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ขนิษฐา ทวีศรี : ผลการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล , ผศ.ดร.บุษบา
บัวสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้. 244 หน้า.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การวิจัยครั งนี มี วตั ถุประสงค์เพือ 1) เพือเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน
ประถมศึ กษาปี ที 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ย งความผ่า นสื อสั ง คมออนไลน์ 2) เพื อประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นเรี ย งความของนัก เรี ย น
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ 3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี
คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 7 จํานวน 23 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก
เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความ 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
5) แบบวัดความสามารถในการเขี ยนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค 6) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย (ݔҧ ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที เรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
การอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ หลังเรี ยน (ݔҧ = 17.48 , S.D. = 1.62) สู งกว่าก่อนเรี ยน (ݔҧ =
9.48 , S.D. = 4.49) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
2. ความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับดี (ݔҧ = 3.45 , S.D. = 0.43)
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.37)
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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 (ݔҧ ) , 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 (ݔҧ = 17.48 , S.D. = 1.62) was higher than pretest (ݔҧ = 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. (ݔҧ = 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. (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.37)
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพ
และเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื องมือในการติดต่อสื อสารเพือ
สร้ า งความเข้า ใจและความสั ม พัน ธ์ ที ดี ต่ อ กัน ทํา ให้ ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงาน และ
ดํารงชีวติ ร่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้
ประสบการณ์ จ ากแหล่ ง ข้อมู ล สารสนเทศต่า ง ๆ เพือพัฒ นาความรู ้ กระบวนการคิ ดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ยังเป็ น
สื อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุ นทรี ยภาพ เป็ นสมบัติลาค่
ํ าควรแก่
การเรี ยนรู ้ อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 1)
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ และความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมไทย คนไทยจําเป็ นต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ต้องทําความเข้าใจ ศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษาและฝึ กฝน
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และการเขียนภาษาไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพเพือนําไปใช้ในการสื อสาร
การเรี ยนรู ้ การเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกัน อีกทังเป็ นการสร้ างความเป็ นเอกภาพของชาติ
และความจรรโลงใจเพือประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2545: 3)
ภาษาไทยเป็ นวิชาทักษะทีเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทัง 4 ด้าน คือ การฟั ง การพูด
การอ่าน การเขียน ซึ งบรรดาทักษะภาษาไทยทัง 4 ทักษะนี ทัก ษะการเขี ยนมี ความยากและ
สลับซับซ้อนมากกว่าทักษะอืน ๆ เพราะเป็ นการถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด และความต้องการของ
บุ คคลออกมาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพือสื อความหมายให้ผูอ้ ื นเข้าใจ ผูท้ ี เขียนได้ดีนันจะต้องมี
ความรู ้ มีความเข้าใจในเรื องทีจะเขียนเป็ นอย่างดี ดังนัน การเขียนจึงมีความสําคัญต่อการสื อสาร
ในชี วิตประจําวัน ทังนี การสื อสารด้วยการเขี ยนจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ ย่อมขึนอยู่ก ับ
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ภ าษาของผูเ้ ขี ย นเป็ นสํา คัญ เพราะการเขี ย นต้อ ง
ประกอบด้วยความสามารถหลายประการ เช่น ความสามารถในการใช้คาํ กลุ่มคํา การเรี ยบเรี ยง
ประโยคเป็ นข้อความต่อเนื องได้ความหมายเป็ นเรื องราว การเขียนทีมีประสิ ทธิ ภาพนัน ผูเ้ ขียน
จะต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในโครงสร้ า งไวยากรณ์ คํา ศัพ ท์ และการเลื อ กใช้ค าํ สํา นวนที
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เหมาะสม ตลอดจนการเรี ยบเรี ยงความคิดให้เป็ นระเบียบเพือให้ผอู ้ ่านเข้าใจ ดังนันการเขียน
จึงนับว่าเป็ นทักษะหนึ งทีสําคัญในการสื อความ ผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝนให้สามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว (พรรณี ชืนอุไทย, 2546: 2-3) ซึงสอดคล้องกับดวงใจ ไทยอุบุญ (2543: 11) ทีได้
กล่าวไว้ว่า การเขียนมีบทบาทในการดําเนิ นชี วิตของคนเรามากขึน การเขียนทีจะประสบผลนัน
จะต้องอาศัยองค์ประกอบอืน ๆ เช่น การสะกดคําให้ถูกต้อง การเว้นวรรคตอนถูกต้อง การใช้
คําให้ตรงความหมาย การเลือกสรรถ้อยคํา การจัดระบบความคิดเพือถ่ายทอดเป็ นตัวหนังสื อ
ให้ผูอ้ ่ านเข้า ใจก่ อนการเขี ย น การเลื อกประเด็นที จะเขี ย น การเรี ย บเรี ย งถ้อยคํา สํา นวนให้
สละสลวยกะทัดรัด รวมถึงการใช้ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านให้ตรงกัน ซึ งผูเ้ ขียนจะต้อง
เรี ยนรู ้และฝึ กฝนอย่างถูกวิธีให้เกิดความชํานาญ และจะต้องใช้เวลาพอสมควรทีจะทําให้เกิดทักษะ
การเขียน เป็ นทักษะหนึ งทีมีความสําคัญมากในชี วิตประจําวัน ภาษาเขียนใช้ในการสื อ
ความหมายทีได้ความและปรากฏหลักฐานมันคง เพราะไม่ลบเลือนเร็ วเหมือนคําพูด ภาษาเขียนจึง
ใช้ใ นการติ ด ต่ อ สื อสารได้ดี แ ม้ใ นระยะทางไกล แต่ ก ารที จะสื อสารได้ดี นันผู ้เ ขี ย นต้อ งมี
ความสามารถในการเขียน คือใช้ภาษาได้อย่างถู กต้อง ชัดเจน และสามารถทํา ให้ผูอ้ ่า นเข้าใจ
ความหมายในสิ งที ตนเขี ยนได้ การเขีย นจึ งต้องมี ก ารฝึ กฝนบ่อย ๆ เพือให้เกิ ดความชํา นาญ
รู ้จกั นําข้อมูลจากการอ่านมาเป็ นแนวทางในการเขียน นอกจากนียังจะต้องรู ้จกั ลักษณะของภาษาว่า
เขียนอย่างไรจึงจะทําให้ผอู ้ ่านพอใจ เขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและสละสลวย และสามารถสื อสาร
กับผูอ้ ่านได้ตรงกับที ตนต้องการ การเขี ยนจึ งจํา เป็ นและสําคัญยิง (แสนประเสริ ฐ ปานเนี ยม,
2552: 31-32) ในการเป็ นเครื องมือติดต่อสื อสารในชีวติ ประจําวัน
การเขียนเป็ นวิธี การถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆโดยใช้ภาษา
เป็ นเครื องมือในการสื อสารเพือความเข้าใจระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียน รวมทังชักนําความรู ้ ความคิด
ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู ้สึก จากผูห้ นึงไปสู่ อีกผูห้ นึงหรื อคนจํานวนมากได้อีกด้วย ทังนี
ขึนอยูก่ บั การทีผูเ้ ขียนจะมีเจตนารมณ์เช่นใด และมีความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคําเพือใช้ใน
การเขียนได้ดีเพียงใดอีกด้วย นอกจากนี การเขียนยังถือเป็ นทักษะทางภาษาอันดับสี ซึ งหมายถึง
ว่าบุคคลจะต้องมีความสามารถในทางภาษาด้านการพูด การฟั ง และการอ่านมาก่อน จึงนับได้ว่า
การเขียนมีบทบาทสําคัญมากในชีวิตประจําวันของคนเราในฐานะของการสื อสารทีมีความชัดเจน
และเป็ นหลักฐานทีแน่นอนกว่าทักษะทางภาษาทังสามด้าน โดยเฉพาะการอ่านถ่ายทอดวิทยาการ
ต่าง ๆ ในปั จจุบนั ผูศ้ ึกษาก็สามารถเพิมพูนความรู ้จากงานเขียนต่าง ๆ ได้สะดวกกว่าวิธีการอืน ๆ
(วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2526)
การสอนทักษะการเขียนในระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 นัน หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
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และครึ งบรรทัด เขียนสะกดคําแต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื อสารโดยใช้ถอ้ ยคํา
ชัดเจนเหมาะสม
ใช้แผนภาพโครงเรื อง และแผนภาพความคิด เพือพัฒนางานเขียน
เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมายส่ วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู ้ สึกและ
ความคิดเห็น เขียนเรื องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน การเขียนแต่ละ
ประเภทนันมีระดับความยากง่ายและลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป แต่การเขียนทีสะท้อนความรู ้
ความคิด ทัศนคติของผูเ้ ขียนได้เป็ นอย่างดีนนคื
ั อ การเขียนเรี ยงความ
เรี ย งความเป็ นงานเขี ย นร้ อยแก้วประเภทหนึ ง ที ผูเ้ ขี ยนมี จุดประสงค์เพื อที จะถ่ า ยทอด
ความรู ้ ความเข้าใจ ความคิด ทรรศนะ ของตนออกมาเป็ นเรื องราวให้ผอู ้ ืนทราบ และเข้าใจด้วย
ถ้อยคําทีเรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน และท่วงทํานองการเขียนทีสละสลวยน่าอ่าน นอกจากนี การเขียน
เรี ยงความ ยังต้องอาศัยองค์ประกอบและหลักการเขียนทีดี ประกอบด้วย คํานํา เนื อเรื อง และสรุ ป
โดยมีเนื อหาเชื อมโยง สัมพันธ์กนั ไปตลอดทังเรื อง (กรมวิชาการ, 2544) การเขียนเรี ยงความ
นับเป็ นทักษะทีสําคัญอย่างหนึงทีควรได้รับการพัฒนาอย่างจริ งจัง เนื องจากการเขียนเรี ยงความนัน
เป็ นทัก ษะที ซับ ซ้อ น ผูเ้ ขี ย นจะต้อ งใช้ค วามสามารถและมี ศิ ล ปะในการเรี ย บเรี ย งถ้อ ยคํา ให้
สละสลวยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา ผูท้ ีเขียนเรี ยงความได้ดีตอ้ งมีความรู ้ในภาษาทีตน
ใช้ชัดเจนพอควร สามารถถ่ ายทอดสิ งที ได้พบเห็ น ได้ยิน ได้ฟัง หรื อความคิ ดของตนให้ผูอ้ ื น
เข้าใจได้แจ่มแจ้ง (สมบัติ จําปาเงิน, 2514: 2) การเขียนเรี ยงความจึงเป็ นการฝึ กให้ผเู ้ ขียนรู ้จกั ใช้
ความคิ ด ความเห็ น และความรู ้ ข องตนในการเขี ย นเรี ย บเรี ย งขึ นเป็ นเรื องราว และถ่ า ยทอด
ความรู ้สึกออกสู่ ผอู ้ ่าน เมือผูอ้ ่านได้อ่านแล้วสามารถทีจะเข้าใจตามลําดับเนื อความทีเป็ นขันตอน
ทังนีก็เพราะการเขียนเรี ยงความต้องเขียนตามหลักการใช้ภาษา ความถูกต้อง เนือหาสาระน่าอ่าน
ซึ งแตกต่างจากการเขียนและการประพันธ์ประเภทอืนๆ (ชัยนันท์ นันทพันธ์, 2534: 4-5) ดังนัน
การสอนการเขียนเรี ยงความ ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการฝึ กฝนทีต่อเนืองและถูกวิธี ผูส้ อนต้องใช้วิธีการ
สอนอย่างมีแบบแผนและมีขนตอน
ั
เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะด้านการเขียนทีดี และสามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องในงานเขียนของตนเองได้
การนํานวัตกรรมการศึกษาเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจ เรี ย นรู ้ แ ละฝึ กฝนได้ง่ า ย ก็ เ ป็ นอี ก วิ ธี ห นึ งที ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิผล ผูส้ อนจําเป็ นทีจะต้องปรับปรุ งลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และการเลือกใช้สือเพือเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดแก้ปัญหาใหม่ ๆ
เสมอ (พรรณี ชืนอุไทย, 2546: 9) ซึ งสอดคล้องกับสุ จริ ต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์
(2536: 20) ทีได้กล่าวไว้วา่ ในการสอนทักษะการเขียน ครู ควรพลิกแพลงใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบ
เพื อให้บรรยากาศในการเรี ย นการสอนน่ า สนใจ ครู ค วรจะใช้สื อการสอนเร้ า ความสนใจของ
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นักเรี ยน ช่วยให้นกั เรี ยนได้เข้าใจบทเรี ยนเร็ วและเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้น
ทีจะเขียน
ปั จจุ บ นั เทคโนโลยีไ ด้เข้า มามี บ ทบาทต่อการศึ ก ษามากขึ น นันก็ คือ การนําเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตมาใช้ในการเรี ยนการสอนอย่างกว้างขวาง เนื องจากอินเทอร์ เน็ตเป็ นเทคโนโลยีทีมี
ศักยภาพในการทํางานสู ง มีการเชื อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีมีอยู่ทวโลกเข้
ั
าด้วยกัน เพือให้
คอมพิวเตอร์ ทุกเครื องหรื อทุกเครื อข่ายสามารถติดต่อถึงกันได้ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนหรื อผูใ้ ช้สามารถ
รับส่ งข่าวสารข้อมูลรู ปแบบต่าง ๆ ถึงกันได้ดว้ ยความสะดวกและรวดเร็ ว ซึ งสอดคล้องกับ Khan
(1997: 117) ทีได้กล่าวไว้ว่า ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเข้ามามี
บทบาทในการเรี ย นการสอนเป็ นอย่า งมากในปั จจุ บ นั เพราะเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ตเป็ นแหล่ ง
รวบรวมความรู ้ทาํ ให้เกิดห้องสมุดเสมือนขนาดใหญ่ทาํ ให้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นเครื องมือ
ทีสําคัญทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงแหล่งการเรี ยนรู ้นนั โดยสามารถใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งทรัพยากร
ในการเรี ยนรู ้เพือเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในชันเรี ยนปกติได้
รู ปแบบของการนําอินเทอร์ เน็ตมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีอยู่หลายรู ปแบบ สื อสังคม
ออนไลน์ หรื อ Social Media เป็ นหนึ งในทางเลือกของการสื อสารข้อมูลในรู ปแบบทีมีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกียวข้อง ทีมีรูปแบบการสื อสารข้อมูลทีหลากหลาย (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์,
ม.ป.ป.) ในปั จจุ บ ัน ได้มี ก ารนํา สื อสั ง คมออนไลน์ ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การศึ ก ษามากขึ น
เนื องจากสื อสัง คมออนไลน์ เ ป็ นเครื องมื อ อย่า งหนึ งที ช่ วยส่ ง เสริ ม และกระตุ ้น ความสนใจใน
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี โดยสื อเหล่านีจะมีลกั ษณะเป็ นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ทีมีผูใ้ ช้
เป็ นผูส้ ื อสารหรื อเขียนเรื องราว ประสบการณ์ บทความ รู ปภาพ และวีดีโอ ทีผูใ้ ช้เขียนขึน
เอง ทําขึนเองหรื อพบจากสื ออืน ๆ แล้วนํามาแบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ืนทีอยูใ่ นเครื อข่ายของตนผ่านทาง
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ทีให้บริ การบนโลกออนไลน์ และผูใ้ ช้แต่ละคน
สามารถมีปฏิ สัมพันธ์กนั ได้ผ่านทางเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์นนั ๆ เช่ น พูดคุ ย แสดง
ความคิดเห็น เป็ นต้น (มงคลชัย วิริยะพินิจ, 2551; สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2552, อ้างถึงใน ณัฐพล บัวอุไร, 2555: 3)
ตัวอย่างสื อสังคมออนไลน์ทีได้รับความนิ ยม ได้แก่ Hi5 Facebook Twitter Youtube
และ Weblog ซึ งสื อสังคมออนไลน์ทีเป็ นทีนิ ยมกันมากทีสุ ดในปั จจุบนั คือ Facebook เราสามารถ
ประยุกต์ใช้สือสังคมออนไลน์กบั งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านธุ รกิ จหรื อการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะของการแลกเปลียนความรู ้ร่วมกัน การนําเสนอผลงาน การติวหนังสื อด้วยกันหรื อแม้แต่
กระทังการทํา งานกลุ่มร่ วมกัน (ชัยเดช บุ ญสอน, 2554: 2) สอดคล้องกับ แนวคิ ดของสํานัก
เทคโนโลยีเพือการเรี ยนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ที ส่ งเสริ มให้
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บุคลากรครู นาํ สื อสังคมออนไลน์หรื อ Social Media มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยได้จดั ทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้ชือโครงการ “ก้าวใหม่ของครู ไทย ก้าวไกล
ด้วย Social Media” เพือมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบเครื อข่าย ซึ งจะช่วย
ลดความเหลือมลํา ส่ งเสริ มการเข้าถึ งองค์ความรู ้โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างแท้จริ ง
(อัจฉรา จันทพลาบูรณ์, 2555: 37)
Marquez (2011: 12, อ้างถึงใน ณัฐพล บัวอุไร, 2555: 4-5) กล่าวว่า ปั จจุบนั สื อสังคม
ออนไลน์ ไ ด้ก ลายเป็ นเครื องมื อที สํา คัญ ในการสร้ า งให้ เ กิ ด เป็ นเครื อ ข่ า ยเชื อมโยงกัน ในโลก
ออนไลน์ ที เปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็ นช่ องทางในการเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ ว ซึ งจะทําให้เกิ ดประโยชน์อย่างมาก โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื อลิ ขสิ ท ธิ
แต่อย่างใด ดังนัน การนําเทคโนโลยีสือสังคมออนไลน์มาใช้เป็ นเครื องมือในการจัดการเรี ยน
การสอน นอกจากจะพัฒนาครู ให้กา้ วทันเทคโนโลยีในยุคปั จจุ บนั แล้ว ยังเป็ นการปลู กฝั งและ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูท้ ีใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้อีกทางหนึ งด้วย
เช่น การเผยแพร่ ความรู ้ผา่ นทางสื อสังคมออนไลน์ จะทําให้บุคคลทัวไปสามารถเข้ามาอ่านและ
สะท้อนความเห็นต่อความรู ้ทีเผยแพร่ นนั ครู ผสู ้ อนสามารถรวบรวมความรู ้ ประสบการณ์ของทัง
ครู ผูส้ อนเองและบุ คคลทีประสบความสําเร็ จและเกี ยวข้องกับ วิช าที สอน มารวมไว้ที สื อสัง คม
ออนไลน์ของครู ผูส้ อนแล้วมอบหมายให้ ผูเ้ รี ยนติดตาม ศึกษา วิเคราะห์วิจารณ์ ในหัวข้อต่าง ๆ
ซึ งผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ทงจากเพื
ั
อน ครู และประสบการณ์ ของบุคคลอืน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างเครื อข่ายอันจะนําไปสู่ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน เกิดปฏิ สัมพันธ์กนั
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน เป็ นช่ องทางทีเหมาะสมในการพัฒนาการเขียน
รวมทังส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที ซึ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที 3) พ.ศ.2553 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีได้กล่าวไว้วา่ ให้
สถานศึ กษาและหน่ วยงานที เกี ยวข้องดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Safran (2010) ทีศึกษาการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรี ยนรู ้ พบว่า
สื อสังคมออนไลน์เป็ นเครื องมือทีนักเรี ยนทุกคนรู ้จกั เข้าใจ และเคยใช้บริ การใดบริ การหนึงของสื อ
สังคมออนไลน์
โดยการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรี ยนแบบร่ วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การเรี ยนรู ้สูงสุ ด ช่วยให้ครู สามารถสื อสารกับผูเ้ รี ยนได้ง่าย ลดปั ญหานักเรี ยนไม่กล้าถามครู ใน
ชันเรี ยนได้เป็ นอย่างดี อีกทังสื อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นสื อทีสะท้อนความรู ้หรื อผลการเรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้ง่าย นักเรี ยนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองลงในเครื องมือเหล่านัน เกิดการสื อสาร
แสดงความคิดเห็น หรื อให้คาํ แนะนํา โดยมีปฏิสัมพันธ์กนั ในระดับเครื อข่ายได้ และทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้ได้ทุกทีทุกเวลา เป็ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยน
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จากการสํ า รวจการใช้ ง านสื อสั ง คมออนไลน์ ข องนัก เรี ยนโรงเรี ยนอนุ บ าล บางแพ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 พบว่า นักเรี ยนรู ้ จกั และเคยใช้บริ การของสื อสังคมออนไลน์ประเภท
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทุกคน ซึ งหากนําสื อสังคมออนไลน์มาช่วยในการจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนา
ทักษะในด้านการเขียนให้แก่นกั เรี ยน ก็จะเป็ นการกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนของนักเรี ยนให้มี
ความกระตือรื อร้นในการเขียนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี การใช้วิธีสอนร่ วมกับการใช้สือนวัตกรรม ก็เป็ นอีกวิธีทีน่าสนใจ โดยเฉพาะ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) ซึ งเป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ เพือให้
นักเรี ยนได้ร่วมกันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการร่ วมกัน
ปฏิ บตั ิงานช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน และพัฒนาทักษะทางสังคม กล่าวได้ว่าเป็ นการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ นสํ า คัญ แบบหนึ ง ซึ งวิ ธี จ ัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กัน สามารถพัฒ นา
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ทักษะทางสังคม การทํางานร่ วมกัน การยอมรับเพือนร่ วมงาน
และลดการแข่งขันกันเป็ นรายบุคคล (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553: 155)
การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นวิธีหนึงทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมซึ งจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ทีสัมพันธ์กบั ชีวติ จริ งได้รับการฝึ กฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ้
ทักษะการบันทึกความรู ้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการ
สร้ า งความรู ้ ใ หม่ แ ละทัก ษะการทํา งานเป็ นกลุ่ ม จัด ว่า เป็ นวิ ธี เรี ย นที สามารถนํา มาประยุก ต์ใ ห้
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพได้อีกวิธีหนึง (บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2554) เทคนิควิธีสอน
แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ทีนิ ยมใช้ในการสอนเขียนเรี ยงความก็คือ เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความหรื อเทคนิ ค CIRC โดยจัดการเรี ยนรู ้ เริ มจากการสอนอ่าน
เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และจากการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ซึ ง
เป็ นวิธีสอนทีใช้ในสหรัฐอเมริ กามาก่อน และมีการนําไปใช้อย่างแพร่ หลายและประสบผลสําเร็ จ
โดยเฉพาะสํา หรั บ ที เป็ นการสอนด้า นภาษา เช่ น หลัก การเขี ย นภาษา แต่ สํ า หรั บ การสอน
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นประจําหรื อใช้เป็ นภาษา
ราชการ การทีจะนําเทคนิค CIRC ไปใช้ให้ประสบผลสําเร็ จได้ไม่ง่ายนัก และทีสําคัญถ้าผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนไม่ชาํ นาญ คุ น้ เคย และยอมรับเทคนิ ควิธีดงั กล่ าว ดังนัน ผูส้ อนจึงควรนําเทคนิ ค
CIRC มาปรับประยุกต์วิธีการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยน
ของตนเอง โดยให้สมาชิกในกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ทุกคนมีการยอมรับกันและกันและมีเป้ าหมาย
ความสําเร็ จเดี ยวกัน หลักการใช้เทคนิ ค CIRC คือ ผูส้ อนต้องเลือกบทอ่านทีประกอบด้วย
โครงสร้าง หลักการทางด้านภาษาทีนักเรี ยนต้องรู ้และเข้าใจ และนําไปใช้เป็ นแบบในการเขียนได้
บทอ่านต้องมี ส าระที เหมาะสมกับ วัย ระดับ ชัน มี ความหมาย มี คุณค่า ที จะให้รู้และเข้า ใจ
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และนําไปสู่ การฝึ กเขียนตามวัตถุประสงค์ได้ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553: 169) จึงนับว่าเป็ นการสอน
แบบร่ วมมื อเทคนิ ค หนึ งที ควรนํา มาใช้ได้ดีกบั การเรี ยนการสอนเพือให้ก ารเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ย น
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนัน จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงประโยชน์ของการเรี ยน
ด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
อันจะมีผลต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความของผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้อง
กับสภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั ช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มทักษะการคิ ด
การเขียน การอ่านให้แก่ผูเ้ รี ยน อีกทังยังส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนอผลงานและได้แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยนอีกด้วย อันเป็ นผลทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนได้ดียงขึ
ิ น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
2. เพือประเมินความสามารถในการเขี ยนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6
ทีเรี ยน
ด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
อยูใ่ นระดับดีมาก
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในเขตจังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 6,739 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2
โรงเรี ยนอนุ บาลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 7 จํานวน 23 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก
2. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น (independent variable) ได้แก่ การเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
2.2 ความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
2.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
3. เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
เนื อหาที ใช้ในการวิจยั เป็ นเนื อหาวิชาภาษาไทย สาระที 2: การเขียน เรื อง การเขียน
เรี ยงความ มาตรฐาน ท 2.1: ใช้กระบวนการเขีย นเขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื องราวในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
หน่วยที 5 การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
หน่วยที 9 การเขียนเรี ยงความ
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4. ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองทังหมด จํานวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชัวโมง รวมทังสิ น 20 ชัวโมง
ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557
นิยามศัพท์
1. สื อสั งคมออนไลน์ หมายถึง สื อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทีผูส้ ่ งสารมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูร้ ับสาร ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยทุกคนสามารถสร้างข้อมูล เผยแพร่ ผลงาน แบ่งปั น
ข้อมูลและแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันได้ทุกสถานที ทุกเวลา ซึ งผูว้ ิจยั นํามาใช้เป็ นเครื องมือใน
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนนําเสนอผลงานการเขียนเรี ยงความผ่านทางสื อสังคม
ออนไลน์ สื อสังคมออนไลน์ที ผูว้ ิจยั นํามาใช้ในการทดลองครั งนี ได้แก่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และเอกสารออนไลน์
2. เทคนิคการร่ วมมื อกันเรี ยนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรี ยงความ หรื อเทคนิค
CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ที
เริ มจากการสอนอ่าน เพือให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และจากการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนเรี ยงความ ซึ งมีขนตอนดั
ั
งนี คือ 1) นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล
2) นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม 3) นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม
4) นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล 5) นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงาน
รายบุคคล
3. เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรี ยงความผ่ านสื อสั งคม
ออนไลน์ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาความสามารถในการเขียนเรี ยงความโดยใช้สือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างข้อมูล เผยแพร่
ผลงาน แบ่งปั นข้อมู ลและแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันได้ทุกสถานที ทุกเวลา โดยใช้เว็บไซต์
ออนไลน์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และเอกสารออนไลน์ เป็ นเครื องมือในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งมี
ขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคลโดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่มโดยใช้เอกสารออนไลน์
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่มโดยใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดยใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
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ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคลโดยใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์
4. เว็บไซต์ ออนไลน์ หมายถึง เครื องมือการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Google Sites
5. เอกสารออนไลน์ หมายถึง เครื องมือการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Google Documents
6. เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ หมายถึง เครื องมือการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ Facebook
7. ผลสั มฤทธิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนทีได้จากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
8. ความสามารถในการเขียนเรียงความ หมายถึง ทักษะในการนําถ้อยคํามาเรี ยบเรี ยง
ให้เป็ นเรื องราวในรู ปแบบของงานเขียน เพือสะท้อนความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน
โดยใช้คาํ สํานวนภาษาทีถูกต้องเหมาะสมมาเรี ยบเรี ยงให้มีความต่อเนื องสัมพันธ์กนั ตลอดทังเรื อง
ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจในเรื องทีผูเ้ ขียนต้องการสื อสาร โดยวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความจาก
แบบฝึ กหัดการเขียนเรี ยงความและประเมิ นผลงานว่าอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิ น
แบบ Rubric ซึงนักเรี ยนนําเสนอผลงานด้วยวิธีการพิมพ์ไว้ในสื อสังคมออนไลน์
9. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของนักเรี ยนทีมีต่อเทคนิ ค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ซึ งกําหนด
รู ปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิ ด
และแบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิ ดเพือสอบถามความคิดเห็นอืน ๆ มีระดับการประเมิน
กําหนดเกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ
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ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ผลจากการศึ กษาครังนี เป็ นแนวทางสําหรับครู ผูส้ อนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนการเขียนเรี ยงความให้แก่นกั เรี ยนโดยใช้สือสังคมออนไลน์
2. ผลจากการศึกษาครังนี เป็ นแนวทางสําหรับครู ผูส้ อนในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
3.ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สือสังคมออนไลน์เรื องอืนๆ ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ

แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สื อสั ง คมออนไลน์ หมายถึ ง สื อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ทีผูส้ ่ งสารมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูร้ ับสารผ่าน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยทุกคนสามารถสร้าง
ข้อมูล เผยแพร่ ผลงาน แบ่งปั นข้อมูลและแลกเปลียน
ข้อมูลระหว่างกันได้ทุกสถานที ทุกเวลา

(พิ ชิต วิจิ ตรบุ ญ ยรั กษ์ , ม.ป.ป.; จุ ลมณี สุ ระโยธิ น ,
2554; ณัฐพล บัวอุไร, 2555; Joosten, 2012)

เทคนิ ค การร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการการอ่ า นและ
เขียนเรี ยงความหรื อเทคนิ ค CIRC (Cooperative Integrated
Reading and Composition) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีเริ มจาก
การสอนอ่าน เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และจากการอ่าน
ช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ซึ งมีขนตอน
ั
ดังนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงาน
รายบุคคล
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(ทิศนา แขมมณี , 2547; วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553)

การเขี ย นเรี ย งความ หมายถึ ง การนํา ถ้อ ยคํา มา
เรี ยบเรี ยงให้เป็ นเรื องราวในรู ปแบบของงานเขียนเพือ
สะท้อนความรู ้ ความคิด ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน โดย
ใช้คาํ สํานวนภาษาทีถูกต้องเหมาะสมมาเรี ยบเรี ยงให้
มีความต่อเนื องสัมพันธ์กนั ตลอดทังเรื อง ทําให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจในเรื องทีผูเ้ ขียนต้องการสื อสาร

(กรมวิชาการ, 2544; อัมพร อังศรี พวง, 2544;
ฟองจันทร์ สุ ขยิง, 2547; จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2548;
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2551)

การใช้ เทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรียงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความ

ความสามารถในการเขียนเรี ยงความ

ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจยั และสรุ ปแนวคิดทีได้
ดังนี
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
1.1 คุณภาพของผูเ้ รี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
1.2 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
1.3 ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
1.4 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. การเขียนเรี ยงความ
2.1 ความหมายของเรี ยงความ
2.2 องค์ประกอบของเรี ยงความ
2.3 หลักการเขียนเรี ยงความ
2.4 ลักษณะของเรี ยงความทีดี
2.5 ข้อพึงระวัง/ข้อบกพร่ องในการเขียนเรี ยงความ
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเขียนเรี ยงความ
3. สื อสังคมออนไลน์
3.1 ความหมายของสื อสังคมออนไลน์
3.2 ประเภทของสื อสังคมออนไลน์
3.3 ข้อดีของสื อสังคมออนไลน์
3.4 ข้อเสี ยของสื อสังคมออนไลน์
3.5 สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
3.6 แนวทางการใช้สือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรี ยนรู ้
3.7 ประโยชน์ของการใช้สือสังคมออนไลน์ในการศึกษา
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4. การออกแบบเว็บไซต์เพือการเรี ยนการสอน
4.1 หลักการในการออกแบบเว็บไซต์
4.2 เทคนิคในการจูงใจผูเ้ รี ยน
5. เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
หรื อเทคนิค CIRC
5.1 องค์ประกอบทีสําคัญของเทคนิค CIRC
5.2 ขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค CIRC
5.3 วิธีการคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพัฒนา
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
6.1 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับสื อสังคมออนไลน์
6.2 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความหรื อเทคนิค CIRC
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1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 คุณภาพของผู้เรี ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จบชันประถมศึกษาปี ที
อ่านออกเสี ยงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็ นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร จากเรื องทีอ่าน เข้าใจ
คําแนะนํา คําอธิ บายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็ นและข้อเท็จจริ ง รวมทังจับใจความสําคัญ
ของเรื องทีอ่านและนําความรู ้ความคิดจากเรื องทีอ่านไปตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการดําเนิ นชี วิตได้
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ งทีอ่าน
มีทกั ษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ งบรรทัด เขียนสะกดคํา แต่งประโยค
และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื อสารโดยใช้ถอ้ ยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื อง
และแผนภาพความคิด เพือพัฒนางานเขียน เขียนเรี ยงความ ย่อความ จดหมายส่ วนตัว กรอกแบบ
รายการต่างๆ เขียนแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็ น เขียนเรื องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
และมีมารยาทในการเขียน
พูดแสดงความรู ้ ความคิดเกียวกับเรื องทีฟังและดู เล่าเรื องย่อหรื อสรุ ปจากเรื องทีฟังและดู
ตังคําถาม ตอบคําถามจากเรื องทีฟั งและดู รวมทังประเมินความน่าเชื อถือจากการฟั งและดูโฆษณา
อย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับขันตอนเรื องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรื อประเด็นค้นคว้าจาก
การฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทังมีมารยาทในการดูและพูด
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สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุ ภาษิต รู ้และเข้าใจ ชนิดและ
หน้าทีของคําในประโยค ชนิดของประโยค และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คาํ ราชาศัพท์
และคําสุ ภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี กลอนสุ ภาพ
และกาพย์ยานี
เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน เล่านิทานพืนบ้าน ร้องเพลงพืนบ้าน
ของท้องถิน นําข้อคิดเห็ นจากเรื องทีอ่านไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง และท่องจําบทอาขยานตามที
กําหนดได้
1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระที 1 การอ่าน
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มาตรฐาน ท 1.1สใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพือนําไปใช้ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที 2 การเขียน

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื องราว
ในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาระที 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด
และความรู ้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
สาระที 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ น
สมบัติของชาติ
สาระที 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
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1.3 ตัวชี วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สาระที 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื องราว
ในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชัน
ตัวชีวัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ป.6 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ครึ งบรรทัดตามรู ปแบบการเขียนตัว
และครึ งบรรทัด
อักษรไทย
2. เขียนสื อสารโดยใช้คาํ ได้ถูกต้อง
การเขียนสื อสาร เช่น
ชัดเจน และเหมาะสม
- คําขวัญ
- คําอวยพร
- ประกาศ
3. เขียนแผนภาพโครงเรื องและแผนภาพ
การเขียนแผนภาพโครงเรื องและ
ความคิดเพือใช้พฒั นางานเขียน
แผนภาพความคิด
4. เขียนเรี ยงความ
การเขียนเรี ยงความ
5. เขียนย่อความจากเรื องทีอ่าน
การเขียนย่อความจากสื อต่างๆ เช่น
นิทาน ความเรี ยงประเภทต่างๆ ประกาศ
แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คําสอน
โอวาท คําปราศรัย สุ นทรพจน์ รายงาน
ระเบียบ คําสัง
การเขียนจดหมายส่ วนตัว
6. เขียนจดหมายส่ วนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
การกรอกแบบรายการ
7. กรอกแบบรายการต่างๆ
- แบบคําร้องต่างๆ
- ใบสมัครศึกษาต่อ
- แบบฝากส่ งพัสดุและไปรษณี ยภัณฑ์
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ชัน

ตัวชีวัด
8. เขียนเรื องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์
9. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนเรื องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์
มารยาทในการเขียน

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุ ศาสตร์,
2553: 448-469)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ งสามารถแบ่งได้เป็ นสอง
กลุ่ ม ทีสํา คัญได้แก่ สาระทีมีเป้ าหมายเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัย คือ หลัก การใช้ภ าษา
วรรณคดีและวรรณกรรม และสาระทีมีเป้ าหมายเพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษพิสัย ได้แก่ สาระ
การอ่าน สาระการเขียน สาระการฟั ง การดู และการพูด ทุกสาระต้องส่ งเสริ มพฤติกรรมเรี ยนรู ้
ด้านจิตพิสัย ได้แก่ ค่านิยมในการรักภาษาไทยและการเห็นคุณค่าของภาษาไทย ดังนันครู ผูส้ อน
จะต้องมีระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมแต่ละกลุ่ม
การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยเพือให้
ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ 3 ด้า น ครู ภ าษาไทยจําเป็ นต้อ งศึ ก ษาทฤษฎี ก ารจัดหมวดหมู่
เป้ าหมายทางการศึกษา (taxonomy of education) ที Benjamin S. Bloom และคณะได้จาํ แนก
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของบุคคลออกเป็ น (1) พฤติกรรมด้านสติปัญญา (cognitive) (2) พฤติกรรม
ด้านอารมณ์และความรู ้สึก (affective) (3) พฤติกรรมด้านการกระทําหรื อการเคลื อนไหวร่ างกาย
(psychomotor) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ภาษาไทยตามเป้ าหมายทางการศึกษาของ Bloom
มีรายละเอียดดังนี
1.4.1 การวัดและประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย
พุทธิพิสัย คือ พฤติกรรมทีสะท้อนระดับเชาว์ปัญญา (cognition) ซึ งเป็ นเป้ าหมาย
การพัฒนาผูเ้ รี ยนทีสําคัญของระบบการศึกษาปั จจุบนั เดิมพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัย ซึ ง Bloom ได้
จําแนกไว้มี 6 ระดับ อย่างไรก็ตามในปั จจุ บนั ลู กศิษย์และอดี ตคณะทํางานของเขาคือ Lorin
Anderson และ David Krathwohl ได้ช่วยกันปรับปรุ งทฤษฎีดงเดิ
ั ม และเผยแพร่ ทฤษฎีเกียวกับ
พฤติ ก รรมด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย รู ป แบบใหม่ ต ังแต่ ปี ค.ศ.2000 เป็ นต้น มา ซึ งมี ผ ลอย่ า งยิ งต่ อ การ
ปรับเปลียนแนวคิดเกียวกับความหมายและวิธีการวัดประเมินผลด้วย รายละเอียดเกี ยวกับทฤษฎี
พฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัยของ Anderson และ Krathwohl (2001) เปรี ยบเทียบกับทฤษฎี ดงเดิ
ั ม
แสดงในตารางที 1 ดังนี
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ตารางที 1 ทฤษฎีพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของ Anderson และ Krathwohl (2001) เปรี ยบเทียบกับ
ทฤษฎีดงเดิ
ั มของ Bloom
พุทธิพิสัยตามแนวคิด
แนวคิดของ Anderson และ Krathwohl (2001)
ของ Bloom (1956)
พุทธิพสิ ั ย
พฤติกรรม
คําทีบ่ งชีพฤติกรรม
1.ความรู ้ (knowledge) 1.จํา (remembering) จํา ระลึก หรื อเรี ยกคืน บอกความหมายหรื อ
ความรู ้ ที อยู่ ใ นความ นิยาม
ทรงจําได้
บอกบุคคล เหตุการณ์
สถานทีบอก
องค์ประกอบ
บอกหลักการ
2.ความเข้าใจ
2.เข้าใจ
สร้ า งความหมายจาก อธิบาย , ตีความ ,
(comprehension)
(understanding)
สิ งต่าง ๆ
ยกตัวอย่าง , จัดกลุ่ม ,
สรุ ปย่อ , อนุมานสร้าง
ข้อสรุ ป , ขยายความ ,
เปรี ยบเทียบ
3.การประยุกต์ใช้
3.ประยุกต์ใช้
ใช้ความคิดในเชิง
ใช้ , คํานวณ , สาธิต ,
(application)
(applying)
กระบวนการ
สร้าง , เสนอ , พัฒนา ,
(procedure) เกียวกับ วางแผนดําเนินการ
การปฏิบตั ิในการ
ดําเนินการ
4.การวิเคราะห์
4.วิเคราะห์
จําแนกมโนทัศน์หรื อ จําแนก , จัดกลุ่ม ,
(analysis)
(analyzing)
สิ งทีศึกษาออกเป็ น
จัดประเภท , บ่งชี
ส่ วน ๆ และพิจารณา คุณลักษณะ ,
ว่าแต่ละส่ วนสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบความ
กันอย่างไร
แตกต่างระหว่าง....
5.การสังเคราะห์
5.ประเมินค่า*
ตัดสิ นใจเชิงคุณค่า
ตัดสิ น , เปรี ยบเทียบ ,
(synthesis)
(evaluating)
เกียวกับสิ งทีศึกษาโดย วิพากษ์วจิ ารณ์
ใช้เกณฑ์หรื อ
มาตรฐานการคิด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

