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54257401 : สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คาํสาํคญั : เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ/สือสังคม 

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

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

KEY WORD : COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION/  

           SOCIAL MEDIA/COMPETENCY OF ESSAY WRITING 

 KHANITTHA  TAWEESRI : THE  EFFECTS OF COOPERATIVE  INTEGRATED  

READING AND COMPOSITION  THROUGH SOCIAL MEDIA ON COMPETENCY OF 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 The results were as follows : 

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

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

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

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

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

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

through  social  media  was  at  high  level.  (  = 2.83 , S.D. = 0.37) 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ  เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   เป็นเครืองมือในการติดต่อสือสารเพือ
สร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน   ทาํให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ดาํรงชีวติร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข  และเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพือพฒันาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงทางสังคม  และความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ี ตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพให้มีความมนัคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนียงัเป็น
สือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  สุนทรียภาพ  เป็นสมบติัลาํค่าควรแก่
การเรียนรู้    อนุรักษ์    และสืบสานให้คงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
ภาษาไทยจึงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติและความเป็นปึกแผน่ของสังคมไทย   คนไทยจาํเป็นตอ้ง
ตระหนกัถึงความสําคญัของภาษาไทย  ตอ้งทาํความเขา้ใจ  ศึกษาหลกัเกณฑ์ทางภาษาและฝึกฝน
ทกัษะการฟัง   พูด   อ่าน    และการเขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเพือนาํไปใช้ในการสือสาร  
การเรียนรู้  การเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  อีกทงัเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ
และความจรรโลงใจเพือประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545: 3)    

ภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะทีเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาทงั  4  ดา้น  คือ   การฟัง  การพูด    
การอ่าน  การเขียน  ซึงบรรดาทกัษะภาษาไทยทงั 4 ทกัษะนี  ทกัษะการเขียนมีความยากและ
สลบัซบัซ้อนมากกวา่ทกัษะอืน ๆ  เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  และความตอ้งการของ
บุคคลออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพือสือความหมายให้ผูอื้นเขา้ใจ  ผูที้เขียนได้ดีนันจะตอ้งมี
ความรู้  มีความเขา้ใจในเรืองทีจะเขียนเป็นอยา่งดี     ดงันนั  การเขียนจึงมีความสาํคญัต่อการสือสาร
ในชีวิตประจาํวนั   ทงันีการสือสารด้วยการเขียนจะประสบความสําเร็จหรือไม่  ย่อมขึนอยู่กับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้ภาษาของผูเ้ขียนเป็นสําคัญ   เพราะการเขียนต้อง
ประกอบดว้ยความสามารถหลายประการ  เช่น  ความสามารถในการใชค้าํ  กลุ่มคาํ  การเรียบเรียง
ประโยคเป็นขอ้ความต่อเนืองไดค้วามหมายเป็นเรืองราว   การเขียนทีมีประสิทธิภาพนนั  ผูเ้ขียน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างไวยากรณ์   คาํศัพท์  และการเลือกใช้คาํ  สํานวนที
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เหมาะสม      ตลอดจนการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบเพือให้ผูอ่้านเขา้ใจ       ดงันนัการเขียน
จึงนบัวา่เป็นทกัษะหนึงทีสําคญัในการสือความ        ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนให้สามารถใช้ได้
อยา่งคล่องแคล่ว  (พรรณี  ชืนอุไทย, 2546: 2-3)  ซึงสอดคลอ้งกบัดวงใจ  ไทยอุบุญ (2543: 11) ทีได้
กล่าวไวว้่า  การเขียนมีบทบาทในการดาํเนินชีวิตของคนเรามากขึน   การเขียนทีจะประสบผลนนั
จะตอ้งอาศยัองค์ประกอบอืน ๆ  เช่น    การสะกดคาํให้ถูกตอ้ง  การเวน้วรรคตอนถูกตอ้ง   การใช้
คาํใหต้รงความหมาย       การเลือกสรรถอ้ยคาํ       การจดัระบบความคิดเพือถ่ายทอดเป็นตวัหนงัสือ
ให้ผูอ่้านเข้าใจก่อนการเขียน     การเลือกประเด็นทีจะเขียน   การเรียบเรียงถ้อยคาํสํานวนให้
สละสลวยกะทดัรัด   รวมถึงการใชป้ระสบการณ์ของผูเ้ขียนกบัผูอ่้านให้ตรงกนั   ซึงผูเ้ขียนจะตอ้ง
เรียนรู้และฝึกฝนอยา่งถูกวธีิใหเ้กิดความชาํนาญ  และจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรทีจะทาํใหเ้กิดทกัษะ   

การเขียน  เป็นทกัษะหนึงทีมีความสําคญัมากในชีวิตประจาํวนั   ภาษาเขียนใช้ในการสือ
ความหมายทีไดค้วามและปรากฏหลกัฐานมนัคง   เพราะไม่ลบเลือนเร็วเหมือนคาํพูด  ภาษาเขียนจึง
ใช้ในการติดต่อสือสารได้ดีแม้ในระยะทางไกล    แต่การทีจะสือสารได้ดีนันผู ้เ ขียนต้องมี
ความสามารถในการเขียน  คือใช้ภาษาได้อย่างถูกตอ้ง  ชัดเจน  และสามารถทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ความหมายในสิงทีตนเขียนได้   การเขียนจึงต้องมีการฝึกฝนบ่อย ๆ   เพือให้เกิดความชาํนาญ      
รู้จกันาํขอ้มูลจากการอ่านมาเป็นแนวทางในการเขียน   นอกจากนียงัจะตอ้งรู้จกัลกัษณะของภาษาวา่   
เขียนอยา่งไรจึงจะทาํใหผู้อ่้านพอใจ  เขียนอยา่งไรจึงจะถูกตอ้งและสละสลวย   และสามารถสือสาร
กบัผูอ่้านได้ตรงกบัทีตนตอ้งการ  การเขียนจึงจาํเป็นและสําคญัยิง  (แสนประเสริฐ  ปานเนียม, 
2552: 31-32) ในการเป็นเครืองมือติดต่อสือสารในชีวติประจาํวนั  

การเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้  ความคิด   ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆโดยใชภ้าษา
เป็นเครืองมือในการสือสารเพือความเขา้ใจระหวา่งผูอ่้านและผูเ้ขียน รวมทงัชกันาํความรู้  ความคิด
ประสบการณ์    อารมณ์    ความรู้สึก    จากผูห้นึงไปสู่อีกผูห้นึงหรือคนจาํนวนมากไดอี้กดว้ย  ทงันี
ขึนอยูก่บัการทีผูเ้ขียนจะมีเจตนารมณ์เช่นใด   และมีความสามารถในการเลือกสรรถอ้ยคาํเพือใชใ้น
การเขียนไดดี้เพียงใดอีกดว้ย    นอกจากนีการเขียนยงัถือเป็นทกัษะทางภาษาอนัดบัสี    ซึงหมายถึง
วา่บุคคลจะตอ้งมีความสามารถในทางภาษาดา้นการพูด  การฟัง และการอ่านมาก่อน จึงนบัไดว้่า
การเขียนมีบทบาทสําคญัมากในชีวิตประจาํวนัของคนเราในฐานะของการสือสารทีมีความชดัเจน
และเป็นหลกัฐานทีแน่นอนกวา่ทกัษะทางภาษาทงัสามดา้น  โดยเฉพาะการอ่านถ่ายทอดวิทยาการ
ต่าง ๆ  ในปัจจุบนั   ผูศึ้กษาก็สามารถเพิมพูนความรู้จากงานเขียนต่าง ๆ ไดส้ะดวกกวา่วิธีการอืน ๆ   
(วลัภา   เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2526)   

การสอนทกัษะการเขียนในระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 นนั  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551   กาํหนดให้นกัเรียนมีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั
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และครึงบรรทดั  เขียนสะกดคาํแต่งประโยคและเขียนขอ้ความ  ตลอดจนเขียนสือสารโดยใชถ้อ้ยคาํ
ชดัเจนเหมาะสม        ใช้แผนภาพโครงเรือง      และแผนภาพความคิด       เพือพฒันางานเขียน  
เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตวั  กรอกแบบรายการต่าง ๆ  เขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็น   เขียนเรืองตามจินตนาการอยา่งสร้างสรรค ์   มีมารยาทในการเขียน     การเขียนแต่ละ
ประเภทนนัมีระดบัความยากง่ายและลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป  แต่การเขียนทีสะทอ้นความรู้  
ความคิด   ทศันคติของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดีนนัคือ การเขียนเรียงความ 

เรียงความเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึง ทีผูเ้ขียนมีจุดประสงค์เพือทีจะถ่ายทอด 
ความรู้    ความเขา้ใจ   ความคิด   ทรรศนะ ของตนออกมาเป็นเรืองราวให้ผูอื้นทราบ และเขา้ใจดว้ย
ถอ้ยคาํทีเรียบเรียงอย่างชดัเจน และท่วงทาํนองการเขียนทีสละสลวยน่าอ่าน  นอกจากนีการเขียน
เรียงความ ยงัตอ้งอาศยัองค์ประกอบและหลกัการเขียนทีดี ประกอบดว้ย คาํนาํ เนือเรือง และสรุป 
โดยมีเนือหาเชือมโยง สัมพนัธ์กนัไปตลอดทงัเรือง (กรมวิชาการ, 2544)   การเขียนเรียงความ
นบัเป็นทกัษะทีสาํคญัอยา่งหนึงทีควรไดรั้บการพฒันาอยา่งจริงจงั  เนืองจากการเขียนเรียงความนนั
เป็นทักษะทีซับซ้อน  ผูเ้ขียนจะต้องใช้ความสามารถและมีศิลปะในการเรียบเรียงถ้อยคาํให้
สละสลวยและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ของภาษา   ผูที้เขียนเรียงความไดดี้ตอ้งมีความรู้ในภาษาทีตน
ใช้ชัดเจนพอควร  สามารถถ่ายทอดสิงทีได้พบเห็น  ได้ยิน  ได้ฟัง หรือความคิดของตนให้ผูอื้น
เขา้ใจไดแ้จ่มแจง้  (สมบติั  จาํปาเงิน, 2514: 2)  การเขียนเรียงความจึงเป็นการฝึกให้ผูเ้ขียนรู้จกัใช้
ความคิด  ความเห็น และความรู้ของตนในการเขียนเรียบเรียงขึนเป็นเรืองราว และถ่ายทอด
ความรู้สึกออกสู่ผูอ่้าน     เมือผูอ่้านไดอ่้านแลว้สามารถทีจะเขา้ใจตามลาํดบัเนือความทีเป็นขนัตอน     
ทงันีก็เพราะการเขียนเรียงความตอ้งเขียนตามหลกัการใชภ้าษา    ความถูกตอ้ง  เนือหาสาระน่าอ่าน   
ซึงแตกต่างจากการเขียนและการประพนัธ์ประเภทอืนๆ   (ชยันนัท ์ นนัทพนัธ์, 2534: 4-5)     ดงันนั  
การสอนการเขียนเรียงความ  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทีต่อเนืองและถูกวิธี   ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการ
สอนอย่างมีแบบแผนและมีขนัตอน  เพือส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะดา้นการเขียนทีดีและสามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในงานเขียนของตนเองได ้    

การนาํนวตักรรมการศึกษาเขา้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน          เพือให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจ  เรียนรู้และฝึกฝนได้ง่าย  ก็เป็นอีกวิธีหนึงทีช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิผล      ผูส้อนจาํเป็นทีจะตอ้งปรับปรุงลกัษณะการจดัการเรียนรู้   การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  และการเลือกใช้สือเพือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนกระบวนการคิดแกปั้ญหาใหม่ ๆ 
เสมอ  (พรรณี  ชืนอุไทย,  2546: 9)  ซึงสอดคลอ้งกบัสุจริต  เพียรชอบและสายใจ   อินทรัมพรรย ์
(2536: 20)  ทีไดก้ล่าวไวว้า่  ในการสอนทกัษะการเขียน  ครูควรพลิกแพลงใชว้ิธีสอนหลาย ๆ แบบ
เพือให้บรรยากาศในการเรียนการสอนน่าสนใจ  ครูควรจะใช้สือการสอนเร้าความสนใจของ
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นกัเรียน ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจบทเรียนเร็วและเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น
ทีจะเขียน  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึน  นันก็คือ  การนําเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกวา้งขวาง  เนืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีทีมี
ศกัยภาพในการทาํงานสูง  มีการเชือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีมีอยู่ทวัโลกเขา้ดว้ยกนั  เพือให้
คอมพิวเตอร์ทุกเครืองหรือทุกเครือข่ายสามารถติดต่อถึงกนัได ้ ส่งผลให้ผูเ้รียนหรือผูใ้ช้สามารถ
รับส่งข่าวสารขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ  ถึงกนัไดด้ว้ยความสะดวกและรวดเร็ว   ซึงสอดคลอ้งกบั Khan 
(1997: 117)  ทีได้กล่าวไวว้่า  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเขา้มามี
บทบาทในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากในปัจจุบนั  เพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ทาํใหเ้กิดหอ้งสมุดเสมือนขนาดใหญ่ทาํให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครืองมือ
ทีสาํคญัทีจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้นนั โดยสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากร
ในการเรียนรู้เพือเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในชนัเรียนปกติได ้      

รูปแบบของการนาํอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจดัการเรียนรู้มีอยู่หลายรูปแบบ    สือสังคม
ออนไลน์ หรือ Social Media  เป็นหนึงในทางเลือกของการสือสารขอ้มูลในรูปแบบทีมีการใช้
เทคโนโลยเีขา้มามีส่วนเกียวขอ้ง  ทีมีรูปแบบการสือสารขอ้มูลทีหลากหลาย (พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์, 
ม.ป.ป.)  ในปัจจุบันได้มีการนําสือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษามากขึน     
เนืองจากสือสังคมออนไลน์เป็นเครืองมืออย่างหนึงทีช่วยส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจใน       
การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี   โดยสือเหล่านีจะมีลกัษณะเป็นเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์ทีมีผูใ้ช้
เป็นผูสื้อสารหรือเขียนเรืองราว    ประสบการณ์    บทความ    รูปภาพ   และวีดีโอ ทีผูใ้ชเ้ขียนขึน
เอง  ทาํขึนเองหรือพบจากสืออืน ๆ  แลว้นาํมาแบ่งปันให้กบัผูอื้นทีอยูใ่นเครือข่ายของตนผา่นทาง
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  ทีใหบ้ริการบนโลกออนไลน์ และผูใ้ชแ้ต่ละคน
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัได้ผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์นนั ๆ  เช่น  พูดคุย  แสดง
ความคิดเห็น เป็นตน้ (มงคลชยั  วิริยะพินิจ, 2551; สถาบนัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 
2552, อา้งถึงใน ณฐัพล  บวัอุไร, 2555: 3)   

ตวัอยา่งสือสังคมออนไลน์ทีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่  Hi5  Facebook  Twitter  Youtube  

และ Weblog  ซึงสือสังคมออนไลน์ทีเป็นทีนิยมกนัมากทีสุดในปัจจุบนัคือ  Facebook  เราสามารถ
ประยุกตใ์ชสื้อสังคมออนไลน์กบังานดา้นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นดา้นธุรกิจหรือการเรียนการสอนใน
ลกัษณะของการแลกเปลียนความรู้ร่วมกนั  การนาํเสนอผลงาน  การติวหนงัสือดว้ยกนัหรือแมแ้ต่
กระทงัการทาํงานกลุ่มร่วมกนั (ชัยเดช  บุญสอน, 2554: 2)   สอดคล้องกบัแนวคิดของสํานัก
เทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน   สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ทีส่งเสริมให้
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บุคลากรครูนาํสือสังคมออนไลน์หรือ  Social  Media  มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
โดยไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  ภายใตชื้อโครงการ   “กา้วใหม่ของครูไทย  กา้วไกล
ดว้ย Social Media”     เพือมุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบเครือข่าย  ซึงจะช่วย
ลดความเหลือมลาํ  ส่งเสริมการเขา้ถึงองค์ความรู้โดยการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีอยา่งแทจ้ริง 
(อจัฉรา  จนัทพลาบูรณ์, 2555: 37) 

