำาคัญคือ ปรัชญาการศึกษาลัทธิพิพัฒ
นาการและทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระทำาของ
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey’s Progressivism 
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and Learning by Doing Theory) ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือของสลาวิน (Slavin’s  
Cooperative Learning Theory) จอห์นสัน
และจอห์นสัน (Johnson and Johnson’ s  
Cooperative Learning Theory) และวิธีการวิจัย
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ของเคเอส (KS-Creative 
Action Research Approach) โดยกระบวนการ
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีสุดของ
รูปแบบการสอนนี้คือการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
เรียนได้มีโอกาสทำาโครงงานสร้างสรรค์ในวิชาที่
เรียน (creative course project) บนฐานการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ 
โดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้  ขั้นที่  1 
วางแผน-เตรียม (Plan-prepare) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ-
สร้างสรรค์ (Act-create) ขั้นที่ 3 สังเกต-ประเมิน  
(Observe-assess) และขั้นที่ 4 สะท้อนผล-
ปรับปรุง (Reflect-revise) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ความพึงพอใจในระดับสูงจากประโยชน์ทางการ
เรียนรู้สร้างสรรค์ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจัยในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอส เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญและจำาเป็น
อย่างยิง่ในการช่วยใหผู้เ้รยีนใหป้ระสบความสำาเร็จ 
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน

การอ่านและการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พืน้ฐานโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนสรา้งสรรค์
ของเคเอสสำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 
พืน้ฐานโดยใชร้ปูแบบการเรียนการสอนสรา้งสรรค์
ของเคเอสสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กับเกณฑ์ร้อยละ 75

สมมุติฐาน
1 ความสามารถด้านการอ่านและเขียน

คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนสรา้งสรรคข์องเคเอสสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2 ความสามารถด้านการอ่านและเขียน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนสรา้งสรรคข์องเคเอสสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนด

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 จำานวน 2 ห้องเรียน ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2563 จำานวน 56 คน

กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3/2 โรงเรียนสิรินคริสเตียน อำาเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จำานวน 28 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้าง
สรรค์ของเคเอสในการอ่านและการเขียนคำา
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวแปรตาม

1. ความสามารถด้านการอ่านคำาศัพท์
ภาษาองักฤษพืน้ฐานโดยใช้โดยใช้รปูแบบการเรยีน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของเคเอสสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ความสามารถด้านการเขียนคำาศัพท์
ภาษาองักฤษพืน้ฐานโดยใช้โดยใช้รปูแบบการเรยีน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของเคเอสสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เครื่องมือ

1. แผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบการเรยีน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสในการอ่านและการ
เขยีนคำาศพัท์ภาษาองักฤษพ้ืนฐานสำาหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 4 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง จากผลการประเมิน
คณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญ
มีค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.42 แปลความวา่แผนการจัดการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด

2. แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
เป็นแบบทดสอบปรนัย ซึ่งมีค่าความยากอยู่
ระหวา่ง 0.50-0.81 ค่าอำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.30-
0.60 และ ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตร Kuder-Richardson (KR-20)  
มีค่าเท่ากับ 0.81

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ลำาดับดังนี้

1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และขอ้ตกลงเบ้ือง
ตน้ในการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของ
เคเอส แก่นักเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ เช่น เพื่อนครู คือ ครูผู้สอนภาษา
อังกฤษระดับมัธยม และครูประจำาชั้นมัธยม  
สถานที ่คอื หอ้งเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3/2 และ
ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

2. ดำาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอสในการอ่านและการเขียน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 บนฐานการเรียนรู้แบบร่วม
มือและวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอน
และกระบวนการดังนี้ ขั้นที่ 1 วางแผน-เตรียม  
(Plan-prepare) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ-สร้างสรรค์ 
(Act-create) ขั้นที่ 3 สังเกต-ประเมิน (Observe-
assess) และข้ันที่  4 สะท้อนผล-ปรับปรุง 
(Reflect-revise) และวัดความสามารถด้านการ
เขียนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน จากนั้น
บันทึกคะแนนของนักเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป

3. ผูว้จิยันำาแบบทดสอบวดัความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนคำาศัพท์ไปทำาการ
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ทำาการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน หลัง
การทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับ
เดียวกันกับแบบวัดก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนที่
ได้จากการทดสอบมาเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

ระยะที่ 1 การหาคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอส โดยการหาคุณภาพของ
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เครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC และหาค่า
เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และแปลความ
หมายโดยใช้เกณฑ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 ;  
บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ระยะที่ 2 การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการเรียนการสอนสร้างสรรค์

1 วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่าน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ หาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ระหว่างหลัง
เรียนและก่อนเรียน

2. วิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ หาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นต์ 

3. วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่าน
และเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้ 
รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส 
เทียบกับเกณฑ์

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสรา้งสรรคข์องเคเอสในการอา่นและการเขียน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 ปรากฏดัง
ตาราง 1

ต�ร�ง 1 แสดงผลการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรยีนรปูแบบการเรยีนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร�ยก�รประเมิน  S.D. ก�รแปลผล

1. สาระสำาคัญ  4.40  0.37 เหมาะสมมาก

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  4.40  0.28 เหมาะสมมาก

3. สาระการเรียนรู้  4.33  0.24 เหมาะสมมาก

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  4.53  0.18 เหมาะสมมาก

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้  4.44  0.09 เหมาะสมมาก

6. การวัดผลและประเมินผล  4.36  0.17 เหมาะสมมาก

7. กระบวนการเรียนรู้  4.44  0.17 เหมาะสมมาก

ค่�เฉลี่ย  4.42  0.04 เหม�ะสมม�ก
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จากตารางแสดงให้เห็นวา่ผลการประเมนิ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านสาระสำาคัญมีค่าเฉล่ีย
ที่ 4.40 จุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 
สาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.53 สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.44 การวัดผลและประเมิน
ผล มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 กระบวนการเรียนรู้ มีค่า
เฉลี่ยที่ 4.44 ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 มีความ
เหมาะสมมาก

2 ความสามารถด้านการอ่านคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสร้างสรรค์ของเคเอสและหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยทดสอบด้วยแบบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านคำาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการตรวจคุณภาพ 
เครือ่งมอืจากผูเ้ชีย่วชาญและทดลองใชแ้ลว้ ผลการ
ศึกษาเป็นดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงผลการทดสอบความสามารถด้านกานอ่านคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนและ 
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ผลก�รทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t df sig

ก่อนเรียน 30 13.82 1.96
40.52 27 0.00**

หลังเรียน 30 29.14 1.19

จากตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 30 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.82 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
29.14 เมื่อนำาคะแนนมาทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบที แล้วพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
หลงัไดรั้บการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการเรยีน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอส สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรยีนรูอ้ยา่งมนัียสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01

3. ความสามารถด้านการเขียนคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอ
นำาเสนอความสามารถด้านการเขียนคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังปรากฏในตาราง 3

ต�ร�ง 3 แสดงผลความสามารถด้านการเขียนคำาศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลก�รทดสอบ คะแนนเต็ม % S.D. t df sig

ระหว่างเรียน 80 63.29 79.11 3.10 9.87 27 0.00**
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าคะแนนการ
ทดสอบการเขียนของผู้เรียนระหว่างการเรียน
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ในการทดสอบท้าย
แผนการเรียนรู้รวมทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 63.29 เมื่อนำาคะแนนมา
ทดสอบด้วยสถิติทดสอบที (t-test) แล้วพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนสร้างสรรค์ของเคเอส สูงกว่าก่อนเรียน
และสงูกวา่เกณฑ์รอ้ยละ 75 อยา่งมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเค
เอสในการอา่นและการเขยีนคำาศัพทภ์าษาองักฤษ
พื้นฐานสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทั้งนี้อาจมาจาก
สาเหตุท่ีแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น ได้นำาคำาศัพท์ที่
ได้มาวิเคราะห์แนวเรื่องที่พบบ่อยใน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 สำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปทีี ่3 มาสรา้งเปน็เนือ้หาในกจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่
คำาศัพท์เหล่านี้นักเรียนส่วนใหญ่จะได้พบเห็นใน
ชีวิตประจำาวัน เช่น คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ อากาศ 
อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น จึงทำาให้นักเรียน
สามารถเรยีนรูไ้ดด้แีละเรว็ย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การให้
นกัเรยีนเริม่วางแผนการจดัทำาโครงงานสรา้งสรรค์
ของตนเองช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถจดจำาคำาศัพท์ได้ดีมากกว่าการนั่งเรียน
ปกติในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึง 
เครื่องมือต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านการ 

ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพโดยการทดลองใช้
ครั้งที่ 1 ในขั้นทดลองรายบุคคลกับนักเรียน 28 
คนแล้วนำาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน จาก
นั้นนำาไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 ใน ขั้นทดลองภาค
สนามกับนักเรียน 28 คน แล้วจึงนำาข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะนำาบทเรียนไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง

2. ความสามารถด้านการอ่านคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.82 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
29.14 เมื่อนำาคะแนนมาทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที (t-test) แล้ว
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่3/2 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ
การเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจมาจากสาเหตุและ
ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1) คำาศัพท์ที่ผู้วิจัยนำามาใช้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสร้างสรรค์
ของเคเอส ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบ
ความรู้ความหมายคำาศัพท์ และนำาผลการตรวจ
มาเป็นเกณฑ์คัดเลือก โดยเลือกคำาศัพท์ที่มีผู้ตอบ
ถูกน้อยกว่าร้อยละ 30 ที่มีความหมายในแนว
เดียวกันมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน แล้วนำามา
ใช้ในการทำาโครงงานสร้างสรรค์ซึ่งหมวดหมู่และ
จำานวนคำาศัพท์ไม่มากจนเกินไปเพราะผู้วิจัยได้
คำานึงถึงระดับอายุของผู้เรียนด้วย จึงเป็นสาเหตุ
ทำาใหน้กัเรียนสามารถจดจำาคำาศพัทใ์นแบบฝกึนัน้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิล รว่มชาต ิ(2554) 
ไดก้ลา่ววา่การอา่นคำาศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยแบบ
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ฝึกการอ่าน คำาพ้อง ภาษาอังกฤษ-ไทย มีความสุข
ในการเรยีนภาษาองักฤษมเีจตคตทิีดี่ตอ่วชิาภาษา
อังกฤษและครผููส้อน ภาษาองักฤษ ไมเ่ครยีด และ
นกัเรยีนมีการรบัรูถ้งึความสามารถของตนด้านการ
อา่นคำาศพัทภ์าษาองักฤษ สงูขึน้ โดยรู้สกึวา่ตนเอง
สามารถที่จะท่องศัพท์หรือจดจ่าศัพท์และความ
หมายของคำาศัพท์ได้มากข้ึน ตลอดจนมีความ 
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนทำาให้นักเรียน
อยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษ

2) การทำาโครงงานสร้างสรรค์ของเค
เอสที่ผู้วิจัยเลือกใช้คือ โดรงการห้องสมุดมนุษย์
สร้างสรรค์ ท่ีนักเรียนได้เลือกหมวดคำาศัพท์ที่
ตนเองสนใจ และจัดทำาเอกสาร เครื่องมือ และ
รูปแบบการนำาเสนอเพ่ือให้เพ่ือนนักเรียนเข้าใจ 
ได้ง่าย ซ่ึงนักเรียนได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย
จากเพื่อนเมื่อเกิดข้อสงสัย นักเรียนได้รับข้อมูล 
ยอ้นกลบัจากการเรียนของตนเปน็ระยะๆ อย่างต่อ
เนื่องจากครูที่คอยประเมินและสังเกต นอกจากนี้
ในขณะท่ีนักเรียนทำากิจกรรมโครงงานห้องสมุด
มนุษย์สร้างสรรค์ ผู้วิจัยจะคอยให้คำาแนะนำาที่ 
ถูกต้องให้และทราบผลคะแนนจากการประเมิน 
ทกุครัง้ จงึทำาใหน้กัเรยีนทราบความกา้วหนา้ในการ
เรยีนของตน จงึเกดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันา
ความรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำาศัพท์ของตน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอลิษา จันทร์แปล่ง  
(2562) ได้ทำาการศึกษาผลการใช้โครงงานภาษา
อังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัย 
พบวา่ ทกัษะการพูดภาษาองักฤษของกลุม่ตัวอย่าง 
หลังเรียนด้วยโครงงานภาษาอังกฤษมีคะแนน 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05  
และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษอยู่ ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล เรียงณรงค์และ 

ลัดดา ศิลาน้อย (2557) ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน 
นักเรียนร้อยละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 78.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบ
การสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของธนภรณ์ แซ่ลิ่ม  
และคงศักดิ์  สังฆมานนท์, 2564) ที่พบว่า 
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของ 
เคเอสช่วยให้นักเรียนซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้
ดว้ยชดุกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตรม์ผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดและ
มีความพึงพอในในระดับสูงต่อประโยชน์ทางการ
เรียนรู้สร้างสรรค์ที่ได้รับ