18
ตารางที 1 ทฤษฎีพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของ Anderson และ Krathwohl (2001) เปรี ยบเทียบกับ
ทฤษฎีดงเดิ
ั มของ Bloom (ต่อ)
พุทธิพิสัยตามแนวคิด
แนวคิดของ Anderson และ Krathwohl (2001)
ของ Bloom (1956)
พุทธิพสิ ั ย
พฤติกรรม
คําทีบ่ งชีพฤติกรรม
6.การประเมินค่า
6.สร้างสรรค์ใหม่*
นําความรู ้ ทักษะหรื อ ปรับเปลียน ,
(evaluation)
(creating)
แนวความคิดเกียวกับ ดัดแปลง , ผลิต ,
ข้อมูลต่าง ๆ มา
เขียน , ประดิษฐ์ ,
หลอมรวมเพื อสร้ า ง จัดทํา , สร้าง , เขียน
บทความ ,
เป็ นสิ งใหม่
วางโครงสร้าง , เขียน
โครงร่ าง ,
วางโครงการ ,
ออกแบบ , เรี ยบเรี ยง
ใหม่
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*เป็ นระดับขันพฤติ กรรมทีมีการเปลี ยนแปลง เนื องจากพฤติกรรมสร้ างสรรค์ใหม่นนั (creating)
Anderson และ Krathwohl เห็นว่าต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาหลายด้านและเป็ นระดับที
ยากทีสุ ด ซึ งจําเป็ นต้องประเมินค่า (evaluating) เพือเลื อกแนวทางหรื อข้อมูลก่อนนํามาสร้ างเป็ น
ความรู ้ใหม่ จึงเป็ นเหตุให้จดั ประเมินค่าอยูใ่ นระดับตํากว่าสร้างสรรค์ใหม่
การวัดและประเมินการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านพุทธิ พิสัยข้างต้น
ส่ วนใหญ่นิยมแบบทดสอบซึ งเป็ นวิธีประเมินตามแนวคิดดังเดิม หรื อการใช้คาํ ถามเพือการสนทนา
และอภิปรายในชันเรี ยนตามแนวคิดการประเมินตามสภาพจริ ง
คําถามตามระดับพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยจึงเป็ นสิ งทีมีความสําคัญมากในการจัดการเรี ยนรู ้ เพราะคําถามทีดี และ
เน้นการแสดงพฤติกรรมการคิดระดับสู งย่อมเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ยนพัฒนากระบวนการคิ ดของ
ตนเองหรื อทีเรี ยกว่า “คําถามพัฒนาการคิด” ซึ งจะส่ งเสริ มพัฒนาการของการเรี ยนรู ้
1.4.2 การวัดและประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตพิสัย
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็ นคุณลักษณะภายในของบุคคลทีเกียวข้องกับอารมณ์และ
ความรู ้สึก และภาวะภายในจิตใจ ซึ งได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม
เป็ นต้น การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย จึงเป็ นการวัดประเมินทางอ้อม ซึ งหลักการ
เบืองต้นในการวัดจิตพิสัยคือ ผูว้ ดั จะต้องวิเคราะห์คุณลักษณะจิตพิสัยนันเสี ยก่อนว่ามีองค์ประกอบ
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อะไรบ้าง และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดจึงจะสอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่าว Bloom และ
คณะ ได้แบ่งพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตพิสัยไว้ 5 ระดับ ดังนี
1. การรับรู ้ (receiving) คือ การตระหนักรู ้ในสิ งเร้า (ข้อมูลหรื อประสบการณ์)
ทีผ่านรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัส
2. การตอบสนอง (responding) คือ การยินยอมทีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองกับ
สิ งเร้า (ข้อมูลหรื อประสบการณ์)
3. การเห็นคุณค่า (valuing) คือ ความพึงพอใจจากการตอบสนองต่อสิ งเร้า คือ
เห็นคุณค่าของสิ งเร้าว่าทําให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
4. การจัดระบบ (organization) คือ การจัดโครงสร้างค่านิยมต่าง ๆ ให้รวมหรื อ
แยกหมวดกัน เป็ นลักษณะการจัดมโนทัศน์ของค่านิยม
5. การสร้างลักษณะนิสัย (characterization) คือ เมือมีหมวดหมู่ มโนทัศน์
ค่ า นิ ย มที ชัด เจนแล้ว ก็ จ ะยึด ถื อ และสร้ า งชุ ด พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มจนเกิ ด เป็ นส่ วนหนึ งของ
บุคลิกภาพและใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
การวัดประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ดา้ นจิตพิสัยในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
นัน อาจแบ่งเป็ นพฤติกรรมจิตพิสัยทีกําหนดไว้ในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย พฤติกรรมทีเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 และพฤติกรรมทีกําหนดเพิมเติมของสถานศึกษา ดังนี
1. พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตพิสัยในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย วิเคราะห์
จากมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 จําแนกตามสาระการเรี ยนรู ้ แสดงในตารางที 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ตารางที 2 พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตพิสัยในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย วิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชีวัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551
สาระการเรี ยนรู้
พฤติกรรม
1. การอ่าน
มีมารยาทในการอ่าน
นิสัยรักการอ่าน
2.การเขียน
มีมารยาทการเขียน
3.การฟัง การดู และการพูด
มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
4.หลักการใช้ภาษา
รักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติชาติ
5.วรรณคดีและวรรณกรรม
เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
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2. พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ดา้ นจิตพิสัยทีเป็ นแกนกลางของการพัฒนาคนไทยให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ ง
หลักสู ตรแกนกลาง ฯ ได้กาํ หนดไว้ 8 คุณลักษณะ ได้แก่ (1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ (2) ซื อสัตย์
สุ จริ ต (3) มีวนิ ยั (4) ใฝ่ เรี ยนรู ้ (5) อยูอ่ ย่างพอเพียง (6) มุ่งมันในการทํางาน (7) รักความเป็ นไทย
และ (8) มีจิตสาธารณะ
3. พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตพิสัยทีสถานศึกษาหรื อครู ผูส้ อนกําหนดขึนเพิมเติม
เพื อเสริ ม คุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ย น หรื อสร้ า งจุ ดเน้นในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอันเป็ นเอกลัก ษณ์ ของ
สถาบันนัน ๆ เช่ น ภาวะผูน้ าํ ความรั บผิดชอบ เป็ นสุ ภาพบุ รุษ รั กและเมตตาต่อเพือนมนุ ษย์
เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม เสี ยสละเพือส่ วนรวม ถือธรรมเนียมประเพณี ถือค่านิยมอาวุโส เป็ นต้น
1.4.3 การวัดและประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษพิสัย
ทักษพิสัย คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเกียวข้องกับการเคลื อนไหวกล้ามเนื อหรื อ
อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายทีทํางานประสานกับพฤติกรรมด้านสติปัญญาและอารมณ์ความรู ้สึก
ซึ งหากได้รับการปฏิบตั ิซาํ ๆ ก็จะก่อให้เกิ ดความชํานาญหรื อทีเรี ยกว่าเกิด “ ทักษะ ” ดังนัน
ลักษณะของทักษะจึงประกอบด้วย 1) ต้องมีการปฏิบตั ิงานเพือแสดงกระบวนการ 2) การปฏิบตั ิงาน
ต้องอาศัยกระบวนการของอวัยวะต่าง ๆ ทีสัมพันธ์กนั 3) มีการปฏิบตั ิซาบ่
ํ อยครัง และ 4) สามารถ
ปฏิบตั ิได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
ทักษะในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็ นทักษะทีสําคัญ ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน
ทักษะการฟังและการดู และทักษะการพูด แต่ละทักษะยังสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายทักษะย่อย
ตัวอย่างของทักษะหลักและทักษะย่อย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 แสดงในตารางที 3 ดังนี
ตารางที 3 ตัวอย่างทักษะหลักและทักษะย่อย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551
ทักษะหลัก*
ทักษะย่อย
1. ทักษะการอ่าน
1.1 ทักษะการอ่านออกเสี ยงและการอ่านทํานองเสนาะ
1.2 ทักษะการอ่านจับใจความ
1.3 ทักษะการอ่านวิเคราะห์
1.4 ทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
ฯลฯ
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ตารางที 3 ตัวอย่างทักษะหลักและทักษะย่อย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ต่อ)
ทักษะหลัก*
ทักษะย่อย
2. ทักษะการเขียน
2.1 ทักษะการคัดลายมือตัวบรรจง
2.2 ทักษะการเขียนสะกดคํา
2.3 ทักษะการเขียนความเรี ยงหรื อย่อหน้า
2.4 ทักษะการเขียนเรี ยงความ
2.5 ทักษะการเขียนย่อความ
2.6 ทักษะการเขียนจดหมายธุ รกิจและจดหมายส่ วนตัว
ฯลฯ
3. ทักษะการฟังและการดู
3.1 ทักษะการฟังและการดูเพือจับใจความ
3.2 ทักษะการประเมินเรื องทีฟังและดู
3.3 ทักษะการฟังและการดูอย่างมีวจิ ารณญาณ
ฯลฯ
4. ทักษะการพูด
4.1 ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น พูดวิจารณ์หรื อ
วิพากษ์
4.2 ทักษะการพูดรายงาน
4.3 ทักษะการพูดโน้มน้าวใจ
ฯลฯ
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* ทักษะการสื อสารดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กบั ทักษะการคิด เพราะการสื อสารเป็ น
กระบวนการคิดด้วยเช่นกัน ดังนันจึงกล่าวได้วา่ การพัฒนาทักษะการสื อสารย่อมเป็ นการพัฒนา
ทักษะการคิด
2. การเขียนเรียงความ
2.1 ความหมายของเรียงความ
นักวิชาการหลายท่านซึงเป็ นผูร้ ู ้และผูเ้ ชียวชาญทางภาษาได้ให้ความหมายของเรี ยงความไว้
ดังนี
ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534: 4) กล่าวว่า เรี ยงความ หมายถึง การแสดงความคิด ความรู ้สึก
ความเข้าใจของเราให้ผอู ้ ืนทราบ การแสดงออกดังกล่าวนีย่อมทําได้ดว้ ยการเขียนเป็ นตัวหนังสื อ
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ฐะปะนี ย ์ นาครทรรพ (2541: 34) กล่าวถึงเรี ยงความว่าเป็ นเรื องราวทีแต่งและเรี ยบเรี ยง
ขึนตามความนึกคิดและความรู ้ของผูแ้ ต่ง โดยมีการคิดโครงเรื องให้สอดคล้องกับชื อเรื อง แล้วนํา
ถ้อยคํามาประกอบเป็ นประโยคและเรี ยบเรี ยงเป็ นเนือความให้ต่อเนื องกันตามโครงเรื องทีคิดไว้
กรมวิชาการ (2544) กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความ คือ การสื อสารด้วยภาษาเขียนทีสามารถ
ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจในเรื องทีผูเ้ ขียนต้องการสื อสารอย่างต่อเนืองมีความสัมพันธ์กนั ตลอดทังเรื อง
อัมพร อังศรี พวง (2544: 236) กล่าวว่า การเรี ยงความเป็ นการเรี ยบเรี ยงประโยคให้เป็ น
เรื องราว โดยผู ้เ ขี ย นสอดแทรกความรู ้ ความคิ ด ประสบการณ์ อย่ า งเป็ นขันตอนตาม
ส่ วนประกอบของเรี ยงความ
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 65) กล่าวว่า เรี ยงความ คือ วิชาการเขียน การแต่งความทีเอาคํา
มาประกอบแต่งเป็ นเรื อง หรื อการแต่งหนังสื อทีใช้พูด หรื อเขียนกันเป็ นสามัญ ต่างกับลักษณะที
แต่งเป็ นร้อยกรอง โดยใช้ความเรี ยงเป็ นรู ปแบบในการเขียนหรื อการนําเสนอ
ฟองจันทร์ สุ ขยิง (2547) กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความเป็ นการถ่ายทอดความรู ้สึกความคิด
ออกมาในรู ปแบบของงานเขียน ผูเ้ ขียนต้องรู ้และเข้าใจองค์ประกอบและวิธีการเขียนเรี ยงความให้
ถูกต้อง
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2548: 209) กล่าวว่า เรี ยงความเป็ นงานเขียนชนิ ดหนึ งทีผูเ้ ขียนมี
จุดประสงค์จะถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ทรรศนะ ความรู ้สึก ความเข้าใจออกมาเป็ นเรื องราวด้วย
ถ้อยคําสํานวนทีเรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจนและท่วงทํานองการเขียนทีน่าอ่าน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2551: 24) กล่าวว่า เรี ยงความ หมายถึ ง
การนําคํามาแต่งเป็ นเรื อง เพือใช้เป็ นข้อเขียนที แสดงความคิด ความรู ้ ความรู ้ สึก ความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ ขียนถ่ายทอดสู่ ผอู ้ ่าน
จากความหมายของเรี ยงความทีกล่าวมาข้างต้น พอจะสรุ ปได้วา่ เรี ยงความ หมายถึง
การนําถ้อยคํามาเรี ยบเรี ยงให้เป็ นเรื องราวในรู ปแบบของงานเขียน เพือสะท้อนความรู ้ ความคิด
ความรู ้สึกของผูเ้ ขี ยน โดยใช้คาํ สํานวนภาษาทีถู กต้องเหมาะสมมาเรี ยบเรี ยงให้มีความต่อเนื อง
สัมพันธ์กนั ตลอดทังเรื อง ทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจในเรื องทีผูเ้ ขียนต้องการสื อสาร
2.2 องค์ ประกอบของเรียงความ
การเขียนเรี ยงความนับว่าเป็ นการใช้ภาษาให้ถูกต้องอย่างเคร่ งครัด ซึ งจําเป็ นต้องอาศัย
หลักการเขียนทีถูกต้อง จากการศึกษาองค์ประกอบของเรี ยงความ พบว่ามีนกั วิชาการได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของเรี ยงความไว้ดงั นี
ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534: 6-10) ได้กล่าวว่า การเขียนเรี ยงความจําเป็ นต้องอาศัย
หลักการเขียน ซึงมีองค์ประกอบดังนีคือ
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1. คํานํา คํานําทีดีตอ้ งเร้าความสนใจของผูอ้ ่าน คํานําจะต้องเป็ นความคิดใหม่ ความคิด
แปลก หรื อความคิดสนุก ต้องมีลกั ษณะนําหรื อเชิญให้ผอู ้ ่านอ่านเรื องของเราให้จบให้ได้ คํานําจึง
มีส่วนสําคัญในการเรี ยกร้ องความสนใจของผูอ้ ่านตังแต่เริ มต้นอ่านเรื อง และดึ งดู ดใจให้ติดตาม
เรื องไปโดยตลอด
การเขียนคํานําทีดีจึงควรมีลกั ษณะดังนี
1. การเขียนคํานําโดยยกคําพังเพยหรื อสุ ภาษิตทีเกียวข้องกับเนือเรื อง
2. การเขียนคํานําโดยการอธิ บายความหมายของเรื อง
3. การเขียนคํานําโดยขึนต้นด้วยคํากล่าวของบุคคลสําคัญ แต่ให้มีความสัมพันธ์
กับเรื องทีเขียน
4. การเขียนคํานําด้วยการเล่าเรื อง
5. การเขียนคํานําด้วยคําถามหรื อปั ญหาทีน่าสนใจ
6. การเขียนคํานําด้วยการอธิบายชือเรื อง
7. การเขียนคํานําด้วยการกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื องทีเขียน
8. การเขียนคํานําด้วยการกล่าวถึงความสําคัญของเรื องทีเขียน
สิ งสําคัญทีควรเลียงไม่ควรนํามาเขียนในคํานํา คือ
1. อย่าเอาประวัติศาสตร์ ทีรู ้จกั กันดีแล้วมาเป็ นคํานํา
2. อย่าอธิ บายฟุ้งซ่านโดยไม่มีจุดหมายของเรื อง
3. อย่าขึนคํานําด้วยคําบอกเล่าอันเกินควร
2. เนือเรื อง
การเขียนเรี ยงความให้มีสาระน่ าอ่านนันจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริ ง
รายละเอียด ความคิดเห็น ซึ งเราได้มาจากประสบการณ์ การสังเกต เนื อเรื องของเรี ยงความ
นอกจากจะให้ความรู ้แก่ผูอ้ ่านแล้ว ก็ตอ้ งให้ผูอ้ ่านสนใจและเพลิ ดเพลิ นด้วย ขณะเดี ยวกันต้อง
ระมัดระวังไม่ให้การเขียนออกนอกเรื อง ต้องพยายามเขียนให้เป็ นไปตามเค้าโครงเรื องทีตังไว้
หลักการเขียนเนือเรื องทีดีมีหลักการเขียน คือ
1. การเขียนเนือเรื อง เขียนตามลําดับเนือความของเรื อง เช่น การเขียนลําดับตาม
กาลเวลา การเขียนเล่าเรื องเหตุการณ์ การเขียนลําดับจากเรื องทีสําคัญน้อยไปสู่ เรื องทีสําคัญมาก
การเขียนลําดับจากเหตุและผล เป็ นต้น
2. การเขียนย่อหน้า ในเรี ยงความเรื องหนึ ง ๆ นัน มีย่อหน้าหลาย ๆ ย่อหน้า
ประกอบอยู่ในเรื องนัน ๆ การย่อหน้ามีความสําคัญมากในการเขียนเรี ยงความ กล่าวคือ ทําให้
รู ปทรงของเรี ยงความสวยงาม ทําให้ผูอ้ ่า นมี เวลาพักสายตาและสมอง คื อ อ่า นไม่ รู้สึก เหน็ ด
เหนื อยเร็ ว ทําให้ผูอ้ ่านมีโอกาสติดตามทีผูเ้ ขียนแสดงข้อความ โดยสรุ ป ย่อหน้าก็คือเรี ยงความ
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เรื องน้อย ๆ เรื องหนึงซึงประกอบขึนด้วยประโยคหลายประโยค ประโยคเหล่านันมีความสัมพันธ์
ประติดประต่อกัน ประโยคเหล่านันพูดถึงเรื องเดียว (One Subject) แล้วมุ่งแสดงให้ผอู ้ ่านทราบ
ความคิดข้อเดียว (One Idea)
3. การเขียนประโยคเนื อความ ประโยคเนื อความ (Topical Sentence) คือ
ประโยคทีอมความทัวไปของย่อหน้าทังย่อหน้าไว้หมด เช่ น ประโยคทีขึนต้นในย่อหน้าประโยค
แรก ส่ วนประโยคถัดไปเป็ นประโยคขยายความในประโยคแรก การวางประโยคเนือความอาจวาง
ไว้ต้น ประโยค ท้า ยประโยค หรื อวางทังต้น และท้า ยประโยค ขณะเดี ย วกัน ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ ของประโยคและย่อหน้าแต่ละย่อหน้าด้วย เช่ น ใช้คาํ ว่า “ด้วยเหตุ นี”
หรื อ
“ดังนัน” ในการขึนต้นย่อหน้าทีสองให้มีความสัมพันธ์กบั ย่อหน้าแรก เป็ นต้น
3. สรุ ป การเขียนบทสรุ ปอาจเป็ นการเขียนอย่างใดอย่างหนึง เช่น การฝากข้อคิดเห็น
การสรุ ปสาระสําคัญทีผูอ้ ่านควรทราบ การลงท้ายด้วยคําคมหรื อสุ ภาษิต การลงท้ายเพือเป็ นการ
ตอบคําถามในคํานํา การเขียนคําลงท้ายต้องทําให้ผอู ้ ่านเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความคิดใหม่
หรื อแนวแปลก อ่านแล้วเข้าใจเรื องราวทังหมด หรื ออ่านแล้วเกิดความประทับใจ บทสรุ ปหรื อ
คําลงท้ายดังกล่าวจึงจะนับว่าเป็ นคําลงท้ายทีดี
นพดล จันทร์เพ็ญ (2542: 93) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของเรี ยงความซึ งมีดว้ ยกัน 3
ส่ วนคือ คํานํา เนือเรื อง และสรุ ป ดังนี
1. คํานํา คือ ข้อความตอนเริ มเรื อง เป็ นการเขียนนําให้ผอู ้ ่านเกิดความสนใจเรื องนัน
และเขียนนําเข้าสู่ ประเด็นสําคัญ การเขียนคํานํานีอาจขึนต้นด้วยข้อคิด คําคม ภาษิต หรื อบทกลอน
ก็ได้ แต่ตอ้ งใช้ภาษาทีกระชับรัดกุม ในการขยายความนํานันด้วย
2. เนือเรื อง คือ สาระสําคัญของเรื องทีผูเ้ ขียนต้องแสดงความรู ้ หรื อความคิดอย่าง
กว้างขวางและสมบูรณ์ ตรงตามหัวข้อเรื องทีเขียน การเขียนส่ วนของเนื อเรื องนี ต้องแบ่งสัดส่ วน
ออกเป็ นย่อหน้าต่าง ๆ หลายย่อหน้า จะย่อเมือใดนัน ขึนอยู่กบั การดําเนิ นเรื องและขึนอยู่กบั ว่า
เราได้เปลียนหัวข้อทีจะพูดถึ งอีกหรื อยัง ถ้าเริ มเปลียนพูดถึงส่ วนอืน ๆ ก็ยอ่ หน้าได้และโดยปกติ
นัน ส่ วนเนื อเรื องนี ควรได้อ้างอุทาหรณ์ ต่าง ๆ มาประกอบ เป็ นเชิ งสาธกโวหาร หรื อเทศนา
โวหาร อุ ปมาโวหาร และอาจเสนอบทกลอนทีเกี ยวข้องมาประกอบด้วย ก็ จะทําให้ส่วนของ
เนือหามีคุณค่ามากขึน
3. สรุ ป เป็ นการทิงท้ายเรื องให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าผูเ้ ขียนต้องการอะไร โดยฝาก
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะไว้อย่างน่าทึง ในช่วงสรุ ปนีอาจทิงท้ายด้วยบทกลอน คําคม
หรื อภาษิตทีประทับใจด้วยก็จะยิงดีมาก
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กรมวิชาการ(2544) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของเรี ยงความ ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 3
ส่ วน คือ
1. คํานํา ( การเปิ ดเรื อง )
2. เนือเรื อง ( เนือความ )
3. สรุ ป ( ปิ ดเรื องหรื อบทลงท้าย )
คํานํา คือ การเปิ ดเรื อง เป็ นการเข้าสู่ เรื องทีจะเขียน เขียนให้น่าสนใจ เพราะเป็ นส่ วน
สําคัญ ทีจะชักนําให้ผูอ้ ่านติดตาม การเขียนอาจจะตังคําถาม สุ ภาษิต คําขวัญ หรื ออาจจะยกคํา
จํากัดความมาเขียนก็ได้ ต้องน่าอ่าน ไม่ยาวเกินไป ไม่เขียนออกนอกเรื อง
เนือเรื อง หรื อ เนือความ เป็ นใจความส่ วนใหญ่ของเรื อง ก่อนเขียนต้องวางโครงเรื อง
เรี ยงลําดับความก่อน - หลัง มีใจความสัมพันธ์กนั ในส่ วนเนื อความจะเป็ นส่ วนทียาวทีสุ ดของเนื อ
เรื องเนือหาต้องมีความเข้มข้นเต็มไปด้วยสาระ มีหลักฐานน่าเชื อถือ มีเหตุมีผลและมีขอ้ เท็จจริ งกับ
เนือเรื อง
สรุ ป เป็ นการปิ ดเรื อง เป็ นการเขียนทิงท้ายให้ผอู ้ ่านเกิดความประทับใจ บทลงท้ายควรใช้
ภาษาสัน ๆ กระชับ น่าอ่าน
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2548: 209-215) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเรี ยงความซึ งมี
ด้วยกัน 3 ส่ วน คือ คํานํา เนือเรื อง และสรุ ป ดังนี
1. คํานํา เป็ นส่ วนของเรี ยงความส่ วนแรกทีมีหน้าทีเปิ ดประเด็นเข้าสู่ เรื อง เป็ นการบอก
ให้ผอู ้ ่านทราบว่าผูเ้ ขียนจะเขียนเรื องอะไร เพือชักนําให้คนสนใจอ่านเนื อเรื องต่อไป คํานําเป็ น
ส่ วนทีสําคัญส่ วนหนึ งของเรี ยงความ เพราะเป็ นส่ วนช่ วยดึ งดู ดให้ผูอ้ ่านหันมาสนใจเรื องราวที
เขียน ผูอ้ ่านจะอ่านเรื องต่อไปหรื อไม่ก็อยูท่ ีคํานํานันเอง
2. เนือเรื อง เป็ นส่ วนทีสําคัญทีสุ ดของการเขียนเรี ยงความ เพราะเป็ นส่ วนทีเสนอความรู ้
ความคิ ด ความเข้า ใจ ทรรศนะ หรื อ ความรู ้ สึ ก ของผูเ้ ขี ย นให้แจ่ ม แจ้ง โดยอาจยกอุ ทาหรณ์
สุ ภาษิต และประสบการณ์ของผูเ้ ขียนมาสนับสนุนเรื องทีเขียนก็ได้
3. สรุ ป เป็ นส่ วนสุ ดท้ายของเรี ยงความทีผูเ้ ขียนจะเน้นความรู ้ ความคิดหลัก หรื อประเด็น
สําคัญของเรื องทีเขียนอีกครังหนึ ง การสรุ ปนับว่ามี ส่วนสําคัญเท่ากับคํานํา เพราะเป็ นส่ วนช่ วย
เสริ มให้เรี ยงความมีคุณค่าขึน การสรุ ปควรมีเนื อหาสอดคล้องกับคํานําและประเด็นของเรื อง
ย่อ หน้ า สรุ ป ไม่ ค วรยาวแต่ ใ ห้ มี ใ จความกระชับ ประทับ ใจผูอ้ ่ า น วิ ธี ก ารสรุ ป มี ห ลายวิ ธี
ผูเ้ ขียนอาจนําวิธีการเขียนคํานําบางวิธีมาใช้ในการสรุ ปได้ เช่น การสรุ ปด้วยคําถาม การสรุ ปด้วย
คําคม สุ ภาษิตและร้อยกรองหรื อสรุ ปด้วยข้อความทีให้แง่คิด เป็ นต้น
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของเรี ยงความ มี 3 ส่ วน ดังนี
1. คํานํา เป็ นส่ วนทีควรเขียนให้น่าสนใจและเร้าความสนใจผูอ้ ่าน เพือทีอยากจะติดตาม
อ่านเนื อเรื องต่อไป อาจเขียนคํานําด้วยการใช้คาํ ถาม คําคม สุ ภาษิต บทกลอนทีเกียวข้องกับ
เนือเรื องก็ได้
2. เนื อเรื อง เป็ นส่ วนทีสําคัญ เพราะเป็ นส่ วนทีนําเสนอข้อเท็จจริ ง ความรู ้ ความคิ ด
ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน ซึงควรเรี ยงลําดับเนื อเรื องตามโครงเรื องทีวางไว้ให้มีความสัมพันธ์กนั ตลอด
ทังเรื อง
3. สรุ ป เป็ นการเขียนปิ ดเรื องเพือให้ผอู ้ ่านได้เข้าใจประเด็นสําคัญของเรื องทีเขียน โดยอาจ
สรุ ปด้วยการใช้คาํ ถาม คําคม สุ ภาษิต บทกลอน ข้อความทีให้แง่คิดแก่ผอู ้ ่าน
2.3 หลักการเขียนเรียงความ
การทีจะพัฒนาทักษะการเขียนเรี ยงความให้สามารถสื อสารไปยังผูอ้ ่านได้อย่างถู กต้อง
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน จะต้องคํานึงถึงหลักการเขียนเรี ยงความ ซึงมีนกั วิชาการ
ได้กล่าวถึงไว้ดงั นี
กรมวิชาการ (2546: 224) ได้กล่าวถึงหลักการเขียนเรี ยงความไว้ดงั นี
1. ต้องตังจุดประสงค์ให้ชดั เจนว่าจะเขียนเรื องนัน ๆ ไปในแนวใด และกําหนดผูอ้ ่านเพือ
ใช้ถอ้ ยคํา เนือเรื องให้เหมาะแก่ผอู ้ ่าน
2. วางโครงเรื องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เพือกําหนดขอบเขตการเดิ นเรื องอย่างมี
เป้าหมาย จัดลําดับความคิด และจัดกระทําข้อมูลอย่างมีระบบ
3. เขียนโครงเรื อง ตามลําดับขันตอนอย่างต่อเนือง สอดคล้องตังแต่ตน้ จนจบ
4. เขียนเปิ ดเรื อง คํานํา ให้น่าติดตามแล้วจึงเข้าสู่ เนือเรื องทีได้ทงสาระ
ั
ความรู ้ ความคิด
และความรู ้สึกทีถ่ายทอดอย่างมีระบบ ขันสุ ดท้ายคือ สรุ ปเนือหาสําคัญ ฝากข้อคิด ข้อเสนอแนะ
ให้น่าติดตาม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2551: 30-31) ได้กล่าวถึงหลักในการเขียน
เรี ยงความทีสําคัญ ๆ มีดงั นี
1. เขียนตรงตามส่ วนประกอบของเรี ยงความ คือ มีส่วนนําเรื อง ส่ วนเนื อเรื องและส่ วน
ปิ ดเรื อง ย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุ ดท้ายเป็ นส่ วนนําเรื องและส่ วนปิ ดเรื อง
2. เขียนตรงตามโครงเรื องทีวางไว้ทุกประเด็น
3. เนื อเรื องทีวางไว้ตามโครงเรื องควรเขียนอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ และมีการลําดับ
ความทีต่อเนื องสอดคล้องกัน อ่านเข้าใจ ประเด็นความคิดหลักต้องแจ่มชัด อย่าเขียนออกนอก
เรื อง หรื อนอกประเด็นไม่ตรงตามโครงเรื องทีวางไว้
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4. การนําเสนอเรื อง นอกจากจะให้มีสาระน่าอ่านแล้ว ยังควรต้องเลื อกสรรข้อความที
เหมาะสมมากล่าว จะทําให้มีนาหนั
ํ กของถ้อยคําน่าเชื อถือ สามารถจูงใจให้ผอู ้ ่านเห็นคล้อยตาม
ถ้อยคําทีเลือกสรรไว้
5. มี ค วามคิ ด แปลกใหม่ ทัน สมัย น่ า สนใจ สอดแทรกในข้อ เขี ย นอย่า งเหมาะเจาะ
กลมกลืน นับเป็ นท่วงทํานองการเขียนเฉพาะตัวทีน่าสนใจ หรื อแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์
6. มีสํานวนการเขียนดี มีโวหาร คือ มีถอ้ ยคําที เรี ยบเรี ยงน่ าอ่าน มีการแสดงถ้อยคํา
ออกมาเป็ นข้อความทีเปรี ยบเทียบ
7. มีความงามในรู ปแบบ คือ หัวข้อกลางหน้ากระดาษ หัวข้อชิดขอบกระดาษ หัวข้อ
ย่อหน้า หัวข้อย่อย จะวางรู ปแบบได้สัดส่ วนเหมาะเจาะ สวยงาม อ่านง่าย ไม่สับสน ย่อหน้า
ใหม่ทุกครังเมือต้องเปลียนเรื องใหม่
8. เรี ยงความทีดีตอ้ งประกอบด้วย เอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ หลักการเขียนเรี ยงความทีสําคัญมีดงั นี
1. เขียนให้ครบองค์ประกอบของเรี ยงความ คือ คํานํา เนือเรื อง สรุ ป
2. เขียนเนื อเรื องตามโครงเรื องทีวางไว้ตามลําดับขันตอนให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั ตลอด
ทังเรื อง ไม่เขียนออกนอกประเด็นหรื อไม่ตรงตามโครงเรื องทีวางไว้
3. เขียนด้วยถ้อยคําทีเหมาะสมน่าอ่าน มีสาระ มีท่วงทํานองการเขียนทีสอดแทรกความคิด
เชิงสร้างสรรค์ สามารถจูงใจให้ผอู ้ ่านเห็นคล้อยตาม
2.4 ลักษณะของเรียงความทีดี
จากการศึกษาพบว่า มีนกั วิชาการได้ให้ทศั นะเกียวกับลักษณะของเรี ยงความทีดีไว้ดงั นี
ชัยนันท์ นันทพันธ์ (2534: 23-24) ได้กล่าวถึงลักษณะของเรี ยงความทีดีมีดงั นี
1. เขียนเรี ยงความถูกต้องตามรู ปแบบของเรี ยงความ คือ มีคาํ นํา เนือเรื อง สรุ ป
2. ความสมบูรณ์ถูกต้อง เนือหาสาระดี
3. เรี ยงลําดับดี อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษา
4. แจ่มแจ้งไม่ออกนอกเรื องหรื อนอกประเด็น
5. มีความคิดแปลกใหม่ ท่วงทํานองการเขียนดี มีการแสดงความคิดใหม่ ๆ เขียนหนังสื อ
แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของผูเ้ ขียนเอง และเป็ นอิสระในท่วงทํานองหรื อ Style ของตนเอง
6. สํานวนการเขียนดี ซึ งการเขียนเรี ยงความทีมีสํานวนดี ยอ่ มได้คะแนนดีกว่าผูท้ ีไม่รู้จกั
ใช้สํานวน คําว่า สํานวนตามพจนานุ กรมแล้วหมายถึ ง โวหาร ทํานองพูด ถ้อยคําทีเรี ยบเรี ยง
การแสดงถ้อยคําออกมาเป็ นข้อความพิเศษ มีการเปรี ยบเทียบ เปรี ยบเปรย เป็ นต้น
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7. การเรี ยงความงามในรู ปแบบคือ มียอ่ หน้าทุกครังเมือเปลียนเรื องใหม่ มีประโยคสําคัญ
ไว้ทีประโยคแรก ย่อหน้าทีสําคัญทีสุ ด คือ ย่อหน้าทีเป็ นคํานํา ต้องเขี ยนให้น่าสนใจ และย่อ
หน้าทีเป็ นคําลงท้าย ต้องเขียนให้ประทับใจและติดใจอยากอ่านอีก
8. รู ้จกั เลื อกสรรข้อความ การเสนอเรื อง มีเ นื อหาสาระน่ าอ่าน อะไรควรกล่ าวไว้ใน
เรี ยงความ และอะไรควรละเว้นไม่กล่าวถึง
9. เนือเรื องต้องสมบูรณ์ หมายถึง ความถู กต้องตามหลักวิชาการ เช่น กล่าวถึงศีล 5 ก็
ต้องกล่าวให้ครบทัง 5 ข้อ ถ้ากล่าวได้เพียง 3 ข้อ ก็แสดงว่าไม่สมบูรณ์
10. ท่วงทํานองการเขียนทีดี คือ การเขียนเป็ นตัวของตัวเอง กล้าแสดงความรู ้และความ
คิดเห็ นอย่างอิสระ ไม่ลอกไม่เลียนคนอืน ไม่อธิ บายเรื องทีผูอ้ ่านรู ้ อยูแ่ ล้ว ใช้ภาษาไทยบริ สุทธิ
ของเราให้มากทีสุ ด เช่น สํานวนโวหาร คําพังเพยและสุ ภาษิต
นพดล จันทร์เพ็ญ (2542: 93) ได้กล่าวถึงลักษณะของเรี ยงความทีดีไว้ดงั นี
1. เอกภาพ หมายถึง ใจความหรื อเรื องราวทีเป็ นอันหนึ งอันเดียวกันของเนื อเรื อง มีเหตุ
มีผลรับกัน ไม่พูดนอกเรื อง หรื อพูดเรื องอืน ๆ มากกว่าเรื องทีแท้จริ ง
2. สัมพันธภาพ ได้แก่ ใจความทีมีความต่อเนื องกัน สัมพันธ์กนั ในการเขียนเรี ยงความ
จะต้องลําดับเรื องให้ติดต่อกันไป ข้อความในย่อหน้าหนึง ๆ ต้องมีความหมายรับกัน รวมทังส่ วน
ของประโยคต่ า ง ๆ อี ก ด้วย เหมื อนกับ การตัดต่ อ ภาพยนตร์ ที ผูส้ ร้ า งจะต้องบรรจงกระทํา ให้
สัมพันธ์กนั นันเอง
3. สารัตถภาพ หมายถึง เนือหาสาระ การเขียนเรี ยงความต้องมีขอ้ มูลแห่ งความจริ งและ
ข้อมูลนันต้องมีสาระ สามารถสื อความหมายได้ชดั แจ้ง มีความสมบูรณ์แห่ งเนื อความ และเป็ น
ใจความสําคัญทีผูเ้ ขียนจะต้องกล่าวเน้นลงไปในเรี ยงความ
กรมวิชาการ (2544) ได้กล่าวถึง ลักษณะของเรี ยงความทีดี มีดงั นี
1. มีเอกภาพ หมายความว่า เนือหาจะต้องเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ไม่กล่าวนอกเรื อง
ขึนอยูก่ บั การวางโครงเรื อง
2. มีสัมพันธภาพ หมายความว่า เนือหาต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนืองกันตลอดทังเรื อง
เกิ ดจากการจัดลําดับความคิดและการวางโครงเรื องทีดี และเกิ ดจากการเรี ยบเรี ยงย่อหน้าอย่างมี
ระเบียบ
3. มีสารัตถภาพ หมายความว่า เรี ยงความแต่ละเรี ยงจะต้องมีสาระสมบูรณ์ตลอดทังเรื อง
ความสมบูรณ์ของเนือหาเกิดจากการวางโครงเรื องทีดี
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จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2548: 218) ได้กล่าวว่า เรี ยงความทีดีมิได้หมายความเพียง
เขียนให้ครบองค์ประกอบทังสามส่ วน ได้แก่ คํานํา เนือเรื อง และสรุ ป เท่านัน เรี ยงความทีดีตอ้ ง
มีลกั ษณะ 3 ประการ คือ ต้องมีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. มีเอกภาพ หมายความว่า เนือเรื องจะต้องมีเนือหาเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ไม่กล่าว
นอกเรื อง เรี ยงความจะมีเอกภาพหรื อไม่ขึนอยู่กบั การวางโครงเรื อง นอกจากนันย่อหน้าซึ งเป็ น
ส่ วนหนึงของเรี ยงความก็ตอ้ งมีเอกภาพด้วย นันคือ ประโยคขยายความจะต้องมีสาระทีสนับสนุน
และเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับประโยคใจความสําคัญ ฉะนัน เอกภาพของเรี ยงความจึงต้องเกิดขึน
แล้วตังแต่ในระดับย่อหน้า
2. มีสัมพันธภาพ หมายความว่า เนื อหาจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนืองกันตลอดทังเรื อง
ความสัมพันธ์ต่อเนืองของเนือหาเกิดจากการลําดับความคิด และการวางโครงเรื องทีดีและเกิดจาก
การเรี ย บเรี ย งย่อหน้าอย่า งมี ระเบี ย บ มี ล าํ ดับ รวมทังการลํา ดับประโยคอย่า งต่อเนื อง และมี
คําเชือมทีเหมาะสมถูกต้อง
3. มีสารัตถภาพ หมายความว่า เรี ยงความแต่ละเรื องจะต้องมีสาระทีสมบูรณ์ตลอด
ทังเรื อง ความสมบูรณ์ของเนือหาเกิดจากการวางโครงเรื องทีดี เรี ยงความจะมีเนื อหาสมบูรณ์ได้ก็
ต้องประกอบด้วยย่อหน้าที สมบูรณ์ นันคือ ต้องประกอบด้วยย่อหน้าทีมีประโยคใจความสําคัญ
เด่นชัดมีประโยคขยายทีเน้นเนือหาสําคัญของเรื องชัดเจน และมากกว่าความคิดอืน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2551: 28-29) ได้กล่ าวถึง ลักษณะของ
เรี ยงความทีดี มีดงั นี
1. ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจในเนือหาของเรื องทีจะเขียนเป็ นอย่างดี
2. ถ่ายทอดความรู ้สึก และความคิดเห็นของผูเ้ ขียนสู่ ผอู ้ ่าน
3. ใช้ถอ้ ยคํา สํานวนโวหารให้ถูกต้อง ชัดเจน น่าอ่าน ตรงตามลักษณะของภาษาเขียน
มีการลําดับความได้ดีไม่วกไปวนมา
4. วางรู ปแบบให้เหมาะทังส่ วนที เป็ นคํานํา ส่ วนที เป็ นเนื อเรื อง และส่ วนที เป็ นสรุ ป
ตลอดจนดําเนินเนือเรื องตรงตามโครงเรื องทีวางไว้อย่างกลมกลืน
5. มีท่วงทํานองการเขี ยนที ดี มี ความแจ่มแจ้งชัดเจนและถู กต้องในเนื อหาและวิธีการ
ถ่ายทอดข้อเขียน ควรแสดงออกทางความคิดที แหลมคมทันสมัย ตลอดจนแสดงความคิดเชิ ง
สร้างสรรค์ หรื อแปลกใหม่ทีน่าสนใจ
6. มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพในเนื อเรื อง คือมีเอกภาพ หมายถึ ง การมี
ความเป็ นอันหนึ งอันเดี ย วกัน มี จุดมุ่ง หมายสํา คัญประเด็นเดี ย วเป็ นหลัก ส่ วนสัม พันธภาพ
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แสดงถึงมีความสัมพันธ์ต่อเนืองกัน ลําดับความคิด ลําดับเรื องต่อเนืองกัน และสุ ดท้าย สารัตถภาพ
คือ เน้นใจความสําคัญของเรื องให้เด่นชัด
กล่าวโดยสรุ ป ลักษณะของเรี ยงความทีดี มีดงั นี
1. มีเอกภาพ
หมายถึง เนื อเรื องทีเขียนต้องเป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกัน ไม่ออกนอก
ประเด็น
2. มีสัมพันธภาพ หมายถึง เนื อเรื องต้องมีความสัมพันธ์กนั ตลอดทังเรื อง มีการลําดับ
ความคิด ลําดับเนือเรื องต่อเนืองกัน
3. มีสารัตถภาพ หมายถึง การเขียนเรี ยงความต้องมีเนือหาสาระทีถู กต้อง มีใจความ
สําคัญของเรื องทีเด่นชัด สื อความหมายได้ชดั เจน
2.5 ข้ อพึงระวัง/ข้ อบกพร่ องในการเขียนเรียงความ
เรี ยงความเป็ นงานเขียนทีผูเ้ ขียนต้องเลือกสรรถ้อยคําในการใช้ภาษาทีเหมาะสมกับเนื อหา
เพือถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และความรู ้สึกให้ผอู ้ ่านได้รับรู ้ดว้ ยการอ่าน ผูเ้ ขียนจึงต้องระมัดระวัง
การเขียนเป็ นอย่างมาก
กรมวิชาการ (2544) ได้กล่าวถึงข้อพึงระวังในการเขียนเรี ยงความ มีดงั นี
1. เขียนหนังสื อให้อ่านง่าย รักษาความสะอาด และเขียนตัวสะกดให้ถูกต้อง
2. ต้องย่อหน้าใหม่ทุกครังทีจะเริ มเขียนใจความใหม่ โดยจะต้องศึกษาเรื องเอกภาพที
กล่าวข้างต้นให้เข้าใจด้วย
3.ไม่ตอ้ งมีคาํ รับเช่น ครับ จ๊ะ ค่ะ หรื อเขียนแบบสนทนาปราศรัย เช่น คุณอ่านหนังสื อเล่มนี
ไหมคะ ชอบครับ สนุกดีมาก
4. อย่าเขียนแบบตอบคําถาม เช่น เขียนว่า 1 2 3 จะกลายเป็ นการตอบข้อสอบไปไม่ใช่
การเขียนเรี ยงความ
5. อย่าเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาํ เป็ น
6. อย่าเขียนข้อความลอย ๆ ต้องมีตวั อย่างอ้างอิงให้เป็ นหลักฐาน และถ้ามีสุภาษิตที
เกียวข้องกับเนือเรื องประกอบบ้างก็จะทําให้ได้คะแนนดี
7. ควรจดจําบทร้อยกรอง เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ทีไพเราะหรื อมีคติสอนใจเพือ
ใส่ ประกอบในการเขียนเรี ยงความ
8. อย่าใช้สาํ นวนต่างประเทศ เช่น ฉันจับรถไฟไปเชียงใหม่ “จับ” มาจากภาษาอังกฤษ
ควรเปลียนเป็ น “โดยสาร”
9. อย่าใช้สาํ นวนพูด เช่น เก่ง ต้องใช้วา่ ฉลาด
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10. ควรเขี ย นเรี ย งความให้ขนาดความยาวมากพอสมควร คื อประมาณที ไม่ ตากว่
ํ า2
หน้ากระดาษโดยต้องไม่เขียนเว้นบรรทัด
11. ต้องเขียนแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ขียนลงไปในเรี ยงความด้วย และต้องเป็ น
ความคิดเห็นทีเป็ นกลาง ไม่เอียงซ้ายหรื อเอียงขวาใดๆ ความคิดเห็นนีควรเป็ นการสร้างสรรค์
12. ก่อนลงมือเขียนต้องวางโครงเรื องให้เป็ นระเบียบเป็ นสัดส่ วนเสี ยก่อน
13. ต้องตัดสิ นใจให้แน่นอนว่าจะเขียนเรื องอะไร ไม่สองจิตสองใจ
ผจงวาด พูลแก้ว (2551: 29-30) ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในการเขียนเรี ยงความ มีดงั นี
1. ผูเ้ ขียนควรเลือกเรื องทีตนเองสนใจและมีความรู ้ หรื อค้นคว้าหาความรู ้ในเรื องนันมา
เป็ นอย่างดีก่อนทีจะลงมือเขียน
2. วางโครงเรื องและเขียนตามโครงเรื องทีวางไว้
3. ต้องย่อหน้า เมื อเริ มเขี ย นใจความใหม่ โดยที ใจความใหม่นันต้องมี เอกภาพและ
สัมพันธภาพกับย่อหน้าอืนด้วย ในการเขียนแต่ละย่อหน้าไม่ควรมีหมายเลขกํากับ
4. ไม่ใช้สาํ นวนภาษาต่างประเทศ หรื อเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทย
5. ผูเ้ ขียนสามารถแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวในเรี ยงความของตนเองได้ แต่ตอ้ งเป็ นความ
คิดเห็นทีเป็ นกลางและเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์
6. ไม่ใช้คาํ ขานรับ การเขียนแบบสนทนาและสํานวนภาษาพูด
7. ควรใช้คาํ ทีตรงตามความหมาย ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายได้ทนั ที
8. เขียนสะกดคําถูกต้อง อ่านง่าย และรักษาความสะอาด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2551: 44-45) ได้กล่าวถึงข้อบกพร่ องของ
การเขี ยนเรี ย งความ ที มัก พบเสมอในการเขี ย นเรี ย งความ ซึ งสมควรจะแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง มิ ใ ห้
บกพร่ องผิดพลาด มักเป็ นดังนี
1. การวางโครงเรื องไม่ดี ถ้าผูเ้ ขียนวางโครงเรื องไม่ดีพอ คือ จัดลําดับหัวข้อสําคัญ ๆ ไม่
เป็ นระเบียบ ขาดความคิดทีดีและกลมกลืนกัน ก็ยอ่ มทําให้การเขียนรายละเอียดเนื อเรื องไม่ดี
ตามไปด้วย
2. การจัดระเบียบความคิดบกพร่ อง เช่น ขาดประเด็นหลักของเรื องทีควรนําเสนอเป็ น
จุดสําคัญ ทําให้ประเด็นความคิดย่อย ๆ ทีมาสนับสนุนอาจสับสนไปด้วย
3. การขยายความในประเด็นสนับสนุ นไม่เกี ยวเนื องกัน คื อ การขยายความสําคัญของ
ประเด็นหลักนันไม่ชดั เจนดีพอ ไม่มีตวั อย่าง หรื ออุทาหรณ์มาสนับสนุ น ทําให้ขาดความสําคัญ
ด้านเหตุ ผลที น่ า เชื อถื อไป และถ้าการขยายความแต่ ละประเด็นไม่จดั ลําดับความเกี ยวเนื องให้
กลมกลืนกันแล้ว ยิงทําให้ใจความในเนือเรื องสับสน
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4. เนือหาไม่ต่อเนืองและไม่คงที หมายถึง เนื อหาข้อมูลทีค้นคว้านํามาประกอบเรื องราวที
จะเขียนต้องชัดเจน มิใช่ ตอนหนึ งใช้เนื อหาอย่างหนึ ง หลักฐานอย่างหนึ ง แต่พออี กตอนหนึ ง
เปลี ยนไปใช้เนื อหาอี ก อย่างหนึ ง หลักฐานอย่า งหนึ ง ทํา ให้ผูอ้ ่านเกิ ดความไม่ แน่ ใ จในเนื อหา
บางครังใช้คาํ สันธาน คําบุพบทผิดไปก็ทาํ ให้ความหมายในเนือหาเปลียนไปได้
5. หลักและการใช้ภาษาไทยบกพร่ อง เช่ น เขียนหนังสื อผิด เขียนตก ใช้คาํ ผิด เขียน
ประโยคไม่สมบูรณ์ ใช้ประโยคผิด อ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายทีถู กต้อง ใช้เครื องหมายต่าง ๆ
และเว้นวรรคตอนผิด เหล่านีทําให้เป็ นข้อบกพร่ องในการเขียนเรี ยงความทังสิ น
6. รู ปแบบของการวางย่อหน้า และหัวข้อทีใช้เขียนบกพร่ อง คือ การวางย่อหน้าแต่ละย่อ
หน้า ทังส่ วนทีเป็ นคํานํา ส่ วนเนื อเรื องทีมีหลาย ๆ ย่อหน้า และส่ วนท้ายคือสรุ ป ต้องวางย่อหน้า
ให้ตรงกัน หัวข้อทีนํามาเขียนต้องใช้หัวข้อรู ปแบบเดี ยวกันให้ชัดเจน หากปนเปกันจะสับสน
ไม่จาํ เป็ นก็ไม่ค วรมีตวั เลข ตัวอักษรเป็ นหัวข้อ นอกจากนันในเรื องของความสะอาด ความมี
ระเบียบ ความถูกต้องของการใช้ภาษาไม่ควรขูดลบขีดฆ่าทําให้สกปรก ไม่น่าอ่าน
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ข้อพึงระวัง/ข้อบกพร่ องในการเขียนเรี ยงความ มีดงั นี
1. ควรเขียนเรี ยงความตามโครงเรื องทีได้วางไว้ตามลําดับอย่างเป็ นระเบียบ
2. เมือเริ มเขียนใจความใหม่ ต้องย่อหน้าใหม่ทุกครัง โดยต้องให้เนื อเรื องแต่ละย่อหน้ามี
ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กนั
3. ผูเ้ ขียนควรเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เป็ นกลาง
4. ควรเขียนด้วยสํานวนภาษาทีถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช้สาํ นวนภาษาพูด หรื อภาษา
ต่างประเทศ ใช้ถอ้ ยคําทีชัดเจนตรงตามความหมาย ผูอ้ ่านอ่านแล้วเข้าใจความหมายได้ทนั ที
5. ควรเขียนสะกดคําให้ถูกต้อง อ่านง่าย สะอาด ใช้เครื องหมายต่าง ๆ และเว้นวรรค
ตอนให้ถูกต้อง
2.6 การวัดผลและประเมินผลการเขียนเรียงความ
การวัดผลและประเมินผลการเขียนเรี ยงความ สิ งสําคัญที สุ ดอยู่ที “ การตรวจผลงาน ”
พร้ อมการวิจารณ์ เสนอแนะ เพือให้ผูเ้ รี ยนได้นาํ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไข หาจุ ดบกพร่ องของตนเอง
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเขียนเรี ยงความไว้ดงั นี
ประสิ ทธิ กาพย์กลอน (2518: 10-13) ได้กล่าวถึงข้อทีควรพิจารณาเวลาตรวจแก้งานเขียน
และหลักการให้คะแนนดังนี
ในการพิจารณางานเขียนเรื องหนึง ๆ มีขอ้ ทีควรคํานึงหลายประการ เพราะงานเขียนแต่ละ
ชิ นย่อมมีองค์ประกอบหลายอย่าง เวลาตรวจให้คะแนนต้องพยายามดู ทุกแง่ทุกมุมเท่าทีจะทําได้
อย่าเจาะจงพิจารณาเรื องใดเรื องหนึ งเพียงเรื องเดี ยว เช่ น ดู เฉพาะการเขี ยนสะกดการั นต์ หรื อ
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ลายมือ ฯลฯ ถ้าเป็ นเช่นนันจะทําให้การตรวจขาดความยุติธรรมและเทียงตรง เพราะปกติการตรวจ
งานเขียนก็มีลกั ษณะเป็ นอัตนัย (subjective) อยู่แล้ว ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจคะแนนก็จะ
กระจัดกระจาย และไม่สามารถประเมินผลงานเขียนได้อย่างถูกต้อง
ข้อทีควรพิจารณาในการตรวจแก้งานเขียนแต่ละเรื อง
1. เนือเรื อง
1.1 แนวคิดหรื อแนวเรื อง
1.1.1 แปลก
1.1.2 ใหม่
1.1.3 ตรงจุดหมาย
1.1.4 ชวนติดตาม
1.1.5 ให้ความรู ้และความคิดดี
ฯลฯ
1.2 การจัดระเบียบความคิด
1.2.1 ไม่คิดออกนอกเรื อง (มีเอกภาพ)
1.2.2 ความคิดทุกตอนเกียวข้องกัน (มีสัมพันธภาพ)
1.2.3 รู ้จกั เน้นความคิดทีสําคัญ (มีสารัตถภาพ)
1.2.4 ลําดับความคิดไม่สับสน
1.2.5 มีความถูกต้อง
1.2.6 มีความสมบูรณ์
1.2.7 รู ้จกั เลือกเฟ้น
1.2.8 จัดความคิดเป็ นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
ฯลฯ
1.3 การอ้างเหตุผล
1.3.1 อ้างเหตุผลได้ถูกต้อง
1.3.2 เหตุกบั ผลสอดคล้องกัน
1.3.3 ไม่สรุ ปผิด
1.3.4 ไม่อา้ งทีมาผิด
1.3.5 ไม่อา้ งเหตุผลทีมีหลักฐานไม่เพียงพอ
1.3.6 ไม่อา้ งเหตุผลข้าง ๆ คู ๆ
ฯลฯ
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1.4 การขยายความ
1.5 ความแจ่มแจ้งชัดเจน
2. การใช้ภาษา
2.1 ระดับของภาษาใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะและลักษณะของเรื อง
2.1.1 ภาษาปาก
2.1.2 ภาษากึงแบบแผน
2.1.3 ภาษาแบบแผน
2.2 คํา
2.2.1 ใช้คาํ ได้ตรงความหมาย
2.2.2 ใช้คาํ ได้เหมาะกับข้อความ
2.2.3 ใช้คาํ ได้กระชับรัดกุม
2.2.4 ใช้คาํ ทีเข้าใจง่าย
2.2.5 รู ้จกั หลากคํา
2.2.6 ใช้คาํ ได้ถูกต้องตรงตามความนิยม และถูกระเบียบแบบแผน
2.2.7 ใช้คาํ สัน ๆ เกลียงเกลาสละสลวย
2.2.8 ห้ามใช้คาํ ต้องห้ามต่าง ๆ
ฯลฯ
2.3 ประโยค
2.3.1 เรี ยงลําดับคําได้เหมาะแก่ตาํ แหน่งและหน้าที
2.3.2 ใช้คาํ บุพบทและสันธานได้ถูกต้องและเหมาะแก่ขอ้ ความ
2.3.3 ผูกประโยคกระชับ
2.3.4 ผูกประโยคสันกะทัดรัดและแจ่มแจ้ง
2.3.5 ผูกประโยคได้มีเอกภาพและสัมพันธภาพ
2.3.6 ผูกประโยคได้สมดุลและมีนาหนั
ํ ก
2.3.7 ใช้คาํ ลักษณนามได้ถูกต้อง
2.3.8 ไม่ใช้สาํ นวนใหม่ ๆ หรื อแบบประโยคภาษาต่างประเทศ
2.3.9 ไม่ใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อยและคําต้องห้ามต่าง ๆ
2.4 การเขียนย่อหน้า
2.4.1 มีความคิดหลักเป็ นประโยคสําคัญ
2.4.2 มีความคิดสนับสนุนเป็ นประโยคขยาย
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2.4.3 การลําดับความและขยายความดี
2.4.4 มีเอกภาพในย่อหน้าเดียวกัน
2.4.5 มีสัมพันธภาพในระหว่างย่อหน้า
2.4.6 รู ้จกั ใช้คาํ และประโยคเน้นความสําคัญในย่อหน้า
ฯลฯ
2.5 การเว้นวรรคตอน
2.5.1 แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง
2.5.2 ใช้เครื องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง
2.5.3 แบ่งคําได้ถูกต้อง
2.6 การใช้สาํ นวนโวหาร คําพังเพยและสุ ภาษิตต่าง ๆ
2.6.1 ใช้ได้ถูกต้องตรงความหมาย
2.6.2 ใช้ได้เข้ากับเรื อง
2.6.3 ใช้ได้เหมาะกับกาลเทศะและมีความพอดี
2.6.4 ไม่ใช้จนฟันเฝื อ
ฯลฯ
3. รู ปแบบ ใช้พิจารณาเฉพาะการเขียนทีมีแผนแน่นอน ว่าทําได้ถูกรู ปแบบการเขียนชนิด
นัน ๆ หรื อไม่ ได้แก่
3.1 เรี ยงความ
3.2 บทความ
3.3 จดหมาย
3.4 ย่อความ
3.5 สุ นทรพจน์
3.6 บันทึกการประชุม
3.7 รายงานทางวิชาการ
ฯลฯ
4. กลไกประกอบการเขียนอืน ๆ
4.1 สะกดการันต์
4.2 ลายมือ
4.3 ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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หลักการให้คะแนน
ประสิ ทธิ กาพย์กลอน (2518: 12) ได้กล่าวถึง หลักการให้คะแนนการเขียนทีมีแบบแผน
หรื อรู ปแบบ ควรแบ่งให้คะแนน ดังนี
เนือเรื อง
40 %
การใช้ภาษา
40 %
รู ปแบบ
10 %
กลไกประกอบการเขียน 10 %
คณะกรรมการกลุ่มผลิตวิชาภาษาไทย (การเขียนสําหรับครู ) มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช (2539: 599) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การวิเคราะห์เรี ยงความดังนี
1. รู ปแบบเรี ยงความ เนืองจากเรี ยงความเป็ นรู ปแบบหนึงของงานเขียนประเภทสารคดี
ดังนัน การทีจะวิเคราะห์รูปแบบของเรี ยงความ ผูว้ เิ คราะห์ควรจะสามารถระบุได้วา่ เรี ยงความเรื อง
นี เป็ นเรี ยงความในเชิ งบรรยาย อธิ บ าย พรรณนา โน้ม น้าวใจ โต้แย้ง เป็ นต้น และควรดู
จุดประสงค์ในการเสนอความคิดด้วยว่า ผูเ้ ขียนมุ่งจะให้ความรู ้ ให้อารมณ์และความรู ้สึก ให้ความ
เข้าใจ หรื อสร้างความเชือถือ ดังนีเป็ นต้น
2. ความคิดในเรี ยงความ ผูว้ ิเ คราะห์ ตอ้ งพิจารณาเรี ยงความ ในแง่ทีว่า ได้สะท้อน
ความคิ ด ที เป็ นตัว ของตัว เองว่ า เป็ นความคิ ด ที เป็ นสิ งสร้ า งสรรค์ เป็ นความคิ ด ที สะท้อ น
ประสบการณ์ ทีเป็ นความจริ งเป็ นประโยชน์ก ับผูอ้ ่าน มี เหตุผล เป็ นไปได้ และมี ความชัดเจน
ความคิดนันแทรกด้วยอารมณ์หรื อมีความน่าสนใจดึงดูดใจให้ติดตามอ่าน เหมาะสมกับเรื อง ดังนี
เป็ นต้น
3. กลวิธีหรื อเทคนิ คในการเรี ยงความ ผูว้ ิเคราะห์ควรแยกได้ว่าวิธีการทีผูเ้ ขียนใช้นนั
เป็ นไปตามโครงเรื องทีวางไว้หรื อไม่ ผูเ้ ขียนใช้กลวิธีใดในการเสนอความคิด เช่น การอธิ บาย
กระบวนการ การให้คาํ จํากัดความ การเปรี ยบเทียบความเหมือนความต่าง การจัดกลุ่ม การบอก
เหตุและผล เป็ นต้น กลวิธีทีใช้น่าสนใจเหมาะกับความคิดและสาระของเรื องหรื อไม่
4. ภาษา เป็ นส่ วนสําคัญมากในการเขียนเรี ยงความ ผูว้ เิ คราะห์ควรพิจารณาในด้านการใช้
คํา กลุ่มคํา การเขียนประโยค จังหวะ นําเสี ยง ลีลาต่าง ๆ ในการใช้ภาษาของผูเ้ ขียนว่าเป็ นตัว
ของตัวเอง มีความเหมาะสม น่าอ่าน น่าติดตามหรื อไม่ เป็ นต้น
ชาตรี สําราญ (2544: 164-165) ได้กล่าวถึงการประเมินผลงานการเขียนของนักเรี ยนว่าดู
จากประเด็นต่อไปนีในเรื องการพัฒนาการเขียน ดังนี การเลือกสรรคํามาเขียน คําทีนํามาใช้เป็ นคํา
ง่าย ๆ ทีนักเรี ยนทุกคนใช้อยูใ่ นชีวิตประจําวันทุกวัน เป็ นคําทีอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งตีความ
เพือสร้างความเข้าใจแก่ผอู ้ ่านแล้วมองเห็ นภาพได้ชดั เจน นักเรี ยนสามารถเลือกสรรคําทีเร้าใจ
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ใช้ภาษาทีกระชับเรี ยบง่าย อ่านแล้วเข้าใจ มีความชัดเจนในภาษา กลวิธีการเขียน กลวิธีใน
การนําเสนอ มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบในการเขียน เขียนอย่างมีเป้ าหมาย ส่ งงานตรงเวลา
ความสะอาดเรี ยบร้อยของผลงาน
ถวัลย์ มาศจรัส (2545: 171-172) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการตัดสิ นการเขียน ไว้ดงั นี
1. ความชัดเจน ได้แก่ ความชัดเจนของภาษาเขียนทีมีความกระจ่าง ไม่คลุมเครื อ
2. ความกระชับของถ้อยคํา ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคําทีตรงกับความหมาย
3. คําทีมีอาํ นาจสามารถสะกดให้ผูอ้ ่านเกิ ดอารมณ์ ร่วมไปกับลี ลาการเขียนในแต่ละบท
แต่ละตอนได้อย่างต่อเนือง
4. มีแนวคิดใหม่ในท่วงทํานองการเขียนแต่ละครัง มีการถ่ายทอดความคิดแปลกใหม่ทีมี
คุณค่าอยูเ่ สมอ
5. มีความงดงามและสละสลวย คือ การเลือกใช้คาํ การใช้ประโยคทีเป็ นเอกภาพเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2551: 64-67) ได้กาํ หนดเกณฑ์การตรวจ
เรี ยงความดังนี
เกณฑ์ในการตรวจเรี ยงความ คะแนนเต็ม 20 คะแนน อาจพิจารณาเรื องต่าง ๆ ดังนี
1. องค์ประกอบ
องค์ประกอบ หมายถึง ความถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรี ยงความ ได้แก่ คํานํา
เนือเรื อง และสรุ ป คะแนนเต็ม 2 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน 0
ไม่มีเนือเรื อง
คะแนน 1
มีเนือเรื อง แต่ขาดองค์ประกอบอืน
คะแนน 2
มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ ชือเรื อง คํานํา เนือเรื อง สรุ ป
2. เนือหา
เนื อหา หมายถึง เนื อหาสาระสัมพันธ์กบั ชื อเรื องทีกําหนด มีประเด็นน่ าสนใจ
และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างชัดเจน คะแนนเต็ม 4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน 0
เนือหาสาระไม่สัมพันธ์กบั ชือเรื องทีกําหนด
คะแนน 1
เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องทีกําหนด
คะแนน 2
เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องทีกําหนด มีขอ้ มูลสนับสนุน
คะแนน 3
เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องทีกําหนด มีประเด็นน่าสนใจ
มีขอ้ มูลสนับสนุน
คะแนน 4
เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องทีกําหนด มีประเด็นน่าสนใจ
มีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างชัดเจน
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3. ความคิดเชิงสร้างสรรค์
ความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ หมายถึ ง การนําเสนอน่ า สนใจ สอดแทรกคติ ข ้อคิ ด
หรื อข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ มีแนวคิดทีแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม คะแนน
เต็ม 4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน 0
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
คะแนน 1
มีแนวคิดทีแปลกใหม่
คะแนน 2
มีแนวคิดทีแปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
คะแนน 3
การนําเสนอน่าสนใจ มีแนวคิดทีแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม
คะแนน 4
การนําเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติ ข้อคิดหรื อข้อเสนอแนะ
แนวทางปฏิบตั ิ มีแนวคิดทีแปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม
4. การใช้ภาษา
การใช้ภาษา หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้สํานวนโวหารหรื อ
คําประพันธ์ประกอบเหมาะสม สื อความหมายชัดเจน และการลําดับความไม่วกวน คะแนนเต็ม
4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
คะแนน 0
ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
คะแนน 1
ใช้ภาษาถูกต้อง
คะแนน 2
ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย สื อความหมายชัดเจน
คะแนน 3
ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย สื อความหมายชัดเจน
การลําดับความไม่วกวน
คะแนน 4
ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้สาํ นวนโวหาร หรื อคําประพันธ์
ประกอบเหมาะสม สื อความหมายชัดเจน การลําดับความ
ไม่วกวน
5. อักขรวิธี
อักขรวิธี หมายถึง สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื องหมายวรรคตอน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย คะแนนเต็ม 4 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน 0
สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื องหมายวรรคตอน
ผิดเกิน 13 แห่ง
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คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4

สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื องหมายวรรคตอน
ผิด 10-12 แห่ง
สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื องหมายวรรคตอน
ผิด 7-9 แห่ง
สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื องหมายวรรคตอน
ผิด 4-6 แห่ง
สะกดคํา ใช้อกั ษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื องหมายวรรคตอน
ผิด 1-3 แห่ง
การนับคําผิด ถ้าผิดซําคําเดียวกันให้นบั เป็ น 1 แห่ง
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หมายเหตุ
6. ความสะอาด
ความสะอาด หมายถึ ง ลักษณะโดยทัวไปของชิ นงานโดยภาพรวม ตัวอักษร
อ่านง่าย สะอาด และเป็ นระเบียบ คะแนนเต็ม 2 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
คะแนน 0
ตัวอักษรอ่านยากหรื อสกปรก
คะแนน 1
ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาด ขาดความเป็ นระเบียบ
คะแนน 2
ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาด เป็ นระเบียบ

40
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, คณะครุ ศาสตร์ (2553: 443) ได้กาํ หนดเกณฑ์ก ารประเมิ น
การเขียนเรี ยงความ ดังนี
ตารางที 4 เกณฑ์การประเมินการเขียนเรี ยงความ
ระดับคุณภาพของผลงานหรื อการปฏิบัติ
องค์ ประกอบ
1
2
3
4
ทีประเมิน
ต้ องปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก
องค์ประกอบ
เรี ยงความมี
เรี ยงความมี
เรี ยงความมี
เรี ยงความมี
ของเรี ยงความ องค์ประกอบไม่ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
(คํานํา เนือเรื อง ครบ หรื อไม่
ครบถ้วน
ครบถ้วน และใช้ ครบถ้วน และใช้
สรุ ป)
สามารถจําแนก
กลวิธีการเขียนใน กลวิธีการเขียนใน
องค์ประกอบได้
แต่ละ
แต่ละ
ชัดเจน
องค์ประกอบทีทํา องค์ประกอบ
ให้เกิดความ
ทีทําให้เกิดความ
น่าสนใจ
น่าสนใจอย่างยิง
การเรี ยบเรี ยง
ย่อหน้าไม่มี
ทุกย่อหน้ามี
ทุกย่อหน้ามี
ทุกย่อหน้ามี
ย่อหน้า
ประโยคใจความ ประโยคใจความ ประโยคใจความ ประโยคใจความ
สําคัญ และยังขาด สําคัญแต่ยงั ไม่
สําคัญ และมีการ สําคัญชัดเจน
รายละเอียด
สามารถขยาย
ขยายรายละเอียด และมีการขยาย
สนับสนุน
รายละเอียดหรื อ ทีสนับสนุน
รายละเอียดที
ยกเหตุผล
ประโยคใจความ สนับสนุน
สนับสนุนได้
สําคัญ
ประโยคใจความ
เพียงพอ
สําคัญอย่าง
ชัดเจน และ
สมเหตุสมผล
สํานวนภาษา
ใช้สาํ นวนภาษาที ใช้สาํ นวน
ใช้สาํ นวนภาษา ใช้สาํ นวนภาษา
ไม่เป็ นภาษา
ภาษาระดับกึง
มาตรฐาน เป็ น มาตรฐาน เป็ น
มาตรฐาน เช่น ทางการ
ภาษาระดับ
ภาษาระดับ
ภาษาระดับ
ทางการและร้อย ทางการ ร้อยเรี ยง
กันเอง
เรี ยงประโยคได้ ประโยคได้อย่าง
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ตารางที 4 เกณฑ์การประเมินการเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
ระดับคุณภาพของผลงานหรื อการปฏิบัติ
องค์ ประกอบ
1
2
3
ทีประเมิน
ต้ องปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ภาษาระดับ
อย่างราบรื น
สนทนา การร้อย
เรี ยงประโยคไม่
ราบรื น