Marquez (2011: 12, อา้งถึงใน ณัฐพล  บวัอุไร, 2555: 4-5) กล่าววา่  ปัจจุบนัสือสังคม
ออนไลน์ได้กลายเป็นเครืองมือทีสําคัญในการสร้างให้เกิดเป็นเครือข่ายเชือมโยงกันในโลก
ออนไลน์  ทีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว     ซึงจะทาํให้เกิดประโยชน์อย่างมาก    โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซือลิขสิทธิ         
แต่อย่างใด    ดงันัน   การนาํเทคโนโลยีสือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครืองมือในการจดัการเรียน
การสอน  นอกจากจะพฒันาครูให้กา้วทนัเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัแล้ว  ยงัเป็นการปลูกฝังและ
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูที้ใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองไดอี้กทางหนึงดว้ย  
เช่น   การเผยแพร่ความรู้ผา่นทางสือสังคมออนไลน์  จะทาํให้บุคคลทวัไปสามารถเขา้มาอ่านและ
สะทอ้นความเห็นต่อความรู้ทีเผยแพร่นนั  ครูผูส้อนสามารถรวบรวมความรู้  ประสบการณ์ของทงั
ครูผูส้อนเองและบุคคลทีประสบความสําเ ร็จและเกียวขอ้งกบัวิชาทีสอน มารวมไวที้สือสังคม
ออนไลน์ของครูผูส้อนแลว้มอบหมายให้ผูเ้รียนติดตาม    ศึกษา  วิเคราะห์วิจารณ์ ในหัวขอ้ต่าง ๆ  
ซึงผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ทงัจากเพือน  ครู และประสบการณ์ของบุคคลอืน   เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสามารถสร้างเครือข่ายอนัจะนาํไปสู่การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั เกิดปฏิสัมพนัธ์กนั
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน   และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน   เป็นช่องทางทีเหมาะสมในการพฒันาการเขียน  
รวมทงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา   ทุกสถานที  ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553 มาตรา 24  การจดักระบวนการเรียนรู้  ทีไดก้ล่าวไวว้า่ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึนได้ทุกเวลา  ทุกสถานที   
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Safran (2010) ทีศึกษาการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้  พบวา่   
สือสังคมออนไลน์เป็นเครืองมือทีนกัเรียนทุกคนรู้จกั เขา้ใจ และเคยใชบ้ริการใดบริการหนึงของสือ
สังคมออนไลน์      โดยการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนรู้สูงสุด   ช่วยให้ครูสามารถสือสารกบัผูเ้รียนไดง่้าย   ลดปัญหานกัเรียนไม่กลา้ถามครูใน
ชนัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี   อีกทงัสือสังคมออนไลน์ยงัเป็นสือทีสะทอ้นความรู้หรือผลการเรียนรู้ให้กบั
ผูเ้รียนไดง่้าย   นกัเรียนสามารถสะทอ้นความคิดของตนเองลงในเครืองมือเหล่านนั  เกิดการสือสาร  

แสดงความคิดเห็น   หรือให้คาํแนะนาํ    โดยมีปฏิสัมพนัธ์กนัในระดบัเครือข่ายได ้ และทาํให้เกิด
การเรียนรู้ไดทุ้กทีทุกเวลา   เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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จากการสํารวจการใช้งานสือสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแพ            
ชนัประถมศึกษาปีที 6  พบว่า  นกัเรียนรู้จกั และเคยใช้บริการของสือสังคมออนไลน์ประเภท 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกคน  ซึงหากนาํสือสังคมออนไลน์มาช่วยในการจดัการเรียนรู้เพือพฒันา
ทกัษะในดา้นการเขียนใหแ้ก่นกัเรียน   ก็จะเป็นการกระตุน้ความสนใจในการเรียนของนกัเรียนให้มี
ความกระตือรือร้นในการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากนี  การใชว้ิธีสอนร่วมกบัการใช้สือนวตักรรม ก็เป็นอีกวิธีทีน่าสนใจ  โดยเฉพาะ
การเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative   Learning)  ซึงเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้  เพือให้
นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย    มุ่งเนน้การร่วมกนั
ปฏิบติังานช่วยเหลือซึงกนัและกนั     และพฒันาทกัษะทางสังคม        กล่าวไดว้่าเป็นการจดัการ
เรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญแบบหนึง   ซึงวิธีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสามารถพฒันา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  ทกัษะทางสังคม  การทาํงานร่วมกนั  การยอมรับเพือนร่วมงาน  
และลดการแข่งขนักนัเป็นรายบุคคล  (วชัรา   เล่าเรียนดี, 2553: 155) 

การเรียนแบบร่วมมือเป็นวธีิหนึงทีส่งเสริมใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทีสัมพนัธ์กบัชีวติจริงไดรั้บการฝึกฝนทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้   
ทกัษะการบนัทึกความรู้ ทกัษะการคิด ทกัษะการจดัการกบัความรู้ ทกัษะการแสดงออก  ทกัษะการ
สร้างความรู้ใหม่และทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่มจดัว่าเป็นวิธีเรียนทีสามารถนํามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัการเรียนการสอนทีมีคุณภาพไดอี้กวธีิหนึง (บญัญติั  ชาํนาญกิจ, 2554)  เทคนิควิธีสอน
แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ทีนิยมใชใ้นการสอนเขียนเรียงความก็คือ  เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความหรือเทคนิค CIRC   โดยจดัการเรียนรู้เริมจากการสอนอ่าน  
เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ   และจากการอ่านช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความ   ซึง
เป็นวิธีสอนทีใชใ้นสหรัฐอเมริกามาก่อน  และมีการนาํไปใช้อยา่งแพร่หลายและประสบผลสําเร็จ  
โดยเฉพาะสําหรับทีเป็นการสอนด้านภาษา   เช่น  หลักการเขียนภาษา   แต่สําหรับการสอน
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในประเทศไทย  ซึงไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นประจาํหรือใช้เป็นภาษา
ราชการ  การทีจะนาํเทคนิค  CIRC  ไปใชใ้ห้ประสบผลสําเร็จไดไ้ม่ง่ายนกั   และทีสําคญัถา้ผูส้อน
และผูเ้รียนไม่ชาํนาญ  คุน้เคย  และยอมรับเทคนิควิธีดงักล่าว    ดงันัน  ผูส้อนจึงควรนาํเทคนิค 
CIRC มาปรับประยุกต์วิธีการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้และผูเ้รียน
ของตนเอง  โดยใหส้มาชิกในกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้   ทุกคนมีการยอมรับกนัและกนัและมีเป้าหมาย
ความสําเร็จเดียวกนั      หลกัการใช้เทคนิค  CIRC  คือ  ผูส้อนตอ้งเลือกบทอ่านทีประกอบดว้ย
โครงสร้าง   หลกัการทางดา้นภาษาทีนกัเรียนตอ้งรู้และเขา้ใจ  และนาํไปใชเ้ป็นแบบในการเขียนได ้   
บทอ่านตอ้งมีสาระทีเหมาะสมกับวยั    ระดับชัน    มีความหมาย   มีคุณค่าทีจะให้รู้และเขา้ใจ             
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และนาํไปสู่การฝึกเขียนตามวตัถุประสงคไ์ด ้(วชัรา   เล่าเรียนดี, 2553: 169)   จึงนบัวา่เป็นการสอน
แบบร่วมมือเทคนิคหนึงทีควรนาํมาใช้ได้ดีกบัการเรียนการสอนเพือให้การเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันนั    จากความเป็นมาและความสาํคญัดงักล่าว    ผูว้จิยัจึงเห็นถึงประโยชน์ของการเรียน 

ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
อนัจะมีผลต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของผูเ้รียน   ซึงเป็นการจดัการเรียนรู้ทีสอดคล้อง
กบัสภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยุคปัจจุบนั     ช่วยเพิมประสิทธิภาพและส่งเสริมทกัษะการคิด  
การเขียน  การอ่านให้แก่ผูเ้รียน  อีกทงัยงัส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาํเสนอผลงานและไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียนอีกดว้ย    อนัเป็นผลทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไดดี้ยงิขึน   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์    

2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6    

ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน 

2. ความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ทีเรียน 
ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์
อยูใ่นระดบัดีมาก 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั
เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   อยูใ่นระดบัมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตการวจัิย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
ประชากร       ไดแ้ก่   นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ในเขตจงัหวดัราชบุรี    ภาคเรียนที 2    

ปีการศึกษา  2557        จาํนวน  6,739  คน    
 กลุ่มตัวอย่าง     ไดแ้ก่   นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6/2      โรงเรียนอนุบาลบางแพ       

อาํเภอบางแพ     จงัหวดัราชบุรี      ภาคเรียนที 2    ปีการศึกษา 7    จาํนวน 23 คน   ไดม้าโดย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย    (Simple random sampling)    โดยการจบัฉลาก 

2. ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 
ตัวแปรต้น  (independent variable)  ไดแ้ก่  การเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้

แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
ตัวแปรตาม  (dependent variable)   ไดแ้ก่ 

  2.1  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง   การเขียนเรียงความ 

  2.2  ความสามารถในการเขียนเรียงความ 

2.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
3. เนือหาทีใช้ในการวจัิย 
เนือหาทีใช้ในการวิจยัเป็นเนือหาวิชาภาษาไทย   สาระที 2: การเขียน เรือง การเขียน

เรียงความ มาตรฐาน ท 2.1: ใช้กระบวนการเขียนเขียนสือสาร   เขียนเรียงความ   ย่อความ  และ
เขียนเรืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยที 1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 

หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 
หน่วยที 3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้
หน่วยที 4 องคป์ระกอบของเรียงความ 

หน่วยที 5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 
หน่วยที 6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 
หน่วยที 9 การเขียนเรียงความ 

 

   ส
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4. ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 
 ระยะเวลาในการทดลองทงัหมด   จาํนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชวัโมง   รวมทงัสิน 20 ชวัโมง    
ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2557        
 
นิยามศัพท์ 

1.  สือสังคมออนไลน์     หมายถึง    สือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทีผูส่้งสารมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูรั้บสาร  ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยทุกคนสามารถสร้างขอ้มูล  เผยแพร่ผลงาน  แบ่งปัน
ขอ้มูลและแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งกนัไดทุ้กสถานที   ทุกเวลา   ซึงผูว้ิจยันาํมาใชเ้ป็นเครืองมือใน
การจดัการเรียนรู้   โดยให้นกัเรียนแต่ละคนนาํเสนอผลงานการเขียนเรียงความผ่านทางสือสังคม
ออนไลน์     สือสังคมออนไลน์ทีผูว้ิจยันาํมาใช้ในการทดลองครังนี  ไดแ้ก่   เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  และเอกสารออนไลน์     

2. เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ หรือเทคนิค 
CIRC  (Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition)    หมายถึง   การจดัการเรียนรู้ที
เริมจากการสอนอ่าน     เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ    และจากการอ่านช่วยพฒันาความสามารถ
ในการเขียนเรียงความ     ซึงมีขนัตอนดงันีคือ   1) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล         

2) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   3) นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม   
4) นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคล  5) นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงาน
รายบุคคล 

3. เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์     หมายถึง     การจดัการเรียนรู้เพือพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความโดยใชสื้อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ซึงผูเ้รียนสามารถสร้างขอ้มูล  เผยแพร่
ผลงาน  แบ่งปันขอ้มูลและแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกนัไดทุ้กสถานที  ทุกเวลา  โดยใช้เว็บไซต์
ออนไลน์   เครือข่ายสังคมออนไลน์  และเอกสารออนไลน์  เป็นเครืองมือในการจดัการเรียนรู้   ซึงมี
ขนัตอนการจดัการเรียนรู้  ดงันี 

ขนัที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคลโดยใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ 
ขนัที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่มโดยใชเ้อกสารออนไลน์   
ขนัที 3  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่มโดยใชเ้ครือข่ายสังคม 

ออนไลน์   
ขนัที 4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดยใชเ้ครือข่ายสังคม 

ออนไลน์   

   ส
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ขนัที 5  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคลโดยใชเ้ครือข่าย 

สังคมออนไลน์ 

4. เวบ็ไซต์ออนไลน์   หมายถึง   เครืองมือการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Google Sites 

5. เอกสารออนไลน์   หมายถึง   เครืองมือการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Google Documents 

6. เครือข่ายสังคมออนไลน์   หมายถึง   เครืองมือการจดัการเรียนรู้โดยใช ้Facebook 

7. ผลสัมฤทธิทางการเรียน    หมายถึง     คะแนนของนกัเรียนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิทางการเรียน     หลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     

8. ความสามารถในการเขียนเรียงความ      หมายถึง      ทกัษะในการนาํถอ้ยคาํมาเรียบเรียง
ให้เป็นเรืองราวในรูปแบบของงานเขียน   เพือสะทอ้นความรู้   ความคิด    ความรู้สึกของผูเ้ขียน  
โดยใชค้าํ   สาํนวนภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสมมาเรียบเรียงใหมี้ความต่อเนืองสัมพนัธ์กนัตลอดทงัเรือง  
ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจในเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสาร   โดยวดัความสามารถในการเขียนเรียงความจาก
แบบฝึกหัดการเขียนเรียงความและประเมินผลงานว่าอยู่ในระดบัใด    โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบ Rubric   ซึงนกัเรียนนาํเสนอผลงานดว้ยวธีิการพิมพไ์วใ้นสือสังคมออนไลน์ 

9. ความพึงพอใจของนักเรียน      หมายถึง     ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนทีมีต่อเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  ซึงกาํหนด
รูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจเป็น  2  ส่วน  คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิด  
และแบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิดเพือสอบถามความคิดเห็นอืน ๆ    มีระดบัการประเมิน
กาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)  3  ระดบั     
 
ประโยชน์ทไีด้รับ 

1. ผลจากการศึกษาครังนีเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนการเขียนเรียงความใหแ้ก่นกัเรียนโดยใชสื้อสังคมออนไลน์       

2. ผลจากการศึกษาครังนีเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการสอนแบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ 

3.ไดแ้นวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชสื้อสังคมออนไลน์เรืองอืนๆ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   และกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ 
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การใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ 

ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อเทคนิค 

การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ 

ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

เรือง   การเขียนเรียงความ 
ความสามารถในการเขียนเรียงความ 

    สือสังคมออนไลน์    หมายถึง   สือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทีผูส้่งสารมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูร้ับสารผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยทุกคนสามารถสร้าง
ขอ้มูล  เผยแพร่ผลงาน  แบ่งปันขอ้มูลและแลกเปลียน
ขอ้มูลระหวา่งกนัไดทุ้กสถานที   ทุกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

(พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์, ม.ป.ป.; จุลมณี  สุระโยธิน, 
2554; ณฐัพล  บวัอุไร, 2555; Joosten, 2012)  

    การเขียนเรียงความ   หมายถึง  การนําถ้อยคาํมา
เรียบเรียงให้เป็นเรืองราวในรูปแบบของงานเขียนเพือ
สะทอ้นความรู้   ความคิด    ความรู้สึกของผูเ้ขียน  โดย
ใชค้าํ   สาํนวนภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสมมาเรียบเรียงให้
มีความต่อเนืองสัมพนัธ์กนัตลอดทงัเรือง  ทาํให้ผูอ้่าน
เขา้ใจในเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสาร 

 

 

 

 

 

(กรมวชิาการ, 2544; อมัพร  องัศรีพวง, 2544;  

ฟองจนัทร์  สุขยิง, 2547; จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ, 2548; 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2551)   

    เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความหรือเทคนิค   CIRC  (Cooperative  Integrated  

Reading and  Composition)  เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเริมจาก
การสอนอ่าน  เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  และจากการอ่าน
ช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความ  ซึงมีขนัตอน
ดงันี   

   ขนัที 1   นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมการอ่านรายบุคคล  

   ขนัที 2   นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม    

   ขนัที 3   นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม   
   ขนัที 4   นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเขียนรายบุคคล 

   ขนัที 5   นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงาน 

   รายบุคคล  
 

(ทิศนา  แขมมณี, 2547; วชัรา   เล่าเรียนดี, 2553) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การวิจยัเรือง   ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ  งานวิจยั  และสรุปแนวคิดทีได ้ 
ดงันี 

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   พุทธศกัราช 2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   

1.1  คุณภาพของผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.3  ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. การเขียนเรียงความ 

2.1  ความหมายของเรียงความ 

2.2  องคป์ระกอบของเรียงความ 

2.3  หลกัการเขียนเรียงความ 

2.4  ลกัษณะของเรียงความทีดี 

2.5  ขอ้พึงระวงั/ขอ้บกพร่องในการเขียนเรียงความ  

2.6  การวดัผลและประเมินผลการเขียนเรียงความ 

3.   สือสังคมออนไลน์ 

3.1  ความหมายของสือสังคมออนไลน์ 
3.2  ประเภทของสือสังคมออนไลน์ 
3.3  ขอ้ดีของสือสังคมออนไลน์ 