3. ความสามารถด้านการเขียนคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนสร้างสรรค์ของเคเอสสำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนการทดสอบ
การเขียนของผู้เรียนระหว่างการเรียนจากคะแนน
เต็ม 80 คะแนน ในการทดสอบท้ายแผนการ
เรียนรู้รวมทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 63.29 คิดเป็นร้อยละ 79.29 เมื่อนำา
คะแนนมาทดสอบดว้ยสถติทิดสอบท ี(t-test) แล้ว
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจมาจากแบบบันทึกการ
เรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ตามรปูแบบการเรยีนการ
สอนสรา้งสรรคข์องเคเอสมกีจิกรรมการวางแผนที่
หลากหลายเป็นขั้นตอนและเน้นการเขียนคำาศัพท์
ในขั้นตอนการจัดทำา และมีการให้ทำากิจกรรมโดย
ใช้คำาศัพท์ที่กำาหนด เพื่อช่วยสร้างความรู้ ความ
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เข้าใจของตนเองให้มากขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วัฒนากาญจน์ แก้วมณี (2562) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาความสามารถการเขียนภาษา
อังกฤษเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ผังมโนทัศน์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจัย  
พบวา่ 1) นักเรยีนมคีวามสามารถการเขยีนทกุคน
มีคะแนนไมต่่ำากวา่ รอ้ยละ 80 ผา่นเกณฑ ์คดิเปน็
ร้อยละ100 2) นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษหลงัเรียน สูงกวา่กอ่นเรยีนอยา่ง
มนัียสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 3) ระดับความพึง
พอใจต่อการเขียนภาษาองักฤษ เชิงสรา้งสรรค์โดย
ใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก ( =2.68, S.D.=0.04) ซึง่ประยุกต์ตามทฤษฎี
การสร้างแบบฝึกของ Paribakht และ Wesche  
(1997) โดยเริ่มจากขั้นกระตุ้นความสนใจ  
(Selective Attention) เพ่ือให้นักเรียนเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะทำาแบบฝึกต่อด้วยข้ันการรู้
จำาคำาศพัท ์(Recognition) เพ่ือทำานกัเรยีนมคีวาม
มั่นใจในความหมายคำาศัพท์ ต่อจากนั้นเป็นขั้นจัด
ประเภทคำาศัพท์ (Manipulation) เพื่อให้นักเรียน
ไดส้ร้างคำาศพัทใ์หม่ๆ  และการจัดประเภทคำาศพัท์
ตามหลักไวยากรณ์ได้ ตามด้วยขั้นการตีความ
หมายคำาศัพท์ (Interpretation) เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำาคำาศัพท์ไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน 
สุดท้ายเป็นขั้นการนำาไปใช้ (Production) เพ่ือ
ให้นักเรียนสามารถนำาคำาศัพท์ไปแต่งประโยคได้ 
ซ่ึงวัดความสามารถในการเรียน ตามจุดประสงค์
ที่บรรจุไว้ ทำาให้ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผล 
ก�รวิจัยไปใช้

1.1 ในชัน้เรยีนควรมบีรรยากาศการเรยีน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็น ไม่ตำาหนิหรือวิจารณ์ความคิดของ
ผู้เรียน ควรออกแบบบทเรียนให้สามารถดึงดูด
ความสนใจผู้เรียนให้ได้ก่อนที่จะทำาการฝึกความ
คดิสร้างสรรคด์ว้ยการคดินอกกรอบ เพือ่ทำาใหก้าร
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอส
ในการอ่านและการเขยีนคำาศพัทภ์าษาอังกฤษพืน้
ฐานในบทเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 ระหว่างเรียนหรือทำากิจกรรม กรณี
นักเรียนบางคนตามไม่ทันเพื่อนครูควรให้คำา
แนะนำาทันทีเพ่ือเป็นการทบทวนบทเรียนและ
เป็นการฝึกให้ ผู้ เรียนมีความคิดกล้าทำากล้า
แสดงออกในข้อคำาถามหรือขั้นตอนที่ตนเองยัง 
ไมเ่ขา้ใจ เพือ่เปน็การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รยีน
และจดจำาสิ่งที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

1.3 ควรคำานงึถงึความแตกตา่งของผูเ้รยีน 
เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่าง
กนั การทำากจิกรรมยอมตอ้งใชเ้วลาแตกตา่งกนัไป  
ดังนั้น ควรเข้าใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนตาม
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป 

2.1 ผู้สนใจจะทำาการวิจัยต่อในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอสในการอ่านและการเขียนคำา
ศพัทภ์าษาองักฤษพืน้ฐาน ควรใชก้ระบวนการวจิยั
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ของเคเอสเป็นฐานเพราะมี
การสะทอ้นผลการเรยีนรูแ้ละปรบัปรงุขอ้บกพรอ่ง
ทุกครั้ง

2.2 ผู้สนใจจะทำาการวิจัยต่อในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน
สร้างสรรค์ของเคเอสในการอ่านและการเขียนคำา
ศพัทภ์าษาองักฤษพืน้ฐานควรใชก้ารผสมผสานรปู
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แบบการเรยีนการสอนสร้างสรรคข์องเคเอส เพราะ
มกีารสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนทำาโครงงานสรา้งสรรคซ์ึง่มี
ผลการวจิยัหลายชิน้รองรบัวา่ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวาม

พึงพอใจต่อประโยชน์ทางการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่
ได้รับในระดับดีมาก
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