4
ดีมาก
ราบรื น
เลือกสรรถ้อยคํา
มาใช้อย่าง
ไพเราะเหมาะสม
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สการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2,าง2553 ได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมิน

การเขียนเรี ยงความ ดังนี
ตารางที 5 เกณฑ์การประเมินการเขียนเรี ยงความ
คุณภาพ
คุณลักษณะ
ระดับ 4 - ตังชือเรื องได้น่าสนใจ สอดคล้องกับภาพและเนือเรื อง เขียนเรื องได้สอดคล้องกับ
ภาพ การดําเนินเรื องไม่สับสนวกวน ให้ขอ้ คิดทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านในเชิง
สร้างสรรค์ ใช้สาํ นวนถ้อยคําภาษาได้อย่างสละสลวยกลมกลืนกับเนือเรื อง สื อ
ความหมายได้ชดั เจนตัวหนังสื ออ่านง่าย เขียนสะกดคําถูกต้อง และสะอาด
เรี ยบร้อย
ระดับ 3 - ตังชือเรื องได้น่าสนใจ สอดคล้องกับภาพและเนือเรื อง เขียนเรื องได้สอดคล้องกับ
ภาพ การดําเนินเรื องยังสับสนวกวนเป็ นบางตอน ให้ขอ้ คิดทีเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ่านในเชิงสร้างสรรค์ ใช้สาํ นวนถ้อยคําภาษาได้อย่างสละสลวย สื อความหมาย
ได้ชดั เจน ตัวหนังสื ออ่านง่าย และเขียนสะกดคําผิดไม่เกิน 3 คํา
ระดับ 2 - ตังชือเรื องได้สอดคล้องกับภาพและเนือเรื อง เขียนเรื องได้สอดคล้องกับภาพ
การดําเนินเรื องยังสับสนวกวนเป็ นบางตอน ให้ขอ้ คิดทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านบ้าง
แต่ยงั ไม่ชดั เจน สํานวนถ้อยคําภาษายังไม่ค่อยสละสลวย สื อความหมายไม่ชดั เจน
ตัวหนังสื ออ่านค่อนข้างยาก เขียนสะกดคําผิดไม่เกิน 6 คํา
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ตารางที 5 เกณฑ์การประเมินการเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
คุณภาพ
คุณลักษณะ
ระดับ 1 - ตังชือเรื องไม่สอดคล้องกับภาพและเนือเรื องหรื อสอดคล้องเพียงอย่างใดอย่างหนึง
เขียนเรื องได้สอดคล้องกับภาพ การดําเนินเรื องสับสนวกวนไม่ต่อเนือง ไม่แสดง
ข้อคิดทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน สํานวนถ้อยคําภาษาไม่ถูกต้อง สื อความหมายไม่
ชัดเจน ตัวหนังสื ออ่านค่อนข้างยาก เขียนสะกดคําผิดเกิน 6 คํา
ระดับ 0 - ไม่เขียนเรื อง หรื อเขียนแต่ไม่เป็ นเรื องราว หรื อเขียนเป็ นตัวหนังสื อ แต่อ่าน
ไม่ออก
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การตรวจให้คะแนนงานเขี
ส ยนของนักเรี ยนนัน จําาเป็งนอย่างยิงทีครู จะต้องมีหลักเกณฑ์