3.4  ขอ้เสียของสือสังคมออนไลน์ 
3.5  สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

3.6  แนวทางการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนรู้ 

3.7  ประโยชน์ของการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการศึกษา 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.  การออกแบบเวบ็ไซตเ์พือการเรียนการสอน  

      4.1  หลกัการในการออกแบบเวบ็ไซต ์  
      4.2  เทคนิคในการจูงใจผูเ้รียน 
5.   เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ 

หรือเทคนิค CIRC   
5.1  องคป์ระกอบทีสาํคญัของเทคนิค  CIRC 

5.2  ขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  CIRC 

5.3  วธีิการคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพฒันา 
6.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

       6.1  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสือสังคมออนไลน์ 

       6.2  งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

       และเขียนเรียงความหรือเทคนิค CIRC   
 

1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน   พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        1.1  คุณภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
  จบชันประถมศึกษาปีท ี  

อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะไดถู้กตอ้ง อธิบายความหมาย 

โดยตรงและความหมายโดยนยัของคาํ  ประโยค  ขอ้ความ  สํานวนโวหาร  จากเรืองทีอ่าน   เขา้ใจ
คาํแนะนาํ  คาํอธิบายในคู่มือต่างๆ  แยกแยะขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริง    รวมทงัจบัใจความสําคญั
ของเรืองทีอ่านและนาํความรู้ความคิดจากเรืองทีอ่านไปตดัสินใจแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตได ้    
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าสิงทีอ่าน 

มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและครึงบรรทดั    เขียนสะกดคาํ   แต่งประโยค 

และเขียนขอ้ความ   ตลอดจนเขียนสือสารโดยใชถ้อ้ยคาํชดัเจนเหมาะสม   ใชแ้ผนภาพ  โครงเรือง
และแผนภาพความคิด  เพือพฒันางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอ่ความ  จดหมายส่วนตวั  กรอกแบบ
รายการต่างๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรืองตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค ์ 
และมีมารยาทในการเขียน 

พูดแสดงความรู้  ความคิดเกียวกบัเรืองทีฟังและดู   เล่าเรืองยอ่หรือสรุปจากเรืองทีฟังและดู     
ตงัคาํถาม  ตอบคาํถามจากเรืองทีฟังและดู  รวมทงัประเมินความน่าเชือถือจากการฟังและดูโฆษณา
อย่างมีเหตุผล  พูดตามลาํดบัขนัตอนเรืองต่างๆ  อย่างชดัเจน  พูดรายงานหรือประเด็นคน้ควา้จาก     
การฟัง  การดู  การสนทนา  และพูดโนม้นา้วไดอ้ยา่งมีเหตุผล  รวมทงัมีมารยาทในการดูและพูด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํ สาํนวน คาํพงัเพยและสุภาษิต รู้และเขา้ใจ   ชนิดและ      
หนา้ทีของคาํในประโยค   ชนิดของประโยค  และคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใชค้าํราชาศพัท์
และคาํสุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม   แต่งประโยค    แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี   กลอนสุภาพ 
และกาพยย์านี  

เขา้ใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่าน   เล่านิทานพืนบา้น   ร้องเพลงพืนบา้น 

ของทอ้งถิน  นาํขอ้คิดเห็นจากเรืองทีอ่านไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง  และท่องจาํบทอาขยานตามที
กาํหนดได ้
        1.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที  1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือนาํไปใชต้ดัสินใจ    
  แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระที  2    การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1   ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเรืองราว 

  ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา 
  คน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ                   

สาระที  3    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1   สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด   
        และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระที 4    หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน  ท 4.1   เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลียนแปลงของภาษา   
  และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็น  
  สมบติัของชาติ                               

สาระที 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท 5.1   เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่ง 

   เห็นคุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
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        1.3  ตัวชีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระที  2    การเขียน  

มาตรฐาน ท 2.1   ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเรืองราว 

  ในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา 
  คน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

    และครึงบรรทดั 

   การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและ
ครึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวั
อกัษรไทย 

2.  เขียนสือสารโดยใชค้าํไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน และเหมาะสม 

   การเขียนสือสาร เช่น  
- คาํขวญั 

- คาํอวยพร 

- ประกาศ   
3. เขียนแผนภาพโครงเรืองและแผนภาพ

ความคิดเพือใชพ้ฒันางานเขียน          
   การเขียนแผนภาพโครงเรืองและ 

แผนภาพความคิด 
4. เขียนเรียงความ    การเขียนเรียงความ 

5. เขียนยอ่ความจากเรืองทีอ่าน    การเขียนยอ่ความจากสือต่างๆ เช่น 
นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ 
แจง้ความ แถลงการณ์  จดหมาย  คาํสอน 

โอวาท  คาํปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน 
ระเบียบ คาํสัง    

6. เขียนจดหมายส่วนตวั    การเขียนจดหมายส่วนตวั 

- จดหมายขอโทษ 

- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

- จดหมายแสดงความเห็นใจ 

- จดหมายแสดงความยินดี 
7. กรอกแบบรายการต่างๆ 
 

   การกรอกแบบรายการ 

- แบบคาํร้องต่างๆ 

- ใบสมคัรศึกษาต่อ 

- แบบฝากส่งพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชัน ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
8. เขียนเรืองตามจินตนาการและ

สร้างสรรค ์
   การเขียนเรืองตามจินตนาการและ  
สร้างสรรค ์

 9. มีมารยาทในการเขียน    มารยาทในการเขียน 
 

        1.4  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะครุศาสตร์,  
2553: 448-469) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ซึงสามารถแบ่งไดเ้ป็นสอง
กลุ่มทีสําคญัได้แก่  สาระทีมีเป้าหมายเพือพฒันาการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยคือ หลกัการใช้ภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม   และสาระทีมีเป้าหมายเพือพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษพิสัย  ไดแ้ก่ สาระ
การอ่าน  สาระการเขียน  สาระการฟัง  การดูและการพูด  ทุกสาระตอ้งส่งเสริมพฤติกรรมเรียนรู้
ดา้นจิตพิสัย  ไดแ้ก่  ค่านิยมในการรักภาษาไทยและการเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ดงันนัครูผูส้อน
จะตอ้งมีระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมแต่ละกลุ่ม 

 การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยเพือให้
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน  ครูภาษาไทยจาํเป็นต้องศึกษาทฤษฎีการจัดหมวดหมู่
เป้าหมายทางการศึกษา   (taxonomy of education) ที Benjamin S. Bloom และคณะไดจ้าํแนก
พฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลออกเป็น  (1) พฤติกรรมดา้นสติปัญญา (cognitive)  (2) พฤติกรรม
ดา้นอารมณ์และความรู้สึก (affective)  (3) พฤติกรรมด้านการกระทาํหรือการเคลือนไหวร่างกาย 
(psychomotor)  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยตามเป้าหมายทางการศึกษาของ  Bloom  

มีรายละเอียดดงันี 

 1.4.1 การวดัและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย 

  พุทธิพิสัย  คือ พฤติกรรมทีสะทอ้นระดบัเชาวปั์ญญา (cognition) ซึงเป็นเป้าหมาย
การพฒันาผูเ้รียนทีสําคญัของระบบการศึกษาปัจจุบนั  เดิมพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย ซึง Bloom  ได้
จาํแนกไวมี้ 6 ระดบั  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ลูกศิษยแ์ละอดีตคณะทาํงานของเขาคือ  Lorin 

Anderson  และ David  Krathwohl  ไดช่้วยกนัปรับปรุงทฤษฎีดงัเดิม และเผยแพร่ทฤษฎีเกียวกบั
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยรูปแบบใหม่ตังแต่ปี ค.ศ.2000  เป็นต้นมา  ซึงมีผลอย่างยิงต่อการ
ปรับเปลียนแนวคิดเกียวกบัความหมายและวิธีการวดัประเมินผลดว้ย   รายละเอียดเกียวกบัทฤษฎี
พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยของ Anderson  และ Krathwohl  (2001)  เปรียบเทียบกบัทฤษฎีดงัเดิม
แสดงในตารางที 1 ดงันี 
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ตารางที 1  ทฤษฎีพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยของ Anderson  และ Krathwohl  (2001)  เปรียบเทียบกบั   
                ทฤษฎีดงัเดิมของ Bloom 

พุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของ  Bloom (1956) 

แนวคิดของ Anderson  และ Krathwohl  (2001) 
พุทธิพสัิย พฤติกรรม คําทบ่ีงชีพฤติกรรม 

1.ความรู้ (knowledge) 1.จาํ (remembering) จาํ ระลึก หรือเรียกคืน
ความรู้ทีอยู่ในความ
ทรงจาํได ้

บอกความหมายหรือ
นิยาม 

บอกบุคคล เหตุการณ์ 

สถานทีบอก 

องคป์ระกอบ 

บอกหลกัการ 

2.ความเขา้ใจ 
(comprehension) 

2.เขา้ใจ 
(understanding) 

สร้างความหมายจาก
สิงต่าง ๆ 

อธิบาย , ตีความ ,
ยกตวัอยา่ง , จดักลุ่ม , 
สรุปยอ่ , อนุมานสร้าง  
ขอ้สรุป , ขยายความ , 
เปรียบเทียบ  

3.การประยกุตใ์ช ้
(application) 

3.ประยกุตใ์ช ้
(applying) 

ใชค้วามคิดในเชิง
กระบวนการ 
(procedure) เกียวกบั
การปฏิบติัในการ
ดาํเนินการ 

ใช ้, คาํนวณ , สาธิต , 
สร้าง , เสนอ , พฒันา , 
วางแผนดาํเนินการ 

4.การวเิคราะห์ 
(analysis) 

4.วเิคราะห์ 
(analyzing) 

จาํแนกมโนทศัน์หรือ
สิงทีศึกษาออกเป็น
ส่วน ๆ และพิจารณา
วา่แต่ละส่วนสัมพนัธ์
กนัอยา่งไร 

จาํแนก , จดักลุ่ม ,  
จดัประเภท , บ่งชี 

คุณลกัษณะ , 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่ง....   

5.การสังเคราะห์ 
(synthesis) 

5.ประเมินค่า* 
(evaluating) 

ตดัสินใจเชิงคุณค่า
เกียวกบัสิงทีศึกษาโดย
ใชเ้กณฑห์รือ
มาตรฐานการคิด 

ตดัสิน , เปรียบเทียบ , 
วพิากษว์จิารณ์  
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ตารางที 1  ทฤษฎีพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยของ Anderson  และ Krathwohl  (2001)  เปรียบเทียบกบั   
                ทฤษฎีดงัเดิมของ Bloom  (ต่อ) 
พุทธิพิสัยตามแนวคิด
ของ  Bloom (1956) 

แนวคิดของ Anderson  และ Krathwohl  (2001) 
พุทธิพสัิย พฤติกรรม คําทบ่ีงชีพฤติกรรม 

6.การประเมินค่า 
(evaluation) 

6.สร้างสรรคใ์หม่* 
(creating) 

นาํความรู้  ทกัษะหรือ
แนวความคิดเกียวกบั
ขอ้มูลต่าง ๆ มา 
หลอมรวมเพือสร้าง
เป็นสิงใหม่ 

ปรับเปลียน , 
ดดัแปลง , ผลิต , 
เขียน , ประดิษฐ ์, 
จดัทาํ , สร้าง , เขียน
บทความ , 
วางโครงสร้าง , เขียน
โครงร่าง , 
วางโครงการ , 
ออกแบบ , เรียบเรียง
ใหม่ 

 

*เป็นระดบัขนัพฤติกรรมทีมีการเปลียนแปลง  เนืองจากพฤติกรรมสร้างสรรค์ใหม่นนั (creating) 
Anderson  และ Krathwohl  เห็นวา่ตอ้งใชค้วามสามารถทางสติปัญญาหลายดา้นและเป็นระดบัที
ยากทีสุด  ซึงจาํเป็นตอ้งประเมินค่า (evaluating) เพือเลือกแนวทางหรือขอ้มูลก่อนนาํมาสร้างเป็น
ความรู้ใหม่  จึงเป็นเหตุใหจ้ดัประเมินค่าอยูใ่นระดบัตาํกวา่สร้างสรรคใ์หม่ 
 การวดัและประเมินการเรียนรู้ภาษาไทยตามพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยขา้งตน้  
ส่วนใหญ่นิยมแบบทดสอบซึงเป็นวธีิประเมินตามแนวคิดดงัเดิม  หรือการใชค้าํถามเพือการสนทนา
และอภิปรายในชนัเรียนตามแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง         คาํถามตามระดบัพฤติกรรม
การเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัยจึงเป็นสิงทีมีความสําคญัมากในการจดัการเรียนรู้  เพราะคาํถามทีดีและ
เน้นการแสดงพฤติกรรมการคิดระดบัสูงย่อมเปิดโอกาสให้นักเรียนพฒันากระบวนการคิดของ
ตนเองหรือทีเรียกวา่ “คาํถามพฒันาการคิด”  ซึงจะส่งเสริมพฒันาการของการเรียนรู้ 

1.4.2 การวดัและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย  
  พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยเป็นคุณลกัษณะภายในของบุคคลทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์และ
ความรู้สึก   และภาวะภายในจิตใจ   ซึงไดแ้ก่   ความสนใจ   เจตคติ   ค่านิยม   คุณธรรม   จริยธรรม   
เป็นตน้   การวดัและประเมินพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย  จึงเป็นการวดัประเมินทางออ้ม  ซึงหลกัการ
เบืองตน้ในการวดัจิตพิสัยคือ  ผูว้ดัจะตอ้งวเิคราะห์คุณลกัษณะจิตพิสัยนนัเสียก่อนวา่มีองคป์ระกอบ
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อะไรบา้ง  และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดจึงจะสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบดงักล่าว  Bloom  และ
คณะ  ไดแ้บ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยไว ้ 5  ระดบั  ดงันี 

1. การรับรู้  (receiving)  คือ  การตระหนกัรู้ในสิงเร้า  (ขอ้มูลหรือประสบการณ์) 
ทีผา่นรับรู้ผา่นประสาทสัมผสั 

2. การตอบสนอง (responding) คือ  การยนิยอมทีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองกบั 

สิงเร้า (ขอ้มูลหรือประสบการณ์) 
3. การเห็นคุณค่า (valuing)  คือ  ความพึงพอใจจากการตอบสนองต่อสิงเร้า คือ 

เห็นคุณค่าของสิงเร้าวา่ทาํใหต้นเองเกิดความพึงพอใจ 

4. การจดัระบบ (organization)  คือ  การจดัโครงสร้างค่านิยมต่าง ๆ ใหร้วมหรือ 

แยกหมวดกนั  เป็นลกัษณะการจดัมโนทศัน์ของค่านิยม 

5. การสร้างลกัษณะนิสัย (characterization)  คือ เมือมีหมวดหมู่  มโนทศัน์   
ค่านิยมทีชัดเจนแล้ว  ก็จะยึดถือและสร้างชุดพฤติกรรมตามค่านิยมจนเกิดเป็นส่วนหนึงของ
บุคลิกภาพและใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
  การวดัประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นนั  อาจแบ่งเป็นพฤติกรรมจิตพิสัยทีกาํหนดไวใ้นแต่ละสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   พฤติกรรมทีเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  
พทุธศกัราช 2551  และพฤติกรรมทีกาํหนดเพิมเติมของสถานศึกษา  ดงันี 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วเิคราะห์ 

จากมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน      พุทธศกัราช   
2551  จาํแนกตามสาระการเรียนรู้  แสดงในตารางที 2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

ตารางที 2  พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วเิคราะห์จาก 

                มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 

                พุทธศกัราช 2551  

สาระการเรียนรู้ พฤติกรรม 

1. การอ่าน มีมารยาทในการอ่าน 

นิสัยรักการอ่าน 
2.การเขียน มีมารยาทการเขียน 

3.การฟัง  การดู  และการพูด มีมารยาทในการฟัง   การดูและการพูด 

4.หลกัการใชภ้าษา รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัชาติ 
5.วรรณคดีและวรรณกรรม เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
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  2. พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยทีเป็นแกนกลางของการพฒันาคนไทยให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  ซึง
หลกัสูตรแกนกลาง ฯ ไดก้าํหนดไว ้ 8  คุณลกัษณะ  ไดแ้ก่  (1) รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ (2) ซือสัตย์
สุจริต  (3) มีวนิยั  (4) ใฝ่เรียนรู้  (5) อยูอ่ยา่งพอเพียง  (6) มุ่งมนัในการทาํงาน  (7) รักความเป็นไทย  
และ (8) มีจิตสาธารณะ   
  3. พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัยทีสถานศึกษาหรือครูผูส้อนกาํหนดขึนเพิมเติม
เพือเสริมคุณลักษณะของผูเ้รียน   หรือสร้างจุดเน้นในการพฒันาผูเ้รียนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบนันนั ๆ  เช่น  ภาวะผูน้าํ  ความรับผิดชอบ  เป็นสุภาพบุรุษ   รักและเมตตาต่อเพือนมนุษย ์ 
เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม  เสียสละเพือส่วนรวม  ถือธรรมเนียมประเพณี    ถือค่านิยมอาวโุส  เป็นตน้ 

