
 

54257401 : สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คาํสาํคญั : เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ/สือสังคม 

   ออนไลน์/ความสามารถในการเขียนเรียงความ 
 ขนิษฐา  ทวศีรี : ผลการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียน     
ชนัประถมศึกษาปีที 6.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวฒิุกุล , ผศ.ดร.บุษบา  
บวัสมบูรณ์  และ ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม.้  244 หนา้. 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ  1) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์     2) เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน                       
ชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน
สือสงัคมออนไลน์  3)  เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือ
กนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี
คือ  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6/2    โรงเรียนอนุบาลบางแพ     อาํเภอบางแพ    จงัหวดัราชบุรี   ภาคเรียนที 2               
ปีการศึกษา 7   จาํนวน 23 คน   ไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple random sampling)  โดยการจบัฉลาก  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย    1)  แผนการจัดการเรียนรู้   2) เว็บไซต์บทเรียนเรือง           
การเขียนเรียงความ    3)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง    4)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน                
5)  แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค    6)  แบบสอบถาม       
ความพึงพอใจ    วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าคะแนนเฉลีย  ( )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และ t – test     
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการ       
การอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์  หลงัเรียน (  = 17.48 , S.D. = 1.62)  สูงกวา่ก่อนเรียน (  = 
9.48 , S.D. = 4.49)   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.01     
 2. ความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสงัคมออนไลน์  อยูใ่นระดบัดี   (  = 3.45 , S.D. = 0.43)   
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสงัคมออนไลน์  อยูใ่นระดบัมาก (  = 2.83 , S.D. = 0.37)      
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54257401: MAJOR : EDUCATIONAL  TECHNOLOGY 

KEY WORD : COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION/  

           SOCIAL MEDIA/COMPETENCY OF ESSAY WRITING 

 KHANITTHA  TAWEESRI : THE  EFFECTS OF COOPERATIVE  INTEGRATED  

READING AND COMPOSITION  THROUGH SOCIAL MEDIA ON COMPETENCY OF 

ESSAY WRITING OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS.  THESIS  ADVISORS : ASST. 

PROF.SIWANIT AUTTHAWUTTIKUL, Ph.D., ASST. PROF.BUSABA BUASOMBOON, 

Ph.D.  AND ASST. PROF.EKNARIN  BANGTHAMAI, Ph.D. 244 pp. 

 The purposes of this research were : 1) to compare Prathomsuksa 6 students’ learning achievement 

pretest and posttest  of cooperative integrated reading and composition through social media, 2) to evaluate 

Prathomsuksa 6 students’ competency of essay writing by learning of cooperative integrated reading and 

composition through social media, and 3) to study Prathomsuksa 6 students’ satisfaction by learning of 

cooperative integrated reading and composition through social media. The sample used in this research 

consisted of Prathomsuksa 6/2 students  at  Anubanbangphae School Ratchaburi  in the second semester of 

academic year 014,  students  were selected by simple random sampling method  by drawing lots. 

 The instruments in this research were : 1) lesson plans, 2) Website lesson, 3) a structured 

interview, 4) the achievement test, 5) evaluation form on competency of essay writing by using rubric score, 

and  6) questionnaire  form on students’ satisfaction.  Data were analyzed using mean scores ( ) , standard 

deviation (S.D.),  and  t - test. 

 The results were as follows : 

 1. The students’ learning achievement by learning of cooperative integrated  reading and 

composition  through social  media,  posttest  (  = 17.48 , S.D. = 1.62) was higher  than  pretest  (  = 9.48 , 

S.D. = 4.49)  at  0.01 level  of  significance. 

 2. The students’ competency  of  essay  writing  by  learning  of  cooperative  integrated  reading 

and  composition  through  social  media  was  at  good  level.  (   = 3.45 , S.D. = 0.43) 

 3. The students’ satisfaction  by  learning  of  cooperative  integrated  reading  and  composition 

through  social  media  was  at  high  level.  (  = 2.83 , S.D. = 0.37) 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี  เนืองจากได้รับความกรุณา อนุเคราะห์
ช่วยเหลือจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบา             
บวัสมบูรณ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกนฤน    บางท่าไม ้   ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.วิวรรธน์  จนัทร์เทพย ์   ผูท้รงคุณวุฒิ  และคณาจารยทุ์กท่าน  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น
อย่างสูงทีไดเ้สียสละเวลาให้คาํปรึกษา  คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์ รวมถึงตรวจสอบขอ้บกพร่อง
ต่างๆ  ส่งผลใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบพระคุณผู ้เชียวชาญทุกท่านทีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์         
การประเมินตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั    ตลอดจนให้คาํแนะนาํ  ขอ้เสนอแนะที
เป็นประโยชน์ยงิสาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ในครังนี 
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลบางแพทุกท่าน  ทีให้คาํปรึกษา
แนะนาํช่วยเหลือผูว้จิยัในการทาํวทิยานิพนธ์เป็นอยา่งดี  ขอขอบใจนกัเรียนทุกคนทีใหค้วามร่วมมือ
ในการทดลองและเก็บขอ้มูลการวิจยั  ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยัจนสําเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 

ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ และน้องๆ ทุกคน  ทีให้ความช่วยเหลือ  ให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา
ตลอดจนคอยใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยัในระหวา่งทีศึกษาและทาํวทิยานิพนธ์   
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน ทีได้อบรมสังสอน แนะนํา ให้การ
สนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียงิแก่ผูว้จิยัเสมอมา จนวทิยานิพนธ์สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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