การตรวจทีแน่นอน ครอบคลุมเนื อหาทีต้องการวัด ไม่วา่ จะเป็ นกลไกภาษา คําศัพท์ ไวยากรณ์
หรื อรู ป แบบของงานเขี ย น ซึ งในแต่ล ะองค์ประกอบนันต้องมี เกณฑ์ก ารพิ จารณาที ครอบคลุ ม
เทียงตรง เพือไม่ให้เกิดความลําเอียง หรื อคลาดเคลือนในการให้คะแนน นอกจากนี ในการตรวจ
งานเขี ย นนันครู ควรเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้รับ รู ้ ข ้อบกพร่ องในงานเขี ย นของตนเอง เพือนํา
ข้อบกพร่ องนันไปปรับปรุ งงานเขียนครังต่อไป
เกณฑ์การประเมินและการตรวจให้คะแนน
การเขี ย นเรี ย งความของนัก วิช าการและผู ้เ ชี ยวชาญแต่ ล ะท่ า นนันมี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไป
ซึ งการจะนํามาใช้ในการตรวจงานเขียนนัน ผูส้ อนจะต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมกับระดับชันของนักเรี ยน (แสงระวี ประจวบวัน, 2553: 35)
สรุ ปได้ว่า การวัดผลและประเมินผลการเขี ยนเรี ยงความ ควรวัดและประเมิน โดยใช้
หลักเกณฑ์พิจารณาหลาย ๆ ด้าน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมิน ไม่ควรพิจารณาแค่
ด้านใดด้านหนึง เพราะจะทําให้การตรวจงานขาดความยุติธรรม ไม่เทียงตรง และควรใช้เกณฑ์
การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริ ง หรื อทีเรี ยกว่า “รู บริ ค” ซึ งกําหนดองค์ประกอบ
การประเมินและคําอธิ บายระดับคุณภาพ ทีสามารถประเมิน ระดับการปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยนได้อย่าง
ชัดเจน ทําให้การตรวจงานเขียนเรี ยงความมีความถูกต้อง ยุติธรรมเทียงตรง โดยองค์ประกอบ
การประเมินการเขียนเรี ยงความในแต่ละองค์ประกอบนันจะต้องมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน จึงจะ
ทําให้การประเมินผลงานการเขียนเรี ยงความสําเร็ จลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ องค์ประกอบของเกณฑ์การให้ค ะแนนการเขียน
เรี ย งความแบบรู บ ริ ค โดยกํา หนดองค์ ป ระกอบการประเมิ น และคํา อธิ บ ายระดับ คุ ณ ภาพ
แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ระดับคะแนน ดังนี
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ตารางที 6 การสังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการเขียนเรี ยงความ
ระดับคุณภาพของผลงานหรื อการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบ
1
2
3
4
ทีประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก
1.องค์ประกอบ -เรี ยงความมี
-เรี ยงความมี
-เรี ยงความมี
-เรี ยงความมี
ของเรี ยงความ
องค์ประกอบไม่ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
(คํานํา เนือเรื อง ครบ หรื อไม่
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน
สรุ ป)
สามารถจําแนก -แต่ละ
-แต่ละ
-แต่ละ
องค์ประกอบได้ องค์ประกอบไม่ องค์ประกอบมี องค์ประกอบมี
ชัดเจน
สอดคล้อง
ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั
สัมพันธ์กนั
สัมพันธ์กนั
-แต่ละ
องค์ประกอบใช้
กลวิธีการเขียนที
ทําให้เกิดความ
น่าสนใจ
2.การจัดลําดับ
-เนือหาสาระไม่ -เนื อหาสาระ
-เนื อหาสาระ
-เนื อหาสาระ
สัมพันธ์กบั ชือ
เนือเรื อง
สัมพันธ์กบั ชือ
สัมพันธ์กบั ชือ
สัมพันธ์กบั ชือ
เรื องทีกําหนด
เรื องทีกําหนด
เรื องทีกําหนด
เรื องทีกําหนด
-การดําเนินเรื อง -การดําเนินเรื อง -การดําเนินเรื อง
ไม่สับสนวกวน ไม่สับสนวกวน
สับสนวกวน
-ให้ขอ้ คิดทีเป็ น
ไม่ต่อเนือง
ประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ่าน
3.การใช้สาํ นวน -ใช้สาํ นวนภาษา -ใช้สาํ นวนภาษา -ใช้สาํ นวนภาษา -ใช้สาํ นวนภาษา
ภาษา
ไม่เหมาะสม
ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องและสละ
เช่น ใช้ภาษา
-สื อความหมาย -สื อความหมาย สลวย กลมกลืน
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
ระดับสนทนา
กับเนือเรื อง
-สื อความหมาย
-สื อความหมาย
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
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ตารางที 6 การสังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินการเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
ระดับคุณภาพของผลงานหรื อการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบ
1
2
3
4
ทีประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก
-ร้อยเรี ยง
-ร้อยเรี ยง
-ร้อยเรี ยง
-ร้อยเรี ยง
ประโยคไม่
ประโยคไม่
ประโยคได้อย่าง ประโยคได้อย่าง
ราบรื น
ราบรื น
ราบรื น
ราบรื น
4.อักขรวิธี
-สะกดคําผิดเกิน -สะกดคําผิด
-สะกดคําผิด
-สะกดคําได้
10 แห่ง
6-10 แห่ง
1-5 แห่ง
ถูกต้องทุกคํา
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ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, คู่มือการเรี ยนการสอนภาษาไทย คิดและเขียน
เชิงสร้ างสรรค์ : เรียงความ ย่อความ และสรุ ปความ ช่ วงชันที 2 - ช่ วงชั นที 4 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค., 2551), 64-67.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุ
ศาสตร์ , ชุ ดฝึ กอบรม ภาษาไทยและบูรณาการระดับ ประถมศึ กษา (กรุ งเทพฯ: โรงพิ ม พ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553), 443.; สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2,
เกณฑ์ การวัดผลและประเมินผล [ซี ดีรอม] (ราชบุรี: กลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา, 2553).
โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การตัดสิ นระดับคุณภาพจากคะแนนการเขียนเรี ยงความ
มีรายละเอียดดังนี
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับควรปรับปรุ ง
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับผ่าน
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับดี
ค่าเฉลีย 3.50 – 4.00 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับดีมาก
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3. สื อสั งคมออนไลน์
3.1 ความหมายของสื อสั งคมออนไลน์
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของสื อสังคมออนไลน์วา่ สื อสังคม
ออนไลน์ คือ สื อทีผูส้ ่ งสารแบ่งปั นสาร ซึ งอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร หรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง ซึ งสามารถ
แบ่งสื อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ทีใช้กนั บ่อย ๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์
และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
และการแบ่งปั นสื อทางออนไลน์ (Media Sharing)
จุลมณี สุ ระโยธิ น (2554: 95) ได้สรุ ปว่าสื อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื อเทคโนโลยีเว็บที
ช่ วยให้ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตสามารถสื อสารโต้ตอบหรื อมีปฏิ สัมพันธ์กนั ได้แบบ 2 ทาง
โดยที ผูใ้ ช้ง านสามารถมี ส่ วนร่ ว มในการสร้ า งเนื อหา ที มุ่ งประโยชน์ ใ นด้า นการสร้ า งชุ ม ชน
ออนไลน์ การแลกเปลียนและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน
เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2554: 78-79) ได้สรุ ปความหมายของสื อสังคมออนไลน์วา่ หมายถึง
เครื องมือของการติดต่อสื อสารทางสังคมออนไลน์ทีเป็ นช่ องทางการสื อสารผ่านเว็บไซต์ และ
โปรแกรมประยุกต์บนสื อใด ๆ ทีมีการเชื อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ซึ งผูใ้ ช้สามารถสื อสารเนื อหา และ
สามารถติดต่อออนไลน์ถึงกันแบบสองทางได้อย่างง่ายดาย หรื อเป็ นเครื องมือทีอย่างน้อยต้องอยู่ 2
ใน 3 ของเงือนไขดังต่อไปนี 1) ให้ผคู ้ นติดต่อสื อสารกัน ทํางานร่ วมกัน และสร้างชุมชนออนไลน์
2) สามารถจัดส่ งข้อมูลและสารสนเทศ แลกเปลียน นําไปใช้อีกหรื อสร้างและเรี ยบเรี ยงใหม่ หรื อ
สะดวกในการเผยแพร่ และแบ่งปั น 3) ทําให้ผูค้ นเกิดการเรี ยนรู ้และได้รับประโยชน์จากความรู ้หรื อ
การปฏิบตั ิของกันและกัน
ณัฐพล บัวอุไร (2555: 41) ให้ความหมายของสื อสังคมออนไลน์วา่ สื อสังคมออนไลน์
หมายถึง สื อทีทุกคนบนระบบเครื อข่ายสามารถติดต่อสื อสารระหว่างกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
สามารถใช้เป็ นสื อในการเผยแพร่ ผลงานของตนเองสู่ สังคมออนไลน์ในกลุ่ มคนทีมีความสนใจ
ตรงกันได้
สุ รศักดิ ปาเฮ (2556: 2) กล่าวว่า สื อสังคมออนไลน์ เป็ นสื อประเภทสื อใหม่ทีมีพฒั นาการ
รุ ดหน้าก้าวไกลภายใต้อิทธิ พลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยุค Web 2.0 และส่ งผลกระทบต่อสังคม
มนุษย์ในทุกด้าน
Kaplan and Haenlein (2010) ได้กล่าวว่าสื อสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มของรู ปแบบการใช้
ต่าง ๆ ทีอยู่บนอินเทอร์ เน็ตซึ งสามารถสร้ างขึนบนฐานของเทคโนโลยีและความนึ กคิดของ Web
2.0 และยอมให้มีการแลกเปลียน สร้างรู ปแบบต่าง ๆ จากผูใ้ ช้นนเอง
ั
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Joosten (2012: 6)ได้กล่ าวว่าสื อสังคมออนไลน์ เป็ นสื อทีทุก ๆ คน หรื อแต่ละบุ คคล
สามารถทีจะแลกเปลียนประสบการณ์ได้ในทุกสิ งทุกอย่าง ทุกสถานทีและทุกเวลาทีจะสามารถ
สื อสารถึงกันได้ (Everybody and anybody can share anything anywhere anytime)
สรุ ปความหมายของสื อสังคมออนไลน์ได้วา่ หมายถึง สื อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที
ผูส้ ่ งสารมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับสาร ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยทุกคนสามารถสร้างข้อมูล
เผยแพร่ ผลงาน แบ่งปันข้อมูลและแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันได้ทุกสถานที ทุกเวลา
3.2 ประเภทของสื อสั งคมออนไลน์
ในปั จจุ บนั สื อสังคมออนไลน์ มี ก ารพัฒนาและเปลี ยนแปลงไปตามความก้าวหน้า ของ
เทคโนโลยีเ พื อตอบสนองการใช้ง านที ง่ า ยและสะดวกยิงขึ น ซึ งอาจแบ่ ง ได้ต ามชนิ ด ของ
เครื องมือหรื อลักษณะการใช้งานดังนี (Brogan, 2010; Jue et al., 2010; Safko and Brake, 2009,
อ้างถึงใน พรพจน์ เวียงสุ รินทร์, 2554: 17-20)
1. ประเภททีมีการตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Publish) ได้แก่
บล็อก (Blog) เป็ นสิ งพิมพ์ส่วนบุ คคลที สร้างขึ นมาเพือให้ทุกคนได้เข้ามาดู และเชิ ญ
ชวนให้ผูอ้ ืนได้แสดงความคิดเห็น โดยทีผูเ้ ขียนอาจมีการตังหัวข้อทีน่ าสนใจเป็ นพิเศษ หรื ออาจ
เป็ นหัวข้อทีต้องการให้คนอืนได้เข้ามาเรี ยนรู ้ อย่างเช่ น งานอดิเรก กีฬา ชี วิตครอบครัว เป็ นต้น
ผูอ้ ่านเองก็สามารถเข้ามาให้คะแนนในหัวข้อนัน ๆ หรื ออาจจะเข้ามาขยายความเพิมเติมในความ
คิดเห็นของผูส้ ร้างบล็อกหรื ออาจเข้ามาชืนชมหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ก็ได้
วิกิ (Wiki) เป็ นเว็บ ไซต์ที ให้คนเข้า มาร่ วมมื อกันในการสร้ างงานหรื อโครงการใด ๆ
โดยการเพิมเติมหรื อปรับแต่งเนือหาของเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยทัวไปจะนําวิกิไปใช้วางแผน
งาน การระดมสมองในทีมงาน การวิจยั หรื อสร้างความคิดต่าง ๆ นอกจากนัน เครื องมือทีอยูใ่ น
ลักษณะเดียวกันกับวิกิ และเป็ นทีรู ้จกั กันโดยทัวไป ก็คือ วิกิพีเดี ย (Wikipedia) เป็ นเว็บไซต์ทีคน
ทัวโลกสามารถเข้าไปรวบรวม และพัฒนาเนื อหาทางการศึกษาทีเป็ นประโยชน์ในพืนทีสาธารณะ
ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถกระจายข้อมูลเหล่านันได้ทวโลกอย่
ั
างมีประสิ ทธิ ภาพ
บอร์ ดแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum) เป็ นพืนทีทีคําถามต่าง ๆ จะได้รับการติด
ประกาศไว้บนเว็บไซต์หรื อชุ มชนออนไลน์ เฉพาะเจาะจง ทังนี ก็เพือให้มีการตอบ และแสดง
ความคิดเห็นในคําถามหรื อข้อสงสัยเหล่านัน
2. ประเภทเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ น
เว็บ ไซต์ที อนุ ญ าตให้ ค นทัวไปสามารถเข้า มาแลกเปลี ยนข้อ มู ล ข่ า วสาร ข้อ มู ล ส่ ว นตัว และ
การค้นหาคนอื น ๆ เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ที จะให้ ข ้อ มู ล รั บ ข้อ มู ล หรื อการรวมตัวกัน เพื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทีเป็ นประโยชน์ ตัวอย่างของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
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Facebook เป็ นพืนทีทีจัดให้ผูใ้ ช้สามารถติดต่อเพือน ครอบครัว เพือนร่ วมงานและคน
ทีรู ้จกั ผ่านกลุ่มเครื อข่ายทีหลากหลายได้อย่างรวดเร็ ว Facebook สนับสนุนให้มีการสื อสารภายใน
เครื อข่ายทีมีความหลากหลายผ่านพืนทีทีใช้ร่วมกัน ซึ งสามารถปรับเปลียนได้ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้
LinkedIn เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายชุ มชนมืออาชี พ (Professional Social Networking Site)
ที รวบรวมของคนวัย ทํา งานไม่ ว่ า จะประกอบอาชี พ ใดก็ ส ามารถพบปะกัน เพื อแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อมูลต่าง ๆ แม้กระทังการเสนองานใหม่
3. ประเภทเว็บไซต์แบ่งปั นรู ปภาพ (Photo) เป็ นเว็บไซต์ทีช่ วยให้สามารถจัดประเภท
จัดการและแบ่งปั นรู ปภาพกับเพือนร่ วมงาน หรื อลู กค้าในเครื อข่ายได้ผ่านการอัพโหลดรู ปภาพ
ตกแต่ง แก้ไขตามวัตถุ ป ระสงค์ก ารใช้งาน ในบางกรณี มี ก ารใช้เพื อวัตถุ ประสงค์ทีไม่ ได้เป็ น
ทางการในการแบ่ง ปั นประสบการณ์ ผ่านรู ป ภาพให้ก ับ สมาชิ กในชุ ม ชน ซึ งข้อดี ของเว็บ ไซต์
รู ปภาพนี ช่ วยทํา ให้ขอ้ ความหรื อเนื อหาโดยทัวไปมี ความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมากขึ น ตัวอย่า ง
เว็บไซต์แบ่งปันรู ปภาพทีได้รับความนิยม เช่น Flickr , Photobucket , Picasa , Slide เป็ นต้น
4. ประเภทเว็บไซต์ไฟล์เสี ยง (Audio) เป็ นเว็บ ไซต์ทีเอือให้คนทัวไปสามารถอัพโหลด
ดาวน์โหลด และแบ่งปั นไฟล์เสี ยงให้กนั และกันได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการสื อสารแบ่งปั น
ข้อมูล การศึกษาและความบันเทิง ตัวอย่างเช่น
Podcast เป็ นรู ปแบบหนึงของการบันทึกเสี ยงบนเว็บไซต์ทีเราสามารถดาวน์โหลดมาฟัง
ได้จากเครื องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื องเล่น MP3 Podcast เป็ นไฟล์เสี ยงทีสามารถบันทึกและใส่
ข้อมูลผ่านลงไปในอินเทอร์เน็ตได้
iTunes เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สือดิจิตอลทีสามารถเข้ากันได้ดีทงระบบการทํ
ั
างาน
ของ Windows และ Macintosh ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึง จัดการและเล่นไฟล์วีดิโอและไฟล์เพลงได้
นอกจากนัน iTunes ยังเป็ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที สามารถสังซื อเพลง อัล บัม ภาพยนตร์
Podcast และสื อดิจิตอลอืนผ่าน iTunes Store ได้เช่นกัน
5. ประเภทเว็บไซต์วีดิโอ (Video) เป็ นการแพร่ ภาพและกระจายเสี ยงผ่านเครื อข่ายสังคม
บนอินเทอร์เน็ต ซึงผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดวีดิโอเพือแบ่งปั นและโปรโมตวีดิโอได้ เว็บไซต์ทีเป็ น
ทีนิยม เช่น
YouTube เป็ นเว็บไซต์แบ่งปั นวีดิโอออนไลน์ทียอมให้ผใู ้ ช้อพั โหลดและแบ่งปั นคลิป
วีดิโอบนอินเทอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ บล็อกและอีเมล
6. ประเภท Microblogging เป็ นเว็บทีให้บริ การแก่บุคคลทัวไปสําหรับให้ผูใ้ ช้บริ การได้ใส่
ข้อความสัน ๆ (ประมาณ 140 ตัวอักษร) เพือบอกสถานะของตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ หรื อบอก
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ข่ า วสารต่า ง ๆ ที ตนเองต้อ งการบอกให้เ พือนหรื อคนติ ด ตามได้รับ รู ้ ผ่า นช่ อ งทางนี ตัว อย่า ง
เว็บไซต์ทีได้รับความนิยม เช่น
Twitter เป็ นสื อสังคมออนไลน์ทีสร้างขึนมาเพือทําให้การสื อสารดียิงขึน Twitter เป็ น
การให้บริ การไม่ว่าจะเป็ นเพือน ครอบครัว ผูร้ ่ วมงาน ในการสื อสารและเชื อมการติดต่อระหว่าง
กัน โดยทีผูใ้ ช้สามารถแลกเปลียนกิจกรรมทีทําอยูห่ รื อแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวกับเพือน และคน
แปลกหน้าได้เช่นกัน
7. ประเภทการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์ เน็ ต (Livecasting) เป็ นหมวดหมู่หนึ งของสื อ
สังคมออนไลน์ทีให้ผูใ้ ช้สามารถถ่ ายทอดสดผ่านวีดิโอ และสัญญาณเสี ยงไปพร้ อม ๆ กัน ใน
เครื อข่า ยของผูใ้ ช้ นอกจากนันยังรวมถึ ง การใช้สัญญาณวิทยุผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ต ในแง่ ธุ รกิ จมี
การปรับใช้การถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตหลายวัตถุประสงค์ดว้ ยกัน เช่น การสื อสาร การร่ วมมือ
และแบ่งปันข้อมูล ความบันเทิงและการศึกษา ตัวอย่างเช่น
Web Conferencing คือ การประชุ มทางไกลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยสามารถ
ประชุ ม แบบเห็ นภาพ ฟั งเสี ย ง และรั บ ส่ ง ข้อมู ล ได้ใ นเวลาเดี ย วกัน ด้วยการใช้ช่ องสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสําหรับการประชุ มทางไกล การเรี ยนการสอน
การฝึ กอบรม และกิจกรรมการสนทนาต่าง ๆ เป็ นต้น
8. ประเภทโลกเสมือนจริ ง (Virtual Worlds) เป็ นสภาพแวดล้อมทีถูกสร้างขึนบนเว็บไซต์
ทีเอือให้เกิ ดการปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างพนักงาน ลู กค้าและผูซ้ ื อเสมือนจริ ง ในปั จจุบนั มีตวั อย่าง
ให้เห็ นกันหลายรู ปแบบ เช่ น เกมออนไลน์ การสร้ างธุ รกิ จจําลอง การซื อขายพบปะผูค้ นและ
ท่องเทียวแบบเสมือนจริ ง เป็ นต้น
นอกจากนียังมีเครื องมือทีช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีต้องการได้อย่างง่ายดาย ในทีนีคือ
Tagging
คือ การติดป้ ายชื อให้บทความหรื อสิ งที เราสนใจแต่ละเรื องเพิมเติ มจาก
หมวดหมู่หลัก ทําให้สามารถเรี ยกดูบทความทีมีป้ายชื อเหมือนกันได้ เพือความสะดวกในการหา
บทความหรื อเรื องราวทีเกียวข้องกันได้ง่ายขึน
RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication ซึ งหมายถึ ง การบริ การทีอยู่บนระบบ
อินเทอร์เน็ต เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ได้ส่งข่าวหรื อข้อมูลใหม่ ๆ ให้ถึงเครื องตลอดเวลา
ทีมีการใส่ ขอ้ มูล ทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเปิ ดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา
ในขณะที Liana (2012, อ้างถึงใน ฐิติภา สัมพันธ์พร, 2556: 17-18) ได้อธิ บายและแบ่ง
ประเภทสื อสังคมออนไลน์วา่ มีสือสังคมออนไลน์หลากหลายทีเปิ ดให้ผูใ้ ช้งานสร้างเนือหาขึนมา
ได้เอง ซึ งเรี ยกโดยรวมว่า เนือหาทีผูใ้ ช้สร้างเอง (User Generated Content: UGC) นอกจากนีสื อ
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สังคมออนไลน์ยงั เปิ ดให้สมาชิ กในชุ มชนได้แบ่งปั นประสบการณ์ ของตนด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วย
กล่าวโดยสรุ ปรู ปแบบของสื อสังคมออนไลน์มีดงั นี
1. เว็บไซต์สําหรับแลกเปลี ยนข้อมูลข่าวสาร หมายถึ ง เว็บไซต์ทีเปิ ดให้สมาชิ กส่ งข่าว
ประจําวัน บทความ ข้อเขียนในบล็อก วีดิโอ และรู ปถ่ายเข้าไปในชุมชน จากนันชุ มชนก็สามารถ
ลงคะแนนบวกหรื อลบให้กบั สิ งเหล่านัน และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นต่อท้ายได้ดว้ ย
2. เว็บไซต์แบบเครื อข่ายสังคม มายสเปซ คือ ผูจ้ ุดชนวนความนิยมของเครื อข่ายสังคมแต่
เฟซบุค๊ ได้รับความนิยมมากกว่า ช่วงสิ นปี 2554 มีผเู ้ ข้าไปใช้บริ การเฟซบุ๊คมากถึง 120 ล้านคน
ต่อเดือน ซึงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบโดย Compete.com โดยทีแต่ละเว็บไซต์ต่างมีกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที
แตกต่างกันอย่างสิ นเชิง เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมเปิ ดให้สมาชิ กในชุ มชนสามารถอัพโหลดรู ปภาพ
และวีดิโอ แท็กชือเพือนฝูง เขียนข้อความลงบนวอลล์ของผูอ้ ืน สร้างกลุ่ม เพิมคนรัก เชิญเพือน
ไปร่ วมกิจกรรม ติดประกาศ เป็ นต้น
3. เว็บไซต์สําหรับทํากิ จกรรมร่ วมกัน กิ จกรรมสามารถเกิ ดขึนได้ทงโลกจริ
ั
งและโลก
เสมือน สมาชิ กของชุมชนทีเป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรมมีทางเลื อกหลากหลายในการโฆษณาและติดต่อกับ
สมาชิกทีลงทะเบียนร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ เพือสร้างความสัมพันธ์ขึนในชุมชนสังคมประเภทนี
4. บล็อก (Blog) เป็ นสื อทีเผยแพร่ เนื อหาในรู ปแบบหนึ งทีผูใ้ ช้สร้างขึนมาเองและมีความ
เก่าแก่ทีสุ ด ช่วยให้ผูเ้ ขียนได้เปิ ดเผยตัวตนสู่ อินเทอร์ เน็ต เป็ นการนําเสนอความคิด ความสนใจ
ความเห็น การสร้างสรรค์ รู ปภาพ วีดิทศั น์ และสิ งอืน ๆ ทีอยากนําเสนอ
5. ไมโครบล็อก (Microblog) คือ บล็อกขนาดย่อม ๆ ทีประกอบด้วยข้อความสัน ๆ (มักมี
ความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร) ส่ วนใหญ่ถูกส่ งผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน หรื อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ข้อความดังกล่าวอาจเป็ นได้ทงความคิ
ั
ดเห็ น หรื อการบอกเล่ าสิ งที ทําอยู่ และทีใช้กนั
แพร่ หลายและได้รับความนิยมสู งสุ ด คือ ทวิตเตอร์
6. วิกิ (Wiki) เหมาะสําหรับการแบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ เป็ นรู ปแบบสื อทีใช้ใน
การยกระดับบริ ษทั ขึนสู่ การเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญ และสามารถสร้ างกระแสความสนใจให้กบั แบรนด์
สิ นค้า หรื อบริ การได้ แต่การดูแลวิกิก็มีหลายขันตอน ตังแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ไปจนถึงการควบคุมการป้ อนข้อมูลซํา และการกระตุน้ ให้สมาชิกมีส่วนร่ วมอยูเ่ สมอ
7. เว็บบอร์ ด (Webboard) มีมาตังแต่ยุคเริ มต้นของอิ นเทอร์ เน็ ต คื อ พืนที แห่ งแรกที
รวมกลุ่มคนทีมีความคิดคล้าย ๆ กัน มาพูดคุยแลกเปลียนข้อมูลและประสบการณ์ในเรื องทีสนใจ
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (ม.ป.ป.) ได้แบ่งสื อสังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี
1. บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แล้วย่อเหลือ Blog คือ ประเภท ของระบบ
การจัดการเนื อหา ทีอํานวยความสะดวกให้ผเู ้ ขียน บล็อกเผยแพร่ และแบ่งปั นบทความของตนเอง
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โดยบทความทีโพสต์ลงบล็อก เป็ นการแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ขียนบล็อก ซึ งจุดเด่น
ของบล็อก คือ การสื อสารถึงกันอย่างเป็ นกันเอง ระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านบล็อก ผ่านการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) ซึง Blogger (http://www.blogger.com) และWordPress (http://wordpress.
com) เป็ นสองเว็บไซต์ทีผูค้ นนิยมเข้าไปสร้างบล็อกของตนเอง
2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก คือ รู ปแบบหนึง
ของบล็อกทีมีการจํากัดขนาดของการโพสต์ในแต่ละครัง ซึ งทวิตเตอร์ เป็ นไมโครบล็อกทีจํา กัด
การโพสต์แต่ละครังพิมพ์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ในปั จจุบนั ทวิตเตอร์ เป็ นทีนิยมใช้งานของผูค้ น
เพราะใช้งานง่าย และใช้เวลาไม่มากนัก รวมทังเป็ นทีนิ ยมขององค์กรต่างๆ ทีใช้ทวิตเตอร์ ใน
การแจ้งกิจกรรมต่างๆ และความเคลือนไหวของธุ รกิจ เพือไม่ให้ขาดการติดต่อกับสังคม ซึ งหาก
ต้องการมีเลขทีบัญชี (Account) สําหรับทวิตเตอร์ สามารถเข้าไปสมัครได้ทีเว็บไซต์ของ Twitter
(http://twitter.com)
3. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ เว็บไซต์ที
ผูค้ นสามารถติดต่อสื อสารกับเพือนทังทีรู ้จกั มาก่อน หรื อรู ้จกั ภายหลังทางออนไลน์ ซึ งเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ ง มีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลักที มี
เหมือนกัน คือ โปรไฟล์ (Profiles - เพือแสดงข้อมูลส่ วนตัวของเจ้าของบัญชี ) การเชื อมต่อ
(Connecting - เพือสร้ างเพือนกับ คนที รู ้ จกั และไม่รู้จกั ทางออนไลน์ ) และการส่ ง ข้อความ
(Messaging - อาจเป็ นข้อความส่ วนตัว หรื อข้อความสาธารณะ) เป็ นต้น โดยมี Facebook
(http://www.facebook.com) เป็ นเว็บ ไซต์เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที ได้รับ ความนิ ย มสู ง สุ ด ใน
ปัจจุบนั
4. การแบ่งปั นสื อทางออนไลน์ (Media Sharing) เว็บไซต์ทีเกียวกับการแบ่งปั นสื อทาง
ออนไลน์ เป็ นเว็บไซต์ทีให้ผใู ้ ช้สามารถทําการอัพโหลด (Upload) ไฟล์สือผสม (Multimedia) ขึนสู่
เว็บไซต์ เพือแบ่งปั นข้อมูลแก่ผใู ้ ช้ทวไป
ั ซึ งในปั จจุบนั ได้รับความนิยมมาก เพราะด้วยความทีเป็ น
สื อผสมเอง ไม่วา่ จะเป็ นรู ป สไลด์ หรื อวีดิโอ รวมทังการใช้งานง่ายขึนของกล้องดิจิตอล และกล้อง
วีดิโอ ซึ งเป็ นเครื องมือทีนํามาสู่ การได้ไฟล์สือผสมแบบต่าง ๆ ออกมา เว็บไซต์ประเภทนีทีได้รับ
ความนิ ยม คือ YouTube (http://www.youtube.com - สําหรั บแบ่งปั นไฟล์ วีดิโอ) flickr
(http://www.flickr.com - สําหรับแบ่งปั นไฟล์รูป) และ slideshare (http://www.slideshare.net สําหรับแบ่งปันไฟล์พรี เซนเตชัน)
3.3 ข้ อดีของสื อสั งคมออนไลน์
1. สามารถแลกเปลียนข้อมูลความรู ้ในสิ งทีสนใจร่ วมกันได้
2. เป็ นคลังข้อมูลความรู ้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น
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แลกเปลียนความรู ้ หรื อตังคําถามในเรื องต่าง ๆ เพือให้บุคคลอืนทีสนใจหรื อมีคาํ ตอบได้ช่วยกัน
ตอบ
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสารกับคนอืน สะดวกและรวดเร็ ว
4. เป็ นสื อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รู ปภาพ วีดิโอต่าง ๆ เพือให้ผอู ้ ืน
ได้เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น
5. ใช้เป็ นสื อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อบริ การลูกค้าสําหรับบริ ษทั และองค์กร
ต่าง ๆ ช่วยสร้างความเชือมันให้ลูกค้า
6. ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผใู ้ ช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ขึน
3.4 ข้ อเสี ยของสื อสั งคมออนไลน์
. เว็บไซต์ให้บริ การบางแห่ งอาจจะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวมากเกิ นไป หากผูใ้ ช้บริ การไม่
ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผูไ้ ม่หวังดีนาํ มาใช้ในทางเสี ยหาย หรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ได้
. สื อสั ง คมออนไลน์เ ป็ นสั ง คมออนไลน์ที กว้า ง หากผูใ้ ช้รู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ หรื อขาด
วิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์ เน็ต หรื อการนัดเจอกันเพือจุดประสงค์ร้าย ตามทีเป็ น
ข่าวตามหน้าหนังสื อพิมพ์
. เนืองจาก Social Network Service เป็ นสื อในการเผยแพร่ ผลงาน รู ปภาพต่าง ๆ ของเรา
ให้บุคคลอืนได้ชมและแสดงความคิดเห็น อาจเป็ นช่ องทางในการถูกละเมิดลิขสิ ทธิ ขโมยผลงาน
หรื อถูกแอบอ้างได้
3.5 สื อสั งคมออนไลน์ ทนํี ามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้
สื อสังคมออนไลน์ทีได้รับความนิยมจากผูใ้ ช้งานและสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ได้มีดงั นี
1. Weblog
กิดานันท์ มลิทอง (2548: 250) ได้ให้ความหมายของเว็บบล็อกว่า เว็บบล็อก (weblog ,
web log) หรื อเรี ยกสัน ๆ ว่า “บล็อก” (blog) เป็ นสิ งพิมพ์ออนไลน์จากหลายผูเ้ ขียนและมีเนือหา
สาระหลายประเภท โดยอาจมีการเสนอและแนะนําแนวคิดทีเป็ นประโยชน์ต่าง ๆ รวมทัง
การเชื อมโยงไปยังเว็บบล็อกอืน ๆ ด้วย การใช้เว็บบล็อกในการเรี ยนการสอนจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมและมีความคิ ดสร้ างสรรค์ทงในการนํ
ั
าเสนอนวัตกรรมและแบ่ง ปั นความรู ้ ระหว่างกัน
เว็บบล็อกทีมีหวั ข้อเฉพาะเรื องจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทัวโลกสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกัน
ได้อย่างกว้างขวาง หรื อเพียงการอ่านเรื องจากเว็บบล็อกจะสามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีความคิดที
กว้างไกลได้
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การใช้ บล็อกของผู้สอน
ผูส้ อนสามารถใช้บ ล็ อ กในการเรี ย นการสอนและการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ต ามประเด็ น
ดังต่อไปนี
1. การฝึ กปฏิบตั ิทางวิชาการเกียวกับวิชาทีสอน เนืองจากบล็อกแต่ละแห่งจะนําเสนอ
ข้อมูลความรู ้เฉพาะด้าน ดังนัน ผูส้ อนอาจใช้เนือหาของบล็อกสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวิชา
ทีสอน เช่น แบบฝึ กหัด แบบฝึ กปฏิบตั ิการต่าง ๆ
2. การสร้างเครื อข่ายเพือแบ่งปั นความรู ้ การทําบล็อกเป็ นการสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ออนไลน์ ที ผูเ้ รี ย นและผูส้ อนสามารถใช้เป็ นศู น ย์ก ลางการเขี ย นและเผยแพร่ ค วามรู ้ วิช าการ
ประสบการณ์ ความคิดเห็น เมือผลงานเขียนเหล่านีปรากฏในบล็อกแล้ว เป็ นการเชื อเชิ ญผูอ้ ่านให้
อ่านและสะท้อนความเห็นต่อผลงานเขียนเหล่านี (Kennedy, 2007: 11, อ้างถึงใน
ทรงศรี สรณสถาพร และ ธนายุส ธนธิติ, 2550: 59)
3. การใช้บล็อกเสริ มการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
ผูส้ อนสามารถใช้บล็อกเสริ ม
การเรี ยนการสอนในชันเรี ยน ดังตัวอย่างต่อไปนี
3.1 การนําคําสังข้อปฏิ บตั ิหรื อคําอธิ บายเพิมเติ มจากการเรี ยนในชันเรี ยนของ
ผูส้ อนมาแสดงในบล็อก
3.2 การนําผลงานการเขียนหรื อการแปลของผูเ้ รี ยนมาไว้ในบล็อก (Boud, 2001:
9, อ้างถึงใน ทรงศรี สรณสถาพร และ ธนายุส ธนธิติ, 2550: 59)
3.3 การนําความรู ้ วิชาการ และประสบการณ์ของบุคคลทีประสบความสําเร็ จและ
เกี ยวข้องกับวิช าทีสอน มารวมไว้ใ นบล็อกของผูส้ อนแล้วมอบหมายให้ผูเ้ รี ยนติ ดตาม ศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ หั ว ข้อ ต่ า ง ๆ จากบล็ อ กของผู ้ส อน ผู ้เ รี ยนจะเรี ยนรู ้ ท ังจากเพื อนและ
ประสบการณ์ของบุคคลอืน (Cooper and Boddington, 2007: 62, อ้างถึงใน ทรงศรี สรณสถาพร
และ ธนายุส ธนธิติ, 2550: 59)
4. การใช้บล็อกในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกียวกับรายวิชาทีสอน ผูส้ อนหลายท่านใช้
บล็อกเพือชีแจงรายละเอียดของหลักสู ตร รายวิชา รายชื อหนังสื อ เอกสาร ข้อมูล แหล่งข้อมูลที
ต้องอ่าน หรื อศึกษาในรายวิชานัน ๆ แหล่งข้อมูลทีผูเ้ รี ยนต้องอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าชันเรี ยน ชี แจง
รายละเอียดการบ้านหรื อรายงาน รวมทังประกาศยกเลิกชัวโมงหรื อกําหนดการสอนเสริ ม
5. การใช้บล็อกเชื อมโยงข้อมูลเพือประกอบคําอธิ บายหัวข้อเรื องทีเรี ยนในชันเรี ยน
ผูส้ อนอาจทําให้บทเรี ยนหรื อเนื อหาทีใช้ในชันเรี ยนมี รายละเอียดหรื อคุณค่าเพิมขึน โดยการทํา
บทเรี ยนหรื อเนือหาให้อยูใ่ นรู ปแบบของบล็อก แล้วทําการเชือมโยง (Link) คํา วลี หรื อข้อความใน
บทเรี ย นหรื อเนื อหาไปยัง เว็บไซต์ที เกี ยวข้อง (Hypertext) นันคื อ ผูส้ อนสามารถนําข้อมู ล จาก
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แหล่งต่าง ๆ มาประกอบคําอธิ บายของผูส้ อน เมือผูเ้ รี ยนอ่านและสนใจหัวข้อทีได้รับการเชือมโยง
ไว้แล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าต่อโดยการคลิกบริ เวณนัน เพือเรี ยกข้อมูลมาศึกษาเพิม
6. การใช้บล็อกในการจัดการความรู ้ เนื องจากรู ปแบบของบล็อกเอือในการจัดการ
ความรู ้ทงความรู
ั
้ วิชาการ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทีแสดงในบล็อก
การใช้ บล็อกของผู้เรียน
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บล็อกในการเรี ยนและการจัดการเรี ยนรู ้ได้ตามประเด็นดังต่อไปนี
1. การใช้บล็อกในการสะท้อนความคิดเห็น ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บล็อกแสดงความคิดเห็น
ในเรื องทีได้รับประสบการณ์หรื อเรี ยนมา หรื อเขียนบันทึกเรื องทีตนประทับใจและต้องการจดจํา
(Reflective or Writing Journals) กระบวนการนีช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. การใช้บล็อกเพือแบ่งปั นสิ งที เรี ยนมากับเพือน ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บล็อกในการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ความเข้าใจของตนเองจากการที ได้เรี ย นมาในชันเรี ย น หรื อจากที ได้ไ ปศึ ก ษา
ค้นคว้าและสื บค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยการเขียน เรี ยบเรี ยง สรุ ปและเชื อมโยง (Link) เนื อหา
หรื อข้อมูลเรื องเหล่านัน แล้วนําไปไว้ในบล็อกของวิชาทีได้เรี ยนในชันเรี ยนเพือให้เพือน ๆ เข้าไป
อ่าน
3. การใช้บล็อกส่ งหรื อทบทวนงานทีได้รับมอบหมายจากผูส้ อน ผูเ้ รี ยนสามารถส่ ง
หรื อทบทวนงานที ได้รับมอบหมายจากผูส้ อนได้โดยง่ าย เนื องจากบล็อกง่ ายต่อการใช้สําหรั บ
บันทึกข้อมูลและง่ายต่อการแก้ไขข้อมูล
4. การใช้บ ล็ อ กระดมความคิ ด ในการทํา งานกลุ่ ม เนื องจากบล็ อ กมี คุ ณ สมบัติ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ทําให้ใช้บล็อกเป็ นเครื องมือในการทํางานกลุ่มได้ ผูเ้ รี ยนซึ งเป็ นผูอ้ ่าน
และผูใ้ ช้ร่ว มแสดงความคิ ดเห็ นผ่า นบล็อกได้เหมื อนนังรวมกลุ่ ม กับเพื อน ๆ แล้วระดมความ
คิดเห็นกันหรื ออาจเป็ นการทํางานกลุ่มแบบเสนอความคิดเห็ นไว้ในบล็อก และให้สมาชิ กในกลุ่ม
มาร่ วมแสดงความคิดเห็ นตามเวลาทีสะดวก แต่อยู่ภายในระยะเวลาที กําหนด (Cooper and
Boddington, 2007: 62, อ้างถึงใน ทรงศรี สรณสถาพร และ ธนายุส ธนธิติ, 2550: 60)
5. การใช้บล็อกทําแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolios) ผูเ้ รี ยนสามารถใช้
บล็อกทําแฟ้มสะสมผลงานได้ (Kennedy, 2007: 12, อ้างถึงใน ทรงศรี สรณสถาพร และ ธนายุส
ธนธิติ, 2550: 60) กล่าวว่า บล็อกเป็ นเครื องมือและเป็ นสื อทีดีในการเก็บรวบรวม แก้ไข ประเมิน
แฟ้มสะสมผลงานเนืองจากการทําบล็อกสําหรับเผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนเป็ นกระบวนการ
ทีง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเผยแพร่ ผลงานได้ทนั ที
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6. การใช้บล็อกในการจัดการความรู ้ อย่างเป็ นระบบ ในทํานองเดี ยวกันกับผูส้ อน
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บล็อกในการจัดการความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยการจัดทําหัวข้อย่อยของบล็อกเพือ
จัดแบ่งหมวดหมู่ ความรู ้ ประสบการณ์ตามทีได้กล่าวมาแล้ว
2. Facebook
Facebook เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
สําหรับการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
มีบทบาทสําคัญในการติดต่อสื อสารและกระจายข้อมูลข่าวสาร สามารถส่ งข้อความแลกเปลียน
ความสนใจหรื อข่าวสารซึงกันและกันได้ ลักษณะการทํางานของ Facebook คือ เมือลงทะเบียน
เป็ นสมาชิกเว็บไซต์เรี ยบร้อยแล้ว มีเพือนส่ งลิงค์เข้ามาขอเป็ นเพือนและถ้าตอบรับจะมีการแบ่งปั น
ข้อมูลประสบการณ์ของแต่ละคน อัพเดตรู ปภาพ พูดคุ ย ติดต่อ หรื อแม้แต่เข้าไปดูเรื องราวของ
คนอืน ๆ รวมถึงมีการตังค่าความเป็ นส่ วนตัวทีจะให้ใครเห็นหรื อไม่เห็นข้อมูลบางอย่างของเราได้
และยังสามารถตังกลุ่มแล้วให้เพือน ๆ เข้าร่ วมพูดคุย ซึงจะเห็นได้เฉพาะกลุ่มเท่านัน
(ฐิติภา สัมพันธ์พร, 2556: 19)
Facebook ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก ๆ ดังนี (ชาติชาย วิเรขรัตน์, 2552: 28-50, อ้างถึงใน
จุลมณี สุ ระโยธิน, 2554: 105)
1. ส่ วนของข้อมูลส่ วนบุคคล (Profile) ซึ งเป็ นหน้าหลักทีบ่งบอกความเป็ นตัวตนของ
ผูใ้ ช้แต่ละคน ได้แก่ ข้อมู ลส่ วนบุ คคล ข้อความ เพือน กลุ่ ม และระบบการจัดการความเป็ น
ส่ วนตัวของข้อมูล
2. ส่ วนของการใช้งาน (Applications) ได้แก่ รู ปภาพ วีดิโอ โปรแกรมโน้ต (Notes)
โปรแกรมกลุ่ม (Groups) โปรแกรมเหตุการณ์ (Events) โปรแกรมโพสต์รายการ (Posted Items) ใน
Profile โปรแกรมตลาดสิ นค้า (Market Place) หรื อโปรแกรมของขวัญ (Gifts)
3. ส่ วนของลักษณะเฉพาะ (Features) ในส่ วนนี จะเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้
ในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้งานภาพ การแบ่งปั นข้อมูล การแสดงข่าว (News Feed) การใช้งาน
ผ่านมือถือหรื อการแสดงรายการผลลัพธ์ (Public Search Listing) โดยจะมีการแสดงผลเมือมี
การค้นหาข้อมูลของสมาชิก (เฉพาะสมาชิ กทีมีการตังค่าอนุญาตให้ทุกคนค้นหาได้ โดยไม่ตอ้ งเข้า
ระบบของ Facebook)
กานดา รุ ณนะพงศา สายแก้ว (2554) ได้กล่าวถึงการสร้างกลุ่มใน Facebook ว่ามี 3 แบบ
ด้วยกัน คือ
1. แบบเปิ ด (open) ซึ งเปิ ดให้ทุกคนเห็นข้อความและเห็นว่าใครเป็ นสมาชิ กและสามารถ
เข้าไปเป็ นสมาชิกเองได้
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2. แบบปิ ด (closed) ซึ งเปิ ดให้ทุกคนเห็นข้อความและเห็นว่าเราเป็ นสมาชิ กของกลุ่มนัน
แต่จะเป็ นสมาชิกได้ก็ต่อเมือมีคนในกลุ่มเชิญเราให้เป็ นสมาชิก
3. แบบลับ (secret) ซึ งคนนอกกลุ่มจะไม่รู้ขอ้ มูลเกียวกับกลุ่มนี ไม่รู้ดว้ ยว่าเราเป็ น
สมาชิกของกลุ่มนี แต่แบบนีก็ยงั ไม่ปลอดภัยทีเดียวหากเป็ นกลุ่มใหญ่ เพราะใครก็ตามทีเป็ นสมาชิ ก
กลุ่มนีไม่เฉพาะคนทีสร้างกลุ่มสามารถเพิมคนอืนเข้ามาเป็ นสมาชิกกลุ่มได้
Wagner (2011: online, อ้างถึงใน สุ รศักดิ ปาเฮ, 2556: 13) ได้ให้แนวคิด 5 ประการ
สําหรับการนํา Facebook ไปใช้เพือการเรี ยนการสอน ดังนี
1. ใช้ Facebook เสมือนหนึงเป็ นการสร้างระบบบริ หารจัดการความรู ้ (Use as Learning
Management Systems : LMS)
2. ใช้ Facebook เพือเป็ นแหล่งสําหรับการสื บค้นอ้างอิง (Reference Citations)
3. ใช้สาํ หรับการประกาศหรื อประชาสัมพันธ์ (Announcements)
4. ใช้ในการสื อสารข้อความภายหลังการสอนหรื อจบบทเรี ยนในชันเรี ยน (Post Class
Notes)
5. ใช้ในการอภิปรายกลุ่มเชิงสร้างสรรค์ (Create Group Discussions)
สุ รศักดิ ปาเฮ (2554) ได้กล่าวว่า Facebook เป็ นสื อออนไลน์ (Social Media) ทีกลายเป็ น
กระแสทีกําลังมาแรงและกําลังเป็ นทีนิ ยมกันมากในสังคมออนไลน์ทุกหนแห่ งในโลกยุคไซเบอร์
ในปั จจุบนั Facebook ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพของการติดต่อสื อสารในยุค
Ubiquitous ทีการเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึนได้ทุกหนทุกแห่ งจากอิทธิ พลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กับการสร้างระบบเครื อข่ายแบบใยแมงมุม (World Wide Web : WWW) ทีมีผใู ้ ช้สือทางสังคม
ดังกล่าวเป็ นจํานวนมากในหลากหลายจุดประสงค์ของผูใ้ ช้หรื อผูส้ ื อสาร ซึ งหากนําเอาศักยภาพ
และคุณประโยชน์ของสื อสังคมประเภท Facebook มาใช้ในการศึกษาอย่างเป็ นระบบแล้ว น่าจะ
เชื อได้ว่าคงเกิ ดประโยชน์ของการสร้ างระบบการสื อสารทางการศึ กษาได้อย่างมี คุณค่าและเกิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดได้
3. Google Documents
Google Documents หรื อ Google Docs เป็ นเว็บไซต์สาํ หรับสร้างและร่ วมมือกันปรับปรุ ง
แก้ไขไฟล์เอกสารรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร ตาราง แบบฟอร์ ม เป็ นบริ การออนไลน์ทีรองรับ
การทํางานเอกสารในด้านการพิมพ์รายงาน การทําสไลด์เพือนําเสนอ หรื อการจัดการเอกสารแบบ
ตาราง Spreadsheet และทีสําคัญคือ ผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดเอกสารในการใช้งานร่ วมกันกับ
ผูอ้ ืนได้ เพือจัดการหรื อแก้ไขข้อมูลไปพร้ อม ๆ กัน โดยทีผูใ้ ช้งานสามารถติดต่อสื อสารระหว่าง
กันได้ผา่ นระบบสนทนาทีติดตังมาพร้อมกันใน Google Docs รวมถึงรองรับการใช้งานในขณะที
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ออฟไลน์ เพือลดช่องว่างสําหรับผูท้ ีอาจมีปัญหาในการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ต นอกจากนีงานทีสร้าง
ขึนทังหมดยังสามารถจัดเก็บไว้ในเซิ ร์ฟเวอร์ ของ Google ได้อีกด้วย สําหรับการใช้งานทัวไปของ
Google Docs สามารถสรุ ปได้ดงั นี (จิตาตินนั ท์ สิ งห์คสิ ริ, 2552, อ้างถึงใน จุลมณี สุ ระโยธิ น,
2554: 101-104)
การสร้ างเอกสาร ตาราง หรื องานนําเสนอแบบออนไลน์
1. สามารถรองรับการทํางานเอกสารได้ทุกประเภท เช่น การทําสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ
ย่อย การเรี ยงลําดับตามคอลัมน์ การเพิมตาราง รู ปภาพ ข้อคิดเห็ น สู ตร การเปลียนแบบอักษร
เป็ นต้น
2. สามารถนําไฟล์ต่าง ๆ ทีมีอยู่ นํามาใช้ร่วมกับการทํางานเอกสารบนเว็บได้ เช่ น
DOC , XLS , ODT , ODS , RTF , CSV และ PPT
3. มีแถบเครื องมือทีสามารถใช้งานได้ง่าย
การใช้ งานและทํางานเอกสารร่ วมกันแบบ Real Time
1. การกําหนดผูใ้ ช้งานเอกสารร่ วม สามารถทําได้โดยส่ งอีเมลและคําเชิ ญไปยังบุคคลที
ต้องการ ซึ งเมือบุคคลนันได้รับการเชิญแล้วก็จะสามารถมาใช้งานเอกสารนีได้ทนั ที
2. การใช้งานเอกสาร สามารถใช้งานร่ วมกันได้ทนั ทีทีเข้าสู่ ระบบ
3. การแก้ไขและนําเสนองานเอกสารร่ วมกับบุคคลอืนแบบ Real Time
มีระบบการจัดเก็บและการจัดระเบียบงานทีปลอดภัย
1. สามารถแก้ไ ขงานและเข้า ถึ ง เอกสารได้โ ดยไม่ จ าํ กัด สถานที และเวลาและไม่
จําเป็ นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมชนิดใดเพิมเติมลงเครื องคอมพิวเตอร์ ทีกําลังใช้อยู่
2. มีระบบการจัดเก็บงานเอกสารทีปลอดภัย โดยทีผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งกังวลเกียวกับฮาร์ ดดิสก์
เสี ยหรื อว่าไฟดับกลางคืน เนืองจากข้อมูลทังหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิ ร์ฟเวอร์ ของ Google
3. สามารถบันทึกและส่ งสําเนาได้ง่าย โดยทีผูใ้ ช้สามารถบันทึกเอกสารและสําเนาไป
ยังเครื องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้อตั โนมัติ ทังในรู ปแบบ DOC , XLS , CSV , ODS , ODT , PDF ,
RTF และ HTML ได้
4. มีการจัดระเบียบงานเอกสารทีช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถค้นหาเอกสารจากโฟลเดอร์ ต่าง ๆ
ได้ง่ายโดยทีผูใ้ ช้สามารถนําเอกสารมาจัดวางตามโฟลเดอร์ ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
มีระบบการควบคุมเอกสาร
1. ผูใ้ ช้สามารถเผยแพร่ เอกสารบนเว็บได้ง่ายและรวดเร็ ว
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2. ผูใ้ ช้สามารถกําหนดสิ ทธิ ได้วา่ ต้องการให้ใครสามารถเห็ นหน้าเว็บนี ได้บา้ ง เช่ น
ต้องการให้เป็ นข้อมู ล สาธารณะที สามารถเผยแพร่ ไ ด้ท วไปหรื
ั
อจะจํา กัด เฉพาะกลุ่ ม หรื อไว้ใ ช้
สําหรับส่ วนบุคคล เป็ นต้น
3. ผูใ้ ช้สามารถนําเอกสารทีสร้างขึนไปโพสต์ไว้บนเว็บบล็อกต่าง ๆ ได้
การทํางานกลุ่มร่ วมกันด้ วย Google Docs
ความพิเศษของ Google Docs นันอยูท่ ีความสามารถในการแก้ไขงานเอกสารจากทีใดก็
ได้ ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และการแก้ ไ ขงานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม พร้ อ มกัน แบบออนไลน์
ขณะเดียวกันหากสมาชิ กคนใดภายในกลุ่มทีไม่สะดวกมาร่ วมทํางานในช่ วงนันก็สามารถเข้ามา
ติ ด ตามความคื บ หน้า ของเอกสารและสามารถเข้า มาแก้ไ ขเพิ มเติ ม ได้ และในการตรวจสอบ
ย้อนหลัง สามารถเรี ยกดูได้จากเมนู คาํ สัง “ประวัติการแก้ไข” (Revision History) ซึ งจะทําให้
ทราบว่าใครเป็ นผูเ้ ข้ามาแก้ไขเพิมเติม มีการแก้ไขในเวลาใด และเนื อหาใดได้มีการแก้ไขในส่ วน
ใดบ้าง รวมถึงสามารถเปรี ยบเทียบการตรวจแก้ไขงาน (Compare Ticket) ได้อีกด้วย
นอกจากนีในการทํางานเอกสารร่ วมกันนัน หากเกิดปั ญหาในการทํางานหรื อเกิดข้อสงสัย
ใด ต้องการมีการปรึ กษาหารื อระหว่างสมาชิ ก ก็สามารถสื อสารผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์
ได้ทีหน้าเอกสารนันได้ทนั ที เพียงลงโปรแกรม Google Talk หรื อ MSN / Yahoo Messenger
และถ้าหากสมาชิ กคนใดไม่สามารถออนไลน์ได้ในขณะนัน ก็สามารถส่ งงานโดยการอัพโหลด
ไฟล์เข้า Google Docs ของสมาชิ กกลุ่มคนนันได้ ซึ งระบบจะทําการบันทึกข้อมูลเข้าไปใน
Google Docs โดยอัตโนมัติพร้อมอีเมลและแนบลิงค์ไปยังบุคคลนัน ๆ ด้วย
ในการทํางานกลุ่มด้วย Google Docs ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตนัน สิ งจําเป็ นทีสมาชิ ก
ทุกคนในกลุ่มจะต้องมี คือ
1. ระบบปฏิบตั ิการ (Operation System-OS) เพือให้สามารถใช้งานระบบปฏิ บตั ิการ
เกือบทุกชนิด เช่น Window , Mac OS X , GNU / Linux เป็ นต้น
2. โปรแกรมเปิ ดเว็บไซต์ (Web Browser) เพือให้สามารถใช้งานร่ วมกับทุ ก Web
Browser เช่น Internet Explorer (IE) , Mozila Firefox , Safari หรื อ Opera
3. อินเทอร์เน็ต (Internet) สําหรับการเชือมต่อการใช้งาน
4. บัญชี Google หรื อ Gmail เพือเข้าสู่ การใช้งาน Google Docs สําหรับรับส่ งและ
จัดเก็บอีเมลข้อมูลระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
5. โปรแกรมสนทนาออนไลน์ เช่น MSN / Yahoo Messenger หรื อโปรแกรมสนทนา
ประเภทอืน ๆ ทังนีเพือความสะดวกในการติดต่อสื อสารระหว่างทีต้องมีการใช้งานเอกสารร่ วมกัน
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แต่ถา้ หากลงโปรแกรม Google Talk ร่ วมด้วยก็จะช่ วยให้การทํางานบน Google Docs
มีความสะดวกมากยิงขึน
ส่ วนข้อจํากัดในด้านการทํางานร่ วมกันผ่านระบบออนไลน์บน Google Docs นันอยูท่ ี
การอัพเดตข้อมูลอาจทําได้ช้ากว่าปกติ จากการประมวลผลข้อมูลในกรณี ทีมีการแก้ไขข้อมูลใน
ประโยคเดี ย วกันในระยะเวลาพร้ อม ๆ กัน เนื องจากระบบจะต้องมี การบันทึ กข้อมู ลของผูใ้ ช้
เหล่านันทังหมด แล้วจึงอัพเดตให้เห็ นการเปลี ยนแปลงบนหน้าจอ ซึ งวิธีทีดี ทีสุ ดในขณะทีมี
การแก้ไขชิ นงานร่ วมกัน คือ ควรมีการพูดคุ ยหรื อตกลงกัน เพือจะได้ทราบว่าใครจะเริ มแก้ไข
เอกสารในส่ วนไหนบ้าง หรื อใครจะเพิมเติมก่อนหลัง ทังนีเพือความรวดเร็ วในการอัพเดตข้อมูล
ปั จจุ บนั โปรแกรม Google
Docs
ยังคงมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒนาระบบให้มี
ความก้าวหน้าขึนอย่างต่อเนื อง ไม่ว่าจะเป็ นในด้านระบบการจัดการ การแบ่งปั น การจัดเก็บ
ข้อมูล หรื อแม้แต่การรองรับการทํางานเอกสารร่ วมกัน
4. YouTube
YouTube เป็ นช่องทางการสื อสารในวัฒนธรรมของสื อใหม่ คือ เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้ได้เป็ น
ผูผ้ ลิตเนื อหาและเผยแพร่ เนือหานันบนเว็บไซต์ดว้ ยตนเอง โดยผูใ้ ช้ทีมีบญั ชี account สามารถ
อัพโหลดวีดิโอขึนบนเว็บไซต์ และมีปฏิ สัมพันธ์กบั เนื อหาและผูใ้ ช้คนอื น ๆ บนเว็บไซต์ได้
(พรทิพย์ กิมสกุล, 2553) YouTube ได้กลายเป็ นเว็บสื อสังคมออนไลน์ชนนํ
ั าอันดับต้น ๆ ของโลก
กลายเป็ นเว็บไซต์วดี ิโอทีใหญ่ทีสุ ดในโลก เรี ยกได้วา่ มีอิทธิ พลต่อผูค้ นจํานวนหลายล้านคนทัวโลก
สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูใ้ ช้บริ การได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นความต้องการเผยแพร่
ตัวตน (Identity Network) การเผยแพร่ ผลงาน (Interesting Network) หรื อเป็ นการค้นหาข้อมูลทีมี
ความสนใจเฉพาะกลุ่ม (Wikipedia) จนกลายเป็ นสื ออันทรงพลังในการกระจายข้อมูลข่าวสารใน
รู ปแบบวีดิโอออนไลน์ทีมีเนื อหาเข้าถึ งได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึงอุปสรรคทางภาษา ซึ งเป็ น
เหตุผลว่าทําไมวีดิโอออนไลน์อย่าง YouTube ถึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนืองไม่วา่ จะเป็ นการ
ให้บริ การข่าวสารต่าง ๆ ในต่างประเทศ การใช้ YouTube ในเชิ งการประชาสัมพันธ์อย่าง
ประธานาธิ บดี Barack Obama แห่ งสหรัฐอเมริ กา
หรื อการเผยแพร่ ข่าวสารของพระ
สันตะปาปา รวมไปถึงการโฆษณาทีปั จจุบนั เริ มได้รับความนิ ยม จนเกิ ดกระแสการเปลี ยนแปลง
ครังใหญ่ทีมีต่อวงการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์อย่างหลีกเลียงไม่ได้ (ณัฐพล
บัวอุไร, 2555: 46)
YouTube กับการศึกษา (ฉัตรปวีณ์ ตรี ชชั วาลวงศ์, 2554)
YouTube สามารถนํามาใช้เป็ นเครื องมือเพือการศึกษาในชันเรี ยนด้วยเนื อหาและความรู ้ที
เป็ นประโยชน์ หรื อคลิปทีให้ความสนุ กต่าง ๆ ทีสามารถชวนให้เด็ก ๆ หันมาสนใจใช้ YouTube
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เป็ นช่องทางการเรี ยนรู ้ได้ Google รู ้ถึงจุดแข็งข้อนี เป็ นอย่างดี จึงได้เปิ ดตัวช่องการศึกษาทีมี
ชือว่า YouTube for Schools
YouTube for Schools เป็ นเครื อข่ายทีตังขึนมาเพือให้ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนต่าง ๆ
สามารถเปิ ดใช้บริ การ เพือเข้าถึงเนือหาเฉพาะทางด้านการศึกษาจาก YouTube EDU ได้ ซึ งคลิป
วีดิโอมากกว่า 600 คลิ ป จากพาร์ ตเนอร์ ของ YouTube อย่าง Smithsonian , TED , Steve
Spangler Science และ Numberphile นันสามารถให้เด็ก ๆ เข้าไปดูทาํ การศึกษาได้ นอกจากนี
Google ยังจับมือทํางานร่ วมกับคุณครู เพือนําวีดิโอเพลย์ลิสท์กว่า 300 เพลย์ลิสท์มาคัดแยกเป็ น
รายวิชา และแยกตามระดับการศึกษาเพือให้เหมาะสมกับเด็ก ๆ
ข้อดีอีกอย่างของระบบนี ก็คือ เครื อข่ายสามารถจํากัดการเข้าไปดูคลิปบางประเภทได้
ซึ งถือว่าเป็ นการแก้ปัญหาทีดีและช่วยให้เด็กมีสมาธิ กบั การเรี ยนในชันเรี ยนได้ดีขึน
5. Twitter
ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553: 111) ได้กล่าวว่า Twitter เป็ นบล็อกขนาดเล็ก ทีผูใ้ ช้สามารถ
ส่ งและอ่านข้อความทีเรี ยกกันว่า Tweet แต่ตอ้ งเป็ นข้อความทีความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร
และเมือลงชือเข้าใช้ Twitter และโพสต์ขอ้ ความ ทุก ๆ คนทีเข้ามาก็สามารถเห็นข้อความในหน้า
Profile ของเรา ขณะทีข้อความดังกล่าวสามารถส่ งต่อไปยังผูท้ ียินดีรับข้อความนัน ๆ ทีเรี ยกว่า
“Follower” ส่ วน เอม โอภา (2552: 6) ได้กล่าวว่า Twitter จะมีลกั ษณะคล้ายกับการส่ งข้อความ
สันผ่านโทรศัพท์มือถื อ หรื อ SMS ซึ งถื อเป็ นหนึ งในบริ การทีได้รับความนิ ยมอย่างสู งทัวโลก
เพียงแต่เปลียนจากการส่ ง SMS มาเป็ นการพิมพ์ขอ้ ความบนหน้าเว็บไซต์แทน
ตัว อย่ า งในการนํา Twitter มาใช้ใ นการจัด การศึ ก ษาก็ คื อ ที โรงเรี ยนแห่ ง หนึ งใน
ฝรังเศส ทุก ๆ เช้า ผูเ้ รี ยน 1-2 คน จะมีหน้าที Tweet ข้อความแรกของวันนัน แต่ก่อนทีจะ Tweet
ข้อความออกไปพวกเขาจะต้องเขียนประโยคนันลงในสมุด แก้ไขให้ถูกต้อง หลังจากนันจึงพิมพ์
ลงบน Twitter แล้วข้อความทีพวกเขาส่ ง (Tweet) ก็จะไปปรากฏบนกระดานสมัยใหม่ในห้องเรี ยน
(SmartBoard) พร้อมกับข้อความจากผูต้ ิดตาม (Follower) โดยสิ งทีทังชันจับตามองคือข้อความ
(Tweet) จากผูต้ ิดตามนันเอง ในส่ วนนีจะเป็ นการฝึ กทักษะการเขียนและการอ่านของผูเ้ รี ยนใน
ชันเรี ยนทีผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม อีกทังยังเป็ นการใช้สือการสอนทีกระตุน้ ความสนใจได้เป็ น
อย่างดีทีเดียว (พีรณัฐ ไกรคุม้ , 2555)
ประโยชน์ ของการใช้ Twitter กับการเรียนการสอน
1. สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน ครู หรื อผูป้ กครอง
2. มีความสะดวก รวดเร็ ว
3. มีความน่าสนใจ
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4. เป็ นการฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนไปในตัว
5. สามารถมีการโต้ตอบระหว่างผูร้ ับสาร และผูส้ ่ งสารได้ในทันที
6. นอกจากผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยนแล้วอาจมี ผูเ้ รี ยนจากทีอืนสามารถมาติดตาม Twitter
และเกิดการเรี ยนรู ้ทีไม่มีขอบเขต
Wagner (2011: online, อ้างถึงใน สุ รศักดิ ปาเฮ, 2556: 13) ได้ให้แนวคิด 5 ประการ
สําหรับ Twitter เพือการเรี ยนการสอน ดังนี
1. Twitter เป็ นสื อสร้างองค์ความรู ้ต่าง ๆ ของการเรี ยนรู ้ในประเด็นทีสนใจสําหรับ
ผูเ้ รี ยน
2. ใช้ Twitter ในการถามตอบข้อสงสัยสัน ๆ (Quiz) หรื อซักถามประเด็นปัญหาทีผูเ้ รี ยน
สนใจ
3. เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างมโนทัศน์ (Track a Concept) โดยใช้ Twitter เป็ นตัว
เชือมโยงแนวคิดทีนําเสนอของผูเ้ รี ยน – ผูส้ อน
4. เป็ นสื อเชือมโยงด้านเวลา (Track Time) โดยสื อ Twitter สามารถเชือมโยงด้านเวลา
รวมทังการกําหนดเวลาได้เหมาะสมสําหรับผูใ้ ช้
5. เป็ นสื อทีช่วยกําหนดปฏิทินหรื อตารางการเรี ยนรู ้ (Learning Diary) โดยผูเ้ รี ยน
สามารถจัดการและเก็บรวบรวมองค์ความรู ้จากการใช้ Twitter ได้อย่างเป็ นระบบต่อเนือง
6. Slideshare
สไลด์แชร์ เป็ นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์แห่งการแบ่งปั นผลงานประเภท Presentation โดย
ไม่มี ค่า ใช้จ่า ยใด ๆ ซึ งบางคนอาจเรี ย กเว็บแห่ ง นี ว่าเป็ น “ยูทู บแห่ งโลก PowerPoint” สํา หรั บ
คุ ณสมบัติอืน ๆ ของเว็บสไลด์แชร์ ทีนอกเหนื อจากการแสดงภาพแบบทัวไปแล้ว คือ การสร้าง
สไลด์พ ร้ อมเสี ย งหรื อที เรี ย กว่า “SlideCast” เพื อเพิ มความชัด เจนในการนํา เสนอได้อีก ด้วย
นอกจากนี สไลด์แชร์ ยงั มี การให้สิทธิ เกี ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาแก่ ผูใ้ ช้แต่ละคนด้วย โดยนํา
ระบบดู แลลิ ข สิ ท ธิ สํา หรั บ ชิ นงานออนไลน์ (Creative Commons) เข้ามาใช้ เพือให้ผูเ้ ผยแพร่
สามารถเลือกลิขสิ ทธิ ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับแต่ละสไลด์ของตนได้เช่นเดียวกับเว็บสคริ บด์
(จุลมณี สุ ระโยธิน, 2554: 112-114)
ประโยชน์ จากการใช้ งานสไลด์ แชร์
สําหรับผูท้ ีจะได้ประโยชน์จากการใช้งานสไลด์แชร์ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
กลุ่มผูเ้ ผยแพร่ และกลุ่มผูอ้ ่าน
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ประโยชน์ ต่อผู้เผยแพร่
1. มีชือเสี ยง กล่าวคือ หากสไลด์ใดมีเนื อหาทีน่าสนใจก็จะมีคนเข้ามาอ่านมาก รวมถึ ง
การร่ วมแสดงความเห็นและช่วยโหวตคะแนนให้กบั เจ้าของสไลด์นนั ๆ ด้วย
2. ความน่าเชื อถือ เนื องจากสมาชิ กของเว็บจะต้องมีตวั ตนจริ งอยูใ่ นโลกออนไลน์ จึงทํา
ให้ผใู ้ ช้คนอืน ๆ สามารถเข้าถึงประวัติการใช้งานของสไลด์แชร์ ได้ง่าย
3. อํานวยความสะดวกในการให้พืนทีจัดเก็บข้อมูลประเภทสไลด์ต่าง ๆ จากทัวโลก และ
เมือต้องการจะแบ่งปันสไลด์นีไปยังผูอ้ ืนก็สามารถทําได้เพียงการเชื อมโยงไว้หรื อจะนําสไลด์นนั ๆ
ไปติดไว้ตามบล็อกต่าง ๆ โดยตรง
4. เป็ นแหล่งเก็บผลงานออนไลน์ส่วนตัว (Portfolio)
ประโยชน์ ต่อผู้อ่าน
1. เป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและความรู ้ทีหลากหลาย
2. สามารถเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึงในชุมชน (Community) เพือรับสไลด์ใหม่ ๆ จากบุคคลที
ชืนชอบได้
3. ดาวน์โหลดไฟล์สไลด์ต่าง ๆ ได้
4. สามารถค้นหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิมเติมได้
ข้ อดีของสไลด์ แชร์
1. มีการเก็บสถิติของผูอ้ ่านได้อย่างละเอียดว่ามีคนเข้ามาดูกีคนทังจากทางหน้าเว็บหรื อใน
ส่ วนสไลด์แชร์ หรื อจากทีผูใ้ ช้นาํ โค้ดไปติด (Embeds) ตามเว็บไซต์หรื อเว็บบล็อกต่าง ๆ
2. เลือกรู ปแบบลิขสิ ทธิ สําหรับแต่ละสไลด์ได้
3. กรณี อพั โหลดไฟล์ประเภท PowerPoint จะมีการแสดงรายละเอียดของเนื อหาทังหมด
ของสไลด์ตรงด้านล่างของหน้าเว็บสไลด์นนั ๆ ซึ งในหมวดของ “Presentation Transcript” (แต่ถา้
อัพโหลดเป็ นไฟล์ PDF จะไม่มีการแสดงในส่ วนนี)
4. โน้ตทีผูใ้ ช้ใส่ ไว้ใต้สไลด์ (Note on Slide) เมืออัพโหลดไปยังสไลด์แชร์ สามารถแสดง
บนเว็บได้ตรงด้านล่างในแต่ละสไลด์
ข้ อเสี ยของสไลด์ แชร์
1. การดาวน์โหลดสไลด์ทีมีจาํ นวนหน้ามากอาจใช้เวลานาน
2. การใช้งานกับภาษาไทยอาจไม่สมบูรณ์ เนืองจากมีปัญหาในเรื องการตัดคําหรื อสระ
ตกหล่น เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนันมี
หลากหลายชนิ ด ซึ งล้วนแต่มีคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะทีแตกต่างกันไป สื อสังคมออนไลน์
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บางประเภทอาจนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หนึ งแต่อาจไม่
เหมาะสมกับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื น ๆ ดัง นัน ผู ้ส อนจึ ง ควรเลื อ กใช้สื อสั ง คมออนไลน์ ที
เหมาะสมในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึงจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ในการวิจยั เรื อง “ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6” ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และเอกสารออนไลน์ในการจัด
การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เนืองจากสื อสังคมออนไลน์ทงั 2 ประเภท มีคุณสมบัติทีเหมาะสมในการ
นํามาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนด้านการเขียน ทังรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
3.6 แนวทางการใช้ สือสั งคมออนไลน์ ในการจัดการเรี ยนรู้
เนื องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีได้มีบทบาทต่อการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก การนําสื อ
เทคโนโลยีทีเรี ยกว่าสื อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นที นิ ยมกันอย่าง
แพร่ หลาย ซึงเหตุผลประการสําคัญของการนําเอาสื อสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้นนั
Kommers (2011: online, อ้างถึงใน สุ รศักดิ ปาเฮ, 2556: 6) ได้กล่าวไว้วา่
1. สื อสังคมออนไลน์ เช่น Blog , Wikis , Facebook , Twitter , MSN , LinkedIn ,
Flicker , etc เป็ นสื อทีช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทําให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้มากยิงขึน ซึ ง
การนําเอาสื อประเภทเหล่านีเข้ามาใช้ในโรงเรี ยน จะสนองต่อจุดประสงค์สําคัญและเป้ าหมายที
เกิดขึนกับผูเ้ รี ยนได้
2. การนําเอาสื อสังคมออนไลน์มาใช้ในโรงเรี ยน ยังเป็ นการจํากัดช่ องทางและมี
ความเหมาะสมสําหรับผูใ้ ช้ (ผูเ้ รี ยน) ทีจะสามารถพัฒนารู ปแบบการสื อสารได้ดว้ ยตนเอง
โดยเฉพาะการสื อสารจากการใช้เว็บไซต์ และยังเป็ นระบบการสอนทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนระดับต้น
ได้อีกด้วย
กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ (2555: 40-41) ได้ใช้สือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมี
ขันตอนการดําเนินการ ดังนี
1.จัดทําเค้าโครงการสอน (Course Syllabus) โดยบูรณาการการใช้ Social Media ใน
การจัดการเรี ยนรู ้
2. ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้และจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีบูรณาการการใช้ Social
Media ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีการบูรณาการ Social Media นันจะ
เน้นการทีครู กาํ หนดประเด็นทีน่าสนใจ ซึ งอาจเป็ นภาพข่าว ข้อความ หรื อ คลิปวีดิโอ โดยใช้การตัง
คําถามกระตุน้ ความคิด ทีมีการนําเสนอในบล็อกของครู และให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูลในประเด็นที
เกียวข้องแล้วมาตอบคําถามในเชิงการแสดงความคิดเห็น เพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้แนวคิดซึ งกัน
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และกัน ทีมีครู เป็ นผูค้ อยส่ งเสริ ม สนับสนุนและตรวจสอบความรู ้ของนักเรี ยนให้มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
3. จัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีวางแผนและออกแบบไว้ โดย
บูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการเรี ยนรู ้ 3 ลักษณะ คือ
3.1 ใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอน เช่น
- การนําคลิปวีดิโอจาก Youtube มาสร้างความสนใจในการนําเข้าสู่ บทเรี ยนและ
ประกอบการอธิ บาย ซึ งอาจใช้ผ่านเว็บไซต์โดยตรงแบบออนไลน์ หรื อดาวน์โหลดเป็ นไฟล์ไว้
นอกจากนียังสามารถนํามารวบรวมไว้ใน Wordpress สําหรับให้นกั เรี ยนเข้ามาศึกษาเพิมเติม
ด้วยตนเอง หรื อมอบหมายงานให้นกั เรี ยนอภิปรายความรู ้จากคลิปวีดิโอ เป็ นต้น
- การนําภาพต่างๆ เช่น ภาพภูเขาไฟ ภาพโลก ภาพหิน มาจาก Flickr และ
Google
- การอัพโหลดเอกสารประกอบการสอน Presentation ใบงาน ขึนไว้ใน
Slideshare และ Scribd ตลอดจนการนําเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องใน Slideshare และ Scribd
มาใช้ประกอบการสอน
- การนําเสนอข้อมูล เนือหา แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์ รายละเอียดทีน่าสนใจผ่านทาง
Wordpress ให้นกั เรี ยนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามอัธยาศัย และมีปฏิสัมพันธ์ในการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน
3.2 ใช้ติดต่อสื อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ตลอดจนผูท้ ีสนใจ
เช่น การใช้ Facebook Twitter Wordpress ในการแจ้งข่าวสาร แจ้งภาระงาน ตลอดจน
การเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เข้าไปศึกษาเยียมชมในบล็อกของครู
3.3 ใช้ในการมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น แบ่งปั นและแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ตลอดจนผูท้ ีสนใจ ผ่านการ Comment ในบทความ
ในการมอบหมายงาน ครู จะดําเนินการสร้างบทความทีมีการนําเนื อหาข่าว รู ปภาพ หรื อ
คลิปวีดิโอมานําเสนอ พร้อมกับการตังคําถามทีเน้นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนนําความรู ้จากทีเรี ยนมา
ในห้องเรี ยน มาคิดเพือตอบคําถามในเชิงวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
4 . ขันประเมินผล หลังจากจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้ว มีการวัดและประเมินผล
ตรวจงานและประเมินผลจากการตอบคําถามแสดงความคิดเห็ นของนักเรี ยนต่อสถานการณ์ ทีครู
กําหนดเป็ นบทความผ่านทาง wordpress.com และการทํางานภายในห้องเรี ยน Social Media ทีใช้
ในการประเมิน เช่น Google Docs Springnote หรื อการทําโพลล์ เป็ นต้น
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สรุ ปได้วา่ แนวทางการใช้สือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรี ยนรู ้ ของผูส้ อนแต่ละคนอาจมี
รู ปแบบหรื อวิธีก ารทีแตกต่างกันออกไป ซึ งต้องเลื อกใช้ให้เหมาะสมโดยคํานึ งถึ ง ผูเ้ รี ยนและ
ธรรมชาติของวิชาทีสอนเป็ นสําคัญ เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
3.7 ประโยชน์ ของการใช้ สือสั งคมออนไลน์ ในการศึกษา
สื อสังคมหรื อโซเชี ยลมีเดีย เป็ นสื อใหม่ทีกําลังมี บทบาทและมี อิทธิ พลค่อนข้างสู งใน
สังคมปั จจุบนั ซึ งในส่ วนของวงการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ได้มีการนําเอาสื อเหล่านี มาใช้กนั
อย่างแพร่ หลาย ทังนี เนื องจากสื อสังคมจะก่อให้เกิ ดคุณประโยชน์หลายประการดังทีมีผูก้ ล่าวไว้
อย่างน่าสนใจ เช่น กลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่ ง Victoria University ประเทศ
ออสเตรเลีย กล่าวถึงประโยชน์ของโซเชียลมีเดียต่อการเรี ยนรู ้ไว้วา่ (สุ รศักดิ ปาเฮ, 2556: 8-9)
1. เป็ นการสร้างศักยภาพของการสื อสาร/สื อความหมาย สนองต่อความต้องการของ
การสื อความหมายในการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน และทําให้ผเู ้ รี ยนได้รู้ถึงรู ปแบบและระดับใน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมทางการเรี ยนรู ้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ
โดยใช้กระบวนการสื อสารจากสื อโซเชียลมีเดียเป็ นตัวเชือมโยงประสบการณ์ดงั กล่าว
2. เป็ นสื อทีประหยัดเหมาะสมต่อการใช้ สื อประเภทนีเป็ นสื อทีปรับใช้ให้เหมาะสม
ตามสภาพแวดล้อม ดังนันประสิ ทธิ ภาพและความสําเร็ จจึงขึนอยูก่ บั ปั จจัยทีหลากหลายทังด้าน
สถานะทางสังคม และทัศนคติ การยอมรับ ดังนันจึงเป็ นสื อทีมีความเหมาะสมต่อการเสริ มสร้าง
โอกาสและความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ในสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกัน
3. เป็ นสื อทีใช้สาํ หรับการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และเสริ มประสบการณ์ระหว่างกลุ่มด้วยกัน
ซึ งสื อโซเชี ยลมี เดี ย จะก่อให้เกิ ดคุ ณประโยชน์ สํา คัญที ผูเ้ รี ยนสามารถเลื อก หรื อสร้ า งช่ อ งทาง
ทางการเรี ยนรู ้จากสื อสังคมดังกล่าวทีกระทําได้ในหลากหลายกิจกรรมในการสื อสาร
4. เป็ นสื อช่วยเสริ มสร้างทักษะความรู ้ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ สื อจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
สามารถสร้างทักษะองค์ความรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงการเสริ มสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะในการพัฒนาการใช้สือประเภทดิจิตอลได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
นอกจากนี Poore (2013: 6-9, อ้างถึงใน สุ รศักดิ ปาเฮ, 2556: 9-11) ยังได้กล่าวถึ ง
ประโยชน์ของสื อโซเชียลมีเดียต่อการเรี ยนการสอนไว้ในประเด็นต่าง ๆ ทีน่าสนใจดังต่อไปนี
1. ประโยชน์ดา้ นการเสริ มสร้างสติปัญญาความรู ้ (Intellectual Benefit) ซึ งก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1.1 เป็ นสื อช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์
และการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (analysis , interpretation , synthesis , critique) ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับสู งทีเกิดจากกิจกรรมของการใช้สือโซเชียลมีเดียดังกล่าว
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1.2 เป็ นสื อช่ วยเสริ มสร้ างสมรรถนะของความมีเหตุ มีผล การประเมินผลและ
ตรวจสอบ (validation , assessment , evaluation) โดยใช้กิจกรรมของสื อโซเชี ยลมีเดียบนเว็บใน
การสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนรู ้เหล่านัน
1.3 เป็ นสื อเสริ ม สร้ า งและพัฒ นาสมรรถนะทางการเรี ย นที มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ สู ง ขึ น
(traditional literacies ) ทังการอ่านและการเขียน
1.4 เป็ นสื อเสริ มสร้างสมรรถนะในด้านทัศนะหรื อการมองเห็น (Visual Literacy) ซึ ง
สื อประเภทนี จะมุ่งเน้นไปทีการสร้ างประสิ ทธิ ภาพของสื อทางทัศนะเป็ นประการสําคัญ เพือ
ถอดรหัสและการสื อความหมายเพือการเรี ยนรู ้
1.5 เป็ นสื อเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพของความเป็ นสื อเพือการศึ กษาเรี ยนรู ้ (Media
Literacy) สื อประเภทนี ก่อให้เกิดคุณประโยชน์และความน่าสนใจในการใช้เพือการเรี ยนการสอน
ในสังคมและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่
1.6 เป็ นสื อทีมุ่งเสริ มสร้างสมรรถนะในด้านประโยชน์ใช้สอย (Functional Literacy)
การใช้สื อประเภทนี ครู ผูส้ อนสามารถเสริ ม สมรรถนะการใช้ง านให้ก ับ ผู เ้ รี ย นให้สู ง ขึ น เช่ น
การสร้าง usernames , การ upload ข้อมูล , การจัดการไฟล์ดว้ ยตัวเอง รวมทังทักษะพืนฐานด้าน
อืน ๆ ทีเกียวข้องทางสื อประเภท Internet
2. ประโยชน์ในด้านกระบวนการสื อสาร การมีส่วนร่ วม รวมทังการสร้างสังคมประกิต
(Benefits for Communication , Collaboration and Socialization) ได้แก่
2.1 ด้านประสิ ทธิ ภาพกระบวนการสื อสาร (Communication) สื อโซเชียลมีเดียช่วย
เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการสื อสารโดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นสื อส่ งผ่านและเชื อมโยงข้อมูลข่าวสารใน
รู ปแบบของการสนทนาระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกัน
2.2 สร้างประสิ ทธิภาพของการทํางานแบบมีส่วนร่ วม (Collaboration and Teamwork)
สื อทีได้รับการออกแบบเพือภารกิ จนี ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง จะช่ วยเสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางานและบรรลุผลในการแก้ปัญหาของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2.3 การสร้างชุ มชนของการมีส่วนร่ วม (Community and Participation) สื อโซเชียล
มี เ ดี ย จะมี รู ป แบบและระบบของการสร้ า งสั ง คมและชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน เพื อการ
แลกเปลียนประสบการณ์ รวมทังการอภิปรายถกปัญหาทีเกิดขึนเพือหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
2.4 การสร้างสังคมของการมีส่วนร่ วมในกลุ่มผูฟ้ ั ง (Audience and Participation) สื อ
ประเภทนี ช่ ว ยทํา ให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด การสร้ า งงานที มี คุ ณ ภาพจากผลสะท้อ นของข้อ มู ล ที ได้รั บ ใน
หลากหลายกลุ่ม สร้างประโยชน์สาํ หรับการเตรี ยมการและการนําเสนองานทีคิดค้นขึนมา
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2.5 เกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสมในการเรี ยนแบบออนไลน์ (Appropriate
Online Behavior) สื อโซเชี ยลมีเดี ยจะช่ วยในการปรับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสมให้เกิ ด
ขึนกับผูเ้ รี ยนได้
โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์บางอย่างทีเกิดขึน
ในการสื อสาร
2.6 เกิดการเรี ยนรู ้แบบช่วยเหลือซึ งกันและกัน (Peer Learning) ระบบการเรี ยนรู ้
จากการใช้สื อสัง คมจะก่ อให้เกิ ด ปฏิ สัม พันธ์ ที ดี ที เกิ ดขึ นกับ กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นด้วยกันในสถานการณ์
ทางการเรี ยนทีมีความหลากหลายในรู ปแบบและวิธีการ ทังการตอบคําถาม การแสดงความ
คิดเห็น การอภิปรายซักถาม และการแลกเปลียนประสบการณ์ทางการเรี ยน
2.7 เกิดโลกทัศน์หรื อมุมมองทีกว้างไกลของผูเ้ รี ยน (Diverse Perspectives) ผูเ้ รี ยน
สามารถใช้สือสังคมในการแลกเปลียนและเสริ มสร้างประสบการณ์ทางความคิดเห็นและประเด็นที
สนใจร่ วมกันได้อย่างกว้างขวางและหลากหลายทัศนะทีเกิดขึน
3. ประโยชน์ในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ (Motivational Benefits) ได้แก่
3.1 ด้านการควบคุมตนเอง (Control and Ownership) ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์สือ
สังคมด้วยตนเอง
รวมทังสามารถทีจะวิเคราะห์และนําไปใช้ประโยชน์ได้ตรงประเด็นความ
ต้องการ
3.2 เกิ ดความมานะพยายามในการเรี ยนรู ้ (Increased Effort) ผูเ้ รี ยนจะใช้ความ
พยายามในการเรี ยนรู ้ ในงานทีเป็ นประสบการณ์ จากสังคมในวงกว้าง ซึ งอาจมี บางเรื องบาง
ประเด็นทีต้องนําไปสู่ การพยายามแสวงหาและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากทีได้รับในการเรี ยนรู ้
3.3 เกิดเป็ นเสี ยงสะท้อนจากกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ (Audience) สื อสังคมจะเป็ นสื อสําคัญ
ในการทีจะสะท้อนผลในมุมกว้างนํา กลับมาสู่ ผูเ้ รี ยนได้รับทราบ ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ทีสําคัญใน
การทํางาน
3.4 เป็ นการสร้างระบบงานแบบบรรณาธิ การกิจ (Self – Publication) สื อสังคมจะช่วย
ทําให้เกิดการจัดระบบงานด้วยตนเองในการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้วยกันของ
กลุ่มผูเ้ รี ยน ส่ งผลต่อการปรับปรุ งและพัฒนางานให้ดีขึนและเป็ นระบบ
3.5 เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สื อสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ จะก่อให้เกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์ในการนํา เสนอเนื อหาสาระ รวมทังรู ปแบบทีน่ าสนใจในหลายลักษณะทีคิด
ขึนมา
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4.ประโยชน์ในด้านการบริ หารจัดการ (Management and Administration Benefits)
ได้แก่
4.1 เป็ นการสร้างระบบการสะท้อนผลข้อมูลย้อนกลับทีง่าย (Ease of Feedback) ทัง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถสะท้อนผลย้อนกลับระหว่างกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว
4.2 เป็ นการสร้างช่องทางหรื อสร้างทางเลือกในการสร้างประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้
(Tracking Student Learning) ซึ งรู ปแบบทีมีความหลากหลายของสื อโซเชี ยลมีเดียทํา ให้ผูเ้ รี ยน
สามารถทีจะกําหนดวิธีคิด วิธีสืบค้นข้อมูลทางการเรี ยนรู ้ตามช่องทางทีสื อกําหนดไว้
4.3 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่ตอ้ งพึงพาการเรี ยนในชันเรี ยนปกติ (Accessibility
Off-Campus) เป็ นประโยชน์ทีเกิดขึนทังกับผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรี ยน
ในบริ บทต่าง ๆ ทีมีอยู่
4.4 ช่ วยสร้ างระบบการสื อสารกับกลุ่ มผูป้ กครองนักเรี ยน (Communication with
Parents) สื อสังคมจะช่ วยทําให้เกิดระบบการติดตามตรวจสอบจากผูป้ กครองทีต้องการทราบผล
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยใช้สือสังคมเป็ นตัวช่วยดังกล่าว
4.5 เกิดความง่ายและสะดวกในการทํางานของผูเ้ รี ยน (Easy Submission of Student
Work) การเรี ยนรู ้ในโลกของสื อยุคสังคมออนไลน์จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยนได้มาก
ลงทุนน้อยแต่ได้ปริ มาณและคุณภาพของงานทีมาก
4.6 เกิดการสร้างเครื อข่ายหรื อองค์การทางสังคมทีกว้างใหญ่ (Organisation) กล่าวได้
ว่าการเชื อมโยงข้อมูลข่าวสารของผูใ้ ช้สือสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการสร้ างสังคมใน
โลกยุคออนไลน์ เช่น สังคม Social network , Wikis , Bookmarks เหล่านีเป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า การใช้สือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรี ยนการสอนยุคปั จจุบนั เป็ นเรื องที
น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างยิง เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน
ควรนําสื อสังคมออนไลน์ไปประยุกต์ใช้กบั การสอนของตนเอง เพือพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิ ทธิภาพ และทันต่อยุคโลกาภิวตั น์ต่อไป
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า สื อสังคมออนไลน์เป็ นเครื องมือสื อสารบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตอีกรู ปแบบหนึ งทีผูส้ อนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้
ผูเ้ รี ย นบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ของการเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่า งดี ดังนัน ผูว้ ิจยั จึ งได้เลื อกใช้สื อสัง คม
ออนไลน์ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์และเอกสารออนไลน์ ในการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเรี ยงความให้แก่ผูเ้ รี ยน ซึ งจะช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มทักษะการคิด การเขียน
การอ่านให้แก่ผูเ้ รี ยนอีกทังยังส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานและได้แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนและระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนอีกด้วย
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4. การออกแบบเว็บไซต์ เพือการเรียนการสอน
เว็บเพือการศึกษา เป็ นเว็บทีต้องมีความสวยงามและดึงดูดสายตา เช่นเดี ยวกับเว็บไซต์
อืน ๆ ในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของเว็บเพือการศึกษาจะต้องน่าเชื อถือ และชวนเชิ ญผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการนําเสนอสาระ ทีกระตุน้ และชี แนะให้ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจ ทีจะศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
(ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2547: 43) สิ งทีผูอ้ อกแบบควรคํานึงถึงมากทีสุ ดในการออกแบบพัฒนาส่ วนต่อ
ประสานและหน้าจอ ได้แก่ ความสามารถในการอ่านข้อมูลของผูเ้ รี ยน (readability) เป็ นอันดับ
แรก โดยให้คาํ นึงถึงความสวยงามในอันดับสอง โดยทีการใช้กราฟิ กหรื อการออกแบบหน้าจอที
สวยงามจะต้องไม่ทาํ ให้เนือหาสาระทีต้องการนําเสนอกลายเป็ นเพียงไม้ประดับ โดยการออกแบบ
เว็บเพจทีดีจะทําให้การรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นไปได้สะดวกยิงขึนและส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนใน
ทีสุ ด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 142)
4.1 หลักการในการออกแบบเว็บไซต์
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 149-153) ได้กล่าวถึ งหลักการในการออกแบบส่ วนต่อ
ประสานกับผูใ้ ช้ไว้ดงั นี
1. ออกแบบให้เรี ยบง่าย เว็บเพจทีมีประสิ ทธิ ภาพมักจะได้แก่เว็บเพจทีออกแบบให้มี
ความเรี ยบง่าย ซึงหลีกเลียงการออกแบบทีรกรุ งรังหรื อเต็มไปด้วยเนือหามากเกินไป ถ้าผูอ้ อกแบบ
เองเริ มไม่แน่ ใจว่ามี ความจําเป็ นหรื อไม่ที ต้องใส่ เนื อหาบางอย่างลงไป ข้อแนะนําคื อ หากไม่
สําคัญก็ไม่จาํ เป็ นต้องใส่
2. ออกแบบให้ยดื หยุน่ การออกแบบให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการเข้าถึงเนือหาทีหลากหลายจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าได้ควบคุมการเรี ยน รวมทังทําให้เว็บไซต์ไม่น่าเบือจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น
การใช้โครงสร้างลักษณะกริ ดในการออกแบบเว็บไซต์ โดยพิจารณาออกแบบการใช้สีทีแตกต่างใน
แต่ละส่ วนของเนื อหาแทน นอกจากนี ไม่ควรมี หน้าที เป็ นทางตัน กล่าวคื อ เว็บเพจแต่ละหน้า
จะต้อ งมี ลิ ง ค์ก ลับ ไปยัง หน้า หลัก ไม่ ควรออกแบบเว็บ เพจที ไม่ มี ท างไปเพราะทํา ให้ ผูใ้ ช้เ กิ ด
ความรู ้สึกสับสนและหลงทาง
3. ควรออกแบบให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านการคลิ กมากเกินไป การออกแบบโครงสร้ างสารสนเทศล่วงหน้า จะช่วยลดขันตอนใน
การเข้าถึ งสารสนเทศของผูเ้ รี ยน นอกจากนี ควรมีการออกแบบการใช้ปุ่มต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ในกรณี ทีต้องการให้ผใู ้ ช้สืบไปในเว็บก่อนหลังตามลําดับทีตายตัว การจัดหาปุ่ มหน้าถัดไป (next)
และหน้าทีแล้ว (previous) เป็ นสิ งทีจําเป็ น
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4. ออกแบบส่ วนสําคัญให้ครบ ส่ วนสําคัญทีขาดไม่ได้ในหน้าแรกของเว็บคือวันที
ซึ งเว็บไซต์ได้รับการแก้ไขเป็ นครังสุ ดท้าย ลิงค์ไปยังหน้าหลัก ทีอยู่ e-mail หรื อวิธีทีผูเ้ รี ยนจะ
ติดต่อกับผูส้ อนได้ นอกจากนีควรมีการจัดให้มีการเชื อมโยงในลักษณะข้อความไว้ดว้ ย ในกรณี ที
ใช้การนําทางในลักษณะกราฟิ ก นอกจากนีเนื อหาค่อนข้างมากและผูเ้ รี ยนอาจทําการโหลดเนื อหา
และสังพิมพ์นนั ควรทีจะมีขอ้ มูลเพือการอ้างอิงไว้บนเว็บเพจเสมอ เช่น ชื อ URL ชือเรื อง (Title)
รวมทังเลขหน้า ซึ งข้อมูลสําคัญ ๆ ทีกล่าวมานีมักจะถูกนําเสนอไว้ในส่ วนท้ายหน้า
5. กําหนดชื อเรื อง (Title) ของหน้าให้มีความหมาย การกําหนดชื อเรื องเป็ นสิ งที มี
ประโยชน์มากสําหรับผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผูเ้ รี ยนทําการคันหน้า (bookmark) เพราะชื อ
เรื องทีมีความหมายซึงปรากฏอยูบ่ นแถบบนของหน้าต่างของ browser จะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถกลับ
ไปสู่ เนือหาทีต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
6. วางส่ วนประกอบสําคัญ ๆ ไว้ส่วนบนของหน้า หากเว็บเพจค่อนข้า งยาวและไม่
สามารถนําเสนอได้ในหน้าจอเดียว ผูอ้ อกแบบจําเป็ นต้องวางส่ วนประกอบหรื อเนื อหาสําคัญ ๆ ไว้
ส่ วนบนของหน้าเสมอ ควรหลี กเลี ยงการวางเนื อหา ลิ งค์หรื อข้อมู ลสําคัญ ๆ ไว้ในส่ วนล่ างที
ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องเลือนหน้าจอลงไป
7. ควรมีการสร้างเครื องช่วยนําทาง (navigation aids) ทีชัดเจน โดยมีการใช้ไอคอนและ
กราฟิ ก หรื อข้อความสําหรับเชือมโยงทีคงทีและชัดเจน เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมันใจว่าจะสามารถ
นําทางไปในที ๆ ต้องการโดยไม่เสี ยเวลามากเกินไป
8. ใช้วธิ ีการนําทาง (navigation) ภายในหน้าเดียวกัน ในหน้าทียาวมาก ๆ ผูอ้ อกแบบควร
นําเครื องมือช่วยในการนําทางมาใช้ในหน้านัน ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีสารบัญลิงค์ไว้ในส่ วนบน
ของหน้าเพือเชื อมโยงสู่ เนื อหาทีต้องการซึ งอยู่ดา้ นล่าง ๆ ของหน้าต่อ ๆ ไป ในการใช้การนําทาง
ในหน้าเดียวกันนี เมือผูเ้ รี ยนกดปุ่ ม “back” หรื อ ข้อความ “return to top” ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถ
กลับไปยังจุดเชื อมโยงในหน้าเดียวกันได้ทนั ที การออกแบบหน้าในลักษณะนีนอกจากจะสะดวก
ต่อผูอ้ อกแบบเพราะช่วยประหยัดเวลาในการย่อยเนือหาออกเป็ นหลาย ๆ หน้า ยังสะดวกต่อผูเ้ รี ยน
เพราะประหยัดเวลาในการเลือนหน้าจอกลับไปยังส่ วนบนของหน้าอีกด้วย
9. ใช้หัวกระดาษ (Header) หรื อส่ วนบนของหน้าและท้ายกระดาษ (Footer) หรื อท้าย
หน้าทีสมําเสมอ การออกแบบหัวกระดาษและท้ายกระดาษทีสมําเสมอจะทําให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหา
สิ งทีต้องการได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิงการหาเครื องมือช่วยนําทาง เช่น เมนู ลิงค์ ฯลฯ
10. ออกแบบในลักษณะให้ผใู ้ ช้เป็ นศูนย์กลาง ควรออกแบบให้ผูใ้ ช้สามารถควบคุม
การใช้ได้อย่างง่ายและสะดวกทีสุ ด โดยมีการใช้ส่วนต่อประสานในลักษณะของกราฟิ กเข้าช่ วย
หลี กเลียงการออกแบบทีหวือหวาแต่ไร้ ประโยชน์ ในการออกแบบเว็บนัน ลูกเล่นทีได้รับความ
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นิ ยมมาก ๆ มักจะกลายเป็ นสิ งล้าสมัยไปได้อย่างรวดเร็ ว เช่ น กราฟิ กเต้นระบํา หรื อข้อความ
กระพริ บได้ เป็ นต้น ดัง นัน การออกแบบเว็บสําหรับผูเ้ รี ยนที ดี ไม่ ควรจะใช้เทคนิ คที หวือหวา
จนเกินไป หากต้องการใช้จริ ง ๆ ให้ใช้เพือการดึงความสนใจผูเ้ รี ยนสู่ เนื อหาทีสําคัญจริ ง ๆ หรื อ
เพือแสดงข้อควรระวังทีสําคัญมาก ๆ นอกจากนี ควรออกแบบการเชื อมโยงโดยการใช้คาํ ที สื อ
ความหมาย เช่น ใช้คาํ ว่า “คําแนะนําในการเรี ยน” แทนคําว่า “คลิกทีนี ” นอกจากนีควรหลีกเลียง
การออกแบบหน้าแนะนําทีดูหวือหวาแต่ไม่มีประโยชน์
11. ควรออกแบบโดยคํานึงถึงความคงที และความเรี ยบง่าย ดังนัน ส่ วนต่อประสานควร
ใช้ภาพหรื อข้อความทีสื อความหมายชัดเจน คุน้ เคยและเป็ นเหตุเป็ นผลสําหรับผูใ้ ช้ การออกแบบ
ธี ม ที ใช้ภาพเปรี ย บเที ย บจะต้องเป็ นการเปรี ย บเที ย บที ผูใ้ ช้รู้สึ ก คุ ้นเคย จนไม่รู้สึ ก ว่าเป็ นการ
เปรี ยบเทียบ และจะต้องออกแบบให้คงที ทังนีเพือให้ผใู ้ ช้รู้สึกสะดวกและง่ายในการใช้
12. ควรออกแบบให้ดู น่ า เชื อถื อ การออกแบบอย่ า งประณี ต จะทํา ให้ ผู ้ใ ช้ เ ชื อถื อ ใน
สารสนเทศทีนําเสนอบนเว็บไซต์
ในขณะเดียวกันเว็บไซต์ทีออกแบบอย่างไม่พิถีพิถนั เช่ น
เว็บ เพจที เต็ม ไปด้ว ยการพิ ม พ์ ที ผิด พลาด เป็ นต้น ก็จ ะทํา ให้ ผู ใ้ ช้ห มดความเชื อถื อ ได้เช่ น กัน
นอกจากนียังควรทดสอบการทํางานให้มีความน่าเชือถือด้วย ทังในขณะทีออกแบบและเมือนําออก
ใช้งานแล้ว เช่น การทดสอบการทํางานของลิงค์ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกว่าไม่มีลิงค์เสี ย และ
เนื องจากการเปลี ยนแปลงบนเว็บเกิ ดขึ นอย่างรวดเร็ ว การทดสอบว่าการเชื อมโยงไปยังเนื อหา
ภายนอกนันมีการเปลียนแปลงไปอย่างไรหรื อไม่จึงเป็ นสิ งจําเป็ นมาก
13. ควรออกแบบโดยคํานึ งถึงอุปกรณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผูใ้ ช้ กล่าวคือ หากผูใ้ ช้
ส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้ทีมีอุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูลทีจํากัด (เช่น โมเด็มความเร็ วตํา) การออกแบบโดย
ใช้ขอ้ ความส่ วนใหญ่เป็ นสิ งทีเหมาะสม แต่หากผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้ทีมี การเข้าถึ งข้อมูลทีมี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ การออกแบบโดยใช้กราฟิ กเป็ นสิ งทีเหมาะสม
14. ควรมีการให้ผลป้ อนกลับ ผูอ้ อกแบบจะต้องมีช่องทางในการติดต่อสื อสารกับผูเ้ รี ยน
และต้อ งเตรี ย มตัว ในการให้ ผ ลป้ อ นกลับ ในกรณี ผู ้เ รี ย นมี ข ้อ สงสั ย หรื อข้อ แนะนํา ต่ า ง ๆ
การออกแบบเว็บทีดี จะต้องมีลิงค์ซึงเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนติดต่อไปยังเว็บมาสเตอร์ได้โดยตรง
15. ควรออกแบบให้มีทางเลื อกในการเข้าถึ งข้อมูลหลาย ๆ ลักษณะ อย่างเช่ น กรณี ที
ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ เป็ นผูใ้ ช้ทีติ ดต่อผ่านทางโมเด็ม เป็ นประจํา การออกแบบเครื องมื อนําทางหรื อ
เนือหาในลักษณะของตัวอักษรเป็ นสิ งจําเป็ นควบคู่ไปกับในลักษณะของกราฟิ ก
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ใจทิพย์ ณ สงขลา (2547: 43-54) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีควรคํานึงถึงในการออกแบบไว้ดงั นี
1. การกําหนดภาพลักษณ์ของเว็บไซต์
เว็บไซต์การศึกษาทีดีตอ้ งมีความเป็ นมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยยึดผูเ้ รี ยน
หรื อผูด้ ูเป็ นจุดศูนย์กลาง ผูอ้ อกแบบจะต้องคํานึงถึงความนึ กคิดหรื อลักษณะนิ สัยการเข้าเว็บ ไซต์
ของผูเ้ รี ยน และออกแบบให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึ งเนื อหาสาระ หรื อสามารถเข้าใจโครงสร้ างของ
เว็บทังหมดได้ง่าย ผูอ้ อกแบบควรคํานึงถึงหลักการต่อไปนี
1.1 การใช้อุปมาเปรี ยบเทียบ
การใช้อุ ป มาเปรี ย บเที ย บ หมายถึ ง การนํา สิ งใดสิ งหนึ งซึ งอาจมี ค วามเป็ น
นามธรรมมาเปรี ยบเทียบกับอีกสิ งหนึ งทีผูด้ ูหรื อผูเ้ รี ยนมีความคุ น้ เคย เพือให้สามารถเข้าใจใน
สิ งนันได้ดียงขึ
ิ น การออกแบบเว็บไซต์ทีใช้การอุปมาเปรี ยบเทียบในการออกแบบเว็บไซต์ จึงเป็ น
การออกแบบภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความคุน้ เคยของผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับแนวทาง
เนือหาสาระทีนําเสนอ ส่ วนใหญ่จะใช้ชุดของภาพหรื อสัญรู ปหรื อภาพทีสร้างเป็ นรู ปสัญลักษณ์ให้
สอดคล้องกันตลอดทังเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์วิชาทีสอนเรื องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ชุดของปุ่ มนําทาง
ภาพพืนหลังเกียวกับคอมพิวเตอร์ นาํ เสนอ แสดงอุปมาเปรี ยบเทียบกับแนวคิดของการนําเข้า
การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์
1.2 หลักความสมเหตุสมผลกับความเป็ นจริ ง
การใช้หลัก ความสมเหตุ สมผลกับความเป็ นจริ ง เป็ นการยึดหลักการตามแบบ
สากล สมเหตุสมผลทีผูเ้ รี ยนเข้าใจได้ตรงกัน ตัวอย่างการออกแบบในส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ (user
interface design) ได้แก่ ภาพสัญรู ปต่าง ๆ จะต้องยึดหลักความเป็ นสากลทีผูใ้ ช้เข้าใจได้ง่าย เช่น
รู ป จดหมาย หมายถึ ง การส่ ง ไปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื อเลื อ กใช้สั ญ รู ป ใดเพื อแสดง
ความหมายอย่างใดแล้วจะต้องใช้ความหมายเดียวกันตลอดทังเว็บไซต์
1.3 ความสมําเสมอ
การออกแบบเว็บไซต์ทีดีตอ้ งวางแนวเรื องของเว็บไซต์ไว้ โดยสอดแทรกความ
หลากหลายในการนําเสนอ ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถแยกแยะความแตกต่างในแต่ละตอน แต่ทงนี
ั
ความแตกต่างในแต่ละตอนจะยังคงแนวเรื องหลักของเว็บไซต์ เช่น ใช้ปุ่มและรู ปแบบของการนํา
ทางทีมีความหมายเดียวกันตลอดทังเว็บไซต์
1.4 ความชัดเจน
รู ปลักษณ์โดยรวมควรมองดู แล้วง่าย สบายตา เพือให้ขอ้ ความเนื อหาสาระใน
การสอนตรงสู่ ผูเ้ รี ย นอย่า งชัด เจนมากที สุ ดเท่า ที จะเป็ นไปได้ ไม่ควรปล่ อยให้ผูเ้ รี ย นรั บ ภาพ
ข้อความ หรื อลิ งค์มากเกิ นไปจนไม่สามารถเห็ นจุดเน้นหลัก ควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนรั บรู ้ ในสิ งที
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ผูอ้ อกแบบต้องการให้ได้อย่างเต็มที เช่น การใช้ช่องว่าง (space) ช่องว่างทีกําหนดอย่างเหมาะสม
จะช่วยให้ภาพทีออกแบบมาแล้วมองดูง่ายและกระจ่างชัด การออกแบบให้มีช่องว่างพอเหมาะแก่
สายตา จะช่วยแยกองค์ประกอบแต่ละส่ วนออกจากกัน เช่น ส่ วนนําทาง และส่ วนของข้อความที
นําเสนอ ช่องว่างทําให้ผูเ้ รี ยนพักสายตาและสามารถนําสายตาผูเ้ รี ยน จากตําแหน่ งหนึ งไปยังอีก
ตําแหน่งหนึงบนหน้าจอได้อย่างดี
2. การกําหนดแบบแผนสี
สี เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการออกแบบ การเลือกสี ทีเหมาะสมช่วยดึงดูดความรู ้สึกให้
ผูเ้ รี ยนมีความกระตื อรื อร้ นทีจะติดตามแม้ยงั ไม่ทนั ได้อ่านเนื อหา และเมือติ ดตามแล้วก็ไม่เกิ ด
ความรู ้สึกเบือหน่าย ซําซากหรื อล้าสายตา ผูอ้ อกแบบควรมีความเข้าใจพืนฐานในการกําหนดสี
ไม่ควรใช้สีจาํ นวนมากเกินไป ควรอยูใ่ นราว 4-5 สี การใช้สีมากเกินไป ทําให้รบกวนสายตา
และดึงความสนใจออกจากเนือหาทีนําเสนอ
3. การกําหนดโครงร่ างเว็บเพจ
การกําหนดโครงร่ างเว็บเพจจะต้องคํานึ งถึ งภาพทีออกมาในสายตาผูด้ ูจะต้องยึดหลักการ
ออกแบบทีมีผใู ้ ช้เป็ นหลัก (User center design)
3.1 การกําหนดโครงร่ างของเว็บเพจตามวัตถุประสงค์
3.1.1 การนําเสนอเพือการพิมพ์ลงกระดาษ ถ้าต้องการจัดวางโครงร่ างนัน
เพือให้ผเู ้ รี ยนสะดวกในการนําไปพิมพ์ เพือการอ่านซึงมักจะพิมพ์ในกระดาษ ขนาด เอ4 จะต้อง
เว้นขอบทางขวาไว้ 2 เซนติเมตร หรื อตังขอบไว้ทีประมาณ 9±29 พิกเซล
3.1.2 การนําเสนอบนหน้าจอ
โดยทัวไปจอภาพของผูเ้ รี ยนมีพืนทีใน
การนําเสนอน้อยกว่าหน้ากระดาษหนังสื อทัวไป ภาพทีปรากฏบนจอภาพโดยเฉลี ยจะใช้ขนาด
จอภาพ 14 นิว พืนทีในการนําเสนอบนเบราเซอร์ ก็จะเหลือน้อยกว่าค่าความละเอียดบนจอทีตังไว้
เช่น ตังไว้ที 640 ± 480 ก็จะเหลือเพียงประมาณ 3 ± 29 พิกเซล ทีจะสามารถดูได้พอเหมาะ
บนจอ
นอกจากนีการนําเสนอทียาวมากเกินไปในหนึงเว็บเพจ
ก็จะทําให้เสี ยเวลาใน
การดาวน์ โ หลดนาน
และผู ้เ รี ยนต้อ งใช้ แ ถบเลื อนอ่ า นในส่ ว นล่ า งที ยาวกว่ า หน้ า จอ
ส่ วนการนําเสนอเนื อหาทีกินเนื อทีในด้านกว้างมากเกินไป
จะทําให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้แถบเลือน
เป็ นแนวนอน ทําให้รบกวนการอ่านเพราะผูเ้ รี ยนต้องเลือนแถบด้านข้างเพืออ่านด้านข้างกลับไป
กลับมา
การนําเสนอบนหน้าจอยังคงเน้นความสําคัญของลักษณะของการอ่าน จากซ้าย
ไปขวา จากบนลงล่ าง ส่ วนทีต้องการเน้นความสําคัญจึงมักถู กจัดให้อยู่ตามลําดับการมองของ
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สายตา รวมทังการวางโครงร่ างของหน้าจอ ในบางครังยังคงอาศัยหลักการของการจัดองค์ประกอบ
กลุ่ มของข้อความหรื อภาพให้มีความสมดุ ล (อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ) เอกภาพ
ความชัดเจน ฯลฯ
3.2 เทคนิคการจัดวางหน้าจอ
เว็บ เพจมี ล ัก ษณะที แตกต่ า งจากหน้า กระดาษที สามารถกํา หนดขอบด้า นซ้ า ย
ด้านขวาหรื อส่ วนหัวก็ได้ เว็บเพจทีสร้างด้วยภาษา HTML เป็ นภาษาทีแสดงผลของข้อความ
ภาพ และสื อชนิ ดต่าง ๆ ในทีโล่งกว้างเหมื อนกับผ้าใบ การวางโครงร่ างของหน้าจอจึงมีความ
จําเป็ น เพือให้ภาพปรากฏในองค์ประกอบทีสมดุล ดึ งดูดสายตา วิธีการทีใช้อยู่อย่างแพร่ หลาย
เช่น การใช้ตาราง และการใช้สไตล์ชีท
สรุ ปได้วา่ การออกแบบเว็บไซต์ทีดี จะต้องมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และเนื อหาของ
บทเรี ยน ซึงจะช่วยส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
4.2 เทคนิคในการจูงใจผู้เรียน
ถนอมพร เลาหจรั ส แสง (2545: 172-175) ได้ก ล่ า วถึ งเทคนิ ค ซึ งช่ ว ยจู ง ใจผูเ้ รี ย นให้
ต้องการเข้ามาเรี ยนในเว็บไซต์มากขึน เทคนิคเหล่านันได้แก่
1. พืนทีว่าง (Blank Space) การปล่อยให้มีพืนทีว่างทําให้วตั ถุหรื อส่ วนประกอบอืน ๆ
บนหน้าจอสามารถดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยนได้มากยิงขึ น การปล่อยให้มีพืนทีว่างยังทําให้เกิ ด
ภาพลวงตาว่ามีขอ้ ความทีต้องศึกษาน้อยกว่าทีเป็ นจริ ง ซึ งส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยน
มากขึน โดยปรกติ แล้วหลักในการออกแบบสื ออิเล็กทรอนิ คส์ ทีปรากฏบนหน้าจอทัวไป ได้แก่
ควรจัดให้มีพืนทีว่างในแต่ละหน้าประมาณครึ งหนึง (50%) ของตัวอักษรทีปรากฏบนหน้าจอ
2. สี (Colors) การเลื อกใช้สีนัน หลักทัวไปได้แก่ การเลื อกใช้สีให้เหมาะสม และ
เลือกใช้สีทีแตกต่างเพือสื อถึงความแตกต่างของสิ งทีต้องการนําเสนอ เช่น สี ดาํ เพือแสดงข้อความ
ทัว ๆ ไป สี แดงเพือเน้นข้อความสําคัญ ๆ สี นาเงิ
ํ นเพือแสดงคําเตือนต่าง ๆ เป็ นต้น แต่ไม่ควรใช้สี
ให้มากเกินกว่า 3 สี ในแต่ละหน้า เพราะทําให้เป็ นการยากสําหรับผูเ้ รี ยนในการแยกความแตกต่าง
ของความหมายทีแต่ละสี พยายามที จะสื อ และการใช้สีเพือสื อความหมายทีแตกต่างนี จะต้องใช้
อย่างสมําเสมอในเว็บไซต์เดียวกัน
3. การย่อยเนือหา (Chunking) เว็บเพจซึงเต็มไปด้วยเนือหานันจะให้ความรู ้สึกจูงใจผูเ้ รี ยน
ได้ดีขึนหากเนือหานันได้รับการแบ่งย่อยออกเป็ นบล็อกเล็ก ๆ การแบ่งเนื อหาออกเป็ นหัวข้อย่อย ๆ
และนําเสนอทีละหัวข้อ ๆไปเป็ นเทคนิคทีมีประโยชน์มาก นอกจากนียังมีเทคนิคอืน ๆ เช่น การใช้
คํา อธิ บ ายประกอบภาพแทนข้อความอธิ บ ายแต่ เ พี ย งอย่างเดี ย ว การแยกการอ้า งอิ ง ออกจาก
ข้อความในย่อหน้า การใช้ประโยชน์ของบทนํา การเพิมแถบด้านข้าง หรื อกล่องเพือใส่ ขอ้ ความ
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สัน ๆ แทนการเขียนเรี ยงกันไป การใช้เส้นตังหรื อเส้นนอน เพือแบ่งข้อความออกเป็ นส่ วน ๆ
และการใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เป็ นต้น
4. กราฟิ ก (Graphic) กราฟิ กประเภทภาพถ่าย ภาพวาด หรื อภาพการ์ ตูนได้รับความนิ ยม
ในการใช้เพือดึงดู ดความสนใจของผูเ้ รี ยน นอกจากนี ยังมีการใช้กราฟิ กซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของ
การเน้นสิ งสําคัญ เช่น เครื องหมายตกใจ หรื อเครื องหมายอัญประกาศขนาดใหญ่ เป็ นต้น
เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน เพราะสัญลักษณ์กราฟิ กเหล่านันสื อความหมายว่าเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยน
ไม่ควรพลาด อย่างไรก็ดีการใช้กราฟิ กควรใช้ให้เหมาะสมและไม่ควรทําให้ผูเ้ รี ยนเสี ยสมาธิ ใน
การเรี ยนแทน
5. ลําดับเลข (Numbering) การใช้ประโยชน์ของลําดับเลขก็คล้ายคลึงกับการใช้สัญลักษณ์
แสดงหัวข้อย่อยกล่าวคือ ทังสองวิธีช่วยดึงความสนใจในความสําคัญไปยังรายการของเนื อหา แต่
ข้อแตกต่างก็คือ หากใช้ลาํ ดับเลข ผูเ้ รี ยนมักจะศึกษาเนื อหาตามลําดับของตัวเลขโดยไม่ขา้ มไปมา
ดังนัน การใช้ลาํ ดับเลขจึงควรใช้กบั เนื อหาทีการเรี ยงลําดับมีความสําคัญต่อความเข้าใจของเนือหา
นอกจากนีรายการของเนือหาควรจะได้รับการจัดวางไว้ในคอลัมน์
6. ตาราง (Table) การใช้ตารางหากใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในสิ งที
ต้องการนําเสนอได้ดียงขึ
ิ นและดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้มากขึน การออกแบบตารางควรใช้สี
ทีสว่างกว่าสําหรับหัวข้อของตารางเพือแยกความแตกต่างจากตัวเนื อหา ไม่ควรใช้ขยายตารางให้
เต็มเพือทีจะทําให้เต็มความกว้างของเว็บเพจเท่ านัน หลี กเลี ยงการใช้เส้ นตังคู่ระหว่างคอลัม น์
หรื อสี ทีแตกต่างกันเพือแยกความแตกต่างระหว่างคอลัมน์
7. รู ปแบบการมอง (Viewing Pattern) ธรรมชาติของการมองของคนคือจากซ้ายไปขวา
และบนลงล่าง ดังนัน การออกแบบควรคํานึ งถึ งธรรมชาติ การอ่านนี ของผูเ้ รี ยน วางสิ งสําคัญที
ต้องการสื อสารกับผูเ้ รี ยนก่อนไว้ดา้ นบนซ้าย และออกแบบให้คาํ นึงถึงวิธีการทีจะนําผูเ้ รี ยนเข้าสู่
เนือหาต่อไป
8. จํานวนส่ วนประกอบ (Number of Elements) ไม่วา่ ผูอ้ อกแบบจะออกแบบให้เว็บเพจ
มีความสร้ างสรรค์ขนาดใด หากผูอ้ อกแบบใส่ องค์ประกอบต่าง ๆ มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิง
ข้อความทีปรากฏบนเว็บเพจแล้ว จะเป็ นการยากสําหรับผูเ้ รี ยนทีจะพยายามที จะอ่านเนื อหานัน
ทางออกได้แก่ การปรับหน้าจอให้เรี ยบง่ายขึน ตัดข้อความหรื อใช้เทคนิคทีได้กล่าวมาในส่ วนของ
การย่อยเนื อหาเพื อดึ ง ดู ด ความสนใจของผู เ้ รี ย นมากขึ น ใช้ก ราฟิ กให้ ส มําเสมอในปริ ม าณที
เหมาะสม ท้ายทีสุ ดพยายามเหลือทีว่างให้มาก
9. เสี ยง (Audio) แฟ้ มเสี ยงไม่ควรมีความยาวเกิน 5 นาที เสี ยงบรรยายทีใช้จะต้องเป็ น
เสี ย งที น่ า สนใจ กระตื อ รื อร้ น (ไม่น่ าเบื อ) และมี ส ไตล์ เป็ นของตน ใช้เสี ย งตําเสี ย งสู ง อย่า ง
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เหมาะสม และทีสําคัญคือ อ่านได้ชดั เจน มีการปรับระดับเสี ยงให้คงทีทุกเว็บเพจ และเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกหยุดและเปิ ดฟังใหม่ได้ตลอดเวลา
10. วีดิทศั น์ (Video) วีดิทศั น์ทีใช้จะต้องเกี ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจใน
เนื อหาของผูเ้ รี ยนเช่ นเดียวกับแฟ้ มเสี ยง จะต้องมีการออกแบบให้ผูเ้ รี ยนสามารถหยุดและเปิ ดดู
วีดิทศั น์ได้ตลอดเวลาเช่นกัน
ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้เว็บ ไซต์ออนไลน์ เพื อสร้ า งเว็บ ไซต์บทเรี ย นเรื อง การเขี ยนเรี ยงความ ซึ ง
เว็บไซต์ออนไลน์เป็ นบริ การหนึงของ Google Apps ทีจะช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ของ
องค์กรได้ง่ายขึนเสมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดา เพราะเราไม่ตอ้ งเขี ยนโค้ดหรื อ HTML
โดยในหน้าเว็บไซต์นัน เราสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้ เช่ น ปฏิ ทิน วิดีโอ เอกสาร
และข้อความ เพือให้เราสามารถใช้งานร่ วมกับคนในองค์กรได้ง่ายขึน (อัมริ นทร์ เพ็ชรกุล, 2555:
149-150)
นอกจากการสร้างเว็บไซต์ได้ฟรี เว็บไซต์ออนไลน์ยงั มีประโยชน์อีกมากมายทีช่วยให้เรา
สามารถทํางานร่ วมกับบุคคลในองค์กรหรื อกลุ่มได้ง่ายยิงขึน ดังนี
1.สามารถจัดการข้อมูลได้ในพืนทีศูนย์กลาง เราสามารถใช้เว็บไซต์ออนไลน์ เพือเป็ น
ศูนย์กลางในการรวบรวมเอกสาร สเปรดชีต งานนําเสนอ วิดีโอ หรื อไฟล์ต่างๆ เพือแบ่งปั นและ
กระจายข่าวสารให้กบั บุคคลในองค์กร หรื อทีมงานได้ง่ายขึน
2. เข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีและทุกเวลา เนื องจากเว็บไซต์ออนไลน์ เป็ นบริ การทีทํางาน
แบบเว็บ ทุกคนในองค์กรจึงสามารถเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ขององค์กร หรื อกลุ่มได้ทุกทีและ
ทุกเวลา ไม่วา่ จะเป็ นบนโต๊ะทํางาน ทีบ้าน ร้านกาแฟ หรื อแม้แต่ผา่ นโทรศัพท์มือถือ
3. รองรับการทํางานร่ วมกับหลายระบบปฏิบตั ิการ เราสามารถใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์
ได้บนเว็บบราวเซอร์ ไม่วา่ คอมพิวเตอร์ นนจะใช้
ั
ระบบปฏิบตั ิการ Windows , Mac หรื อ Linux
4. สามารถกําหนดสิ ทธิ ในการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย ผูด้ ูแลระบบสามารถ
ดูแลสิ ทธิการใช้งานเว็บไซต์และสามารถยกเลิกการเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ได้ทุกเมือ
สรุ ปได้วา่ การออกแบบเว็บไซต์เพือการเรี ยนการสอนทีดี ต้องคํานึ งถึงหลักการออกแบบ
เว็บ ไซต์ ให้ เ หมาะสมกับ ผู ้เ รี ย นและเนื อหาของบทเรี ย น และควรออกแบบโดยคํา นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการอ่านข้อมูลของผูเ้ รี ยนเป็ นอันดับแรก ส่ วนความสวยงามเป็ นอันดับรองลงมา
รวมถึ งการใช้เทคนิ คในการจูงใจผูเ้ รี ยนเพือดึ งดูดความสนใจผูเ้ รี ยนให้อยากเรี ยนรู ้จากเว็บไซต์
ซึ งจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ประสบความสําเร็ จ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยน
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5. เทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความหรื อเทคนิค CIRC
วิธีสอนแบบร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ เทคนิ คการอ่านและการเขียนเรี ยงความหรื อเทคนิ ค CIRC
(Cooperative Integrated Reading and Composition) เดิม ซึ งเป็ นเทคนิควิธีสอนเขียนเรี ยงความ
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการกับการสอนอ่านโดยเริ มจากการสอนอ่าน เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
และจากการอ่ า นช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการเขี ย นเรี ยงความ ซึ งเป็ นวิ ธี ส อนที ใช้ ใ น
สหรัฐอเมริ กามาก่อน และมีการนําไปใช้อย่างแพร่ หลายและประสบผลสําเร็ จ โดยเฉพาะสําหรับที
เป็ นการสอนด้านภาษา เช่น หลักการเขียนภาษา แต่สําหรับการสอนภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทย ซึ งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นประจําหรื อใช้เป็ นภาษาราชการ การทีจะนําเทคนิ ค
CIRC ไปใช้ให้ประสบผลสําเร็ จได้ไม่ง่ายนัก และทีสําคัญถ้าผูส้ อนและผูเ้ รี ยนไม่ชาํ นาญ คุน้ เคย
และยอมรับเทคนิ ควิธีดงั กล่าว แต่อย่างไรก็ตามในฐานะครู มืออาชี พสามารถทีจะปรับประยุกต์
วิธีการและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ดว้ ยภาษาของประเทศตนเองได้
โดยยึดหลักสําคัญของเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ทีให้สมาชิ กกลุ่มร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ อย่างจริ งจัง
ทุกคนมีการยอมรับกันและกันและมีเป้ าหมายความสําเร็ จเดี ยวกัน โดยทีครู ตอ้ งดําเนิ นการสอน
ความรู ้ และฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน ก่อนให้ฝึกปฏิ บตั ิดว้ ยการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ สําหรับ
เทคนิค CIRC ต้องเลือกบทอ่านทีประกอบด้วยโครงสร้าง หลักการทางด้านภาษาทีนักเรี ยนต้องรู ้
และเข้าใจ และนําไปใช้เป็ นแบบในการเขียนได้ บทอ่านต้องมีสาระทีเหมาะสมกับวัย ระดับชัน
มีความหมาย มีคุณค่าทีจะให้รู้และเข้าใจ และนําไปสู่ การฝึ กเขียนตามวัตถุประสงค์ได้
(วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553: 169)
5.1 องค์ ประกอบทีสํ าคัญของเทคนิค CIRC
เทคนิคการบูรณาการการอ่านและการเขียนโดยร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ CIRC จะประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553: 169-170)
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือสร้างพืนฐานด้านการอ่านและการเขียน
2. การดําเนินการสอนของครู
3. การบูรณาการการอ่านและการเขียน
หลักการสอนของครู ให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิกิจกรรม การอ่านและเขียน
โดยยึดวัตถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ด้า นการอ่ า นและการเขี ย นเป็ นหลัก เนื องจากทัก ษะทางภาษา
สามารถพัฒ นาให้บ รรลุ ผ ลสํา เร็ จ ได้ ถ้า ครู จ ัด กิ จ กรรมการสอนและกิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ที ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมในทุก ๆ ด้าน เช่นเดียวกับทักษะการอ่าน ซึงประกอบด้วยสมรรถภาพการอ่านในหลาย ๆ
ด้าน เช่น การอ่านเพือความเข้าใจ เพือสรุ ป เพือจับใจความสําคัญ เพือการสื อสาร หรื อเพือหา
ประเด็นสําคัญของเรื อง ดังที Brown (1984) ได้กล่าวไว้ว่าทักษะการอ่านเพือความเข้าใจสามารถ
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พัฒนาได้ไม่ยาก โดยสอนให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสฝึ ก ในการสรุ ป ตังคําถาม ให้นิยาม ทํานายผล
หรื อเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนหรื อเป็ นไปได้บ่อย ๆ และสมําเสมอ ดังนัน ในการสอนแบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ ครู จะต้องจัดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมสรุ ปร่ วมกันตังคําถาม ให้นิยามความหมาย และ
ทํานายผลหรื อเหตุการณ์ ซึ งถ้าครู ดาํ เนิ นการสอนด้วยวิธีดงั กล่ าวอย่างต่อเนื อง ก็จะสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิด้านการอ่านของนักเรี ยนได้ทุกคน ในเวลาเดียวกันก็สามารถบูรณาการการสอน
อ่านร่ วมกับการสอนเขียนได้
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค CIRC นักเรี ยนจะต้องร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิในกลุ่มทีมี
การจัดเข้ากลุ่มทีคละความสามารถ โดยขันตอนการจัดการเรี ยนการสอนจะประกอบด้วย 1) การ
สอนของครู 2) การฝึ กปฏิบตั ิเป็ นกลุ่ม 3) การฝึ กโดยอิสระ 4) การประเมินผลโดยกลุ่มเพือน 5)
การฝึ กเพิมเติม และ 6) การทดสอบความรู ้ด้านการสอนทางภาษาเทคนิ ค CIRC จะยึดหลักการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน (Cooperative Learning) ในทุกกิจกรรมการเรี ยนการสอนซึ งกระบวนการ
สอนในแบบ CIRC จะประกอบด้วยกิจกรรมการสอนและการเรี ยนรู ้ ดงั ต่อไปนี (ธิ ดา ทิพย์สุข,
2552: 85)
1. การจัดกลุ่มอ่าน (Reading Group)
2. การจัดทีมร่ วมกันเรี ยนรู ้ (Team Study)
3. การจัดกิ จกรรมพืนฐานทีเกี ยวข้องกับเรื องหลักที จะให้นักเรี ยนอ่าน (Basal-Related
Activities)
4. การจับคู่อ่าน (Partner Readings)
5. การเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ในเรื องและการฝึ กเขียนในเรื อง (Story Grammar and Story-Relate
Writing)
6. การฝึ กอ่านออกเสี ยงคําทีกําหนด (Words Out Loud)
7. การฝึ กหาความหมายของศัพท์ (Word Meaning)
8. การสรุ ปเรื อง (Story Retell)
9. การฝึ กสะกดคํา (Spelling)
10. การตรวจสอบโดยเพือน (Partner Checking)
11. การทดสอบความรู ้ความเข้าใจ (Test)
12. การสอนอ่านเพือความเข้าใจ (Direct Instruction in Reading Comprehension)
13. การให้อ่านบทความต่าง ๆ นอกเวลาและการเสนอรายงานการอ่านต่าง ๆ (Independent
Writing Reading and Book Reports)
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14. การผสมผสานหลักภาษา (ศิลปะทางภาษา) กับการเขียน (Integrated Language Arts
and Writing)
ดังนัน ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค CIRC จะต้องมีการจัดกิจกรรมตามทีระบุ
ข้อ 1-14 อย่างครบถ้วนเรี ยงตามลําดับความยากง่ายของวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ด้านการอ่านและ
เขียน ซึงจะต้องมีการวางแผนและเตรี ยมการสอน กําหนดระยะเวลาในการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิใน
แต่ละวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ในการนําเทคนิค CIRC ไปใช้นนั ก่อนอืนต้องเริ มด้วยการสอนของครู ทุกครัง โดยทีครู
จะต้องสอน อธิบาย ยกตัวอย่าง การอ่านประเภทต่าง ๆ และรู ปแบบการเขียนโดยทัว ๆ ไป ให้
นักเรี ยนรู ้และเข้าใจและฝึ กปฏิบตั ิ ถ้าเป็ นการเขียนเรี ยงความซึ งกระบวนการสอนเขียนโดยทัวไป
(Writing Process Model) จะประกอบด้วยขันตอนดังนี
1. การวางแผนการเขียน (Planning)
2. การทําโครงร่ างการเขียนในเรื องทีสนใจ (Drafting)
3. การทบทวน (Reviewing)
4. การปรับแก้ไข (Editing)
5. การนําเสนอหรื อการพิมพ์เผยแพร่ (Presentation or Publishing)
ทุกขันตอนในการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน สมาชิกกลุ่มจะช่วยเหลือกันและกันหรื อปรับ
แก้ไขให้กนั และกันจนกว่าจะแน่ใจว่างานนันสมบูรณ์ทีสุ ด
5.2 ขันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค CIRC
ทิศนา แขมมณี (2547: 270-271) ได้กล่าวว่ากระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
CIRC มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังนี
1. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามระดับความสามารถในการอ่าน นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจับคู่ 2
คน หรื อ 3 คน ทํากิจกรรมการอ่านแบบเรี ยนร่ วมกัน
2. ครู จดั ทีมใหม่โดยให้แต่ละทีมมีนกั เรี ยนต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 2 ระดับ ทีม
ทํากิจกรรมร่ วมกัน เช่น เขียนรายงาน แต่งความ ทําแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบต่าง ๆ และมี
การให้คะแนนผลงานของแต่ละทีม ทีมใดได้คะแนน 90 % ขึนไป จะได้รับประกาศนี ยบัตรเป็ น
“ซุปเปอร์ทีม” หากได้รับคะแนนตังแต่ 80-89 % ก็จะได้รับรางวัลรองลงมา
3. ครู พบกลุ่มการอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน แนะนํา
คําศัพท์ใหม่ ๆ ทบทวนศัพท์เก่า ต่อจากนันครู จะกําหนดและแนะนําเรื องทีอ่าน แล้วให้ผูเ้ รี ยนทํา
กิ จกรรมต่าง ๆ ตามทีครู จดั เตรี ยมไว้ให้ เช่ น อ่านเรื องในใจแล้วจับคู่อ่านออกเสี ยงให้เพือนฟั ง
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และช่ ว ยกัน แก้จุ ด บกพร่ อ งหรื อ ครู อ าจจะให้ นัก เรี ย นช่ ว ยกัน ตอบคํา ถาม วิเ คราะห์ ต ัว ละคร
วิเคราะห์ปัญหาหรื อทํานายว่าเรื องจะเป็ นอย่างไรต่อไป เป็ นต้น
4. หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครู นาํ การอภิปรายเรื องทีอ่าน โดยครู จะเน้นการฝึ กทักษะ
ต่าง ๆ ในการอ่าน เช่น การจับประเด็นปั ญหา การทํานาย เป็ นต้น
5. นักเรี ยนรับการทดสอบการอ่านเพือความเข้าใจ นักเรี ยนจะได้รับคะแนนเป็ น
ทังรายบุคคลและทีม
6. นักเรี ยนจะได้รับการสอนและฝึ กทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน เช่น ทักษะ
การจับใจความสําคัญ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการใช้เหตุผล เป็ นต้น
7. นักเรี ยนจะได้รับชุดการเรี ยนการสอนเขียน ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถเลือกหัวข้อการเขียนได้
ตามความสนใจ
นักเรี ยนจะช่วยกันวางแผนเขียนเรื อง และช่ วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
และในทีสุ ดตีพิมพ์ผลงานออกมา
8. นักเรี ยนจะได้รับการบ้านให้เลือกอ่านหนังสื อทีสนใจ และเขียนรายงานเรื องทีอ่านเป็ น
รายบุคคล โดยให้ผปู ้ กครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนักเรี ยนทีบ้าน โดยมีแบบฟอร์ ม
ให้
แสนประเสริ ฐ ปานเนี ยม (2552: 62-64) ได้ส รุ ปขันตอนในการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้
เทคนิค CIRC ดังนี
1. ขันเตรี ยม ประกอบด้วย
1.1 แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4-6 คน นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มคละความสามารถ
กําหนดสัดส่ วน เก่ง ปานกลาง อ่อน เป็ น 1:2:1
1.2 แนะนําวิธีการเรี ยนรู ้เทคนิค CIRC อธิ บายความสัมพันธ์ของการอ่านและ
การเขียน วิธีการวัดและประเมินผล การคิดคะแนนกลุ่ม ฝึ กทักษะและวิธีการทํางานกลุ่ม สร้าง
แรงจูงใจในการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
2. ขันสอน ประกอบด้วย
2.1 ทบทวนความรู ้เดิมเรื องการอ่านและการเขียน
2.2 ครู นาํ เสนอความรู ้ เกี ยวกับการอ่าน ความสําคัญของการอ่าน วิธีการอ่าน
ความรู ้เกียวกับการเขียน ความสําคัญของการเขียน และวิธีการเขียน
2.3 ครู แ จกบทอ่ า นให้ นัก เรี ย นร่ ว มกัน อ่ า น พร้ อ มกับ ตอบคํา ถามของครู
ต่อจากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันจับใจความสําคัญของบทอ่านทีละย่อหน้า แล้วนําใจความทีได้มา
เรี ยบเรี ยงด้วยภาษาทีกระชับ และเชือมความคิดได้อย่างต่อเนืองเหมาะสม
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2.4 ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปสาระสําคัญของบทอ่าน และเขียนเป็ นเรื องพร้อม
ทังร่ วมกันอภิปรายรู ปแบบการเขียนทีใช้เขียนบทอ่านนี รวมทังวิธีการเขียนเรื อง การเรี ยบเรี ยง
เนือหา การตังชือเรื อง
3. ขันกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย
3.1 ครู แจกบทอ่านใหม่ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจับคู่กนั อ่าน ผลัด
กันอ่าน ผลัดกันฟัง แก้ไขการอ่านของเพือน ตอบคําถามท้ายบทอ่าน ร่ วมกันสรุ ปสาระสําคัญของ
เรื อง ร่ วมกันอภิปรายรู ปแบบการเขียนทีใช้เขียนบทอ่านนี รวมทังวิธีการเขียนเรื อง การเรี ยบเรี ยง
เนือหา การตังชือเรื อง
3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเรื องใหม่ โดยนํารู ปแบบการเขียน วิธีการ
เขียน การเรี ยบเรี ยงเนือหา การตังชือเรื อง ทีสรุ ปได้มาเป็ นแนวทางในการเขียนเรื อง ซึ งเนือเรื อง
แตกต่างไปจากเดิ ม โดยที สมาชิ กในกลุ่ มต้องแน่ ใจว่าเพือนในกลุ่มเข้าใจวิธีการเขียนเรื องและ
สาระสําคัญของเรื องใหม่
3.3 ตรวจผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพือนตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
4. ขันประเมินผล มอบรางวัล ประกอบด้วย
4.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสําคัญของบทอ่านทีครู แจกให้อีกครังหนึง
4.2 นักเรี ยนแต่ละคนทําแบบทดสอบด้านการอ่านและเขียนเรื อง โดยไม่มี
การช่วยเหลือกัน
4.3 ครู ตรวจให้คะแนน บันทึกคะแนนของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
4.4 ช่วยกันรวมคะแนนแต่ละกลุ่มเพือประเมินผลสัมฤทธิ ของกลุ่ม
4.5 มอบรางวัลแก่กลุ่มทีได้คะแนนมากทีสุ ด 2 ลําดับแรก โดยกําหนดรางวัลไว้
2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยียม และกลุ่มเก่งมาก
ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: 56-57) ได้กล่าวถึงเทคนิค CIRC หรื อการบูรณาการการอ่าน
และการเขียนว่าเป็ นเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันวิธีการหนึ ง ซึ งคิดและออกแบบขึนเพือใช้ใน
การสอนอ่านและเขียนเรี ยงความ ในรายวิชาศิลปะทางภาษา (Language Arts) ในการจัดการเรี ยน
การสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC นัน จะต้องเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ทังใน
บทบาทหน้า ที บทบาทสมาชิ ก แต่ ล ะคน รวมถึ ง การปฏิ บ ัติเ พื อให้ ก ลุ่ ม บรรลุ เ ป้ า หมายซึ งครู
จําเป็ นต้องดําเนินการตามลําดับขันตอนดังนี
1. ขันเตรี ยม มีดงั นี ครู สอนทักษะในการเรี ยนแบบร่ วมมื อกัน จัดกลุ่มนักเรี ยน บอก
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน และบอกวัตถุประสงค์ของการทํางานร่ วมกัน
2. ขันสอน ครู สอนเนือหาครอบคลุมบทเรี ยนใหม่ดว้ ยวิธีการสอนทีเหมาะสมแล้วให้งาน
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3. ขันทํางานกลุ่ม นักเรี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหน้าทีของตน
ช่วยกันแก้ปัญหา อภิปรายผลและแลกเปลียนความคิดเห็นกัน เพือหาคําตอบทีดีทีสุ ดมากกว่าดู
คําเฉลยจากครู
4. ขันตรวจสอบผลงานและทดสอบ
4.1 ตรวจผล ถ้าเป็ นผลงานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มเซ็นชื อในผลงานทีส่ ง ครู อาจ
ประเมินด้วยการหยิบผลงานของกลุ่มขึนมาแล้วถามสมาชิ กกลุ่มคนใดคนหนึ งเกียวกับงานชิ นนัน
และถ้าเป็ นงานเดียวครู อาจให้นกั เรี ยนคนใดคนหนึ งในกลุ่มอธิ บายวิธีหาคําตอบของเขาทีได้จาก
การเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในกลุ่ม
4.2 ครู ทดสอบนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยไม่มีการช่ วยเหลื อกัน และเมือครู
ตรวจผลการสอบแล้วจะคํานวณคะแนนเฉลียของกลุ่มให้นกั เรี ยนทราบ และถือว่าเป็ นคะแนนของ
นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มด้วย
5. ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน
และประเมินผลการทํางานกลุ่ม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรี ยน และวิธีการทํางานของนักเรี ยน
รวมถึงวิธีการปรับปรุ งการทํางานกลุ่ม
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2553: 170-171) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาทักษะการอ่าน
และเขียน ควรประกอบด้วย ขันตอนสําคัญดังนี
1. ครู นาํ เสนอความรู ้เกียวกับการอ่าน วิธีอ่าน ความสําคัญของการอ่านเพือความเข้าใจพอ
สังเขป อธิ บายความสําคัญของการเขียน วิธีเขี ยนแบบต่าง ๆ ของการเขียน ความเกี ยวข้อง
สัมพันธ์ซึงกันและกันระหว่างการอ่านและการเขียน
2. ครู ดาํ เนินการสอน ยกตัวอย่างบทอ่าน ครู – นักเรี ยน ร่ วมกันอ่านบทอ่านทําความเข้าใจ
ถาม – ตอบ ชี ให้เห็นประเด็นสําคัญ โครงสร้างของข้อความ ประโยคต่าง ๆ ความเชือมโยงของ
ข้อความ หรื อประโยคในบทอ่าน ใช้กิจกรรมการอ่านโดยพยายามบูรณาการชี ให้เห็นลักษณะ
วิธีการเขียน ซึ งการฝึ กหัดเขียนควรเริ มจากการเขียนตอบง่าย ๆ การสร้างประโยคจากคําศัพท์หรื อ
คําเชือม คําขยาย ฯลฯ
3. ครู ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจในเนือเรื อง สาระสําคัญ ประเด็นหลัก – รอง ลักษณะ
ของเนื อเรื อง โครงสร้ างประโยคทีใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความหรื อประโยคต่าง ๆ และ
บทความของเรื อง รวมทังฝึ กให้คาดคะเนจุดจบของเรื อง หรื อบทสรุ ปของเรื องทีจะเกิ ดขึนจาก
เหตุการณ์เรื องราวต่าง ๆ ความเป็ นไปได้หรื อจินตนาการสร้างสรรค์ความคิด
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4. จัดกลุ่มนักเรี ยนโดยคละความสามารถ เช่นเดียวกับการจัดกลุ่มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
กับแบบอืน ๆ แจกใบความรู ้ ใบกิจกรรม ให้ 2 – 3 คน ต่อ 1 ชุ ด เพือจะได้ร่วมมือกันเรี ยน
ร่ วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรมตามข้อตกลงทีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้
5. สมาชิ กกลุ่มทุกกลุ่มร่ วมกันเรี ยนรู ้ และอ่านใบความรู ้ ฝึ กกิจกรรมตามใบงานทีครู
เตรี ยมไว้ให้ โดยครู คอยติดตามดูแล ถาม – ตอบ การฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนอย่างทัวถึงทุกกลุ่ม
6. การให้ฝึกหัดการเขียน ควรให้สมาชิ กได้ตรวจสอบการเขียนของเพือน ช่วยกันแก้ไข
ปรับปรุ งงานของกันและกันให้ถูกต้อง ในการฝึ กเขียนจากบทอ่านควรสอดคล้องกับรู ปแบบของ
บทอ่านในตอนเริ มแรก แล้วค่อยพัฒนาเป็ นการเขียนในลักษณะอืน ๆ ทีซับซ้อนและใช้ความคิด
มากขึน ทีสําคัญนักเรี ยนควรได้มองเห็นและเข้าใจรู ปแบบโครงสร้างของประโยคหรื อข้อความที
สําคัญก่อน นันคือ การฝึ กเขียนควรจะเริ มจากการเขียนตามรู ปแบบทีถูกต้อง ฝึ กเขียนจากการชีนํา
แนะนําแนวทางจนชํานาญก่อนทีจะใช้กิจกรรมฝึ กพัฒนาการเขียนทีหลากหลาย สร้างสรรค์ และมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
7. การตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจและวัดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านและการเขียน ครู ควร
ออกแบบทดสอบกําหนดเกณฑ์และให้คะแนนโดยที นักเรี ยนรู ้ วิธีให้คะแนน สามารถตรวจให้
คะแนนตนเองและคํา นวณคะแนนกลุ่ มของตนเองได้ (ตามหลัก การคํา นวณคะแนนกลุ่ ม และ
คะแนนพัฒนาของวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ) การใช้เทคนิ คบูรณาการการอ่านและการเขียน
สําหรับการสอนภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ควรพิจารณาถึง
ภูมิหลัง ความรู ้ ประสบการณ์ ของนักเรี ยนแต่ละระดับชัน แต่ละแห่ งเป็ นสําคัญ ซึ งครู ผูส้ อน
สามารถปรับประยุกต์เทคนิ ควิธีดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงแต่ให้รู้เข้าใจเทคนิ ควิธีดงั กล่าว
อย่างชัดเจน เข้าใจมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ในแต่ละวิชาที จะใช้สอน ผลการเรี ยนรู ้ ทีคาดหวังและ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้แต่ละวิชาเป็ นหลักสําคัญ
5.3 วิธีการคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพัฒนา
ในการจัดการเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อกัน เรี ย นรู ้ ซึ งผลงานของนัก เรี ย นทุ ก คน คื อ
ผลงานของกลุ่ม และกลุ่มทีได้คะแนนพัฒนาเฉลียสู งสุ ด จัดเป็ นกลุ่มดีเยียม ดังนันในการทดสอบ
ทุ กครัง หลังจากกิ จกรรมกลุ่ มแล้ว มีการทดสอบเป็ นรายบุ คคล คะแนนสอบของแต่ละคนจะ
นําไปเปรี ยบเทียบกับคะแนนฐานเพือเป็ นคะแนนพัฒนา
คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวิชานันในภาคเรี ยนก่อนทีจะมีการสอนในภาค
เรี ยนต่อไป แต่คะแนนฐานจะต้องเทียบกับคะแนน 100 เสมอ ถ้ามาจากคะแนนสอบหลายครัง
จากคะแนนฐานจะได้คะแนนพัฒนาของการสอบในแต่ละครัง เช่น
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ตารางที 7 แสดงวิธีคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพัฒนา
คะแนนจากการทดสอบ/แต่ละคน
ตํากว่าคะแนนฐาน มากกว่า 10 คะแนน
ตํากว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน
เท่ากับคะแนนฐานหรื อมากกว่า 1-10 คะแนน
สู งกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