1.4.3 การวดัและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษพิสัย  
 ทกัษพิสัย  คือ  พฤติกรรมการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนไหวกลา้มเนือหรือ

อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีทาํงานประสานกบัพฤติกรรมดา้นสติปัญญาและอารมณ์ความรู้สึก  
ซึงหากไดรั้บการปฏิบติัซาํ ๆ ก็จะก่อให้เกิดความชาํนาญหรือทีเรียกว่าเกิด  “ ทกัษะ ”  ดงันนั
ลกัษณะของทกัษะจึงประกอบดว้ย 1) ตอ้งมีการปฏิบติังานเพือแสดงกระบวนการ 2) การปฏิบติังาน
ตอ้งอาศยักระบวนการของอวยัวะต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์กนั  3) มีการปฏิบติัซาํบ่อยครัง  และ 4) สามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 ทกัษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน   พุทธศกัราช  2551      แบ่งเป็นทกัษะทีสําคญั    ไดแ้ก่   ทกัษะการอ่าน  ทกัษะการเขียน   
ทกัษะการฟังและการดู  และทกัษะการพูด  แต่ละทกัษะยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายทกัษะยอ่ย   
ตวัอย่างของทกัษะหลกัและทกัษะย่อย  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  
2551     แสดงในตารางที 3  ดงันี    
ตารางที 3  ตวัอยา่งทกัษะหลกัและทกัษะยอ่ย    ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   

    พุทธศกัราช  2551 

ทกัษะหลกั* ทกัษะย่อย 

1. ทกัษะการอ่าน 1.1  ทกัษะการอ่านออกเสียงและการอ่านทาํนองเสนาะ 

1.2  ทกัษะการอ่านจบัใจความ 

1.3  ทกัษะการอ่านวเิคราะห์ 

1.4  ทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 

                         ฯลฯ 
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ตารางที 3  ตวัอยา่งทกัษะหลกัและทกัษะยอ่ย    ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   
         พุทธศกัราช  2551  (ต่อ) 

ทกัษะหลกั* ทกัษะย่อย 

2. ทกัษะการเขียน 2.1  ทกัษะการคดัลายมือตวับรรจง 

2.2  ทกัษะการเขียนสะกดคาํ 
2.3  ทกัษะการเขียนความเรียงหรือยอ่หนา้ 
2.4  ทกัษะการเขียนเรียงความ 

2.5  ทกัษะการเขียนยอ่ความ 

2.6  ทกัษะการเขียนจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตวั 

                         ฯลฯ 

3. ทกัษะการฟังและการดู 3.1  ทกัษะการฟังและการดูเพือจบัใจความ 

3.2  ทกัษะการประเมินเรืองทีฟังและดู 

3.3  ทกัษะการฟังและการดูอยา่งมีวจิารณญาณ 

                         ฯลฯ 

4. ทกัษะการพูด 4.1  ทกัษะการพูดแสดงความคิดเห็น  พูดวจิารณ์หรือ  
      วพิากษ ์

4.2  ทกัษะการพูดรายงาน 

4.3  ทกัษะการพูดโนม้นา้วใจ 
                         ฯลฯ 

 

 *  ทกัษะการสือสารดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กบัทกัษะการคิด   เพราะการสือสารเป็น
กระบวนการคิดดว้ยเช่นกนั  ดงันนัจึงกล่าวไดว้า่  การพฒันาทกัษะการสือสารยอ่มเป็นการพฒันา
ทกัษะการคิด 

 
2.   การเขียนเรียงความ 

2.1  ความหมายของเรียงความ 

นกัวชิาการหลายท่านซึงเป็นผูรู้้และผูเ้ชียวชาญทางภาษาไดใ้หค้วามหมายของเรียงความไว ้

ดงันี 

 ชยันนัท ์ นนัทพนัธ์ (2534: 4) กล่าววา่  เรียงความ  หมายถึง  การแสดงความคิด  ความรู้สึก  
ความเขา้ใจของเราใหผู้อื้นทราบ  การแสดงออกดงักล่าวนียอ่มทาํไดด้ว้ยการเขียนเป็นตวัหนงัสือ 
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 ฐะปะนีย ์  นาครทรรพ (2541: 34)  กล่าวถึงเรียงความวา่เป็นเรืองราวทีแต่งและเรียบเรียง
ขึนตามความนึกคิดและความรู้ของผูแ้ต่ง  โดยมีการคิดโครงเรืองให้สอดคลอ้งกบัชือเรือง  แลว้นาํ
ถอ้ยคาํมาประกอบเป็นประโยคและเรียบเรียงเป็นเนือความให้ต่อเนืองกนัตามโครงเรืองทีคิดไว ้

กรมวชิาการ (2544)  กล่าววา่   การเขียนเรียงความ คือ การสือสารดว้ยภาษาเขียนทีสามารถ 

ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจในเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสารอยา่งต่อเนืองมีความสัมพนัธ์กนัตลอดทงัเรือง 

อมัพร   องัศรีพวง  (2544: 236)  กล่าววา่    การเรียงความเป็นการเรียบเรียงประโยคใหเ้ป็น 

เรืองราว   โดยผู ้เ ขียนสอดแทรกความรู้   ความคิด   ประสบการณ์  อย่างเป็นขันตอนตาม
ส่วนประกอบของเรียงความ 

ถวลัย ์  มาศจรัส (2545: 65)  กล่าววา่   เรียงความ  คือ  วชิาการเขียน   การแต่งความทีเอาคาํ
มาประกอบแต่งเป็นเรือง  หรือการแต่งหนงัสือทีใชพู้ด  หรือเขียนกนัเป็นสามญั  ต่างกบัลกัษณะที
แต่งเป็นร้อยกรอง   โดยใชค้วามเรียงเป็นรูปแบบในการเขียนหรือการนาํเสนอ 

ฟองจนัทร์ สุขยงิ (2547)  กล่าววา่   การเขียนเรียงความเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกความคิด
ออกมาในรูปแบบของงานเขียน ผูเ้ขียนตอ้งรู้และเขา้ใจองคป์ระกอบและวิธีการเขียนเรียงความให้
ถูกตอ้ง 

จุไรรัตน์   ลกัษณะศิริ (2548: 209)  กล่าววา่  เรียงความเป็นงานเขียนชนิดหนึงทีผูเ้ขียนมี
จุดประสงคจ์ะถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ทรรศนะ  ความรู้สึก   ความเขา้ใจออกมาเป็นเรืองราวดว้ย
ถอ้ยคาํสาํนวนทีเรียบเรียงอยา่งชดัเจนและท่วงทาํนองการเขียนทีน่าอ่าน 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2551: 24)  กล่าวว่า  เรียงความ  หมายถึง  
การนาํคาํมาแต่งเป็นเรือง  เพือใช้เป็นขอ้เขียนทีแสดงความคิด  ความรู้  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  
และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ของผูเ้ขียนถ่ายทอดสู่ผูอ่้าน 

จากความหมายของเรียงความทีกล่าวมาขา้งตน้    พอจะสรุปไดว้า่     เรียงความ  หมายถึง 
การนาํถอ้ยคาํมาเรียบเรียงให้เป็นเรืองราวในรูปแบบของงานเขียน    เพือสะทอ้นความรู้   ความคิด    
ความรู้สึกของผูเ้ขียน  โดยใชค้าํ   สํานวนภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสมมาเรียบเรียงให้มีความต่อเนือง
สัมพนัธ์กนัตลอดทงัเรือง  ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจในเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสาร            

2.2  องค์ประกอบของเรียงความ 

การเขียนเรียงความนบัวา่เป็นการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งอยา่งเคร่งครัด    ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
หลกัการเขียนทีถูกตอ้ง    จากการศึกษาองคป์ระกอบของเรียงความ  พบวา่มีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของเรียงความไวด้งันี     