ทีมา: Slavin, Cooperative learning (London: Allyn and Bacon, 1995), อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี,
รู ปแบบและกลยุทธ์ การจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาทักษะการคิด (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), 183.
ในการทดสอบแต่ละครั ง นักเรี ยนจะต้องรู ้ คะแนนฐานของตนเองก่อน และคํานวณว่า
ตนเองอาจต้องทําอีกเท่าไรจึงได้คะแนนพัฒนาตามทีคาดหวัง คะแนนพัฒนาของแต่ละคนขึนอยูก่ บั
ความพยายามของแต่ละคนทีจะพยายามทําข้อทดสอบให้มากกว่าคะแนนฐาน เพือผลประโยชน์
ของตนเองและของกลุ่ม กลุ่มทีได้คะแนนพัฒนาสู งสุ ด หรื อถึงเกณฑ์ทีกําหนดจะได้รับรางวัลเป็ น
เครื องหมายความสําเร็ จ
ตารางที 8 แสดงระดับคะแนนในการจัดกลุ่ม
คะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่ม
ระดับการพัฒนา
0 - 15
กลุ่มเก่ง
16 - 25
กลุ่มเก่งมาก
26 - 30
กลุ่มยอดเยียม
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ทีมา: Slavin, Cooperative learning (London: Allyn and Bacon, 1995), อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี,
รู ปแบบและกลยุทธ์ การจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาทักษะการคิด (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), 184.
การหาคะแนนฐานของนักเรี ยน ในการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน
ต้องทราบและคิ ดคะแนนฐานของนักเรี ย นแต่ล ะคนไว้ เพือการพัฒนาปรั บปรุ งการเรี ย นรู ้ ของ
นักเรี ยนแต่ละคนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือให้ทราบผลการเรี ยนของแต่ละคนว่ามีความก้าวหน้าขึน
หรื อไม่เพียงใด และเพือเป็ นฐานในการคํานวณคะแนนพัฒนาและคะแนนความก้าวหน้าต่อไป
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คะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคน อาจได้จากผลการเรี ยนในภาคเรี ยนทีผ่านมาในช่วงนันๆ
หรื อจากคะแนนในกลุ่มวิชานัน ๆ ในปี การศึกษาทีผ่านมา แต่ถา้ เป็ นคะแนนตลอดปี การศึกษาต้อง
เฉลียคะแนนสอบ 2 ครังก่อน ดังตัวอย่าง
เด็กหญิงไก่ สอบวิชากลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ มีการศึกษาพัฒนามา 2 ภาคเรี ยน
โดยมีคะแนนดังนี
ภาคเรี ยนที 1 ได้ 75 คะแนน
ภาคเรี ยนที 2 ได้
77 คะแนน
รวม
152 คะแนน
คะแนนเฉลียของ เด็กหญิงไก่ คือ 152/2 = 76 คะแนน
ดังนันคะแนนฐานของเด็กหญิงไก่ คือ 76 คะแนน ซึ งคะแนนฐานสามารถเปลียนแปลง
ได้ทุกตัวทีมีการทดสอบยอด โดยการนําคะแนนสู งสุ ดเป็ นคะแนนฐานในค่าต่อไป
สรุ ปได้ว่า เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความหรื อ
เทคนิค CIRC เป็ นเทคนิคทีเหมาะสมกับการสอนเขียนเรี ยงความ โดยขันตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
เริ มจากการสอนอ่าน เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และจากการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเรี ยงความ ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิด หลักการ แนวทางขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
เทคนิ ค CIRC ทีได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
มาสังเคราะห์เป็ นขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค CIRC ในงานวิจยั ครังนี ดังนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล
อีกทังเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความหรื อเทคนิ ค
CIRC ยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือซึ งกันและกัน
ผูเ้ รี ยนทีมี ความสามารถในด้านการเขี ยนได้ช่วยเหลื อเพือนทีขาดทักษะด้านการเขียน เนื องจาก
ผูเ้ รี ยนทีอยูใ่ นวัยเดียวกัน สามารถสื อสารถึงกันได้ง่ายและทําให้เข้าใจง่ายกว่าทีครู สอน ซึ งจะ
เป็ นการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการเขียนเรี ยงความได้เป็ นอย่างดี
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6. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
6.1 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับสื อสั งคมออนไลน์
อมรรัตน์ เฉยงาม (2550: ง) ได้วิจยั เรื อง การศึกษากระบวนการเมตาคอกนิ ชนั ผ่าน
การสื อสารด้วยเว็บ ล็อกในการเรี ย นรู ้ โดยใช้ปั ญหาเป็ นหลัก ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 จํานวน 12 คน ทีมีระดับเมตาคอกนิชนั ที
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า 1. นักเรี ยนทีมีระดับเมตาคอกนิ ชนั ต่างกันมีกระบวนการเมตาคอก
นิ ชนั แตกต่างกันคือนักเรี ยนทีมีระดับเมตาคอกนิ ชนั สู งมีวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเองก่ อนโดยวางแผนและเขียนบันทึ ก ลําดับความคิดการค้นข้อมูลเพือจัดระบบให้มองเห็ น
ภาพรวมของปัญหาทังหมด ใช้ทฤษฎีและตรรกะเพือวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนด้วยตนเอง สํารวจ
ข้อมู ล คิ ดไตร่ ตรองสะท้อนไปมาอย่า งรอบคอบเพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปทีสมเหตุ สมผล กลุ่ ม กลาง
เมือเจอสถานการณ์ปัญหาจะพยายามทําความเข้าใจวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและสิ งทีต้องการ
ค้นหาด้วยตนเองก่อนในระยะแรกๆ แต่ในขันตอนกระบวนการแก้ปัญหาจะปรึ กษาอาจารย์หรื อหา
แหล่งข้อมูลใกล้เคียงมาอ้างอิงเพือนํามาเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ กลุ่มตําเมือเจอสถานการณ์
ปั ญหาส่ วนใหญ่จะหาตัวช่วยก่อนเป็ นอันดับแรก เช่น ปรึ กษาคนใกล้ชิด จากนันใช้พืนฐานจาก
ประสบการณ์เดิมเชือมโยงปั ญหา 2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นเกียวกับการสื อสารผ่านเว็บล็อกแบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ (1) ด้านทัศนคติในการใช้เว็บล็อก นักเรี ยนเห็นว่าการใช้เว็บล็อกเป็ นสิ งทีมี
ประโยชน์มากกว่าเสี ยหาย และนักเรี ยนเห็นว่าการแสดงความคิ ดเห็ นหรื อการเข้าไปอ่านความ
คิดเห็นของเพือนผ่านเว็บล็อกเป็ นสิ งทีมีประโยชน์และทําให้เป็ นคนทันสมัย (2) ด้านแรงจูงใจ
การใช้เว็บล็อกทีมี ผลต่อการศึกษาพบว่าการเขี ยนสะท้อนความคิดในเว็บล็อกมี ผลต่อแรงจูงใจ
ภายในของนั ก เรี ยนทํา ให้ นั ก เรี ยนรู ้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ยนรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื องและทํา ให้ มี
กระบวนการทํางานทีเป็ นระบบ และเป็ นแรงจูงใจภายนอกทีน่าสนใจและดึงดูดใจทําให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการทํางานเพิมขึน (3) ด้านความคิดเห็นทีมีต่อการใช้เว็บล็อกเขียนสะท้อนความคิดใน
การเรี ยนรู ้ พบว่า (3.1) เป็ นช่องทางในการรับรู ้ ความคิดเห็นของผูอ้ ืน (3.2) เป็ นการบันทึกและ
วิเคราะห์การทํางานของตนเองทําให้ช่วยทบทวนการทํางานในแต่ละสัปดาห์ (3.3) เป็ นช่ อง
ทางการสื อสารสําหรับแลกเปลียนความคิดเห็น (4) ด้านความคิดเห็นทีมีต่อลักษณะทัวไปของ
เว็บล็อกแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี (4.1) ช่วยเพิมช่องทางการสื อสารและช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู ผสู ้ อนและเพือน (4.2) เป็ นสื อทีให้ความบันเทิงและสนุกสนานต่อ
การทํางาน (4.3) เป็ นสื อทีช่วยฝึ กทักษะด้าน HTML และการตกแต่งสร้างสรรค์เว็บล็อกของตนเอง
ขวัญชี วา ว่องนิ ติธรรม (2551: 55) ได้วิจยั เรื อง การใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและเว็บบล็อกเพือเพิมพูนความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษและแรงจู งใจใฝ่
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สัมฤทธิ ในการเขียนของนักเรี ยนระดับก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/1
โรงเรี ยนหางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์ อําเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ จํานวน 30 คน ผลการวิจยั
พบว่า นัก เรี ย นที เรี ย นโดยการใช้แ นวการสอนเขี ย นแบบเน้น กระบวนการและเว็บ บล็ อ กมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสู ง กว่า ก่อนการทดลอง และนักเรี ยนมี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ทางการเขียนสู งขึ นหลังจากได้เรี ยนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและเว็บบล็อก
มณฑิ รา พันธุ์อ้น (2551: 96) ได้วิจยั เรื อง การศึก ษาผลการเรี ย นรู ้ ด้วยบทเรี ย นบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบร่ วมมือ โดยใช้เว็บบล็อกของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ชันปี ที 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 27 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
แบบร่ วมมื อ เรื อง การประยุกต์ใช้เว็บบล็อกเพือการศึ กษาหลัง เรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ผลงานเว็บบล็อกของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนบนเครื อ ข่าย
อิ นเทอร์ เ น็ ตแบบร่ ว มมื อโดยใช้เ ว็บ บล็อกอยู่ใ นระดับ ดี ม าก และนัก ศึ ก ษามี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแบบร่ วมมือ เรื องการประยุกต์ใช้เว็บบล็อกเพือการศึกษา อยูใ่ น
ระดับมาก
ปริ ภทั ร์ เนื องเยาว์ (2552: ข) ได้วิจยั เรื อง การสร้ างเว็บบล็อกเพือพัฒนาการเขีย น
เรี ยงความเรื อง “ คําขวัญอําเภอของฉัน ” โดยการศึกษาแบบการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองใน
รายวิชาวรรณกรรมท้องถิน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนเคียนซา
พิทยาคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมี
คะแนนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ซึ งแสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนเพิมมากขึนจากก่อนเรี ยนและจากการประเมินความพึงพอใจ ได้ผลระดับความพึง
พอใจมีค่าเท่ากับ 4.64 ซึ งมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์มากทีสุ ด ผลการประเมินคะแนนจาก
การเขียนเรี ยงความมีค่าเท่ากับ 3.67 อยูใ่ นเกณฑ์มาก
กฤติกา อินตา (2553: ง-จ) ได้วิจยั เรื อง การใช้กิจกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิ ยม
แนวใหม่บ นเว็บ บล็ อ กเพื อพัฒ นาความสามารถในการเขี ย นภาษาอัง กฤษเชิ ง สร้ า งสรรค์แ ละ
แรงจูงใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6/1
โรงเรี ยนบ้านกาดวิทยาคม อําเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ จํานวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถในการเขี ย นภาษาอัง กฤษเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องผูเ้ รี ย นที เรี ย นโดยการใช้กิ จ กรรม
การเขี ย นตามแนวคิ ดมนุ ษยนิ ย มแนวใหม่ บนเว็บบล็อก อยู่ในระดับ ปานกลาง (40%) ระดับ ดี
(50%) และระดับดี มาก (10%) และแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษหลังจากการเรี ยนโดยใช้
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กิ จ กรรมการเขี ย นตามแนวคิ ดมนุ ษ ยนิ ย มแนวใหม่ บ นเว็บ บล็ อกของผู เ้ รี ย นเพิ มขึ นจากระดับ
ปานกลาง เป็ นระดับมาก
อาภามาส นิโกรธา (2553: 103) ได้วจิ ยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนผ่านเว็บ เรื องทักษะ
การเขียนเรี ยงความ โดยใช้เว็บบล็อกของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2/1 จํานวน 60 คน โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนผ่านเว็บ เรื อง ทักษะการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เว็บบล็อก ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.26/81.83 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนผ่านเว็บ เรื อง ทักษะการเขียน
เรี ยงความ โดยใช้ เ ว็ บ บล็ อ ก ก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยน พบว่ า คะแนนหลัง เรี ยนมี ค่ า เฉลี ย
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05
ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการเขียน
เรี ยงความของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยบทเรี ย นผ่านเว็บ เรื อง ทัก ษะการเขี ยนเรี ย งความ โดยใช้
เว็บบล็อก ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนหลังเรี ยนมีค่าเฉลียสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนผ่านเว็บ เรื อง ทักษะ
การเขียนเรี ยงความ โดยใช้เว็บบล็อกในภาพรวมมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
จุลมณี สุ ระโยธิ น (2554: 188) ได้วิจยั เรื อง ผลของการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ร่วมกันทาง
อินเทอร์ เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื อสังคมออนไลน์ทีมีต่อทักษะทางสังคมของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเข้าร่ วมกิจกรรม
ในโครงการฟื นฟูศีลธรรมโลก จํานวน 16 คน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนทักษะทางสังคมหลัง
เข้าร่ วมกิ จกรรมสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรม โดยนักเรี ยนทีเข้าร่ วมกิ จกรรมมีทกั ษะทางสังคมสู ง
กว่าก่ อนเข้าร่ วมกิ จกรรมอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิ ติทีระดับ .05
พฤติกรรมการสื อสารและ
ปฏิ สัม พันธ์ พ ฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกันโดยใช้สื อสั ง คม
ออนไลน์ของนักเรี ยน โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 91.1 และความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ร่วมกันทางอินเทอร์ เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื อสังคม
ออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก
ชัยเดช บุ ญสอน (2554: ข) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนากระบวนการเรี ยนออนไลน์ด้วย
กรณี ศึกษาผ่านสื อสังคมออนไลน์เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาการควบคุมหุ่ นยนต์ สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนบ้าน
แม่โมกข์ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 44 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพด้านเนื อหามีค่าเฉลียเท่ากับ 4.62 อยูใ่ นระดับดีมาก ด้านสื อการนําเสนอมีค่าเฉลียเท่ากับ
4.55 อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้มีค่าเท่ากับ 0.6632 ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล
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ความสามารถในการแก้ปัญหามีค่าเท่ากับ 0.6455 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมี
ต่อกระบวนการเรี ยนออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.73 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีสุ ด
เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2554: 220-221) ได้วจิ ยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรี ยนรู ้
ร่ ว มกัน ผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ ที มี ต่ อ ความสามารถทางการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื อสารของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ กลุ่ มตัวอย่า งคื อ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2554 จํานวน 180 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน วิชา สื อการศึกษา
เบืองต้น ของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านสื อสังคมออนไลน์ หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ย น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01
ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของนักศึ กษาที เรี ยนด้วยอีเลิ ร์นนิ งแบบเรี ยนรู ้ ร่วมกันผ่า นสื อสังคม
ออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก และความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการเรี ยนด้วยอีเลิร์นนิ งแบบเรี ยนรู ้
ร่ วมกันผ่านสื อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับดี
ณัฐพล บัวอุไร (2555: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง ผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สือ
สังคมออนไลน์ตามทฤษฎี การสร้างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง วิชาการสร้างงานสื อผสม เรื อง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ลําลู กกา กลุ่ มตัวอย่างคือ นักเรี ยนระดับชันมัธ ยมศึ กษาปี ที 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ลําลูกกา ปี การศึกษา 2554 จํานวน 44 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ความสามารถในการสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน และความสามารถในการใช้สือสังคมออนไลน์ ในการเรี ยนรู ้ทงั 4
ครังของการวัดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีแนวโน้มว่าความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน และความสามารถในการใช้สือสังคมออนไลน์ใน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมีพฒั นาการเพิมขึนอย่างต่อเนือง นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองในระดับมาก
วิวฒั น์ เรื องนรา (2555: ข) ได้ทาํ วิจยั เกี ยวกับการสร้ างบทเรี ย นบนเครื อข่า ยสั ง คม
ออนไลน์ เรื อง ระบบสื อสารข้อมูลสําหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยน
เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนเสวีย ดวิท ยา รั ชมัง คลาภิเษก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ ก ษา 2555
จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทีสร้างขึน คุณภาพของ
บทเรี ยนด้านเนื อหา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.25 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.49 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินคุ ณภาพด้านการผลิ ตสื อของบทเรี ยนบนเครื อข่ายสังคม
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ออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.97 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.48 ระดับคุณภาพอยูใ่ น
ระดับดี โดยมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ค่าเฉลียของคะแนนก่อนเรี ยน (ݔҧ = 12.35 , S.D. = 4.58)
และค่าเฉลียของคะแนนหลังเรี ยน (ݔҧ = 23.63 , S.D. = 4.11) และผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยการทดสอบค่า t-test พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 13.05 ซึ งมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที .05 แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งขึนและความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที มี ต่อบทเรี ยนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี ค่าเฉลี ย
เท่ากับ 4.32 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.71 อยูใ่ นระดับมาก
Wilder, H. & Merritt, T. (2004) ได้ทาํ วิจยั เกียวกับเว็บบล็อกกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 6 ทีตนเองสอนอยู่ โดยมีจุดประสงค์เพืออภิปรายเกียวกับประโยชน์ของการใช้เว็บบล็อก
และการนํา เทคโนโลยีนีมาส่ งเสริ มงานเขีย นของนักเรี ยน ผูเ้ ข้าร่ ว มการทดลองในครังนี เป็ น
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โดยนักเรี ยนจะถูกกําหนดให้เขียนเว็บบล็อกของตนเอง และอภิปราย
ถึงประโยชน์ทีได้รับจากการเขียนบนเว็บบล็อกนันๆ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน มีแรงจูงใจใน
การเรี ยนเพิมขึนกว่าการใช้กระดาษกับปากกา นักเรี ยนสามารถสร้ างเว็บบล็อกได้และค้นพบว่า
เว็บบล็อกสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่งานเขียนของตนเอง
Du, H. S. & Wangner, C. (2005) ได้ศึกษาผลของการใช้เว็บบล็อกกับการเรี ยนด้วยตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกง
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพือศึกษาว่านักศึกษาจะมี
ความสามารถในการเรี ยนเพิมขึนจากการใช้เว็บบล็อกหรื อไม่ ประชากรทีใช้ในการทดลองครังนี
เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยฮ่องกง ชันปี ที 4 ปี การศึกษา 2003-2004 จํานวน 31 คน
ผลการวิจยั พบว่า การใช้เว็บบล็อกทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนเพิมขึน ผูเ้ รี ยนรู ้จกั สร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง มีส่วนร่ วมในวิชาทีเรี ยนมากขึน และมีพฒั นาการในด้านการเขียนเพิมขึน
ด้วย
Donohoo, J. (2006) ได้ศึกษาการเขียนสะท้อนในเว็บบล็อก พบว่าการสะท้อนในเว็บบล็อก
เป็ นลักษณะทีซ่ อนอยูภ่ ายในทีจะช่วยเพิมทักษะการเขียนมากขึน นักเรี ยนทีอ่านและมีการโต้ตอบ
ในเว็บบล็อก จะทําให้พวกเขาประเมินข้อมูลและนําไปเขียนโดยการเขียนเป็ นกิจกรรมในแต่ละวัน
ของนักเรี ยน การบันทึ กกิ จกรรมเช่ นนี จะทําให้นกั เรี ยนมี โอกาสอ่านและเขียนซึ งช่วยเพิมความ
น่าเชือถือได้
Rienzo, T. & Bernard, H. (2009: 123) ได้ศึกษาเรื อง Microsoft หรื อ Google เครื องมือ
เว็บ 2.0 สําหรับการจัดการรายวิชา (Course management) โดยคณะผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาสองเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 ทีได้รับความนิยมทีสุ ดมาศึกษาเปรี ยบเทียบกัน นันคือ Google กับ Microsoft ผลจากการ
เปรี ย บเที ย บพบว่า ผูเ้ รี ยนชอบ Google มากกว่า เพราะมี ค วามสามารถที หลากหลาย และ
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คณะผูว้ ิจยั พบประโยชน์ของ Google online applications อาทิ Google Groups , Docs , Sites
และนํามาใช้จดั การกับการสื อสาร และการทํางานร่ วมกันของเหล่าอาจารย์ผูส้ อนในรายวิชาทีมี
ขนาดใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ เบืองต้น
Liu, Y. (2010) ได้ศึกษาการใช้สือสังคมออนไลน์เพือเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ทีจะ
นําไปใช้พฒั นาเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮูสตัน พบว่าเครื องมือสื อสังคมได้กลายเป็ น
ทีนิยมแพร่ หลาย และสามารถเห็นนักเรี ยนใช้เครื องมือสื อสังคมได้ตลอดเวลา ในบรรดาทีนิยม
มากทีสุ ดคือ Facebook , Wikipedia , YouTube , Bulletin Board , LinkedIn , Blog และ Twitter
ซึ งเครื องมือเหล่านีเป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่าสําหรับการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า เครื องมือสื อสังคมทีถู กนํามาใช้สูงสุ ดสามลําดับ ได้แก่ Facebook Wikipedia
และ YouTube เหตุผล 4 ประการในการใช้เครื องมือสื อสังคมคือ เพือการมีส่วนร่ วมทางสังคม
ทิศทางการสื อสาร ความรวดเร็ วของการตอบสนอง และการสร้างความสัมพันธ์
Safran, C. (2010) ได้ศึกษาการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรี ยนรู ้ พบว่า สื อสังคม
ออนไลน์เป็ นเครื องมือทีนักเรี ยนทุกคนรู ้จกั เข้าใจ และเคยใช้บริ การใดบริ การหนึงของสื อสังคม
ออนไลน์ โดยการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรี ยนแบบร่ วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู ้
สู งสุ ด ช่วยให้ครู สามารถสื อสารกับผูเ้ รี ยนได้ง่าย ลดปั ญหานักเรี ยนไม่กล้าถามครู ในชันเรี ยนได้
เป็ นอย่างดี อีกทังสื อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นสื อทีสะท้อนความรู ้หรื อผลการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ได้ง่าย นักเรี ยนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองลงในเครื องมือเหล่านัน เกิดการสื อสาร
แสดงความคิดเห็น หรื อให้คาํ แนะนํา โดยมีปฏิสัมพันธ์กนั ในระดับเครื อข่ายได้ และทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้ได้ทุกทีทุกเวลา
6.2 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับเทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียน
เรียงความหรื อเทคนิค CIRC
เลิศพันธุ์ มันคง (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง การศึกษาความสามารถในการเขียนสื อ
ความ สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ของนัก เรี ย นชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 2 ทีได้รับการเรี ยนรู ้ โดยใช้
เทคนิ ค CIRC กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนวังทรายพูนวิทยา
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการเขียนสื อความ
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
เทคนิค CIRC หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ธิ ดา ทิพย์สุข (2552: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือการสื อสารของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค
CIRC กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/2 โรงเรี ยนหนองโพวิทยา สํานักงานเขต
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พืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 24 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือการสื อสารของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค
CIRC ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 โดยมี
ค่าเฉลี ยผลการเรี ยนรู ้ ด้านการอ่านและการเขี ยนภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรี ย นรู ้ สู งกว่าก่ อน
การจัดการเรี ยนรู ้
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนทีจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ ค CIRC
โดยภาพรวมพฤติ ก รรมในการทํา งานกลุ่ ม ของนัก เรี ย นมี ค่ า เฉลี ยการปฏิ บ ัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก
และความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ ค CIRC โดยภาพรวมเห็นด้วย
มากทีสุ ด
แสนประเสริ ฐ ปานเนียม (2552: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง การเปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการอ่านและการเขี ยนของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที สอนด้วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมื อ
เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต ชันปี ที 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 63 คน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านและ
การเขียนของนักศึกษากลุ่มทดลองทีสอนด้วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุมทีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยกลุ่มทดลองมี
ความสามารถสู งกว่ากลุ่มควบคุม ความสามารถในการอ่านและการเขียนระหว่างนักศึกษาชันปี ที 1
ทีได้รับการสอนด้วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC ตามระดับความสามารถแตกต่างกัน
โดยกลุ่มทีมีระดับความสามารถเก่งมีผลการเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยียม กลุ่มทีมีระดับความสามารถปานกลาง อยูใ่ นระดับดี และกลุ่มทีมี
ระดับความสามารถอ่อน อยูใ่ นระดับพอใช้ ความคิดเห็นของนักศึกษาชันปี ที 1 ทีมีต่อวิธีการเรี ยน
แบบร่ วมมือเทคนิค CIRC เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรื อง การพัฒนาทักษะการเขียนความเรี ยง
ร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC ร่ วมกับแบบฝึ กการเขียน สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนแคนดงพิทยาคม อําเภอ
แคนดง จังหวัดบุ รีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้
วิธีการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC ร่ วมกับแบบฝึ กการเขียน มีค่าเท่ากับ 81.13/88.20 ซึ งมี
ประสิ ท ธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที กําหนดไว้ ผลสัม ฤทธิ ของการเขี ย นความเรี ย งร้ อยแก้วของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 และความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อวิธีการสอนแบบร่ วมมือ เทคนิค CIRC ร่ วมกับแบบฝึ กการเขียน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
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Slavin, Robert E. (1983, อ้างถึงใน ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส, 2553: 62) ได้ทดลองใช้
โปรแกรม CIRC ในการสอนอ่านและเขียนกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 และ 4 ทีมี
ความสามารถแตกต่า งกัน ในการทดลองจะใช้การเรี ย นรู ้ เป็ นที ม ในกลุ่ มการอ่ านให้นัก เรี ย น
ทํางานเป็ นคู่ของตนตามกิจกรรมการอ่าน การถอดความอธิ บายโครงสร้างของเรื อง การทํานาย
และการสรุ ปเรื อง โดยนัก เรี ยนได้รับการสอนอ่านโดยตรง ในกลุ่มการเขียนใช้กระบวนการตาม
ลัก ษณะของการเขี ย น เช่ น การประชุ ม กับเพื อนเพื อวางแผนปรั บ ปรุ ง และเขี ย นงานออกมา
นอกจากนันนักเรี ยนยังได้รับการสอนการใช้ภาษาและกิจกรรมการแสดงออกทางภาษา ซึ งสามารถ
นําไปใช้ในกิจกรรมการเขียนด้วย ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทีทํากิ จกรรมอยูใ่ นกลุ่ม CIRC
มีผลสัมฤทธิ ทางการอ่านและการเขี ยนดี กว่ากลุ่ มควบคุ มอย่างมีนัยสําคัญ
โดยดู จากการวัด
ความเข้าใจในการอ่าน การอ่านคําศัพท์ การใช้เครื องมือต่าง ๆ ทางภาษา การแสดงออกทาง
ภาษา และการสะกดคํา
Steals (1990: 1564) ได้ศึกษาด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิค Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC) กับนักเรี ยนเกรด
9 และ 11 จํานวน 81 คน ผลการทดลอง พบว่า คะแนนทดสอบมาตรฐานในการอ่าน และเขียนของ
นักเรี ยนกลุ่มเกรด 9 เป็ นทีน่าพอใจ ส่ วนกลุ่มทดลองในกลุ่มนักเรี ยนเกรด 11มีคะแนนเพิมขึนใน
ด้านการอ่าน คะแนนของกลุ่มควบคุมของนักเรี ยนกลุ่มเกรด 11 ลดลงทังการอ่านและการเขียน
Fang (2007: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของพืนความรู ้เดิ มในภาษาจีนของนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา และการใช้เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและการเขียนเพือ
ความเข้าใจในการอ่าน ความเข้าใจในการฟั ง โครงสร้างไวยากรณ์และความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษาจีนเป็ นภาษาที 2 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทีมีพืนความรู ้ เดิ มใน
ระดับสู ง และกลุ่มทีมีพืนความรู ้เดิ มในระดับตํา พบว่าไม่มีความแตกต่างทางนัยสําคัญทางสถิ ติ
ระหว่างกลุ่มทีมีพืนความรู ้เดิมในระดับสู งและกลุ่มทีมีพืนความรู ้ เดิ มตํา ในด้านคะแนนทีเพิมขึน
และระดับของปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันช่วยพัฒนาระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาจีนของทังสองกลุ่ม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ทังงานวิจยั ทีเกียวข้องกับสื อสังคมออนไลน์
และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
หรื อเทคนิ ค CIRC ดังกล่าวข้างต้น พบว่ายังไม่มีการพัฒนาทักษะการเขียนเรี ยงความโดยใช้สือ
สังคมออนไลน์ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์และเอกสารออนไลน์ ทีชัดเจน ดังนัน การนําสื อ
สังคมออนไลน์ประเภทดังกล่าวมาใช้ในการเรี ยนการสอนร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมื อ โดยใช้
เทคนิ ค การร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการการอ่ า นและเขี ย นเรี ย งความ จึ ง เป็ นนวัต กรรม
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การศึก ษาที น่ าสนใจและสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ย นในยุคปั จจุ บนั ซึ งควรนํามาพัฒนา
ความสามารถในการเขียนของผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างยิง เนืองจากสื อสังคมออนไลน์เป็ นเทคโนโลยีบน
เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ตที จะช่ ว ยกระตุ ้น ความสนใจของผูเ้ รี ย นให้มี ค วามต้อ งการที จะฝึ กทัก ษะ
การเขียนได้เป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยนสามารถใช้สือสังคมออนไลน์ เขียนแสดงความคิดเห็ น ถ่ายทอด
ความรู ้ ความคิดของตนเองออกมา โดยประยุก ต์ใ ช้ก ับการเรี ย นแบบร่ วมมื อโดยใช้เทคนิ ค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ ซึ งทําให้ผเู ้ รี ยนมีหลักในการเขียน
อย่างเป็ นระบบ เป็ นขันตอน รู ้จกั ใช้สํานวนภาษาทีถูกต้องเหมาะสมและสละสลวย รวมทังช่วย
ส่ งเสริ มทักษะการอ่าน ทักษะการคิดและทักษะทางสังคมได้เป็ นอย่างดี อีกทังการให้เพือนได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ งานเขี ย นผ่า นสื อสั ง คมออนไลน์ จะช่ ว ยทํา ให้ผู เ้ ขี ย น
สามารถปรับปรุ งและพัฒนางานเขี ยนของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ สื อ
สังคมออนไลน์มาใช้ในการเรี ยนการสอนร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ เพือพัฒนาความสามารถในการเขียนของผูเ้ รี ยน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการสื อสารต่อไป
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการวิจยั ตามลําดับดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบแผนการวิจยั
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การสร้าง และการหาประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
5. วิธีดาํ เนินการวิจยั
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติทีใช้ในการวิจยั
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในเขตจังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 6,739 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2
โรงเรี ยนอนุ บาลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 7 จํานวน 23 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง
ผูว้ ิจยั ใช้แบบแผนการวิจยั โดยใช้นักเรี ยน
กลุ่มเดียว ดําเนิ นการทดสอบก่ อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน (One –Group Pretest-Posttest
Design) ดังนี
ตารางที 9 แบบแผนการวิจยั แบบ One –Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรี ยน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรี ยน
R
T1
X
T2
94
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R
T1
X

คือ
คือ
คือ

T2

คือ

กลุ่มทดลอง
การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
การเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)

3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 มีเครื องมือดังนี
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
3.2 เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
3.5 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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4. การสร้ าง และการหาประสิ ทธิภาพของเครื องมือ
4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีใช้ในการวิจยั มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
4.1.1 ศึกษาโครงสร้ างหลักสู ตรและรายละเอียดเนื อหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที 6 เรื อง การเขียนเรี ยงความ
4.1.2 ศึกษาเอกสารเกียวกับเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความ (ทิศนา แขมมณี , 2547; วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553) โดยศึกษาแนวทางขันตอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือนํามาจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ ซึ งจาก
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การสัมภาษณ์ผูเ้ ชี ยวชาญด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ขนตอนการจั
ั
ดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความในงานวิจยั
ครังนี ดังนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้นกั เรี ยนอ่าน
บทอ่านทีครู เตรี ยมไว้ให้
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม โดยนักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิ
กิจกรรมในหัวข้อทีครู กาํ หนด แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดยนักเรี ยนแต่ละคน
วิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของ
เพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล โดยนักเรี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิ
กิจกรรมในใบงานตามหัวข้อทีครู กาํ หนด แล้วนําเสนอผลงานด้วยการ
เขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล โดยนักเรี ยน
แต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกันในงานเขียน
ของเพือนแต่ละคน
4.1.3 ศึกษาตัวชีวัดและเนือหาย่อยเพือกําหนดแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และกําหนด
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับตัวชีวัด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ตารางที 10 การกําหนดแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
แผนการจัดการ
จํานวน
สาระการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้หน่วยที
ชัวโมง
การทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
1
1
ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
2
2
โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
2
3
การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
2
4
องค์ประกอบของเรี ยงความ
2
5
การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
2
6
การเขียนย่อหน้าคํานํา
2
7
การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
2
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ตารางที 10 การกําหนดแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
แผนการจัดการ
สาระการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้หน่วยที
8
การเขียนย่อหน้าสรุ ป
9
การเขียนเรี ยงความ
การทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)

จํานวน
ชัวโมง
2
2
1

ตารางที 11 ความสัมพันธ์ของสาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
แผนฯ
กระบวนการ
สาระการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
หน่วยที
จัดการเรี ยนรู ้
1
ความหมายและลักษณะ
1.นั ก เรี ยนสามารถอธิ บาย การเรี ยนด้วยเทคนิค
ของเรี ยงความทีดี
ความหมายของการเขี ย น การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
เรี ยงความได้
แบบบูรณาการ
2.นั ก เรี ยนสามารถอธิ บาย การอ่านและเขียน
ลักษณะของเรี ยงความทีดีได้ เรี ยงความผ่านสื อ
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
สังคมออนไลน์
การเขียน
2
โครงสร้างและการเรี ยบ
1. นัก เรี ยนสามารถแต่ ง การเรี ยนด้วยเทคนิค
เรี ยงประโยคและการใช้
ประโยคจากคํา ที กํา หนดให้ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
สํานวนภาษา
ได้
แบบบูรณาการ
2. นักเรี ยนสามารถเรี ยบเรี ยง การอ่านและเขียน
ป ร ะ โ ย ค ใ ห้ ไ ด้ ใ จ ค ว า ม เรี ยงความผ่านสื อ
ต่อเนืองเป็ นเรื องราวได้
สังคมออนไลน์
3. นักเรี ยนสามารถเลื อกใช้
สํ า น ว น ภ า ษ า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกับเนือเรื องทีเขียน
4. นักเรี ยนมีมารยาทใน
การเขียน
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ตารางที 11 ความสัมพันธ์ของสาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
แผนฯ
กระบวนการ
สาระการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
หน่วยที
จัดการเรี ยนรู ้
3
การเขียนเรื องจากคําที
1. นักเรี ยนสามารถเขียนเรื อง การเรี ยนด้วยเทคนิค
กําหนดให้
จากคําทีกําหนดให้ได้
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
2. นักเรี ยนมีมารยาทในการ แบบบูรณาการ
เขียน
การอ่านและเขียน
เรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
4
องค์ประกอบของเรี ยงความ 1. นักเรี ยนสามารถอธิ บ าย การเรี ยนด้วยเทคนิค
องค์ประกอบของเรี ย งความ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
ได้
แบบบูรณาการ
2. นัก เรี ย นสามารถจําแนก การอ่านและเขียน
องค์ประกอบของเรี ย งความ เรี ยงความผ่านสื อ
ได้
สังคมออนไลน์
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
การเขียน
5
การวางโครงเรื องของ
1. นักเรี ยนสามารถอภิปราย การเรี ยนด้วยเทคนิค
เรี ยงความ
ลักษณะการวางโครงเรื องของ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
เรี ยงความได้
แบบบูรณาการ
2. นักเรี ยนสามารถวางโครง การอ่านและเขียน
เรื องของเรี ยงความได้
เรี ยงความผ่านสื อ
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
สังคมออนไลน์
การเขียน
6
การเขียนย่อหน้าคํานํา
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บ าย การเรี ยนด้วยเทคนิค
ลั ก ษณะการเขี ย นย่ อ หน้ า การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
คํานําได้
แบบบูรณาการ
2. นัก เรี ย นสามารถเขี ย น การอ่านและเขียน
ย่อหน้าคํานําได้
เรี ยงความผ่านสื อ
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ตารางที 11 ความสัมพันธ์ของสาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
แผนฯ
กระบวนการ
สาระการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
หน่วยที
จัดการเรี ยนรู ้
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
สังคมออนไลน์
การเขียน
7
การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง 1. นักเรี ยนสามารถอธิ บ าย การเรี ยนด้วยเทคนิค
ลั ก ษณะการเขี ย นย่ อ หน้ า การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
เนือเรื องได้
แบบบูรณาการ
2. นัก เรี ย นสามารถเขี ย น การอ่านและเขียน
ย่อหน้าเนือเรื องได้
เรี ยงความผ่านสื อ
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
สังคมออนไลน์
การเขียน
8
การเขียนย่อหน้าสรุ ป
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บ าย การเรี ยนด้วยเทคนิค
ลักษณะการเขียนย่อหน้าสรุ ป การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
ได้
แบบบูรณาการ
2. นัก เรี ย นสามารถเขี ย น การอ่านและเขียน
ย่อหน้าสรุ ปได้
เรี ยงความผ่านสื อ
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
สังคมออนไลน์
การเขียน
9
การเขียนเรี ยงความ
1. นักเรี ยนสามารถอธิ บ าย การเรี ยนด้วยเทคนิค
ขันตอนการเขียนเรี ยงความได้ การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
2. นัก เรี ย นสามารถเขี ย น แบบบูรณาการ
เรี ยงความได้
การอ่านและเขียน
เรี ยงความผ่านสื อ
3. นักเรี ยนมีมารยาทใน
การเขียน
สังคมออนไลน์
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4.1.4 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ จํานวน 9 แผน แต่ละแผน
ประกอบด้วย ตัว ชี วัด จุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ สาระสํา คัญ สาระการเรี ยนรู ้ การวัดและ
การประเมินผล กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื อและแหล่งการเรี ยนรู ้ แล้วนําไปให้อาจารย์ทีปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา (รายละเอียด ดังภาคผนวก ข)
4.1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชียวชาญด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน
3 ท่าน (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)
แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนีคือ
+1 แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ เนือหาและ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
0 ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ เนือหาและ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
-1 แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ เนือหาและ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที
เรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ย นรู ้ แบบบูรณาการการอ่า นและเขี ยนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์ ทัง 9 แผน มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.92 (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค)
4.1.6 ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ แล้ว
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้จริ ง
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ในการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ มีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดเนือหากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปี ที 6 เรื อง การเขียนเรี ยงความ

ศึกษาเอกสารเกียวกับเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความ
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ศึกษาตัวชีวัดและเนือหาย่อยเพือกําหนดแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และกําหนดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับตัวชีวัด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แล้วนําไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบ
ความเทียงตรงเชิงเนือหา(Content Validity) แล้วนํามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ผ่าน
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้จริ ง

แผนภาพที 2 ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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4.2 เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีใช้ในการวิจยั มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
4.2.1 ศึกษาเนื อหาและวิเคราะห์รายละเอียดวิธีการสร้างเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขีย นเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสัง คมออนไลน์ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จากการไป
สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหาและด้านการออกแบบ
4.2.2 กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ โดยกําหนดเป็ น
จุ ด ประสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรม กํา หนดเนื อหา วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลให้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2.3 กําหนดรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ งในการวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั
ใช้เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิ จกรรม
การเรี ย นรู ้ ประเภทเว็บไซต์ออนไลน์ ใ นการนํา เสนอเนื อหา เรื อง การเขียนเรี ย งความ โดย
เว็บไซต์ออนไลน์ (https://sites.google.com/site/krukhanitthats) จะประกอบไปด้วย คําแนะนํา
การใช้บทเรี ย น จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ แบบทดสอบก่ อนเรี ย น เนื อหาการเขี ย นเรี ย งความ
แบบทดสอบหลังเรี ยน ตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การมอบหมายงาน
4.2.4 จัดทําบทภาพ (Storyboard) เรื อง การเขียนเรี ยงความ ซึ งมีเนือหาดังนี
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
หน่วยที 5 การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
หน่วยที 9 การเขียนเรี ยงความ
4.2.5 นําบทภาพ (Storyboard) เรื อง การเขียนเรี ยงความ ทีสร้างขึนไปให้อาจารย์
ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
4.2.6 สร้างเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามบทภาพ (Storyboard) เรื อง การเขีย นเรี ย งความ
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แล้วนําไปให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื อหาและความถู ก ต้องสมบูรณ์ ของบทเรี ยน แล้วนํามาปรั บปรุ งแก้ไข โดยใช้แบบประเมิ น
คุ ณภาพเว็บ ไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขี ยนเรี ยงความโดยบู รณาการสื อสัง คมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ งแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ น มาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพดี
ระดับ 3 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพพอใช้
ระดับ 1 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพควรปรับปรุ ง
โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ดงั นี
ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพดีมาก
ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพดี
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพปานกลาง
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ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49

หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพพอใช้
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพควรปรับปรุ ง
ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.01 ซึ งหมายถึ ง เว็บไซต์มี
คุณภาพดี (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค)
4.2.7 นําเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไปทดลองใช้กบั นัก เรี ย นซึ งไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง ได้แก่
นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 6/1 โรงเรี ย นอนุ บ าลบางแพ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ ก ษา 2557
จํานวน 22 คน หลังจากนันนักเรี ยนประเมินการใช้งานเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบู ร ณาการสื อสั ง คมออนไลน์ ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ จากแบบประเมิ น การใช้ง าน
เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ซึงแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 3 ระดับ ดังนี
ระดับ 3 หมายถึง ชอบการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระดับ 2 หมายถึง เฉย ๆ ต่อการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระดับ 1 หมายถึง ไม่ชอบการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
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โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ดงั นี
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.00 หมายถึง ชอบการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง เฉย ๆ ต่อการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่ชอบการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรี ยนในการใช้งานเว็บไซต์มีค่าเฉลียเท่ากับ
2.59 ซึงหมายถึงนักเรี ยนชอบการเรี ยนด้วยเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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ในการพัฒนาเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
ศึกษาเนือหาและวิเคราะห์รายละเอียดวิธีการสร้างเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากการไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านเนือหาและด้านการออกแบบ

กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และกําหนดรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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จัดทําบทภาพ (Storyboard) เรื อง การเขียนเรี ยงความ
แล้วนําไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
สร้างเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามบทภาพ (Storyboard)

ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบประเมินคุณภาพ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
นําเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ไปใช้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1 จํานวน 22 คน
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1 จํานวน 22 คน ประเมินการใช้งานเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

แผนภาพที 3 ขันตอนการสร้างเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ปรับปรุ งแก้ไข
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4.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
4.3.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที 2:การเขียน เรื อง การเขียนเรี ยงความ มาตรฐาน ท 2.1:ใช้กระบวนการ
เขียนเขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และเขียนเรื องราวในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
4.3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ และสื อสังคมออนไลน์
4.3.3 นําข้อมูลที ได้จากการศึ กษามาสร้ า งแบบสัม ภาษณ์ แบบมีโครงสร้ า งให้
ครอบคลุ ม และสอดคล้องกับเนื อหา โดยศึ กษาวิธี การสร้ างแบบสัม ภาษณ์ จากเอกสาร ตําราที
เกี ยวข้อง เพือนํามาสร้ างประเด็นสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านเนือหา และด้านการออกแบบ ซึงแต่ละฉบับมีรายละเอียด ดังนี
ตอนที 1 สถานภาพและข้อมู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่
ชือ-สกุล เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที ประสบการณ์การทํางาน สถานทีทํางาน
ตอนที 2 ประเด็นและหัวข้อทีใช้สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญทัง 3 ด้าน แบ่งเป็ น
หัวข้อในการสัมภาษณ์ และตอบแบบสัมภาษณ์ซึงมีความแตกต่างกันในการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญ
แต่ละด้าน ในส่ วนท้ายเป็ นคําถามปลายเปิ ดเพือให้ผูเ้ ชี ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติม เพือให้
ได้แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสร้างเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.3.4 นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
4.3.5 นําผลการตรวจสอบมาทําการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ทีปรึ กษา
4.3.6 นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญ ด้านแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ จํานวน 3 ท่าน ด้านเนื อหา จํานวน 3 ท่าน และด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน
(รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) เพือใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสร้าง
เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ต่อไป
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ในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย สาระที 2 : การเขียน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความและสื อสังคมออนไลน์
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ดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ได้แก่ ด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านเนือหา และด้านการออกแบบ

นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้อาจารย์
ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ผา่ น

ผ่าน
นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านเนือหา และด้านการออกแบบ

แผนภาพที 4 ขันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ปรับปรุ งแก้ไข
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4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ ทีใช้ในการวิจยั
มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
4.4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน จากเอกสาร
เกียวกับการวัดผลประเมินผล
4.4.2 สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพือวัดพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในด้านความจํา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า
การสร้างสรรค์ใหม่
ตารางที 12 การวิเคราะห์เนือหาและระดับพฤติกรรม
ระดับพฤติกรรม
ประเมินค่า

สร้างสรรค์ใหม่

2

1

-

-

-

-

3

-

5

-

-

-

2

7

-

-

6

-

-

-

6

1
-

1
1

3

-

-

-

2
4

3
6

3
3
3
1
18

2
1
1
13

1
1

-

2

6
4
4
4
40

วิเคราะห์

ประยุกต์ใช้

1. ความหมายและลักษณะของ
เรี ยงความทีดี
2. โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยง
ประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
3. การเขียนเรื องจากคําที
กําหนดให้
4. องค์ประกอบของเรี ยงความ
5. การวางโครงเรื องของ
เรี ยงความ
6. การเขียนย่อหน้าคํานํา
7. การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
8. การเขียนย่อหน้าสรุ ป
9. การเขียนเรี ยงความ
รวม

เข้าใจ

เนือหา

จํา
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4.4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเป็ นแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ นําไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
4.4.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไปให้ผเู ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน
(รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ เพือหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC) ซึ งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนีคือ
+1 แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
0 ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
-1 แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 0.87 จากนันนําแบบทดสอบมาปรับปรุ งแก้ไขตามทีผูเ้ ชี ยวชาญแนะนํา (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ค)
4.4.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนทีเคย
เรี ยนเนือหา เรื อง การเขียนเรี ยงความ ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1 โรงเรี ยนอนุบาล
บางแพ ปี การศึกษา 2557 จํานวน 22 คน โดยให้คะแนนข้อทีตอบถูก 1 คะแนน ข้อทีตอบ
ผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
4.4.6 นําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20 ขึนไป จํานวน 20 ข้อ เพือนําไปใช้ทดลองจริ ง ซึ งผลการวิเคราะห์
รายข้อพบว่า ข้อสอบทีผ่านเกณฑ์จาํ นวน 20 ข้อ ได้แก่ ข้อที 3 , 7 , 8 , 9 , 11 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 35 , 36 , 37 แต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.36 – 0.77
และค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.33 – 1.00 (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค)
4.4.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน จํานวน 20 ข้อ มาหาค่า
ความเชื อมันโดยใช้สูตรการคํานวณของ Kuder - Richardson–20 (KR-20) ซึ งผลจากการหาค่า
ความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.85
4.4.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน จํานวน 20 ข้อ (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ข) ทีผ่านเกณฑ์ ไปใช้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 23 คน
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ในการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
มีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงาน สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
จากเอกสารเกียวกับการวัดผลประเมินผล
สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เพือวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เป็ นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ แล้วนําไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ไปให้ผเู ้ ชียวชาญ ตรวจสอบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ
เพือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ (IOC)

ไม่ผา่ น ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ทีเคยเรี ยนเนือหาเรื อง การเขียนเรี ยงความ
นําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r)
ของแบบทดสอบเป็ นรายข้อ
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน จํานวน 20 ข้อ มาหาค่าความเชือมัน
โดยใช้สูตรการคํานวณของ Kuder - Richardson–20 (KR-20)
นําแบบทดสอบทีผ่านเกณฑ์ไปใช้กบั นักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6/2 ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 23 คน

แผนภาพที 5 ขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
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4.5 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
ทีใช้ในการวิจยั มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
4.5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสร้างแบบวัดความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
4.5.2 สังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบ
รู บ ริ ค จากเอกสาร หนัง สื อ สื อออฟไลน์ ซึ งได้ข ้อ สรุ ป ว่า เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนการเขี ย น
เรี ยงความแบบรู บริ ค ของผูว้ ิจยั แบ่ งองค์ประกอบออกเป็ น 4 องค์ประกอบดังนี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2551: 64-67; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุ ศาสตร์ , 2553:
443; สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2553)
1. องค์ประกอบของเรี ยงความ (คํานํา เนือเรื อง สรุ ป)
2. การจัดลําดับเนือเรื อง
3. การใช้สาํ นวนภาษา
4. อักขรวิธี
4.5.3 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบรู บริ ค โดยกําหนด
องค์ประกอบการประเมินและคําอธิ บายระดับคุณภาพ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ แต่ละ
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ระดับคะแนน ดังนี
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ตารางที 13 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
ระดับคุณภาพของผลงานหรื อการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบ
1
2
3
4
ทีประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก
1.องค์ประกอบ -เรี ยงความมี
-เรี ยงความมี
-เรี ยงความมี
-เรี ยงความมี
ของเรี ยงความ
องค์ประกอบไม่ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
(คํานํา เนือเรื อง ครบ หรื อไม่
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน
สามารถจําแนก -แต่ละ
สรุ ป)
-แต่ละ
-แต่ละ
องค์ประกอบได้ องค์ประกอบไม่ องค์ประกอบมี องค์ประกอบมี
ชัดเจน
สอดคล้อง
ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั
สัมพันธ์กนั
สัมพันธ์กนั
-แต่ละ
องค์ประกอบใช้
กลวิธีการเขียนที
ทําให้เกิดความ
น่าสนใจ
2.การจัดลําดับ
-เนือหาสาระไม่ -เนื อหาสาระ
-เนื อหาสาระ
-เนื อหาสาระ
สัมพันธ์กบั ชือ
เนือเรื อง
สัมพันธ์กบั ชือ
สัมพันธ์กบั ชือ
สัมพันธ์กบั ชือ
เรื องทีกําหนด
เรื องทีกําหนด
เรื องทีกําหนด
เรื องทีกําหนด
-การดําเนินเรื อง -การดําเนินเรื อง -การดําเนินเรื อง
ไม่สับสนวกวน ไม่สับสนวกวน
สับสนวกวน
-ให้ขอ้ คิดทีเป็ น
ไม่ต่อเนือง
ประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ่าน
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ตารางที 13 แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค (ต่อ)
ระดับคุณภาพของผลงานหรื อการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบ
1
2
3
4
ทีประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก
3.การใช้สาํ นวน -ใช้สาํ นวนภาษา -ใช้สาํ นวนภาษา -ใช้สาํ นวนภาษา -ใช้สาํ นวนภาษา
ภาษา
ไม่เหมาะสม
ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องและ
เช่น ใช้ภาษา
-สื อความหมาย -สื อความหมาย สละสลวย
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
กลมกลืนกับ
ระดับสนทนา
-สื อความหมาย -ร้อยเรี ยง
-ร้อยเรี ยง
เนือเรื อง
ไม่ชดั เจน
ประโยคไม่
ประโยคได้อย่าง -สื อความหมาย
ราบรื น
ราบรื น
-ร้อยเรี ยง
ชัดเจน
ประโยคไม่
-ร้อยเรี ยง
ราบรื น
ประโยคได้อย่าง
ราบรื น
4.อักขรวิธี
-สะกดคําผิดเกิน -สะกดคําผิด
-สะกดคําผิด
-สะกดคําได้
10 แห่ง
6-10 แห่ง
1-5 แห่ง
ถูกต้องทุกคํา
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โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การตัดสิ นระดับคุณภาพจากคะแนนการเขียนเรี ยงความ
มีรายละเอียดดังนี
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับควรปรับปรุ ง
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับผ่าน
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับดี
ค่าเฉลีย 3.50 – 4.00 คะแนน หมายถึง นักเรี ยนมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความอยูใ่ น
ระดับดีมาก
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4.5.4 นําเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบรู บริ ค ไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ
ด้านเนือหา จํานวน 3 ท่าน (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกต้องเกียวกับประเด็น
และรายละเอี ย ดในการวัด ความสามารถ แล้ว นํา ความคิ ด เห็ น ของผู เ้ ชี ยวชาญมาหาค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนีคือ
+1 แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
0 ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ
-1 แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ
ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ของเกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
เรี ยงความแบบรู บริ ค มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.94 (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค)
4.5.5 นํา ผลการตรวจสอบมาทํา การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี ยวชาญ แล้วนําแบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน แบบ
รู บริ ค ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนซึ งไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 22 คน เพือดูประสิ ทธิ ภาพของ
เกณฑ์ก่อนนํามาใช้จริ ง
4.5.6 ในการวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความนัน ผูว้ จิ ยั ขอความร่ วมมือ
จากครู ผสู ้ อนชํานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนอนุ บาลบางแพ จํานวน
3 ท่าน (รายละเอียด ดังภาคผนวก ก) ร่ วมวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนตาม
เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบรู บริ ค แล้วนําคะแนนทีได้มาหาค่าเฉลีย
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ในการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
มีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสร้างแบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
สังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบรู บริ ค
จากเอกสาร หนังสื อ สื อออฟไลน์
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สร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบรู บริ ค
โดยกําหนดองค์ประกอบการประเมินและคําอธิบายระดับคุณภาพ

นําเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรี ยงความแบบรู บริ ค
ไปให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
นําแบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1 จํานวน 22 คน

แผนภาพที 6 ขันตอนการสร้างแบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
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4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีใช้ในการวิจยั มีขนตอน
ั
การดําเนินการดังนี
4.6.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
4.6.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์(รายละเอียด
ดังภาคผนวก ข)
โดยกําหนดรู ปแบบของแบบสอบถามความพึ งพอใจเป็ น 2 ส่ วน คื อ
แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิ ด และแบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิ ดเพือสอบถาม
ความคิดเห็นอืน ๆ ซึ งมีระดับการประเมินกําหนดเกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพแบบมาตราส่ วนประเมินค่า
(Rating Scale) 3 ระดับ ดังนีคือ
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ ในระดับมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ ในระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ ในระดับน้อย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

118
โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ดงั นี
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ ในระดับมาก
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ ในระดับน้อย
4.6.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผเู ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน(รายละเอียด
ดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบประเมินคุณภาพ เพือหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับเนื อหา
(IOC) แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามทีผูเ้ ชียวชาญแนะนํา ซึงมีเกณฑ์การพิจารณาดังนีคือ
+1 แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับเนือหา
0 ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับเนือหา
-1 แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับเนือหา
ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนัก เรี ยนที มีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ย นรู ้ แ บบบู รณาการการอ่ านและเขี ย น
เรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.98 (รายละเอียด ดังภาคผนวก ค)
4.6.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากทีเรี ยน
ด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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ในการพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
มีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์

ไม่ผา่ น
นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผเู ้ ชียวชาญ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ เพือหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม
กับเนือหา (IOC)

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากทีเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์

แผนภาพที 7 ขันตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วย
เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ตามลําดับดังนี
5.1 ขันเตรี ยมการ
5.1.1 ผูว้ จิ ยั เตรี ยมสถานทีทีใช้ในการทดลองการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ สถานทีทีใช้ในการทดลอง
ครังนี คือ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนอนุ บาลบางแพ ซึ งมีคอมพิวเตอร์ จาํ นวนทังหมด
40 เครื อง โดยให้ผเู ้ รี ยน 1 คน ประจําเครื องคอมพิวเตอร์ 1 เครื อง
5.1.2 ผูว้ จิ ยั ปฐมนิเทศแนะนําการใช้งานเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยนเพือเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการทดลอง ซึงเว็บไซต์ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ เว็บไซต์ออนไลน์(https://sites.google.com
/site /krukhanitthats) สําหรับใช้การนําเสนอเนือหา เรื อง การเขียนเรี ยงความ การมอบหมายงาน
และการแจ้งผลคะแนนงานกลุ่ม
5.1.3 ผูว้ จิ ยั ปฐมนิเทศแนะนําการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยผูว้ ิจยั สร้าง
กลุ่มการเรี ยนขึนมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาไทย ป.6/1 และกลุ่มภาษาไทย ป.6/2 เพือให้ผเู ้ รี ยน
ใช้นาํ เสนอผลงานการเขียนรายบุคคล ใช้ในการวิจารณ์และอภิปรายผลงานของผูเ้ รี ยนทังงานกลุ่ม
งานรายบุคคล รวมถึงใช้ในการสื อสารกับผูเ้ รี ยน
5.1.4 ผูว้ จิ ยั ปฐมนิเทศแนะนําการใช้งานเอกสารออนไลน์ เพือให้ผเู ้ รี ยนใช้
นําเสนอผลงานการเขียนเป็ นกลุ่ม โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ น 6 กลุ่ม
5.1.5 ผูว้ จิ ยั ชีแจงวัตถุประสงค์ในการเรี ยน และชีแจงขันตอนการเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ดังนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคลโดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่มโดยใช้เอกสารออนไลน์
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่มโดยใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคลโดยใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง
อ่อน ให้ได้สัดส่ วน 1:2:1 ซึ งแบ่งตามผลคะแนนการทดสอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยใน
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557
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5.2 ขันดําเนินการทดลอง
การทดลองครังนีใช้ระยะเวลาในการทดลองทังหมด จํานวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชัวโมง
รวมทังสิ น 20 ชัวโมง ซึ งได้ดาํ เนินการทดลองตามขันตอน ดังนี
ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
1
ชัวโมงที 1
1.นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การ เอกสารออนไลน์
เขียนเรี ยงความ ก่อนเรี ยน (pretest) ซึงเป็ นแบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ เพือวัดความรู ้พืนฐานในการ
เขียนเรี ยงความ โดยทําแบบทดสอบในเอกสารออนไลน์
1
ชัวโมงที 2 - 3
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของ
เรี ยงความทีดี ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายความหมายและลักษณะของเรี ยงความ
ทีดีจากการอ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
แล้วนําเสนอการอภิปรายโดยการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนทําใบงาน เรื อง ความหมายและลักษณะของ
เรี ยงความทีดี แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
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ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
1
ชัวโมงที 4 - 5
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยง
ประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายโครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยค
และการใช้สํ า นวนภาษา จากการอ่ า นตัว อย่ า งเรี ย งความ
ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 หลังจากนันช่วยกันแต่งประโยค
จากคําทีกําหนดเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนทําใบงาน เรื อง โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยง
ประโยคและการใช้สํานวนภาษา แล้วนําเสนอผลงานด้วย
การเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
2
ชัวโมงที 6 - 7
นัก เรี ย นศึ ก ษาเนื อหา หน่ ว ยที 3 การเขี ย นเรื องจากคํา ที
กําหนดให้ ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างการเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

123
ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นัก เรี ย นร่ ว มกันอภิ ป รายหลัก การเขี ย นเรื องจากคําที กําหนด
หลังจากนันช่วยกันเขียนเรื องจากคําทีกําหนดเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นัก เรี ยนแต่ ล ะคนทํา ใบงาน เรื อง การเขี ย นเรื องจากคํา ที
กําหนดให้ แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
2
ชัวโมงที 8 - 9
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นัก เรี ย นร่ ว มกัน อภิ ป รายองค์ป ระกอบของเรี ยงความจาก
ตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 แล้วนําเสนอ
การอภิปรายโดยการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
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ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย
นักเรี ยนแต่ละคนทําใบงาน เรื อง องค์ประกอบของเรี ยงความ
แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล

เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
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ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
2–3
ชัวโมงที 10 - 11
นัก เรี ย นศึ ก ษาเนื อหา หน่ ว ยที 5 การวางโครงเรื องของ
เรี ยงความ ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายการวางโครงเรื องของเรี ยงความจาก
ตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 แล้วนําเสนอ
การอภิปรายโดยการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นัก เรี ยนแต่ ล ะคนทํา ใบงาน เรื อง การวางโครงเรื องของ
เรี ยงความ แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
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คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
ชัวโมงที 12 - 13
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
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ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายหลักการเขียนย่อหน้าคํานําจากตัวอย่าง
เรี ย งความระดับ ชันประถมศึ ก ษาปี ที 6 หลัง จากนันช่ ว ยกัน
เขียนย่อหน้าคํานําเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนทําใบงาน เรื อง การเขียนย่อหน้าคํานํา แล้ว
นําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
3
ชัวโมงที 14 - 15
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นัก เรี ย นร่ ว มกันอภิ ป รายหลัก การเขี ย นย่อ หน้า เนื อเรื องจาก
ตัวอย่างเรี ย งความระดับ ชันประถมศึ กษาปี ที 6 หลังจากนัน
ช่วยกันเขียนย่อหน้าเนือเรื องเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
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ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
ขันที 4 นัก เรี ย นปฏิ บ ัติกิ จ กรรมการเขี ย นรายบุ ค คลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นัก เรี ย นแต่ละคนทําใบงาน เรื อง การเขี ย นย่อหน้า เนื อเรื อง
แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
4
ชัวโมงที 16 - 17
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นัก เรี ยนร่ ว มกัน อภิ ป รายหลัก การเขี ย นย่ อ หน้ า สรุ ป จาก
ตัวอย่างเรี ย งความระดับ ชันประถมศึ กษาปี ที 6 หลังจากนัน
ช่วยกันเขียนย่อหน้าสรุ ปเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนทําใบงาน เรื อง การเขียนย่อหน้าสรุ ป แล้ว
นําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
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ตารางที 14 การกําหนดขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
สัปดาห์
วิธีดาํ เนินการทดลอง
เครื องมือ
4
ชัวโมงที 18 - 19
นักเรี ยนศึกษาเนือหา หน่วยที 9 การเขียนเรี ยงความ
ตามขันตอนต่อไปนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ เว็บไซต์ออนไลน์
อ่านตัวอย่างเรี ยงความระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรมการเขี ยนเป็ นกลุ่ม โดย เอกสารออนไลน์
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายขันตอนการเขียนเรี ยงความ หลังจาก
นันช่วยกันเขียนเรี ยงความเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน
ขันที 4 นัก เรี ย นปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขีย นรายบุ คคลโดย เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
นัก เรี ย นแต่ ล ะคนทํา ใบงาน เรื อง การเขี ย นเรี ย งความ แล้ว
นําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคล
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
โดยนัก เรี ย นแต่ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความ
คิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน
4
ชัวโมงที 20
1.นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น เรื อง เอกสารออนไลน์
การเขียนเรี ยงความ หลังเรี ยน (posttest) ซึ งเป็ นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ เพือวัดความรู ้ใน
การเขียนเรี ยงความหลังเรี ยน โดยทําแบบทดสอบในเอกสาร
ออนไลน์
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* การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในขันที 1 ขันที 3 และขันที 5
ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมนอกเวลาเรี ยนได้
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5.3 ขันเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1 นักเรี ยนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วย
เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ใน
เอกสารออนไลน์ ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิ ด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิ ดเพือสอบถามความคิดเห็นอืน ๆ
5.3.2 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการทางสถิติ
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ใช้ค่าคะแนนเฉลี ย (ݔҧ ) ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ t – test แบบ Dependent Sample
6.2 การประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ใช้ค่าคะแนนเฉลีย (ݔҧ )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.3 การหาค่าความพึงพอใจของนักเรี ยน ใช้ค่าคะแนนเฉลี ย (ݔҧ ) ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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7. สถิติทใช้
ี ในการวิจัย
7.1 สถิติทีใช้ในการหาค่าคะแนนเฉลีย (กรมวิชาการ, 2545: 81)
ݔ
X
∑X

N

6

=
ே
แทน ข้อมูล
แทน ผลรวมของข้อมูลทังหมด
แทน จํานวนของข้อมูลทีมีทงหมด
ั

7.2 สถิติทีใช้ในการหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (กรมวิชาการ, 2545: 83)
ே σ ௫ మ ିሺσ ௫ሻమ

S.D.

=

ට

S.D.

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทังหมด
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
จํานวนผูเ้ รี ยน

∑X
∑X 2

N

ேሺேିଵሻ
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7.3 สถิติทีใช้ในการหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
(กรมวิชาการ, 2545: 66)
ோ

p

=

p
R
N

แทน ดัชนีความยากของข้อสอบ
แทน จํานวนนักเรี ยนทีตอบข้อสอบนันได้ถูกต้อง
แทน จํานวนนักเรี ยนทีตอบข้อสอบทังหมด

ே

7.4 สถิติทีใช้ในการหาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
(กรมวิชาการ, 2545: 68)
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r
RU

แทน ค่าอํานาจจําแนก
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มสู งทีตอบถูก
(กลุ่มสู งใช้ประมาณ ร้อยละ 25 ของนักเรี ยนทังหมด)

RL

แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตําทีตอบถูก
(กลุ่มตําใช้ประมาณ ร้อยละ 25 ของนักเรี ยนทังหมด)
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มสู งหรื อกลุ่มตํา

N

7.5 สถิติทีใช้ในการหาค่าความเชื อมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน โดย
ใช้สูตรการคํานวณของ Kuder - Richardson – 20 (KR-20) (ธี รศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ, 2554: 70)
rtt

=

rtt
k
p
q
S2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน


ିଵ

ሾͳ െ

σ 
ௌమ

ሿ

ความเชือมันของแบบทดสอบทังฉบับ
จํานวนข้อของแบบทดสอบทังฉบับ
อัตราส่ วนของผูต้ อบถูกในข้อนัน
อัตราส่ วนของผูต้ อบผิดในข้อนัน (1 – p)
ความแปรปรวนของคะแนนทังหมด
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7.6 สถิติทีใช้ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความและแบบสอบถามความพึง
พอใจ (IOC) (กรมวิชาการ, 2545: 65)
IOC

=

σୖ

ே

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
หรื อข้อคําถามกับเนื อหา
R
แทน คะแนนของผูเ้ ชียวชาญ
∑R แทน ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน
N
แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
7.7 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของนั ก เรี ยนที เรี ยนด้ ว ยเทคนิ ค การร่ วมมื อ กั น เรี ยนรู ้ แ บบบู ร ณาการการอ่ า นและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ซึ งใช้การทดสอบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยใช้สถิติ t – test
แบบ Dependent Sample (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538)
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t

=

6
మ
మ
ට6ವ షሺ6ವሻ
షభ

6D แทน ค่าความแตกต่างระหว่างหลังการทดลอง
6D2 แทน ค่าความแตกต่างระหว่างหลังการทดลองยกกําลังสอง

n

แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

โดยมี df

=

n-1

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี คือ
ตอนที 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
ผ่านสื อสังคมออนไลน์
ตอนที 2 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วย
เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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132
ตอนที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปี ที 6 ก่ อนเรียน
และหลังเรียนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรี ยงความผ่ านสื อ
สั งคมออนไลน์
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6 จํานวน
23 คน โดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย (ݔҧ ) ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test แบบ
Dependent Sample สรุ ปผลได้ดงั ตารางที 15
ตารางที 15 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ผลสัมฤทธิ
S.D.
t
N
คะแนนเต็ม
ݔҧ
ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
23
20
9.48
4.49
9.76**
หลังเรี ยน
23
20
17.48
1.62
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df = 22

t 0.05 = 2.074
t 0.01 = 2.819
** = มีนยั สําคัญทีระดับ 0.01

จากตารางที 15
แสดงให้เห็ นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 หลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ݔҧ = 17.48 , S.D. = 1.62) สู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ݔҧ = 9.48 , S.D. =
4.49) และจากการคํานวณค่า t-test พบว่าค่า t ทีคํานวณได้เท่ากับ 9.76 กล่าวคือ คะแนน
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเทคนิ ค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
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การใช้สาํ นวนภาษา

อักขรวิธี

คะแนนเต็ม
กลุ่มที 1
กลุ่มที 2
กลุ่มที 3
กลุ่มที 4
กลุ่มที 5
กลุ่มที 6
รวม
ݔ
S.D.
ระดับ
คุณภาพ
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การจัดลําดับเนือเรื อง

กลุ่มที

องค์ประกอบของเรี ยงความ

ตอนที 2 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรี ยนชั นประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้ วยเทคนิคการร่ วมมื อกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรี ยงความผ่ านสื อสั งคม
ออนไลน์
ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6
จํานวน 23 คน โดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย (ݔҧ ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุ ปผลได้ดงั ตารางที 16
ตารางที 17 และตารางที 18
ตารางที 16 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความเป็ นกลุ่มของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
องค์ประกอบทีประเมิน

รวม

4
4
3
4
3
4
3
21
3.50
0.55

4
4
3
4
3
4
4
22
3.67
0.52

4
3
4
3
3
4
4
21
3.50
0.55

4
3
3
3
3
3
3
18
3.00
0.00

16
14
13
14
12
15
14
82
3.42
0.41

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ݔ

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

3.50
3.25
3.50
3.00
3.75
3.50
3.42

0.58
0.50
0.58
0.00
0.50
0.58
0.46

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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จากตารางที 16 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลงานการเขียนเรี ยงความเป็ นกลุ่มของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ จํานวน 6 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค (ݔҧ = 3.42 ,
S.D. = 0.46) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี มีองค์ประกอบทีประเมิน 4 ด้าน ดังนี ด้านที 1
องค์ประกอบของเรี ยงความ (ݔҧ = 3.50 , S.D. = 0.55) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 2 การจัด
ลําดับเนือเรื อง (ݔҧ = 3.67 , S.D. = 0.52) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 3 การใช้สํานวนภาษา
(ݔҧ = 3.50 , S.D. = 0.55) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 4 อักขรวิธี (ݔҧ = 3.00 , S.D. = 0.00)
อยูใ่ นระดับคุณภาพดี โดยค่าเฉลียรวมทุกด้าน (ݔҧ = 3.42 , S.D. = 0.41) อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
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อักขรวิธี

คะแนนเต็ม
คนที 1
คนที 2
คนที 3
คนที 4
คนที 5
คนที 6
คนที 7
คนที 8
คนที 9
คนที 10

การจัดลําดับเนือเรื อง

คนที

องค์ประกอบของเรี ยงความ

ตารางที 17 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความรายบุคคลของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
องค์ประกอบทีประเมิน

รวม

4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3

4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
3

4
4
3
4
3
3
4
3
3
4
3

4
2
3
3
3
3
3
4
4
3
4

16
14
12
15
12
14
15
14
15
15
13

ݔ

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

3.50
3.00
3.75
3.00
3.50
3.75
3.50
3.75
3.75
3.25

1.00
0.00
0.50
0.00
0.58
0.50
0.58
0.50
0.50
0.50

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ดีมาก

อักขรวิธี

4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4
3
81
3.52
0.51

การใช้สาํ นวนภาษา

คะแนนเต็ม
คนที 11
คนที 12
คนที 13
คนที 14
คนที 15
คนที 16
คนที 17
คนที 18
คนที 19
คนที 20
คนที 21
คนที 22
คนที 23
รวม
ݔ
S.D.
ระดับ
คุณภาพ

การจัดลําดับเนือเรื อง

คนที

องค์ประกอบของเรี ยงความ

ตารางที 17 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความรายบุคคลของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
องค์ประกอบทีประเมิน

รวม

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
85
3.70
0.47

4
3
3
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4
3
79
3.43
0.51

4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
4
3
3
3
74
3.22
0.52

16
12
13
14
16
13
16
15
13
15
13
13
15
12
319
3.47
0.50

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ݔ

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

3.00
3.25
3.50
4.00
3.25
4.00
3.75
3.25
3.75
3.25
3.25
3.75
3.00
3.47

0.00
0.50
0.58
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.00
0.40

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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จากตารางที 17 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลงานการเขียนเรี ยงความรายบุคคลของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ จํานวน 23 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค (ݔҧ = 3.47 ,
S.D. = 0.40) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี มีองค์ประกอบทีประเมิน 4 ด้าน ดังนี ด้านที 1
องค์ประกอบของเรี ยงความ (ݔҧ = 3.52 , S.D. = 0.51) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 2 การจัด
ลําดับเนือเรื อง (ݔҧ = 3.70 , S.D. = 0.47) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 3 การใช้สํานวนภาษา
(ݔҧ = 3.43 , S.D. = 0.51) อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ด้านที 4 อักขรวิธี (ݔҧ = 3.22 , S.D. = 0.52) อยู่
ในระดับคุณภาพดี โดยค่าเฉลียรวมทุกด้าน (ݔҧ = 3.47 , S.D. = 0.50) อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
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องค์ประกอบของเรี ยงความ

การจัดลําดับเนือเรื อง

การใช้สาํ นวนภาษา

อักขรวิธี

ตารางที 18 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
ผ่านสื อสังคมออนไลน์
องค์ประกอบทีประเมิน

รวม
เฉลีย

ݔ

3.50

3.67

3.50

3.00

3.42

S.D.

0.55

0.52

0.55

0.00

0.41

ݔ

3.52

3.70

3.43

3.22

3.47

S.D.

0.51

0.47

0.51

0.52

0.50

ݔ

3.51

3.69

3.47

3.11

3.45

S.D.

0.53

0.50

0.53

0.26

0.46

ดี

ดี

ดี

สรุ ปผล

การเขียน
รายบุคคล

การเขียน
เป็ นกลุ่ม

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก ดีมาก

ݔ

S.D.

ระดับ
คุณภาพ

3.42

0.46

ดี

3.47

0.40

ดี

3.45

0.43

ดี
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จากตารางที 18 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ݔҧ = 3.45 , S.D. = 0.43) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
มีองค์ประกอบทีประเมิน 4 ด้าน ดังนี ด้านที 1 องค์ประกอบของเรี ยงความ (ݔҧ = 3.51 , S.D. =
0.53) อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 2 การจัดลําดับเนื อเรื อง (ݔҧ = 3.69 , S.D. = 0.50) อยูใ่ น
ระดับคุณภาพดีมาก ด้านที 3 การใช้สาํ นวนภาษา (ݔҧ = 3.47 , S.D. = 0.53) อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
ด้านที 4 อักขรวิธี (ݔҧ = 3.11 , S.D. = 0.26) อยูใ่ นระดับคุณภาพดี โดยค่าเฉลียรวมทุกด้าน (ݔҧ =
3.45 , S.D. = 0.46) อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
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ทีเรียนด้ วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่ านสื อสั งคมออนไลน์
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 23 คน โดยใช้ค่า
คะแนนเฉลีย (ݔҧ ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุ ปผลได้ดงั ตารางที 19
ตารางที 19 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D. แปลผล ลําดับที
ݔ
1. ด้านรู ปแบบ/ลักษณะสื อสังคมออนไลน์
1.1 ขนาดตัวอักษรและสี ของตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
2.87 0.34
มาก
1
1.2 รู ปแบบสวยงาม น่าสนใจ
2.87 0.34
มาก
1
1.3 สามารถเข้าใช้งานสื อสังคมออนไลน์ได้ง่ายและ
2.78 0.42
มาก
4
สะดวก
1.4 มีการเชือมโยง (link) ภายในและภายนอกทีไม่
2.74 0.45
มาก
6
ซับซ้อน
1.5 มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยน
2.83 0.39
มาก
3
1.6 ช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการฝึ กทักษะ
2.78 0.42
มาก
4
การเขียน
เฉลียรวมด้านรู ปแบบ/ลักษณะสื อสังคมออนไลน์
2.81 0.39
มาก
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ตารางที 19 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
(ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
S.D. แปลผล ลําดับที
ݔ
2. ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถใน
2.91 0.29
มาก
1
การเขียนเรี ยงความ
2.2 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานกลุ่มร่ วมกัน
2.87 0.34
มาก
5
2.3 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน
2.70 0.47
มาก
9
2.4 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
2.91 0.29
มาก
1
2.5 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น
2.83 0.39
มาก
6
2.6 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ทุกที ทุกเวลา
2.74 0.45
มาก
8
2.7 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามโอกาสที
2.83 0.39
มาก
6
เหมาะสม
2.8 เนือหาในบทเรี ยนชัดเจน เข้าใจง่าย
2.91 0.29
มาก
1
2.9 นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีได้เรี ยนโดยใช้สือสังคม
2.91 0.29
มาก
1
ออนไลน์ร่วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ
เฉลียรวมด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
2.85 0.36
มาก
เฉลียรวมทังหมด
2.83 0.37
มาก
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จากตารางที 19 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยน
ด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.37) ซึงมีรายละเอียดดังนี
1.ความพึงพอใจด้านรู ปแบบ/ลักษณะสื อสังคมออนไลน์ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านรู ปแบบ/ลักษณะสื อสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.81 ,
S.D. = 0.39) โดยข้อทีนักเรี ยนมีความพึงพอใจมากทีสุ ดคือ ขนาดตัวอักษรและสี ของตัวอักษรอ่าน
ง่ายชัดเจน (ݔҧ = 2.87 , S.D. = 0.34) และรู ปแบบสวยงาม น่าสนใจ (ݔҧ = 2.87 , S.D. = 0.34)
รองลงมาได้แก่ มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยน (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.39) สามารถเข้าใช้งาน
สื อสังคมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก (ݔҧ = 2.78 , S.D. = 0.42) ช่วยกระตุน้ ความสนใจของ
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นักเรี ยนในการฝึ กทักษะการเขียน (ݔҧ = 2.78 , S.D. = 0.42) มีการเชือมโยง (link) ภายในและ
ภายนอกทีไม่ซบั ซ้อน (ݔҧ = 2.74 , S.D. = 0.45) ตามลําดับ
2.ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่านักเรี ยน
มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.85 , S.D. = 0.36) โดย
ข้อทีนักเรี ยนมีความพึงพอใจมากทีสุ ดคือ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ (ݔҧ = 2.91 , S.D. = 0.29) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี (ݔҧ = 2.91 ,
S.D. = 0.29) เนือหาในบทเรี ยนชัดเจน เข้าใจง่าย (ݔҧ = 2.91 , S.D. = 0.29) นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ทีได้เรี ยนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ (ݔҧ = 2.91 , S.D. = 0.29)
รองลงมาได้แก่ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานกลุ่มร่ วมกัน (ݔҧ = 2.87 , S.D. = 0.34) ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.39) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตาม
โอกาสทีเหมาะสม (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.39) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ทุกที ทุกเวลา (ݔҧ =
2.74 , S.D. = 0.45) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือซึ งกันและกัน (ݔҧ = 2.70 , S.D. = 0.47)
ตามลําดับ
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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปผลตามลําดับดังนี
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
2. เพือประเมินความสามารถในการเขี ยนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในเขตจังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 6,739 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/2
โรงเรี ยนอนุ บาลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 7 จํานวน 23 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น (independent variable) ได้แก่ การเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
2.2 ความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
2.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 มีเครื องมือดังนี
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
2. เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
5. แบบวัดความสามารถในการเขียนเรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
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วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ตามลําดับดังนี
1. ผูว้ ิจยั ปฐมนิเทศนักเรี ยน เพือชีแจงเกียวกับขันตอนการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
2. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ ก่อนเรี ยน
(pretest) ซึ งเป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ เพือวัดความรู ้พืนฐานใน
การเขียนเรี ยงความ โดยทําแบบทดสอบในเอกสารออนไลน์
3. นักเรี ยนศึกษาเนือหาบทเรี ยน จํานวน 9 หน่วย จากเว็บไซต์ออนไลน์ (https://sites.
google.com/site /krukhanitthats) โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขันตอน
ต่อไปนี
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ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคลโดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่มโดยใช้เอกสารออนไลน์
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่มโดยใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคลโดยใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ
เก่ง ปานกลาง อ่อน ให้ได้สัดส่ วน 1:2:1 ซึงแบ่งตามผลคะแนนการทดสอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2557
4. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ หลังเรี ยน
(posttest) ซึงเป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ เพือวัดความรู ้ในการเขียน
เรี ยงความหลังเรี ยนโดยทําแบบทดสอบในเอกสารออนไลน์
5. นักเรี ยนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที มี ต่อการเรี ยนด้วยเทคนิ คการ
ร่ วมมื อกันเรี ย นรู ้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขี ยนเรี ยงความผ่านสื อสั งคมออนไลน์ใ นเอกสาร
ออนไลน์ ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิ ด และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจปลายเปิ ดเพือสอบถามความคิดเห็นอืน ๆ
6. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการทางสถิติ เพือนําเสนอใน
งานวิจยั ต่อไป
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่า นและเขี ยนเรี ยงความผ่า น
สื อสังคมออนไลน์ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01
โดยคะแนน
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ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 หลังเรี ยน (ݔҧ = 17.48 , S.D. = 1.62)
สู งกว่าก่อนเรี ยน (ݔҧ = 9.48 , S.D. = 4.49)
2. ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพดี (ݔҧ = 3.45 , S.D. = 0.43)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.37)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 หลังเรี ยน (ݔҧ = 17.48 , S.D. = 1.62) สู งกว่าก่อนเรี ยน (ݔҧ = 9.48 , S.D. = 4.49)
ทังนี เนื องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เพือให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันเรี ยนรู ้ ได้
ช่ วยเหลื อซึ งกัน และกัน เด็ ก เก่ ง คอยช่ ว ยเหลื อ แนะนํา เด็ก ระดับ ปานกลางและอ่ อ น ส่ ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน ดังที Slavin (1990, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2553: 155) ได้
กล่ า วไว้ว่า วิธี ส อนแบบร่ ว มมื อกันเรี ย นรู ้ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามกระตื อรื อร้ น ภู มิ ใจในตนเอง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และต่อกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ สู งขึน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ณัฐกาญจน์ เลิศยะโส (2553: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาทักษะการเขียน
ความเรี ยงร้อยแก้วโดยใช้การสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC ร่ วมกับแบบฝึ กการเขียน สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 นอกจากนี การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ คการร่ วมมื อกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั อีกด้วย เนื องจากสื อสังคมออนไลน์เป็ น
เทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทีผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่รู้จกั และเข้าใจการใช้งาน จึงเป็ นเครื องมือที
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ช่ วยส่ งเสริ มและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนให้มีความต้องการที อยากจะเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่างดี
อันจะทําให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน ซึ ง Safran (2010) ได้ศึกษาการใช้สือสังคมออนไลน์ใน
การเรี ยนรู ้ พบว่า สื อสังคมออนไลน์เป็ นเครื องมือทีนักเรี ยนทุกคนรู ้จกั เข้าใจ และเคยใช้บริ การใด
บริ การหนึงของสื อสังคมออนไลน์ โดยการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรี ยนแบบร่ วมมือก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้สูงสุ ด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2554: 220-221)
ได้วิ จ ัย เรื อง ผลการเรี ยนด้ ว ยอี เ ลิ ร์ น นิ ง แบบเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน ผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ ที มี ต่ อ
ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
สาขาครุ ศาสตร์ /ศึ กษาศาสตร์ ผลการวิจ ัย พบว่า ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น วิ ช า สื อการศึ ก ษา
เบืองต้นของนักศึกษาทีเรี ยนด้วยอีเลิร์นนิ งแบบเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านสื อสังคมออนไลน์ หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิวฒั น์ เรื องนรา
(2555: ข) ได้ทาํ วิจยั เกียวกับการสร้างบทเรี ยนบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื อง ระบบสื อสาร
ข้อมูลสําหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที .05
นอกจากนี ผูว้ จิ ยั ยังได้แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดย
บูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหา
และด้านการออกแบบ จึงทําให้เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ ช่วยให้การจัดการเรี ยนรู ้ มี
ประสิ ทธิภาพยิงขึน ซึ งส่ งผลทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ สู งขึน โดยแบ่งเป็ นด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี
1) ด้านเนื อหา จากการประเมิ นของผู ้เชี ยวชาญพบว่า เนื อหาบทเรี ย นมี
ความถูกต้องและน่ าเชื อถือ สอดคล้องกับจุดประสงค์ มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
โครงสร้ า งเนื อหามี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ เนื อง การใช้ภ าษาสามารถสื อความหมายได้ชัด เจน
การเรี ยงลําดับเนื อหามีความเหมาะสม เนื อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา แบบทดสอบมี
ความสอดคล้องกับเนื อหา และเนือหามีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ซึ งเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการนําเสนอเนือหาเป็ น
หน่วยย่อยและเรี ยงลําดับเนื อหาตามขันตอนการเรี ยนรู ้จากเนื อหาทีง่ายไปสู่ เนื อหาทียาก ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนือหาและเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน อีกทังได้แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
เพือให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าเมือเรี ยนจบบทเรี ยนแล้วจะสามารถทําอะไรได้บา้ ง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมาย
ในการเรี ยนทีชัดเจน อันจะนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีสู งขึน สอดคล้องกับ Bruner (1971,
อ้างถึงใน สุ รพล พยอมแย้ม, 2544: 54) ทีได้สรุ ปหลักในการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ว่า ควรจัดลําดับ
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ความยากง่ายของบทเรี ยนให้เป็ นไปตามขันตอนทีเหมาะสมโดยคํานึ งถึงพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับ Bandura (1977, อ้างถึงใน สุ รพล พยอมแย้ม, 2544: 57) ซึ งได้สรุ ป
หลักในการจัดการเรี ยนรู ้ทีผูส้ อนควรปฏิบตั ิ ไว้วา่ ควรแบ่งการเรี ยนเป็ นหน่ วยย่อยและเป็ นลําดับ
ขันตอน พร้อมทังบอกจุดประสงค์ของบทเรี ยนและความคาดหวังให้ชดั เจน
2) ด้านการออกแบบหน้าจอ จากการประเมิ นของผูเ้ ชี ยวชาญพบว่า เว็บไซต์
บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
มีสีสันสดใส สวยงามน่ าสนใจ เหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน เข้าถึ งเนื อหาสาระได้ง่าย ใช้งานได้
สะดวก มีการเชือมโยงภายในและภายนอกทีไม่ซบั ซ้อนและถูกต้อง ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย
แสดงผลเร็ ว การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม รู ปแบบ ขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย สี ตวั อักษรทีใช้
เหมาะสม สบายตา การจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดย
บูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน
ซึ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
เนื อหาของบทเรี ยนอย่างเป็ นลําดับขันตอนและเป็ นระบบ เพือดึ งดู ดความสนใจผูเ้ รี ยนให้อยาก
เรี ยนรู ้ ซึงจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้ประสบความสําเร็ จ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยน
สอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 142) ทีได้กล่าวว่า การออกแบบเว็บทีดี จะทําให้
การรับรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นไปได้สะดวกยิงขึนและส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในทีสุ ด
3) ด้านการออกแบบระบบการเรี ย นรู ้ จากการประเมิ นของผู เ้ ชี ยวชาญพบว่า
คําแนะนําการใช้บทเรี ยนมีความชัดเจน สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการเรี ยนแบบร่ วมมือโดย
ใช้เทคนิ ค การร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ย งความ มี ความเหมาะสม
สื อสั งคมออนไลน์ทีใช้ในการเรี ยนช่ วยส่ งเสริ ม ความร่ วมมื อระหว่างผูเ้ รี ยน รู ปแบบกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ในเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ภาพรวมของเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพดี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บไซต์บทเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความโดยใช้รูปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และประเภทสื อสังคมออนไลน์ทีมี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ทงการเรี
ั
ยนเป็ นกลุ่มและรายบุคคล ทําให้การออกแบบระบบ
การเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดีขึน ดังที วรรณี โสมประยูร (2544,
อ้างถึงใน นงเยาว์ ประโมนะกัง, 2546: 32) ได้กล่าวไว้วา่ ครู ควรพิจารณาเลือกวิธีสอนแบบต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับ จุดประสงค์แ ละเนื อหา รวมทังควรคํานึ งถึ ง วัย และความสามารถของเด็ กด้วย
สอดคล้องกับ ทิ ศนา แขมมณี (2547: 383) ที ได้ส รุ ป ว่า วิธี ส อนมี ใ ห้เลื อกอย่า งหลากหลาย
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ครู ผสู ้ อนจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรี ยนและจุดมุ่งหมาย นอกจากจะช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการเรี ยนการสอนแล้ว ยังสามารถช่วยให้บทเรี ยนมีความน่ าสนใจเพิมขึน และจูงใจผูเ้ รี ยนให้
สนใจเรี ยนรู ้เพิมขึนด้วย
2. ความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วย
เทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขี ยนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ݔҧ = 3.45 , S.D. = 0.43) ทังนีเนื องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์เป็ น
การจัดกิจกรรมทีช่วยส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนเพือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้บรรลุผล
สําเร็ จตามจุ ดมุ่งหมาย ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่ มละ 4 คน โดยคละความสามารถเก่ ง
ปานกลาง อ่อน ให้ได้สัดส่ วน 1:2:1 โดยขันตอนในการจัดการเรี ยนรู ้เริ มจากการอ่านเพือให้เกิด
ความรู ้ ความเข้า ใจและจากการอ่ า นนํา ไปสู่ ก ารร่ ว มมื อกันเขี ย นเป็ นกลุ่ ม และเขี ย นรายบุ ค คล
ตามลํา ดับ ซึ งในการเขี ย นเป็ นกลุ่ ม นี เองผูเ้ รี ยนที มี ค วามสามารถในด้า นการเขี ย นจะสามารถ
ช่ วยเหลื อให้ค าํ แนะนําแก่ ผูเ้ รี ยนที ขาดทักษะด้านการเขี ย น เนื องจากผูเ้ รี ย นที อยู่ในวัยเดี ย วกัน
สามารถสื อสารถึงกันได้ง่ายและทําให้เข้าใจง่ายกว่าทีครู สอน ซึงส่ งผลถึงการเขียนรายบุคคลทําให้
การพัฒนาความสามารถในการเขีย นเรี ย งความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพิมขึ น อี ก ทังการใช้สื อสั งคม
ออนไลน์ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ งที ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจและช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี
ความกระตือรื อร้นในการเขียนเป็ นอย่างดี ดังทีสุ จริ ต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2536:
20) ได้กล่าวไว้ว่า ในการสอนทักษะการเขียน ครู ควรพลิกแพลงใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบเพือให้
บรรยากาศในการเรี ยนการสอนน่าสนใจ ครู ควรจะใช้สือการสอนเร้าความสนใจของนักเรี ยน
ช่ วยให้นกั เรี ยนได้เข้าใจบทเรี ยนเร็ วและเป็ นการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดความกระตื อรื อร้ นทีจะ
เขียน โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ตามขันตอนการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ดังนีคือ
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยนักเรี ยนอ่านและศึกษา
เนื อหาในบทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ ซึ งมีทงหมด
ั
9 หน่วย และอ่านตัวอย่างเรี ยงความ
ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 เพือนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่มและ
การเขียนรายบุคคล จากเว็บไซต์ออนไลน์
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
ปฏิบตั ิกิจกรรมในหัวข้อทีครู กาํ หนด แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นกลุ่มผ่านทางเอกสาร
ออนไลน์
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ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดยนักเรี ยนแต่ละคน
วิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืนผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล โดยนักเรี ยนแต่ละคนปฏิบตั ิ
กิจกรรมในใบงานตามหัวข้อทีครู กาํ หนด แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคลผ่านทาง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล โดยนักเรี ยน
แต่ ล ะคนวิจารณ์ แ ละอภิ ป รายแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นร่ ว มกัน ในงานเขี ย นของเพื อนแต่ ล ะคน
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากขันตอนการจัด การเรี ย นรู ้ ดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ว้ ิ จ ัย ได้นํา เสนอเนื อหาบทเรี ย นเรื อง
การเขีย นเรี ย งความ เรี ย งลําดับตามความยากง่ า ย ซึ งก่อนที ผูเ้ รี ย นจะได้ฝึกการเขี ยนเรี ยงความ
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการแต่งประโยค การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้ การเขียนย่อหน้าคํานํา การเขียน
ย่อหน้าเนื อเรื อง การเขียนย่อหน้าสรุ ป มาก่อนตามลําดับ แล้วจึงเขียนเรี ยงความเป็ นขันสุ ดท้าย
ของการเรี ย น ทํา ให้ผูเ้ รี ย นได้รั บ การฝึ กฝนการเขี ย นอย่า งต่อ เนื อง อี ก ทังได้อ่ า นตัว อย่า ง
เรี ยงความเป็ นประจํา รวมถึงการให้ ผูเ้ รี ยนได้ทราบผลคะแนนการเขียนของตนในแต่ละครังและ
การให้เพื อนมี ส่ วนร่ ว มในการแสดงความคิ ดเห็ นต่ องานเขี ย น การให้ท าํ งานกลุ่ ม ร่ ว มกันเพื อ
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ช่วยเหลือซึ งกันและกัน สิ งต่าง ๆ เหล่านี ก่ อให้เกิ ดการพัฒนาการเขียนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งส่ งผลให้ความสามารถในการเขียนเรี ยงความของผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับดี
สอดคล้องกับ สุ รพล พยอมแย้ม (2544: 72) ทีได้กล่ าวว่า การเรี ยนรู ้ ควรเริ มจากที ละน้อย และ
เป็ นไปตามลําดับขัน โดยเริ มจากสิ งทีง่ายไปสู่ สิงที ซับซ้อนมากขึน และควรเรี ยนรู ้ จากส่ วนย่อย
ไปสู่ ส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์ (อ้างถึงใน เกลียวขวัญ ศรี สังข์, 2549) ทีได้
กล่าวไว้ว่า สิ งใดก็ตามทีมี การฝึ กหัดหรื อกระทําบ่อย ๆ ย่อมทําให้ผูฝ้ ึ กมีค วามคล่ องแคล่ วและ
สามารถทําได้ดี
นอกจากนี ในการวัด ความสามารถในการเขี ย นเรี ย งความ ผูว้ ิ จ ัย ได้ส ร้ า งแบบวัด
ความสามารถในการเขีย นเรี ย งความ โดยใช้เกณฑ์การประเมิ นแบบรู บ ริ คซึ งเป็ นเกณฑ์ก ารให้
คะแนนการประเมินตามสภาพจริ ง มีการกําหนดองค์ประกอบการประเมินและคําอธิ บายระดับ
คุ ณภาพ ทีสามารถประเมินระดับการปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจน ทําให้การตรวจงานเขียน
เรี ยงความมีความถูกต้อง ยุติธรรมเทียงตรง โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดองค์ประกอบการประเมินการเขียน
เรี ยงความในแต่ละองค์ประกอบทีมีความเหมาะสมกับความสามารถและระดับชันของผูเ้ รี ยน จึงทํา
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ให้การประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งองค์ประกอบการประเมิน
แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี
1) องค์ป ระกอบของเรี ย งความ อยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพดี ม าก ผูเ้ รี ย นเขี ย น
องค์ประกอบของเรี ยงความได้ครบถ้วน คือ ย่อหน้าคํานํา ย่อหน้าเนื อเรื อง ย่อหน้าสรุ ป ซึ งแต่ละ
องค์ประกอบมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั และใช้กลวิธีการเขียนทีทําให้เกิดความน่าสนใจ ทังนี
เนื องมาจาก การทีผูเ้ รี ยนได้พฒั นาการเขียนตามลําดับขันของความยากง่าย เริ มจากการเขียนสิ งที
ง่ายไปสู่ สิงทียากและซับซ้อนขึน รวมถึงการทีผูเ้ รี ยนได้อ่านตัวอย่างเรี ยงความมาก ๆ ซึ งสามารถ
นํามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเขียนได้เป็ นอย่างดี
2) การจัดลําดับเนื อเรื อง อยู่ในระดับคุ ณภาพดี มาก ผูเ้ รี ยนสามารถจัดลําดับ
เนือหาสาระได้สัมพันธ์กบั ชือเรื องทีกําหนด มีการดําเนินเรื องทีไม่สับสนวกวน และเขียนให้ขอ้ คิด
ทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน ทังนีเนื องมาจาก ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการวางโครงเรื องและเขียนเนื อเรื อง
ตามโครงเรื องทีวางไว้ตามลําดับขันตอน จึงทําให้ผูเ้ รี ยนไม่เขียนออกนอกประเด็น สามารถลําดับ
เนือเรื องได้ต่อเนืองสอดคล้องกัน
3) การใช้สํานวนภาษา อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ผูเ้ รี ยนใช้สํานวนภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสม สื อความหมายชัดเจน และร้อยเรี ยงประโยคได้อย่างราบรื น ทังนี เนืองมาจาก ผูเ้ รี ยน
ได้รับการฝึ กฝนการเขีย นอย่างต่อเนื องทังการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการเขี ย นเป็ นกลุ่ มและการปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมการเขียนรายบุคคลผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทําให้เกิดความคล่องแคล่วในการเขียน อีกทัง
ได้อ่านตัวอย่างเรี ยงความเป็ นประจํา ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความคิดในการใช้ถอ้ ยคําสํานวน
4) อักขรวิธี อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่สะกดคําผิด 1-5 แห่ง ทังนี
เนืองมาจาก ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการอ่านทังเนื อหาในบทเรี ยนและตัวอย่างเรี ยงความอยู่เสมอ รวมถึง
หมันฝึ กเขียนเป็ นประจํา จึงทําให้เกิดความเคยชิ นในการเขียน นอกจากนี การทีได้ตรวจงานเขียน
ของเพือนทําให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นข้อผิดพลาดในการเขียนจึงนําข้อผิดพลาดมาปรับปรุ งพัฒนาการเขียน
ของตนได้เป็ นอย่างดี
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกัน
โดยภาพรวมมี
เรี ยนรู ้ แบบบู รณาการการอ่านและเขี ยนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.83 , S.D. = 0.37) ทังนี เนื องมาจาก การเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ ว มมื อกัน เรี ย นรู ้ แบบบู ร ณาการการอ่ า นและเขี ย นเรี ย งความผ่า นสื อสั ง คมออนไลน์ เ ป็ น
การเรี ยนในรู ปแบบทีแปลกใหม่ ซึงผูเ้ รี ยนไม่เคยเรี ยนมาก่อน โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บไซต์บทเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความ ให้มีรู ปแบบทีสวยงามน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้วยตนเองตามโอกาสที เหมาะสม ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ ไ ด้ทุ ก เวลา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

149
ทุกสถานที โดยในขันตอนการปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ขนที
ั 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่าน
รายบุคคล ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมนอกเวลาเรี ยนเพือศึกษาเนื อหาบทเรี ยนมาก่อนล่วงหน้า
หรื อทบทวนบทเรี ยนทีได้เรี ยนมาแล้ว และหากผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในขันที 3 นักเรี ยน
ร่ วมกันวิจารณ์ และอภิปรายผลงานกลุ่ม ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์ และอภิปรายผลงาน
รายบุคคล ไม่ทนั ในเวลาเรี ยน ผูเ้ รี ยนก็สามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมนอกเวลาเรี ยนได้ อีกทังผูว้ ิจยั ได้
เลื อ กใช้สื อสั ง คมออนไลน์ ที ทัน สมัย เหมาะสมสอดคล้อ งกับ วัย และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกับการใช้เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ ซึ งเป็ นขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้
ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เพือช่วยเหลือซึ งกันและกันทังในด้านการเรี ยนรู ้และการเขียน สิ งเหล่านี
ล้วนส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ
การอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์เป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิ ดา
ทิ พ ย์สุ ข (2552: บทคัด ย่อ) ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ย นรู ้ ด้านการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค CIRC
ผลการวิจยั พบว่า พฤติ ก รรมการทํางานกลุ่ มของนัก เรี ย นที จัดการเรี ยนรู ้ ด้ว ยเทคนิ ค CIRC
โดยภาพรวมพฤติกรรมในการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนมีค่าเฉลี ยการปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับมาก และ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ ค CIRC โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก
ทีสุ ด
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยเดช บุ ญสอน (2554: ข)ได้วิจยั เรื อง การพัฒนา
กระบวนการเรี ยนออนไลน์ ด้ว ยกรณี ศึ ก ษาผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ เ พื อส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้
การแก้ปั ญ หาการควบคุ ม หุ่ น ยนต์ สํ า หรั บ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 5 ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อกระบวนการเรี ยนออนไลน์มีค่าเฉลี ยเท่ากับ 4.73
อยู่ใ นระดับ พึ ง พอใจมากที สุ ด นอกจากนี ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั ของ ณัฐ พล บัว อุ ไ ร(2555:
บทคัดย่อ)ได้วิจยั เรื อง ผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง วิชาการสร้างงานสื อผสม เรื องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ระดับชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการลํา ลูกกา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตนเองในระดับมาก ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนีคือ
1) ด้านรู ปแบบ/ลักษณะสื อสังคมออนไลน์ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้าน
รู ปแบบ/ลักษณะสื อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.81 , S.D. = 0.39) ประกอบด้วย ขนาด
ตัวอักษรและสี ของตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รู ปแบบสวยงาม น่าสนใจ สามารถเข้าใช้งานสื อ
สั ง คมออนไลน์ ไ ด้ง่ า ยและสะดวก มี ก ารเชื อมโยง (link) ภายในและภายนอกที ไม่ ซับ ซ้ อ น
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มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยน ช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการฝึ กทักษะการเขียน
สอดคล้องกับ Poore (2013: 6-9, อ้างถึงใน สุ รศักดิ ปาเฮ, 2556: 9-11) ทีได้กล่าวว่า สื อสังคม
ออนไลน์เป็ นสื อที เสริ มสร้ างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรี ยนทีมีอยู่เดิ มให้สูงขึน (traditional
literacies ) ทังการอ่านและการเขียน สื อประเภทนีก่อให้เกิดคุณประโยชน์และความน่าสนใจใน
การใช้เพือการเรี ยนการสอนในสังคมและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่
2) ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมาก (ݔҧ = 2.85 , S.D. = 0.36) ประกอบด้วย ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
พัฒนาความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานกลุ่มร่ วมกัน ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ช่วยเหลื อซึ งกันและกัน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ ได้ทุกที ทุกเวลา ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามโอกาสทีเหมาะสม เนื อหาในบทเรี ยนชัดเจน เข้าใจง่าย นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจทีได้เรี ยนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ สอดคล้องกับแนวคิ ด
ของรุ่ ง แก้วแดง (2541: 22, อ้างถึงใน แสนประเสริ ฐ ปานเนียม, 2552: 103) ทีกล่าวว่า นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ชอบทํางานเป็ นกลุ่มเพราะจะได้ทาํ กิจกรรมต่างๆ ได้ปรึ กษาหารื อกันและช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน ทังนีเพราะเพือนร่ วมวัยสามารถสร้างความสัมพันธ์ทีดีภายในกลุ่ม เกิดการยอมรับซึ งกัน
และกัน รู ้สึกว่าตนเองมีความสําคัญและทุกคนมีความเท่าเทียมกัน จึงส่ งผลให้เกิดการช่วยเหลือ
ซึ งกันและกัน ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนอย่างมีความสุ ข สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุลมณี สุ ระโยธิ น
(2554: 188) ได้วิจยั เรื อง ผลของการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ร่วมกันทางอิ นเทอร์ เน็ตด้วยการเขี ยน
สะท้อ นคิ ด ผ่า นสื อสั ง คมออนไลน์ ที มี ต่อ ทัก ษะทางสั ง คมของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรมการสื อสารและปฏิ สัม พันธ์ พ ฤติ กรรมการทํางานเป็ นกลุ่ ม และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยใช้สือสังคมออนไลน์ของนักเรี ยน โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 91.1 และความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นที มี ต่อ การจัดกิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน ทาง
อินเทอร์ เน็ตด้วยการเขียนสะท้อนคิดผ่านสื อสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

151
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื อง ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน ดังนี
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1. ในการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ย งความผ่านสื อสั งคมออนไลน์ ควรแนะนําขันตอนการเรี ยนแต่ล ะขันอย่า งละเอี ยด เพื อให้
ผูเ้ รี ยนทราบขันตอนและวิธีการศึกษาบทเรี ยนทีถูกต้อง
2. การจัดการเรี ยนรู ้ตามขันตอนของการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ใช้ระยะเวลามากในการเรี ยน
แต่ละหน่วย ดังนันจึงควรบริ หารจัดการเวลาในการเรี ยนให้ทนั ตามทีกําหนดไว้
3. ก่อนการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ย งความผ่า นสื อสั ง คมออนไลน์ ควรเตรี ย มความพร้ อ มของผู เ้ รี ย นในการใช้ง านสื อสั ง คม
ออนไลน์ เพือให้ผเู ้ รี ยนใช้งานสื อสังคมออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ผูส้ อนควรเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้อืนรองรับ กรณี ทีอาจเกิดปั ญหาจากระบบ
อินเทอร์ เน็ตใช้งานไม่ได้
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เกียวกับการนําขันตอนของการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความไปใช้กบั สื ออืนๆ
2. ควรมีการวิจยั เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สือสังคมออนไลน์
พัฒนาการเขี ยนด้า นอื น เช่ น การเขี ย นเรื องตามจิ นตนาการอย่างสร้ างสรรค์ การเขี ยนแสดง
ความรู ้สึกและความคิดเห็น เป็ นต้น
3. ควรมี ก ารวิจ ัย เกี ยวกับ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้สื อสั ง คมออนไลน์
ร่ วมกับการเรี ยนรู ปแบบอืน เช่น เทคนิค KWLH เทคนิค KWL plus
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อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. อาจารย์สุวมิ ล สพฤกษ์สศรี

อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามผู้เชี ยวชาญทีให้ สัมภาษณ์ ด้านเนือหา เรื อง การเขียนเรียงความ
1. อาจารย์พิณเพชร บูรณภิญโญ
อาจารย์พิเศษประจําภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์กิงกาญจน์ บูรณสิ นวัฒนกูล
อาจารย์พิเศษประจําภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์สุวมิ ล สพฤกษ์ศรี
อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามผู้เชียวชาญทีให้ สัมภาษณ์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ บทเรียนเรื อง
การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสื อสั งคมออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํามนต์ เรื องฤทธิ
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. อาจารย์วรวุฒิ มันสุ ขผล
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามผู้เชี ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทเรีี ยนด้ วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรียงความผ่ านสื อสั งคมออนไลน์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชี ยงใหม่
2. อาจารย์วรวุฒิ มันสุ ขผล
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์สุวมิ ล สพฤกษ์ศรี
อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียน
เรื อง การเขียนเรียงความ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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3. อาจารย์สุวมิ ล สพฤกษ์สศรี

อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้ องของแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ
โดยใช้ เกณฑ์ การประเมินแบบรู บริค
1. อาจารย์พณ
ิ เพชร บูรณภิญโญ
อาจารย์พิเศษประจําภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์กิงกาญจน์ บูรณสิ นวัฒนกูล
อาจารย์พิเศษประจําภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์สุวมิ ล สพฤกษ์ศรี
อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อ
การเรี ยนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรียงความ
ผ่านสื อสั งคมออนไลน์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ
สามนต์ เรืองฤทธิ

อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามผู้เชี ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้ องแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ บทเรียนเรื อง
การเขียนเรียงความ โดยบูรณาการสื อสั งคมออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้ านเนือหา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํามนต์ เรื องฤทธิ
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามผู้เชี ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ บทเรียนเรื อง
การเขียนเรียงความ โดยบูรณาการสื อสั งคมออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้ านการออกแบบ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
อาจารย์ประจําภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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3. อาจารย์สิทธิชยั ลายเสมา
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามผู้เชียวชาญประเมินคุณภาพเว็บไซต์ บทเรียนเรื อง การเขียนเรียงความ
โดยบูรณาการสื อสั งคมออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นํามนต์ เรื องฤทธิ
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์วรวุฒิ มันสุ ขผล
อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายนามผู้เชี ยวชาญวัดความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน
โดยใช้ เกณฑ์ การประเมินแบบรูบริค
1. นางวิชาดา ภมร
ครู ชาํ นาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
2. นางนภาวรรณ ศิริละ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
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3. นางประทุม เตียงเกตุ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
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ภาคผนวก ข
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
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แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
แบบสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี ยวชาญด้ านแผนการจัดการเรียนรู้
เรื อง การเขียนเรียงความ
หัวข้ อวิจัย
ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขี ยนเรี ยงความ
ผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ ที มี ต่ อ ความสามารถในการเขี ย นเรี ยงความ ของนัก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
สาระที 2: การเขียน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
หน่วยที 5 การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
หน่วยที 9 การเขียนเรี ยงความ
ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองทังหมด จํานวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชัวโมง รวมทังสิ น 20 ชัวโมง
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนเขียนเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนมีมารยาทในการเขียน
ผูว้ จิ ยั นางขนิษฐา ทวีศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที 1 สถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
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ชือ – นามสกุล...................................................................................................................
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
ระดับการศึกษา ( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาเอก
สาขาวิชาทีจบการศึกษา....................................................................................................
ตําแหน่งหน้าทีในปัจจุบนั .................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. ประสบการณ์ในการสอน/ทํางาน...................................................................................ปี
7. สถานทีทํางาน...................................................................................................................

ตอนที 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1. หัวข้อในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ควรประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ขันตอนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ
การอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ ควรมีขนตอนอย่
ั
างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ ควรใช้สือประเภทใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ระยะเวลาทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม ควรใช้เวลาจํานวนกีชัวโมง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะอืน ๆ.............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ลงชือ...........................................................ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(..............................................................)
ตําแหน่ง................................................................................
................./......................../ ........................

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาสําหรับการสัมภาษณ์ในครังนี
(นางขนิษฐา ทวีศรี นักศึกษาปริ ญญาโท)
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แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
แบบสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี ยวชาญด้ านเนือหา
เรื อง การเขียนเรียงความ
หัวข้ อวิจัย
ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
ผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ ที มี ต่ อ ความสามารถในการเขี ย นเรี ยงความ ของนัก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
สาระที 2: การเขียน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
หน่วยที 5 การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
หน่วยที 9 การเขียนเรี ยงความ
ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองทังหมด จํานวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชัวโมง รวมทังสิ น 20 ชัวโมง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

172
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนเขียนเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนมีมารยาทในการเขียน
ผูว้ จิ ยั นางขนิษฐา ทวีศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที 1 สถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
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ชือ – นามสกุล...................................................................................................................
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
ระดับการศึกษา ( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาเอก
สาขาวิชาทีจบการศึกษา....................................................................................................
ตําแหน่งหน้าทีในปัจจุบนั .................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. ประสบการณ์ในการสอน/ทํางาน...................................................................................ปี
7. สถานทีทํางาน...................................................................................................................
ตอนที 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
1. การนําเข้าสู่ บทเรี ยนเพือเชือมโยงไปสู่ เนือหา เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. เนือหาบทเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ซึ งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
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หน่วยที 5
หน่วยที 6
หน่วยที 7
หน่วยที 8
หน่วยที 9

การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
การเขียนย่อหน้าคํานํา
การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
การเขียนย่อหน้าสรุ ป
ขันตอนการเขียนเรี ยงความ

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. จากข้อ 2 การเรี ยงลําดับเนือหาบทเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ มีความเหมาะสม
หรื อไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีช่วยส่ งเสริ มการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ / ความสามารถในการเขียน
เรี ยงความของนักเรี ยน ควรมีการประเมินอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ระยะเวลาทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมหรื อไม่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ข้อเสนอแนะอืน ๆ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ลงชือ...........................................................ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(..............................................................)
ตําแหน่ง................................................................................
................./......................../ ........................

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาสําหรับการสัมภาษณ์ในครังนี
(นางขนิษฐา ทวีศรี นักศึกษาปริ ญญาโท)
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แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
แบบสั มภาษณ์ผ้เู ชียวชาญด้ านการออกแบบสื อสั งคมออนไลน์
เรื อง การเขียนเรียงความ
หัวข้ อวิจัย
ผลการเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
ผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ ที มี ต่ อ ความสามารถในการเขี ย นเรี ยงความ ของนัก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อ
สังคมออนไลน์
2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรี ยงความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีเรี ยนด้วยเทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนด้วยเทคนิคการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
เนือหาทีใช้ ในการวิจัย
สาระที 2: การเขียน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยงประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
หน่วยที 5 การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
หน่วยที 9 การเขียนเรี ยงความ
ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
ระยะเวลาในการทดลองทังหมด จํานวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชัวโมง รวมทังสิ น 20 ชัวโมง
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนเขียนเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนมีมารยาทในการเขียน
ผูว้ จิ ยั นางขนิษฐา ทวีศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที 1 สถานภาพและข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ชือ – นามสกุล...................................................................................................................
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
ระดับการศึกษา ( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) ปริ ญญาเอก
สาขาวิชาทีจบการศึกษา....................................................................................................
ตําแหน่งหน้าทีในปัจจุบนั .................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. ประสบการณ์ในการสอน/ทํางาน...................................................................................ปี
7. สถานทีทํางาน...................................................................................................................
ตอนที 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบสื อสังคมออนไลน์
1. สื อสังคมออนไลน์ทีควรนํามาใช้ในการนําเสนอเนื อหา เรื อง การเขี ยนเรี ยงความ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 เพือให้นกั เรี ยนได้ศึกษาร่ วมกับการใช้เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ ควรใช้สือสังคมออนไลน์ประเภทใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. รู ปแบบสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมี
ลักษณะการออกแบบอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. โครงสร้างของสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6
ควรมีองค์ประกอบทีสําคัญอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ลักษณะของตัวอักษรทีเหมาะสมสําหรับสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. ลักษณะของภาพและกราฟิ กทีเหมาะสมสําหรับสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียน
เรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. ลักษณะของสี ทีเหมาะสมสําหรับสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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7. รู ปแบบกิจกรรมในสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6
ควรมีรูปแบบอย่างไร
 ประชาสัมพันธ์
 การบ้าน
 ตัวอย่างเรี ยงความชนะการประกวด
 การศึกษาเนือหา เรื อง การเขียนเรี ยงความ
 อืน ๆ.................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. ข้อเสนอแนะอืน ๆ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ลงชือ...........................................................ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
(..............................................................)
ตําแหน่ง................................................................................
................./......................../ ........................

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาสําหรับการสัมภาษณ์ในครังนี
(นางขนิษฐา ทวีศรี นักศึกษาปริ ญญาโท)
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ตารางที 20 สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ดา้ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ประเด็นสัมภาษณ์
1. หัว ข้อ ในการจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที
เรี ยนด้ ว ยเทคนิ ค การร่ ว มมื อ กัน เรี ยนรู ้ แ บบ
บู รณาการการอ่า นและเขี ยนเรี ยงความผ่านสื อ
สั ง คมออนไลน์ ควรประกอบไปด้ว ยหัว ข้อ
อะไรบ้าง

สรุ ปการสัมภาษณ์
- ส่ วนนํา ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ลําดับที ชือกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เวลาทังหมด
ที ใช้สอน ชื อหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื องที สอน
เวล าที ใช้ ส อนในแผนการจั ด การเรี ยนรู ้
วัน เดือน ปี ทีสอน ภาคเรี ยน-ปี การศึกษาทีสอน
ชือผูส้ อน
- ส่ ว น เ นื อ ห า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้
ประกอบด้ว ย มาตรฐานการเรี ย นรู ้ / ตัว ชี วัด
จุ ด ประสงค์ สาระสํ า คัญ สาระการเรี ยนรู ้
ชิ นงาน/ภ าระงาน เกณฑ์ ก ารประ เมิ น
กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ การวัด และการ
ประเมินผล สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้ บันทึกหลังสอน
- ควรจัด ลํา ดับ เนื อหาการเรี ย นรู ้ จ ากง่ า ยไปสู่
ความยาก เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสุ ข สนุ กกับ
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
ขันที 1 กิจกรรมการอ่านรายบุคคล
ขันที 2 กิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม
ขันที 3 วิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม
ขันที 4 กิจกรรมการเขียนรายบุคคล
ขันที 5 วิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล
- ควรใช้สือทีหลากหลายและมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยน เพือความสัมพันธ์ทีดี สามารถเข้า
ระบบและออกระบบได้ง่ าย เลื อกเรี ยนเองได้
ตามอัธยาศัย เป็ นสื อทีผูเ้ รี ยนนิยมใช้และเข้าถึง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. ขันตอนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิ ค การร่ ว มมื อ กัน เรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ
การอ่ า นและเขี ย นเรี ยงความผ่ า นสื อสั ง คม
ออนไลน์ ควรมีขนตอนอย่
ั
างไร

3. สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ ควรใช้
สื อประเภทใด
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ตารางที 20 สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ดา้ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
ประเด็นสัมภาษณ์

4. ระยะเวลาทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ที
เหมาะสม ควรใช้เวลาจํานวนกีชัวโมง
5. ข้อเสนอแนะอืน ๆ

สรุ ปการสัมภาษณ์
ได้ง่าย เช่น Google Documents Facebook
E-learning
- ควรคํานึงถึงความยาก-ง่ายและปริ มาณของ
เนือหา ซึ งควรอยูร่ ะหว่าง 12-20 ชัวโมง
- การออกแบบการสอนทีดี ควรเลื อกเทคนิ ค /
วิธีสอนทีสะท้อนตามตัวแปรตาม สามารถแก้
ปั ญหาหรื อพัฒนานัก เรี ยนได้ตรงจุ ด โดยการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรคํานึ งถึ งผูเ้ รี ยน
และบริ บทแวดล้อมด้วย
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ตารางที 21 สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ดา้ นเนือหา เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ประเด็นสัมภาษณ์
สรุ ปการสัมภาษณ์
1. การนําเข้าสู่ บทเรี ยนเพือเชือมโยงไปสู่ เนือหา - ควรมี ก ารนํา เข้า สู่ บ ทเรี ยนโดยใช้ ต ัว อย่ า ง
เรื อง การเขียนเรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6 เรี ยงความ นิ ท าน เพลง ภาพตัด ต่ อ เกม
ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ทางการศึกษา โดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี
- ต้องน่ าสนใจ เร้ าใจ ใช้ภาษาดี กระชับรั ดกุม
เหมาะสมแก่ ว ัย ผู ้ เ รี ยน กระตุ ้ น ความคิ ด
สร้างสรรค์ เพราะการนําเข้าสู่ บทเรี ยนจะดึงดู ด
ใจให้ผเู ้ รี ยนโดยเฉพาะเด็กวัยประถมสนใจใส่ ใจ
ใคร่ รู้ ใคร่ ติดตาม อันจะช่วยให้ขนตอนในการ
ั
สอนเนือหาดูน่าติดตามยิงขึน
2. เนือหาบทเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
- เนื อหาเป็ นไปตามลําดับขันของการเรี ยงความ
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
แต่ผูส้ อนจะต้องคํานึ งถึ งศักยภาพของนักเรี ยน
ซึ งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี มีความเหมาะสม ชันประถมศึกษาปี ที 6 ในด้านการรับรู ้ การใช้
หรื อไม่ อย่างไร
ภาษา (อัน เป็ นพื นฐานสํ า คัญ ยิ งในการเขี ย น
เรี ยงความ) รวมถึงการกระตุน้ พัฒนาการด้าน
หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของ
การเขียนและความคิด
เรี ยงความทีดี
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรี ยบเรี ยง
ประโยคและการใช้สาํ นวนภาษา
หน่วยที 3 การเขียนเรื องจากคําทีกําหนดให้
หน่วยที 4 องค์ประกอบของเรี ยงความ
หน่วยที 5 การวางโครงเรื องของเรี ยงความ
หน่วยที 6 การเขียนย่อหน้าคํานํา
หน่วยที 7 การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง
หน่วยที 8 การเขียนย่อหน้าสรุ ป
หน่วยที 9 ขันตอนการเขียนเรี ยงความ
3. จากข้อ 2 การเรี ยงลําดับเนือหาบทเรี ยน เรื อง - ปรับชือหน่วยที 9 เป็ นการเขียนเรี ยงความ
การเขียนเรี ยงความ มีความเหมาะสม
- ควรระมัด ระวัง ในการอธิ บ าย การใช้ภ าษา
หรื อไม่ อย่างไร
วิชาการอาจยากเกินไปสําหรับนักเรี ยน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

182
ตารางที 21 สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ดา้ นเนือหา เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
ประเด็นสัมภาษณ์
สรุ ปการสัมภาษณ์
4. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีช่วยส่ งเสริ มการเรี ยน
- เป็ นกิจกรรมทีสร้างสรรค์ กระตุน้ ความคิด
เรื อง การเขียนเรี ยงความ ควรมีลกั ษณะอย่างไร เป็ นทีสนใจของนักเรี ยน ทันสมัย เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการ ถ้าเลือกใช้ผา่ นสื อสังคม
ออนไลน์ควรเลือกสื อสังคมออนไลน์ทีนักเรี ยน
เข้าถึงได้ง่าย
5. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียน
- ประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยประเมิ น จาก
เรี ยงความ / ความสามารถในการเขียนเรี ยงความ ผลงาน/ชิ นงานของนักเรี ย น คื อประเมิ นโดย
ของนักเรี ยน ควรมีการประเมินอย่างไร
การสั ง เกตพฤติ ก รรมทังพฤติ ก รรมกลุ่ ม และ
รายบุคคล พฤติกรรมการเขียน ประเมินก่อน
เรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังการเรี ยน โดยควร
เป็ นข้ อ สอบเขี ย น ทดสอบผ่ า นสื อสั ง คม
ออนไลน์ เช่น การเขียนใน Google Documents
หรื อ Facebook หรื อการสอบความรู ้ แบบ
online
6. ระยะเวลาทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้มีความ
- มี ความเหมาะสมกับเนื อหาแต่อย่าเร่ งรัดมาก
เหมาะสมหรื อไม่
เกินไป
7. ข้อเสนอแนะอืน ๆ
- ขอให้ระมัดระวังเรื องภาษา การอธิ บ ายและ
เนือหา ซึ งอาจยากเกินไปสําหรับเด็ก
- การใช้สื อทัน สมัย จะช่ ว ยให้ เ ด็ ก สนใจและ
ตืนเต้นในการรับรู ้ เรี ยนรู ้ เป็ นเทคโนโลยีทีมี
ประโยชน์ต่อการเรี ยนยุคใหม่
- ผู ้ส อนควรดู แ ลผู ้เ รี ยนเป็ นรายบุ ค คลอย่ า ง
ใกล้ชิด เมือพบปั ญหาในการเขียนและการอ่าน
จะสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที
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ตารางที 22 สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ดา้ นการออกแบบ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ประเด็นสัมภาษณ์
1. สื อสัง คมออนไลน์ที ควรนํา มาใช้ใ นการ
นํา เสนอเนื อหา เรื อง การเขี ย นเรี ยงความ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 เพือให้นกั เรี ยนได้ศึกษา
ร่ วมกับการใช้เทคนิ คการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ ควรใช้
สื อสังคมออนไลน์ประเภทใด
2. รู ปแบบสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การเขียน
เรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6
ควรมี
ลักษณะการออกแบบอย่างไร

สรุ ปการสัมภาษณ์
- ควรเป็ นลักษณะที ผูเ้ รี ยนใช้ง่ายหรื อใช้อยู่ใ น
ชี วิต ประจํา วัน มี ล ัก ษณะการโต้ต อบได้อ ย่า ง
รวดเร็ ว เช่น Wordpress Blogger Google Docs
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3. โครงสร้างของสื อสังคมออนไลน์ เรื อง การ
เขียนเรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมี
องค์ประกอบทีสําคัญอะไรบ้าง

4. ลักษณะของตัวอักษรทีเหมาะสมสําหรับสื อ
สังคมออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะอย่างไร
5. ลักษณะของภาพและกราฟิ กทีเหมาะสม
สํ า หรั บ สื อสั ง คมออนไลน์ เรื อง การเขี ย น
เรี ยงความ ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะ
อย่างไร

กลุ่มเป้ าหมาย
- ปฏิสัมพันธ์ทีต้องใช้ร่วมกัน
- ใช้งานสะดวก ง่าย
- สวยงาม
- ตอบสนองวัตถุประสงค์ชดั เจน
- คําแนะนําการใช้งาน / วัตถุประสงค์
- เนือหา
- แบบฝึ ก / กิจกรรม
- ตัวอย่างพร้อมคําวิจารณ์
- การประเมินผล
- ส่ วนช่วยเหลือ
- เหมาะสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
- ขนาดใหญ่ อ่านและเห็นได้ชดั เจน
- ใช้ font ไทย อ่านง่าย
- ควรเป็ นตัวอักษรมีหวั
- เลื อกการออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย
มีการโต้ตอบหรื อ Animation บ้างเล็กน้อย
- เน้นทําพืนหลังให้เกี ยวข้องกับการเขียน สี สัน
สดใส เหมาะกับวัยของผูเ้ รี ยน
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ตารางที 22 สรุ ปประเด็นสัมภาษณ์ดา้ นการออกแบบ เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
ประเด็นสัมภาษณ์

สรุ ปการสัมภาษณ์
- ภาพมี ค วามคมชั ด ไม่ ใ ช้ ภ าพที ไม่ มี ค วาม
สอดคล้องกับเนือหา
6. ลักษณะของสี ทีเหมาะสมสําหรับสื อสังคม - เน้ น การใช้ สี ที สดใสแต่ ไ ม่ ฉู ด ฉาด ชัด เจน
ออนไลน์ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
เหมาะสําหรับการอ่าน เป็ น pastel ก็เหมาะสม
ชันประถมศึกษาปี ที 6 ควรมีลกั ษณะอย่างไร เช่น ฟ้า เขียว
7. รู ปแบบกิจกรรมในสื อสังคมออนไลน์ เรื อง - มีตวั อย่างเรี ยงความชนะการประกวด การบ้าน
การเขี ย นเรี ยงความ ชั นประถมศึ ก ษาปี ที 6 / แบบฝึ ก การศึ ก ษาเนื อหา เรื อง การเขี ย น
ควรมีรูปแบบอย่างไร
เรี ยงความ
8. ข้อเสนอแนะอืน ๆ
- น่ าจะทําการวิเคราะห์ Social Media ที
เกี ยวกับ การเขี ย น แล้ว เลื อ กที เหมาะสมกับ
เนือหา / กลุ่มเป้ าหมาย
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ทเรีี ยนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู้
แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรียงความผ่ านสื อสั งคมออนไลน์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย (ท
)
ชันประถมศึกษาปี ที 6
หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื อง การเขียนเรี ยงความ
เวลา 18 ชัวโมง
แผนการเรี ยนรู ้หน่วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
เวลา 2 ชัวโมง
******************************************************************************
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที 2 : การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความและเขียนเรื องราว
ในรู ปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชีวัด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ป.6/2 เขียนสื อสารโดยใช้คาํ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
ป.6/4 เขียนเรี ยงความ
ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของการเขียนเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะของเรี ยงความทีดีได้
3. นักเรี ยนมีมารยาทในการเขียน
สาระสํ าคัญ
เรี ย งความเป็ นงานเขี ย นร้ อยแก้วประเภทหนึ ง ที ผูเ้ ขี ย นมี จุ ดประสงค์ถ่ า ยทอด ความรู ้
ความเข้าใจ ความคิด ทรรศนะ ของตนออกมาเป็ นเรื องราวให้ผอู ้ ืนทราบและเข้าใจด้วยถ้อยคําที
เรี ยบเรี ยงอย่างชัดเจน และท่วงทํานองการเขี ยนทีสละสลวยน่ าอ่าน ซึ งนักเรี ยนควรได้รับ การ
ฝึ กฝนในด้านการเขียนตามหลักการเขียนเรี ยงความทีถูกต้องอย่างสมําเสมอ จึงจะทําให้งานเขียน
นันมีประสิ ทธิภาพ
สาระการเรียนรู้
ความรู ้
- ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
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ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการอ่าน
2. ทักษะการเขียน
3. ทักษะการคิด
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี
5. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
- มีการวางแผนการทํางานร่ วมกัน
- มีการให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือกันในการทํางาน
- ร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ งกันและกันในการทํางาน
- มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
คุณลักษณะทีพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมันในการทํางาน
4. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
1. ความสามารถในการสื อสาร
2. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ชินงาน/ภาระงาน
1. ผลงานการเขียนเป็ นกลุ่มผ่านสื อสังคมออนไลน์
2. ผลงานการเขียนรายบุคคลผ่านสื อสังคมออนไลน์
การวัดและการประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบจากการอธิบายความหมายของการเขียนเรี ยงความ
- ตรวจสอบจากการอธิบายลักษณะของเรี ยงความทีดี
- สังเกตจากมารยาทในการเขียน
- สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยน
- ตรวจผลงานกลุ่ม
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- ตรวจผลงานรายบุคคล
2. เครื องมือทีใช้ในการวัดและประเมินผล
- เครื อข่ายสังคมออนไลน์
- เอกสารออนไลน์
- แบบประเมินผลงานการเขียนเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
- แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยน
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เกณฑ์ การประเมินผลงานการเขียนเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
1
2
3
การประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
1.การอธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
อธิบาย
ความหมายของ ความหมายของ ความหมายของ ความหมายของ
การเขียน
การเขียน
การเขียน
การเขียน
เรี ยงความ
เรี ยงความไม่ได้ เรี ยงความได้
เรี ยงความได้
ถูกต้องแต่ยงั ไม่ ถูกต้องชัดเจน
ชัดเจน
โดยใช้ถอ้ ยคํา
ใช้ถอ้ ยคําสํานวน สํานวนภาษาได้
ถูกต้องแต่ยงั ไม่
ภาษายังไม่
สละสลวย
ถูกต้องและไม่
เหมาะสม
ตามหลักภาษา
2.การอธิบาย
อธิบายลักษณะ อธิบายลักษณะ อธิบายลักษณะ
ลักษณะของ
ของเรี ยงความทีดี ของเรี ยงความทีดี ของเรี ยงความทีดี
เรี ยงความทีดี
ไม่ได้
ได้ถูกต้องแต่ยงั
ได้ถูกต้องชัดเจน
ไม่ชดั เจน ใช้
โดยใช้ถอ้ ยคํา
สํานวนภาษาได้
ถ้อยคําสํานวน
ถูกต้องแต่ยงั ไม่
ภาษายังไม่
สละสลวย
ถูกต้องและไม่
เหมาะสม
ตามหลักภาษา
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4
ดีมาก
อธิบาย
ความหมายของ
การเขียน
เรี ยงความได้
ถูกต้องชัดเจน
โดยใช้ถอ้ ยคํา
สํานวนภาษาได้
สละสลวยถูกต้อง
และเหมาะสม
ตามหลักภาษา
อธิบายลักษณะ
ของเรี ยงความทีดี
ได้ถูกต้องชัดเจน
โดยใช้ถอ้ ยคํา
สํานวนภาษาได้
สละสลวยถูกต้อง
และเหมาะสม
ตามหลักภาษา
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เกณฑ์ การประเมินผลงานการเขียนเป็ นกลุ่มและรายบุคคล (ต่ อ)
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
1
2
3
การประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
3.มารยาทใน
เขียน/พิมพ์สะกด เขียน/พิมพ์สะกด เขียน/พิมพ์สะกด
การเขียน
คําผิดเกิน 10 แห่ง คําผิด 6-10 แห่ง คําผิด 1-5 แห่ง
ใช้ถอ้ ยคําสํานวน ใช้ถอ้ ยคําสํานวน ใช้ถอ้ ยคําสํานวน
ไม่เหมาะสมและ ถูกต้องเหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม
ไม่สุภาพ
และสุ ภาพ
และสุ ภาพ
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เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
3 – 4 คะแนน หมายถึง
5 – 6 คะแนน หมายถึง
7 – 9 คะแนน หมายถึง
10 – 12 คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก

4
ดีมาก
เขียน/พิมพ์สะกด
คําได้ถูกต้องทุก
คํา ใช้ถอ้ ยคํา
สํานวนถูกต้อง
เหมาะสมและ
สุ ภาพ
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เกณฑ์ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
1
2
3
การประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
1.มีการวางแผน มีการวางแผน
มีการวางแผน
มีการวางแผน
การทํางาน
การทํางาน
การทํางาน
การทํางาน
ร่ วมกัน
ร่ วมกันน้อย
ร่ วมกันแต่ไม่มี ร่ วมกันอย่างเป็ น
ระบบโดยแบ่ง
การแบ่งหน้าที
อย่างชัดเจน
หน้าทีได้อย่าง
ชัดเจนแต่ยงั ไม่
เหมาะสม

4
ดีมาก
มีการวางแผน
การทํางาน
ร่ วมกันอย่างเป็ น
ระบบโดยแบ่ง
หน้าทีได้อย่าง
ชัดเจนตามความ
เหมาะสมของแต่
ละคน
มีการให้
มีการให้
มีการให้
ความร่ วมมือและ ความร่ วมมือและ ความร่ วมมือและ
ช่วยเหลือกัน
ช่วยเหลือกัน
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน
ในการทํางาน
ในการทํางาน
บางครัง
ทุกครัง
ทุกครังด้วยความ
เต็มใจ
ร่ วมแสดง
ร่ วมแสดง
ร่ วมแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นทุก
บางครัง
บางครัง
ครังและยอมรับ
ความคิดเห็น
และยอมรับ
และยอมรับ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ซึ งกันและกัน
ซึ งกันและกัน
ซึ งกันและกัน
ในการทํางาน
ในการทํางาน
ในการทํางาน
ทุกครัง
บางครัง
ทุกครัง
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2.มีการให้
ความร่ วมมือและ
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน

มีการให้ความ
ร่ วมมือและ
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน
น้อย

3.ร่ วมแสดง
ความคิดเห็น
และยอมรับ
ความคิดเห็น
ซึ งกันและกัน
ในการทํางาน

ร่ วมแสดง
ความคิดเห็น
และยอมรับ
ความคิดเห็น
ซึ งกันและกัน
ในการทํางาน
น้อย
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เกณฑ์ การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน (ต่ อ)
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
1
2
3
การประเมิน
ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
4.มีความ
มีความ
มีความ
มีความ
รับผิดชอบใน
รับผิดชอบใน
รับผิดชอบใน
รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานที การปฏิบตั ิงานที การปฏิบตั ิงานที การปฏิบตั ิงานที
ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
น้อย
บางครัง
ทุกครัง
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เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
4 – 6 คะแนน หมายถึง
7 – 9 คะแนน หมายถึง
10 – 12 คะแนน หมายถึง
13 – 16 คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก

4
ดีมาก
มีความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานที
ได้รับมอบหมาย
ทุกครังด้วยความ
เต็มใจ
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขันเตรียม
1. ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ในการเรี ยน และแนะนําขันตอนการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
2. ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้ได้
สัดส่ วน 1:2:1 ซึ งแบ่งตามผลคะแนนการทดสอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยในภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2557 แล้วให้แต่ละกลุ่มตังชือกลุ่มของตนเอง พร้อมทังแจ้งรายชือสมาชิ กในกลุ่มผ่าน
ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3. นักเรี ยนดูภาพและผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราช
กุมารี ในเรื องของการแสดงความรู ้ ความคิดลงในงานเขียน
ขันสอน
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้ศึกษาเนือหาหน่วยที 1
เรื อง ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี แล้วอ่านตัวอย่างเรี ยงความ ระดับชันประถมศึกษา
ปี ที 6 จากเว็บไซต์ออนไลน์
ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม โดยนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายความหมาย
และลักษณะของเรี ยงความทีดี จากการอ่านตัวอย่างเรี ยงความ ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ว่าเป็ น
อย่างไร แล้วนําเสนอการอภิปรายโดยร่ วมมือกันเขียนเป็ นกลุ่มผ่านทางเอกสารออนไลน์
ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม โดยนักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์และ
อภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็ นร่ วมกันในงานเขี ย นของเพื อนกลุ่ มอื นผ่านทางเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์
ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล โดยนักเรี ยนแต่ละคนทําใบงาน เรื อง
ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี แล้วนําเสนอผลงานด้วยการเขียนเป็ นรายบุคคลผ่านทาง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล โดยนักเรี ยนแต่ละคนวิจารณ์
และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่ วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคนผ่านทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
ขันสรุป
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
2. ครู ตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
3. ครู รวมคะแนนแต่ละกลุ่มเพือประเมินผลสัมฤทธิ ของกลุ่ม
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4. ครู ประกาศคะแนนให้แต่ละกลุ่มทราบทางเว็บไซต์ออนไลน์ และชมเชยกลุ่ มที ทํา
คะแนนได้มากทีสุ ด 2 ลําดับแรก โดยกําหนดรางวัลไว้ 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มยอดเยียม และกลุ่ม
เก่งมาก
สื อ / แหล่งการเรียนรู้
1. เว็บไซต์ออนไลน์ หน่วยที 1 เรื อง ความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี
2. ตัวอย่างเรี ยงความ ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
3. ภาพและผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

194
งานกลุ่มหน่ วยที 1
คําสั ง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายความหมายและลักษณะของเรี ยงความทีดี จากการอ่านตัวอย่าง
เรี ยงความ ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 เรื อง พ่อของฉัน แล้วนําเสนอการอภิปรายโดย
ร่ วมมือกันเขียนเป็ นกลุ่มผ่านทางเอกสารออนไลน์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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ใบงานที 1
เรื อง ความหมายและลักษณะของเรียงความทีดี
คําสั ง ให้นกั เรี ยนอ่านตัวอย่างเรี ยงความ เรื อง ประหยัดไฟฟ้า แล้วอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เกียวกับความหมายของการเขียนเรี ยงความและลักษณะ
ของเรี ยงความเรื องนีว่าเป็ นเรี ยงความทีดีหรื อไม่ เพราะอะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบประเมินผลงานการเขียนเป็ นกลุ่ม
หน่ วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรียงความทีดี
ชันประถมศึกษาปี ที 6
คําชีแจง
ขีดเครื องหมาย 9 ในช่องรายการประเมิน
ค่าระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
2 หมายถึง ผ่าน 3 หมายถึง ดี

ชือกลุ่ม
กลุ่มที
1.
2.
3.
4.
กลุ่มที
1.
2.
3.
4.
กลุ่มที
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมาย
ของการเขียน
เรี ยงความได้
1 2 3 4

อธิบายลักษณะของ
เรี ยงความทีดีได้
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เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
3 – 4 คะแนน หมายถึง
5 – 6 คะแนน หมายถึง
7 – 9 คะแนน หมายถึง
10 – 12 คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก

1

2

3

4

4 หมายถึง ดีมาก
มีมารยาทใน
การเขียน

1

2

3

รวม
(12)
4
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แบบประเมินผลงานการเขียนรายบุคคล
หน่ วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรียงความทีดี
ชันประถมศึกษาปี ที 6
คําชีแจง
ขีดเครื องหมาย 9 ในช่องรายการประเมิน
ค่าระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
2 หมายถึง ผ่าน 3 หมายถึง ดี

ชือ-สกุล

อธิบายความหมาย
ของการเขียน
เรี ยงความได้
1 2 3 4

อธิบายลักษณะของ
เรี ยงความทีดีได้
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เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
3 – 4 คะแนน หมายถึง
5 – 6 คะแนน หมายถึง
7 – 9 คะแนน หมายถึง
10 – 12 คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก

1

2

3

4

4 หมายถึง ดีมาก
มีมารยาทใน
การเขียน

1

2

3

รวม
(12)
4
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียน
หน่ วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรียงความทีดี
ชันประถมศึกษาปี ที 6
คําชีแจง
ขีดเครื องหมาย 9 ในช่องรายการประเมิน
ค่าระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
2 หมายถึง ผ่าน 3 หมายถึง ดี
มีการวางแผน
การทํางาน
ร่ วมกัน

ชือกลุ่ม

มีการให้
ความร่ วมมือและ
ช่วยเหลือกัน
ในการทํางาน

4 หมายถึง ดีมาก

ร่ วมแสดง
มีความ
ความคิดเห็น
รับผิดชอบใน
และยอมรับ
การปฏิบตั ิงานที
ความคิดเห็น ได้รับมอบหมาย รวม
(16)
ซึงกันและกัน
ในการทํางาน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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กลุ่มที
1.
2.
3.
4.
กลุ่มที
1.
2.
3.
4.
กลุ่มที
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ การตัดสิ นระดับคุณภาพ
4 – 6 คะแนน หมายถึง
7 – 9 คะแนน หมายถึง
10 – 12 คะแนน หมายถึง
13 – 16 คะแนน หมายถึง

ควรปรับปรุ ง
ผ่าน
ดี
ดีมาก
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คะแนนการพัฒนาหลังเรียน
หน่ วยที 1 ความหมายและลักษณะของเรียงความทีดี
ชันประถมศึกษาปี ที 6

ชื อกลุ่ม

งาน
กลุ่ม
(12)

งาน
รวม ค่ าเฉลีย คะแนน
รายบุคคล (24) คะแนน ฐาน
(12)
(100)
(100)

คะแนน
พัฒนา

กลุ่มที
1.

2.
3.
4.
กลุ่มที
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1.

2.
3.
4.
กลุ่มที
1.

2.
3.
4.

เกณฑ์ แสดงระดับคะแนนในการจัดกลุ่ม
คะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่ม
0 - 15
16 - 25
26 - 30

ระดับการพัฒนา
กลุ่มเก่ง
กลุ่มเก่งมาก
กลุ่มยอดเยียม

ระดับ
การพัฒนา
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิทางการเรียน เรื อง การเขียนเรียงความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั นประถมศึกษาปี ที 6
คําชีแจง : ให้ นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้ องทีสุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของเรี ยงความทีดี
ก. มีการลําดับความคิดดี ไม่วกวน
ข. เนือหาตรงกับชือเรื องหรื อแนวคิดของเรื อง
ค. เนือหาในเรี ยงความส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วยข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียนตลอดทังเรื อง
ง. การแสดงความคิดเห็นมีลกั ษณะแปลกใหม่
2. ข้อใดเรี ยบเรี ยงประโยคเป็ นข้อความได้ถูกต้อง
1. พระเจ้ามังระตรัสสรรเสริ ญฝี มือคนไทยว่ามีพิษอยูท่ วตั
ั ว
2. สามารถชกชนะนักมวยพม่าติดต่อกันถึงสิ บคน
3. นายขนมต้มเป็ นนักมวยทีมีฝีมือมาก
4. และพระราชทานรางวัลมากมายเป็ นทีเลืองลือตังแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี
ก. 3 – 2 – 1 – 4
ข. 3 – 1 – 4 – 2
ค. 3 – 4 – 2 – 1
ง. 3 – 2 – 4 – 1
3. หากดวงดาวต้องการเขียนเรี ยงความเรื อง ชีวิตของช้างไทย ดวงดาวควรใช้โวหารใดในการเขียน
ก. สาธกโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. เทศนาโวหาร
ง. บรรยายโวหาร
4. “ พระอาทิตย์สีแดงกลมโต ค่อยๆ โผล่พน้ สันเขาทีทอดยาวทะมึนในม่านหมอกสี ขาวหม่น
แสงเงิน แสงทองแห่งรุ่ งอรุ ณทอประกายสะท้อนระยิบระยับ ”
จากข้อความเป็ นโวหารประเภทใด
ก. อุปมาโวหาร
ข. พรรณนาโวหาร
ค. เทศนาโวหาร
ง. บรรยายโวหาร
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5. ลุงชมได้......................สิ งประดิษฐ์ทีเป็ น......................ของท้องถิน ซึ งได้รับการรับรอง
......................ผลิตภัณฑ์ชุมชน จนทําให้ลุงชมได้รับการยกย่องจากผูค้ นทัวไป
จากข้อความข้างต้นควรเติมคําใดลงในช่องว่าง
ก. ทดลอง , ภูมิปัญญา , มาตรฐาน
ข. ทดลอง , ประสบการณ์ , สมมติฐาน
ค. คิดค้น , ภูมิปัญญา , มาตรฐาน
ง. คิดค้น , ประสบการณ์ , สมมติฐาน
6. ข้อใดไม่ ใช่ องค์ประกอบของเรี ยงความ
ก. ย่อหน้าสรุ ป
ข. ย่อหน้าเนือเรื อง
ค. ย่อหน้าคํานํา
ง. โครงเรื อง
7. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของเรี ยงความได้ถูกต้อง
ก. ย่อหน้าสรุ ปเป็ นส่ วนทีสําคัญทีสุ ดของการเขียนเรี ยงความ
ข. ย่อหน้าเนือเรื องเรี ยงความทีดีควรมีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
ค. ย่อหน้าเนือเรื องเรี ยงความมีได้แค่เพียง 1 ย่อหน้าเท่านัน
ง. ส่ วนทีขยายความจากคํานํา เรี ยกว่าสรุ ป
8. หากต้องการเขียนเรี ยงความเกียวกับเรื องความสามัคคี ควรวางโครงเรื องโดยใช้หวั ข้อใด
ก. ประวัติ
ทีตัง
ลักษณะ
ความสําคัญ
ข. กําเนิด
การศึกษา
ผลงาน
งานเด่น
เกียรติคุณ
ค. ทีมา
เวลาและสถานที
เนือเรื อง
คติธรรม
ง. ความหมาย
การปฏิบตั ิ
ประโยชน์
อุทาหรณ์
9. ข้อใดไม่ ใช่ หวั ข้อในการวางโครงเรื อง เรื องนก
ก. ทีอยูอ่ าศัยของนก
ข. รู ปร่ างลักษณะของนก
ค. การศึกษาของนก
ง. อาหารของนก
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10. การเขียนทีทําให้ผอู ้ ่านอยากติดตามเนือเรื องและเร้าความสนใจผูอ้ ่าน เป็ นความคิดทีแปลกใหม่
ลักษณะการเขียนดังกล่าว เป็ นการเขียนสิ งใด
ก. ย่อหน้าคํานํา
ข. ย่อหน้าเนือเรื อง
ค. ย่อหน้าสรุ ป
ง. โครงเรื อง
11. “ คําว่า ประหยัด ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายว่า ยับยัง
ระมัดระวัง ให้ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ ความหมายพ้องกับคําว่า มัธยัสถ์ ซึ งแปลว่า ใช้จ่าย
อย่างประหยัด จึงเห็นได้วา่ 2 คํานี มักใช้ดว้ ยกันเสมอ ”
จากข้อความนีควรอยูใ่ นส่ วนใดของเรี ยงความ
ก. ย่อหน้าคํานํา
ข. ย่อหน้าเนือเรื อง
ค. ย่อหน้าสรุ ป
ง. โครงเรื อง
12. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของย่อหน้าคํานําทีดี
ก. การเขียนย่อหน้าคํานําโดยการยกคําพังเพยทีเกียวข้องกับเนือเรื อง
ข. การเขียนย่อหน้าคํานําโดยการอธิบายความหมายของเรื อง
ค. การเขียนย่อหน้าคํานําด้วยการถามคําถามทีน่าสนใจ
ง. การเขียนย่อหน้าคํานําด้วยการเอาประวัติศาสตร์ ทีรู ้จกั กันดีมาเขียน
13. คนเราเมือได้กาํ เนิดมา และเจริ ญเติบโตจนสามารถทํางานหาเลียงตนเองได้นนั เพราะได้รับ
การ “ให้” ซึ งเป็ นทีมาของพระคุณทังสาม พระคุณทีหนึง “ให้ชีวติ ” พระคุณทีสอง
“ให้การเลียงดู” และพระคุณทีสาม “ให้การศึกษา”
จากย่อหน้าคํานําของเรี ยงความข้างต้น ควรใช้ชือเรื องว่าอย่างไร
ก. ชีวติ คือการให้
ข. แม่ของฉัน
ค. ครอบครัวของฉัน
ง. ครู ดีทีฉันรัก
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14. กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีได้พระราชทานแก่พสกนิกร
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความตอนหนึงว่า “….การถือหลักทีจะส่ งเสริ มความเจริ ญ
ให้ค่อยเป็ นค่อยไปตามลําดับด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนัน ก็เพือป้ องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว….” จากข้อความดังกล่าว เป็ นการเขียนย่อหน้าคํานําด้วยวิธีใด
ก. ยกคําพังเพยหรื อสุ ภาษิตทีเกียวข้อง
ข. อธิบายความหมายของเรื อง
ค. อธิบายชือเรื อง
ง. ยกคํากล่าวของบุคคลสําคัญ
15. ข้อใดกล่าวเกียวกับการเขียนย่อหน้าเนือเรื องไม่ ถูกต้ อง
ก. ย่อหน้าเนือเรื อง คือ ส่ วนทีเป็ นใจความสําคัญของเรื องทีเขียน
ข. การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง เขียนได้เพียง 1 ย่อหน้าเท่านัน
ค. การเขียนย่อหน้าเนือเรื อง ผูเ้ ขียนอาจยกประสบการณ์ของผูเ้ ขียนมาสนับสนุนเรื อง
ทีเขียนก็ได้
ง. ย่อหน้าเนือเรื องประกอบไปด้วยข้อเท็จจริ ง และข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียน
16. การเขียนย่อหน้าเนือเรื องโดยให้เนื อเรื องมีความสัมพันธ์กนั ตลอดทังเรื อง มีการลําดับความคิด
และเนือเรื องต่อเนืองกัน เป็ นการเขียนย่อหน้าเนื อเรื องลักษณะแบบใด
ก. มีเอกภาพ
ข. มีสัมพันธภาพ
ค. มีสารัตถภาพ
ง. มีเสรี ภาพ
17. “ ฉันจึงอยากชักชวนให้ทุกคนมาเทียวบ้านฉันมากๆ เพราะ เทียวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ ”
จากข้อความดังกล่าว เป็ นการเขียนย่อหน้าสรุ ปด้วยวิธีใด
ก. สรุ ปด้วยการแนะนําและชักชวน
ข. สรุ ปด้วยคําคม สุ ภาษิต
ค. สรุ ปด้วยการฝากข้อคิด
ง. สรุ ปด้วยการสังสอน
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18. ข้อความใดควรเป็ นย่อหน้าสรุ ปของเรี ยงความเรื อง ประหยัดสร้างชาติ
ก. การประหยัดชีวิต ชีวติ เป็ นสิ งทีมีค่า จะต้องไม่ทาํ การใดๆ ทีเป็ นการบันทอน
หรื อทําลาย เช่น การเสพยาเสพติด
ข. การประหยัด หมายถึง การจัดสัดส่ วนรายรับให้พอเหมาะแก่อตั ภาพโดยใช้จ่ายในสิ งที
จําเป็ นและมีประโยชน์
ค. การเดินทางในสังคมปัจจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้ยานพาหนะทีมีนามั
ํ นเป็ นหัวใจ
สําคัญอันได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ง. การประหยัดทําให้คนมีฐานะทีมันคง เราคงได้ยนิ เรื องราวของผูป้ ระสบความสําเร็ จใน
ชีวติ ทีไต่เต้ามาจากประหยัดมามากแล้ว ถ้าเราต้องการเป็ นเช่นบุคคลเหล่านัน เราควร
จะเริ มประหยัดกันตังแต่บดั นี ดังคําขวัญทีว่า “ ประหยัดวันนี เพือชีวิตทีดี
ในวันข้างหน้า ”
19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการเขียนย่อหน้าสรุ ป
ก. การเขียนทีจูงใจให้ผอู ้ ่านสนใจอ่านเนือเรื อง
ข. เป็ นส่ วนทียาวทีสุ ดของการเขียนเรี ยงความ เป็ นใจความสําคัญของเรื องทีเขียน
ค. การเขียนทีชวนให้ติดตามหาคําตอบโดยพยายามให้เชือมโยงไปสู่ เนือเรื อง
ง. การเขียนทีทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื องราวทังหมด อ่านแล้วเกิดความประทับใจ
20. หากต้องการเขียนเรี ยงความให้ได้ผลงานทีถูกต้องสมบูรณ์ ควรมีขนตอนการศึ
ั
กษาและพัฒนา
งานเขียนอย่างไร
ก. อ่านเรี ยงความทีชนะการประกวด
ข. เปรี ยบเทียบแผนภาพความคิดของเรี ยงความแต่ละเรื อง
ค. ฝึ กเขียนเรี ยงความจนเกิดทักษะ
ง. ถูกทุกข้อ
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ตารางที 23 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ค
ก
ง
ข
ค
ง
ข
ง
ค
ก

ข้ อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ บทเรียนเรื อง การเขียนเรียงความ
โดยบูรณาการสื อสั งคมออนไลน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชันประถมศึกษาปี ที 6
คําชีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยใส่ เครื องหมาย 3 ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ซึ งระดับการประเมินกําหนดเกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพเป็ น 5 ระดับ ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพดี
ระดับ 3 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพพอใช้
ระดับ 1 หมายถึง เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีคุณภาพควรปรับปรุ ง
ตารางที 24 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ โดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
ด้ านเนือหา
1. เนือหาบทเรี ยนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
2. เนือหามีความถูกต้องและน่าเชือถือ
3. เนือหามีความเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
4. โครงสร้างเนือหามีความสัมพันธ์ต่อเนือง
5. ความยากง่ายของเนือหา
6. การใช้ภาษาสามารถสื อความหมายได้ชดั เจน
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ตารางที 24 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ โดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
7. การเรี ยงลําดับเนือหามีความเหมาะสม
8. เนือหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา
9. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนือหา
10. เนือหามีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
ด้ านการออกแบบหน้ าจอ
11. เข้าถึงเนือหาสาระได้ง่าย ใช้งานได้สะดวก
12. เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดย
บูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีสีสันสดใส สวยงาม
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
13. มีการเชือมโยงภายในและภายนอกที
ไม่ซบั ซ้อนและถูกต้อง
14. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ ว
15. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
16. รู ปแบบ ขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
17. สี ตวั อักษรทีใช้เหมาะสม สบายตา
18. การจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์บทเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน
ด้ านการออกแบบระบบการเรียนรู้
19. คําแนะนําการใช้บทเรี ยนมีความชัดเจน
20. สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความ
มีความเหมาะสม
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ตารางที 24 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ โดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
21. สื อสังคมออนไลน์ทีใช้ในการเรี ยนช่วย
ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยน
22. รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเว็บไซต์บทเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม
23. มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
24. มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน
25. ภาพรวมของเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชือ.....................................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)
................./......................../ ........................
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาสําหรับการประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความ โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในครังนี
(นางขนิษฐา ทวีศรี นักศึกษาปริ ญญาโท)
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรียงความผ่ านสื อสั งคมออนไลน์
คําชีแจง
แบบสอบถามนีมีจุดประสงค์เพือสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วย
เทคนิ คการร่ วมมื อกันเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
โดยให้นักเรี ยนอ่ านรายการประเมิ น แล้วใส่ เครื องหมาย 3 ลงในช่ องว่างแต่ล ะข้อที ตรงกับ
ความรู ้สึกของนักเรี ยน
ระดับการประเมินกําหนดเกณฑ์ตดั สิ นคุณภาพแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ตารางที 25 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
3
2
1
1. ด้ านรูปแบบ/ลักษณะสื อสั งคมออนไลน์
1.1 ขนาดตัวอักษรและสี ของตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน
1.2 รู ปแบบสวยงาม น่าสนใจ
1.3 สามารถเข้าใช้งานสื อสังคมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก
1.4 มีการเชือมโยง (link) ภายในและภายนอกทีไม่ซบั ซ้อน
1.5 มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยน
1.6 ช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการฝึ กทักษะ
การเขียน
2. ด้ านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ
2.2 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานกลุ่มร่ วมกัน
2.3 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน
2.4 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
2.5 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น
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ตารางที 25 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
3
2
1
2.6 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ทุกที ทุกเวลา
2.7 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามโอกาสทีเหมาะสม
2.8 เนือหาในบทเรี ยนชัดเจน เข้าใจง่าย
2.9 นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีได้เรี ยนโดยใช้สือสังคมออนไลน์
ร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
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ตารางที 26 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วย
เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1
2
3

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1.00
0.67
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ห
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น
ำ
+1
ส

1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
1.2 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผล
2. สาระสํ าคัญ
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2.2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรี ยนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับความรู ้
ของผูเ้ รี ยน
3.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลา
4. การวัดและการประเมินผล
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4.3 เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5.2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
5.3 สอดคล้องกับสื อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
5.4 สอดคล้องกับการวัดและการประเมินผล

+1
+1

+1
+1

+1
0
0

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

0.67
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0
+1
+1
+1

0.67
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที 26 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเรี ยนด้วย
เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่าน
สื อสังคมออนไลน์ (ต่อ)

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1
2
3
+1 +1 +1

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
0

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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5.5 สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับชันของ
ผูเ้ รี ยน
5.6 สอดคล้องกับการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ยงความ
6. สื อ / แหล่งการเรียนรู้
6.1 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
6.2 สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
6.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
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ตารางที 27 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
+1 +1 +1
0 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
0.67
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จุดประสงค์ที

ข้อที

ระดับ
พฤติกรรม

หน่ วยที 1
1.นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมาย
ของการเขียนเรี ยงความได้
2.นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะของ
เรี ยงความทีดีได้
หน่ วยที 2
1. นักเรี ยนสามารถแต่งประโยคจากคํา
ทีกําหนดให้ได้
2. นักเรี ยนสามารถเรี ยบเรี ยงประโยค
ให้ได้ใจความต่อเนืองเป็ นเรื องราวได้
3. นักเรี ยนสามารถเลือกใช้สาํ นวน
ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนือเรื องที
เขียน

1
2
3

จํา
จํา
เข้าใจ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เข้าใจ
เข้าใจ
สร้างสรรค์ใหม่
สร้างสรรค์ใหม่
เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
จํา

0
0
0
0
0
0
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
+1

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

18

เข้าใจ

+1

+1

+1 1.00

ใช้ได้
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หน่ วยที 3
1. นักเรี ยนสามารถเขียนเรื องจากคําที
กําหนดให้ได้

หน่ วยที 4
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายองค์
ประกอบของเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถจําแนกองค์
ประกอบของเรี ยงความได้

ค่า
สรุ ปผล
IOC
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ตารางที 27 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)

จุดประสงค์ที

ข้อที

ระดับ
พฤติกรรม

หน่ วยที 5
1. นักเรี ยนสามารถอภิปรายลักษณะ
การวางโครงเรื องของเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถวางโครงเรื องของ
เรี ยงความได้
หน่ วยที 6
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
การเขียนย่อหน้าคํานําได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนย่อหน้าคํานํา
ได้

19
20
21
22

เข้าใจ
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

เข้าใจ
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
เข้าใจ
วิเคราะห์
เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ
เข้าใจ
ประยุกต์ใช้

0
0
0
+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

0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

33
34
35
36

เข้าใจ
เข้าใจ
ประยุกต์ใช้
เข้าใจ

+1
+1
0
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
0.67
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

37
38
39
40

เข้าใจ
จํา
จํา
จํา

+1
0
0
0

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
0.67
0.67
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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หน่ วยที 7
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
การเขียนย่อหน้าเนือเรื องได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนย่อหน้า
เนือเรื องได้
หน่ วยที 8
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
การเขียนย่อหน้าสรุ ปได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนย่อหน้าสรุ ป
ได้
หน่ วยที 9
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายขันตอน
การเขียนเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนเรี ยงความได้

ค่า
สรุ ปผล
IOC
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค

องค์ประกอบ
ทีประเมิน
1.องค์ประกอบ
ของเรี ยงความ
(คํานํา เนือเรื อง
สรุ ป)

ระดับคุณภาพของผลงาน
หรื อการปฏิบตั ิ

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
+1 +1 +1

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1.00

ใช้ได้

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

0.67

ใช้ได้

ระดับ 4 ดีมาก
-เรี ยงความมีองค์ประกอบครบถ้วน
-แต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั
-แต่ละองค์ประกอบใช้กลวิธีการเขียน
ทีทําให้เกิดความน่าสนใจ
+1
ระดับ 3 ดี
-เรี ยงความมีองค์ประกอบครบถ้วน
-แต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั
+1
ระดับ 2 ผ่าน
-เรี ยงความมีองค์ประกอบครบถ้วน
-แต่ละองค์ประกอบไม่สอดคล้อง
สัมพันธ์กนั
+1
ระดับ 1 ควรปรับปรุ ง
-เรี ยงความมีองค์ประกอบไม่ครบ
หรื อไม่สามารถจําแนกองค์ประกอบ
ได้ชดั เจน
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค (ต่อ)

องค์ประกอบ
ทีประเมิน
2.การจัดลําดับ
เนือเรื อง

ระดับคุณภาพของผลงาน
หรื อการปฏิบตั ิ
ระดับ 4 ดีมาก
-เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องที
กําหนด
-การดําเนินเรื องไม่สับสนวกวน
-ให้ขอ้ คิดทีเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน
ระดับ 3 ดี
-เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องที
กําหนด
-การดําเนินเรื องไม่สับสนวกวน
ระดับ 2 ผ่าน
-เนือหาสาระสัมพันธ์กบั ชือเรื องที
กําหนด
-การดําเนินเรื องสับสนวกวน
ไม่ต่อเนือง
ระดับ 1 ควรปรับปรุ ง
-เนือหาสาระไม่สัมพันธ์กบั ชือเรื องที
กําหนด

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
+1 +1 +1

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

0.67

ใช้ได้
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค (ต่อ)

องค์ประกอบ
ทีประเมิน

ระดับคุณภาพของผลงาน
หรื อการปฏิบตั ิ

3.การใช้สาํ นวน ระดับ 4 ดีมาก
ภาษา
-ใช้สาํ นวนภาษาถูกต้องและ
สละสลวยกลมกลืนกับเนือเรื อง
-สื อความหมายชัดเจน
-ร้อยเรี ยงประโยคได้อย่างราบรื น
ระดับ 3 ดี
-ใช้สาํ นวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
-สื อความหมายชัดเจน
-ร้อยเรี ยงประโยคได้อย่างราบรื น
ระดับ 2 ผ่าน
-ใช้สาํ นวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
-สื อความหมายไม่ชดั เจน
-ร้อยเรี ยงประโยคไม่ราบรื น
ระดับ 1 ควรปรับปรุ ง
-ใช้สาํ นวนภาษาไม่เหมาะสม เช่น
ใช้ภาษาระดับสนทนา
-สื อความหมายไม่ชดั เจน
-ร้อยเรี ยงประโยคไม่ราบรื น

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
+1 +1 +1

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบวัดความสามารถในการเขียน
เรี ยงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค (ต่อ)

องค์ประกอบ
ทีประเมิน
4.อักขรวิธี

ระดับคุณภาพของผลงาน
หรื อการปฏิบตั ิ
ระดับ 4 ดีมาก
-สะกดคําได้ถูกต้องทุกคํา
ระดับ 3 ดี
-สะกดคําผิด 1-5 แห่ง
ระดับ 2 ผ่าน
-สะกดคําผิด 6-10 แห่ง
ระดับ 1 ควรปรับปรุ ง
-สะกดคําผิดเกิน 10 แห่ง

ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
+1 +1 +1

ค่า
IOC

สรุ ปผล

1.00

ใช้ได้

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ตารางที 29 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์
ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
ค่า
รายการประเมิน
สรุ ปผล
(คนที)
IOC
1
2
3
1. ด้ านรูปแบบ/ลักษณะสื อสั งคมออนไลน์
1.1 ขนาดตัวอักษรและสี ของตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน +1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
1.2 รู ปแบบสวยงาม น่าสนใจ
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
1.3 สามารถเข้าใช้งานสื อสังคมออนไลน์ได้ง่ายและ +1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
สะดวก
1.4 มีการเชือมโยง (link) ภายในและภายนอกทีไม่
+1 +1 0 0.67
ใช้ได้
ซับซ้อน
1.5 มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยน
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
1.6 ช่วยกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการฝึ ก
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
ทักษะการเขียน
2. ด้ านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถใน
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
การเขียนเรี ยงความ
2.2 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานกลุ่มร่ วมกัน
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
2.3 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือซึงกันและกัน
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
2.4 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี +1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
2.5 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็น
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
2.6 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้ทุกที ทุกเวลา
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
2.7 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามโอกาส +1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
ทีเหมาะสม
2.8 เนือหาในบทเรี ยนชัดเจน เข้าใจง่าย
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
2.9 นักเรี ยนมีความพึงพอใจทีได้เรี ยนโดยใช้
+1 +1 +1 1.00
ใช้ได้
สื อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือ
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ตารางที 30 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

รายการประเมิน
ด้ านเนือหา
1. เนือหาบทเรี ยนมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์
2. เนือหามีความถูกต้องและน่าเชือถือ
3. เนือหามีความเหมาะสมกับระดับ
ผูเ้ รี ยน
4. โครงสร้างเนือหามีความสัมพันธ์
ต่อเนือง
5. ความยากง่ายของเนือหา
6. การใช้ภาษาสามารถสื อความหมายได้
ชัดเจน
7. การเรี ยงลําดับเนือหามีความเหมาะสม
8. เนือหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา
9. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
เนือหา
10. เนือหามีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
ด้ านการออกแบบหน้ าจอ
11. เข้าถึงเนือหาสาระได้ง่าย ใช้งานได้
สะดวก

คะแนนประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3

รวม

ส
4 มุด5 กล5 14
อ
ห
ก
ั
าง
น
สำ

ค่า
เฉลีย

สรุ ปผล
การประเมิน

4.67 มีคุณภาพดีมาก

4
4

5
5

5
3

14
12

4.67 มีคุณภาพดีมาก
4.00
มีคุณภาพดี

4

5

4

13

4.33

3
3

4
4

4
3

11
10

3.67
3.33

4
3
4

5
4
5

4
4
5

13
11
14

มีคุณภาพดี
มีคุณภาพ
ปานกลาง
4.33
มีคุณภาพดี
3.67
มีคุณภาพดี
4.67 มีคุณภาพดีมาก

4

5

4

13

4.33

5

4

5

14

4.67 มีคุณภาพดีมาก

มีคุณภาพดี

มีคุณภาพดี
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ตารางที 30 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
4 4 4

รวม

ค่า
เฉลีย

สรุ ปผล
การประเมิน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

12

4.00

มีคุณภาพดี

3

4

4

11

3.67

มีคุณภาพดี

4

5

5

14

4.67 มีคุณภาพดีมาก

4
4

5
4

4
4

13
12

4.33
4.00

มีคุณภาพดี
มีคุณภาพดี

4
3

4
4

4
4

12
11

4.00
3.67

มีคุณภาพดี
มีคุณภาพดี

4

4

5

13

4.33

มีคุณภาพดี

รายการประเมิน
12. เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ มีสีสันสดใส สวยงาม
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
13. มีการเชือมโยงภายในและภายนอกที
ไม่ซบั ซ้อนและถูกต้อง
14. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย
แสดงผลเร็ ว
15. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
16. รู ปแบบ ขนาดตัวอักษรชัดเจน
อ่านง่าย
17. สี ตวั อักษรทีใช้เหมาะสม สบายตา
18. การจัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์
บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความ
โดยบูรณาการสื อสังคมออนไลน์ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความ
เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน
ด้ านการออกแบบระบบการเรียนรู้
19. คําแนะนําการใช้บทเรี ยนมี
ความชัดเจน
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ตารางที 30 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
คะแนนประเมิน
ของผูเ้ ชียวชาญ
(คนที)
1 2 3
3 4 4

รวม

ค่า
เฉลีย

สรุ ปผล
การประเมิน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

11

3.67

มีคุณภาพดี

4

4

3

11

3.67

มีคุณภาพดี

3

4

4

11

3.67

มีคุณภาพดี

3

4

3

10

3.33

3

4

3

10

3.33

3

4

4

11

3.67

มีคุณภาพ
ปานกลาง
มีคุณภาพ
ปานกลาง
มีคุณภาพดี

4.01

มีคุณภาพดี

รายการประเมิน
20. สื อสังคมออนไลน์ทีนํามาใช้ในการ
เรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
การอ่านและเขียนเรี ยงความ
มีความเหมาะสม
21. สื อสังคมออนไลน์ทีใช้ในการเรี ยน
ช่วยส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่าง
ผูเ้ รี ยน
22. รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ใน
เว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง การเขียน
เรี ยงความโดยบูรณาการสื อสังคม
ออนไลน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม
23. มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูส้ อน
24. มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยน
25. ภาพรวมของเว็บไซต์บทเรี ยนเรื อง
การเขียนเรี ยงความโดยบูรณาการ
สื อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
ค่าเฉลียรวม
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ตารางที 31 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมัน
โดยใช้สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความ
ค่า
ข้อที ความยากง่าย
(p)

จุดประสงค์ที
หน่ วยที 1
1.นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมาย
ของการเขียนเรี ยงความได้
2.นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะของ
เรี ยงความทีดีได้
หน่ วยที 2
1. นักเรี ยนสามารถแต่งประโยคจากคํา
ทีกําหนดให้ได้
2. นักเรี ยนสามารถเรี ยบเรี ยงประโยค
ให้ได้ใจความต่อเนืองเป็ นเรื องราวได้
3. นักเรี ยนสามารถเลือกใช้สาํ นวน
ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนือเรื องที
เขียน

ค่า
อํานาจจําแนก
(r)

แปลผล

1
2
3

0.86
0.59
0.59

0.33
0.17
0.83

คัดออก
คัดออก
ใช้ได้

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.82
0.23
0.86
0.59
0.64
0.50
0.41
0.64
0.95
0.95
0.73
0.73
0.82
0.68

0.33
-0.17
0.33
0.67
0.67
0.50
0.00
0.50
0.17
0.17
0.00
0.17
0.17
0.50

คัดออก
คัดออก
คัดออก
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
คัดออก
ใช้ได้
คัดออก
คัดออก
คัดออก
คัดออก
คัดออก
ใช้ได้

18

0.59

0.83

ใช้ได้
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หน่ วยที 3
1. นักเรี ยนสามารถเขียนเรื องจากคําที
กําหนดให้ได้

หน่ วยที 4
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายองค์
ประกอบของเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถจําแนกองค์
ประกอบของเรี ยงความได้

ข้อสอบ
ทีใช้จริ ง
20 ข้อ

ข้อที 1

ข้อที 2
ข้อที 3
ข้อที 4
ข้อที 5

ข้อที 6
ข้อที 7
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ตารางที 31 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชือมัน
โดยใช้สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
เรื อง การเขียนเรี ยงความ (ต่อ)
ค่า
ข้อที ความยากง่าย
(p)

จุดประสงค์ที
หน่ วยที 5
1. นักเรี ยนสามารถอภิปรายลักษณะ
การวางโครงเรื องของเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถวางโครงเรื องของ
เรี ยงความได้
หน่ วยที 6
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
การเขียนย่อหน้าคํานําได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนย่อหน้าคํานํา
ได้

ค่า
อํานาจจําแนก
(r)

แปลผล

19
20
21
22

0.50
0.68
0.86
0.68

-0.17
0.50
0.17
0.50

คัดออก
ใช้ได้
คัดออก
ใช้ได้

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0.59
0.45
0.91
0.50
0.36
0.45
0.64
0.77
0.27
0.41

1.00
0.50
0.17
0.50
0.50
0.83
0.83
0.33
0.00
0.17

ใช้ได้
ใช้ได้
คัดออก
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
คัดออก
คัดออก

33
34
35
36
37
38
39
40

0.32
0.73
0.55
0.41
0.73
0.23
0.50
0.82

-0.17
0.33
0.67
0.67
0.33
-0.17
0.00
0.17

คัดออก
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
คัดออก
คัดออก
คัดออก
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หน่ วยที 7
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
การเขียนย่อหน้าเนือเรื องได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนย่อหน้า
เนือเรื องได้
หน่ วยที 8
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะ
การเขียนย่อหน้าสรุ ปได้
2.นักเรี ยนสามารถเขียนย่อหน้าสรุ ปได้
หน่ วยที 9
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายขันตอน
การเขียนเรี ยงความได้
2. นักเรี ยนสามารถเขียนเรี ยงความได้

ข้อสอบ
ทีใช้จริ ง
20 ข้อ

ข้อที 8
ข้อที 9
ข้อที 10
ข้อที 11
ข้อที 12
ข้อที 13
ข้อที 14
ข้อที 15
ข้อที 16

ข้อที 17
ข้อที 18
ข้อที 19
ข้อที 20
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ข้อสอบทีผ่านเกณฑ์ ต้องมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.20 ขึนไป ซึ งได้ขอ้ สอบทีผ่านเกณฑ์จาํ นวน 20 ข้อ ได้แก่ ข้อที 3 , 7 ,
8 , 9 , 11 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 35 , 36 , 37
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื อมัน โดยใช้สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ จํานวน 20 ข้อ ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.85
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ตารางที 32 ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยเทคนิค
การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคม
ออนไลน์
นักเรี ยนคนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คะแนนก่อนเรี ยน
12
6
15
4
12
4
8
13
16
8
1
10
11
13
7
13
15
4
14
11
1
8
12
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คะแนนหลังเรี ยน
19
18
19
16
19
17
17
18
19
19
16
20
18
15
15
16
19
15
20
16
17
16
18
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างการเรียนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผ่านสื อสั งคมออนไลน์
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ตัวอย่างการเรียนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ านและเขียนเรียงความ
ผ่านสื อสั งคมออนไลน์
1. นักเรี ยนเข้าไปที URL https://sites.google.com/site/krukhanitthats จะปรากฎดังภาพ
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2. นักเรี ยนศึกษาคําแนะนําการใช้บทเรี ยน และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
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3. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ ก่อนเรี ยน (pretest)
โดยทําแบบทดสอบใน Google Documents

231
4. นักเรี ยนศึกษาตามขันตอนของเทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ จนครบทัง 9 หน่วย ดังนี
ขันที 1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล
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ขันที 2 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนเป็ นกลุ่ม
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ขันที 3 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม
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ขันที 4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล
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ขันที 5 นักเรี ยนร่ วมกันวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล
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5. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เรื อง การเขียนเรี ยงความ หลังเรี ยน (posttest)
โดยทําแบบทดสอบใน Google Documents
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6. นักเรี ยนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยเทคนิคการร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรี ยงความผ่านสื อสังคมออนไลน์ใน Google Documents
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ภาพบรรยากาศการเรียนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ าน
และเขียนเรียงความผ่านสื อสั งคมออนไลน์
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ภาพบรรยากาศการเรียนด้ วยเทคนิคการร่ วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่ าน
และเขียนเรียงความผ่านสื อสั งคมออนไลน์
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างผลงานนักเรียน
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน
ผลงานการเขียนเป็ นกลุ่ม

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

241
ผลงานการเขียนเป็ นกลุ่ม
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ผลงานการเขียนรายบุคคล
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ผลงานการเขียนรายบุคคล
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั

นางขนิษฐา ทวีศรี
70 หมู่ 3 ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี
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ครู โรงเรี ยนวัดหนองบัวค่าย อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ครู โรงเรี ยนวัดระฆังทอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ครู โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