 ชยันนัท ์ นนัทพนัธ์ (2534: 6-10)    ไดก้ล่าววา่     การเขียนเรียงความจาํเป็นตอ้งอาศยั
หลกัการเขียน  ซึงมีองคป์ระกอบดงันีคือ 

   ส
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     1. คาํนาํ    คาํนาํทีดีตอ้งเร้าความสนใจของผูอ่้าน   คาํนาํจะตอ้งเป็นความคิดใหม่  ความคิด
แปลก  หรือความคิดสนุก  ตอ้งมีลกัษณะนาํหรือเชิญใหผู้อ่้านอ่านเรืองของเราให้จบให้ได ้ คาํนาํจึง
มีส่วนสําคญัในการเรียกร้องความสนใจของผูอ่้านตงัแต่เริมตน้อ่านเรือง  และดึงดูดใจให้ติดตาม
เรืองไปโดยตลอด 

  การเขียนคาํนาํทีดีจึงควรมีลกัษณะดงันี 

  1. การเขียนคาํนาํโดยยกคาํพงัเพยหรือสุภาษิตทีเกียวขอ้งกบัเนือเรือง 

  2. การเขียนคาํนาํโดยการอธิบายความหมายของเรือง 

  3. การเขียนคาํนาํโดยขึนตน้ดว้ยคาํกล่าวของบุคคลสาํคญั  แต่ใหมี้ความสัมพนัธ์  
                               กบัเรืองทีเขียน 
  4. การเขียนคาํนาํดว้ยการเล่าเรือง 

  5. การเขียนคาํนาํดว้ยคาํถามหรือปัญหาทีน่าสนใจ 

  6. การเขียนคาํนาํดว้ยการอธิบายชือเรือง 

  7. การเขียนคาํนาํดว้ยการกล่าวถึงจุดประสงคข์องเรืองทีเขียน 

  8. การเขียนคาํนาํดว้ยการกล่าวถึงความสาํคญัของเรืองทีเขียน 
  สิงสาํคญัทีควรเลียงไม่ควรนาํมาเขียนในคาํนาํ คือ 

  1. อยา่เอาประวติัศาสตร์ทีรู้จกักนัดีแลว้มาเป็นคาํนาํ 
  2. อยา่อธิบายฟุ้งซ่านโดยไม่มีจุดหมายของเรือง 

  3. อยา่ขึนคาํนาํดว้ยคาํบอกเล่าอนัเกินควร 
 2. เนือเรือง    การเขียนเรียงความให้มีสาระน่าอ่านนนัจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง  
รายละเอียด    ความคิดเห็น  ซึงเราไดม้าจากประสบการณ์    การสังเกต   เนือเรืองของเรียงความ
นอกจากจะให้ความรู้แก่ผูอ่้านแล้ว   ก็ตอ้งให้ผูอ่้านสนใจและเพลิดเพลินด้วย  ขณะเดียวกนัตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ใหก้ารเขียนออกนอกเรือง   ตอ้งพยายามเขียนใหเ้ป็นไปตามเคา้โครงเรืองทีตงัไว ้

  หลกัการเขียนเนือเรืองทีดีมีหลกัการเขียน คือ 

  1. การเขียนเนือเรือง  เขียนตามลาํดบัเนือความของเรือง  เช่น  การเขียนลาํดบัตาม
กาลเวลา   การเขียนเล่าเรืองเหตุการณ์   การเขียนลาํดบัจากเรืองทีสําคญันอ้ยไปสู่เรืองทีสําคญัมาก  
การเขียนลาํดบัจากเหตุและผล  เป็นตน้ 

  2. การเขียนย่อหน้า   ในเรียงความเรืองหนึง ๆ  นนั  มีย่อหน้าหลาย ๆ ย่อหน้า
ประกอบอยู่ในเรืองนนั ๆ    การย่อหน้ามีความสําคญัมากในการเขียนเรียงความ  กล่าวคือ  ทาํให้
รูปทรงของเรียงความสวยงาม   ทาํให้ผูอ่้านมีเวลาพกัสายตาและสมอง  คือ  อ่านไม่รู้สึกเหน็ด
เหนือยเร็ว  ทาํให้ผูอ่้านมีโอกาสติดตามทีผูเ้ขียนแสดงขอ้ความ   โดยสรุป  ย่อหน้าก็คือเรียงความ
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เรืองนอ้ย ๆ  เรืองหนึงซึงประกอบขึนดว้ยประโยคหลายประโยค   ประโยคเหล่านนัมีความสัมพนัธ์
ประติดประต่อกนั   ประโยคเหล่านนัพูดถึงเรืองเดียว  (One  Subject)  แลว้มุ่งแสดงให้ผูอ่้านทราบ
ความคิดขอ้เดียว  (One  Idea) 
  3. การเขียนประโยคเนือความ   ประโยคเนือความ (Topical  Sentence)  คือ  
ประโยคทีอมความทวัไปของย่อหน้าทงัยอ่หนา้ไวห้มด  เช่น  ประโยคทีขึนตน้ในยอ่หนา้ประโยค
แรก  ส่วนประโยคถดัไปเป็นประโยคขยายความในประโยคแรก   การวางประโยคเนือความอาจวาง
ไวต้้นประโยค   ท้ายประโยค  หรือวางทังต้นและท้ายประโยค   ขณะเดียวกัน  ต้องคาํนึงถึง
ความสัมพนัธ์ของประโยคและย่อหน้าแต่ละย่อหน้าด้วย   เช่น  ใช้คาํว่า “ด้วยเหตุนี”   หรือ  
“ดงันนั”   ในการขึนตน้ยอ่หนา้ทีสองใหมี้ความสัมพนัธ์กบัยอ่หนา้แรก  เป็นตน้  

 3. สรุป   การเขียนบทสรุปอาจเป็นการเขียนอยา่งใดอยา่งหนึง  เช่น  การฝากขอ้คิดเห็น   
การสรุปสาระสาํคญัทีผูอ่้านควรทราบ   การลงทา้ยดว้ยคาํคมหรือสุภาษิต    การลงทา้ยเพือเป็นการ
ตอบคาํถามในคาํนาํ   การเขียนคาํลงทา้ยตอ้งทาํใหผู้อ่้านเกิดความสนุกเพลิดเพลิน  ไดค้วามคิดใหม่
หรือแนวแปลก    อ่านแลว้เขา้ใจเรืองราวทงัหมด  หรืออ่านแลว้เกิดความประทบัใจ   บทสรุปหรือ
คาํลงทา้ยดงักล่าวจึงจะนบัวา่เป็นคาํลงทา้ยทีดี  

นพดล   จนัทร์เพญ็  (2542: 93)  ไดก้ล่าวถึง  องคป์ระกอบของเรียงความซึงมีดว้ยกนั  3   
ส่วนคือ  คาํนาํ  เนือเรือง และสรุป  ดงันี 

1.  คาํนาํ  คือ  ขอ้ความตอนเริมเรือง  เป็นการเขียนนาํให้ผูอ่้านเกิดความสนใจเรืองนนั 

และเขียนนาํเขา้สู่ประเด็นสาํคญั  การเขียนคาํนาํนีอาจขึนตน้ดว้ยขอ้คิด  คาํคม ภาษิต หรือบทกลอน
ก็ได ้ แต่ตอ้งใชภ้าษาทีกระชบัรัดกุม     ในการขยายความนาํนนัดว้ย 

2. เนือเรือง  คือ   สาระสาํคญัของเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งแสดงความรู้     หรือความคิดอยา่ง 

กวา้งขวางและสมบูรณ์  ตรงตามหวัขอ้เรืองทีเขียน  การเขียนส่วนของเนือเรืองนีตอ้งแบ่งสัดส่วน
ออกเป็นย่อหน้าต่าง ๆ  หลายย่อหน้า  จะย่อเมือใดนนั  ขึนอยู่กบัการดาํเนินเรืองและขึนอยู่กบัว่า  
เราไดเ้ปลียนหวัขอ้ทีจะพูดถึงอีกหรือยงั   ถา้เริมเปลียนพูดถึงส่วนอืน ๆ  ก็ยอ่หนา้ไดแ้ละโดยปกติ
นัน  ส่วนเนือเรืองนีควรได้อ้างอุทาหรณ์ต่าง ๆ  มาประกอบ  เป็นเชิงสาธกโวหาร  หรือเทศนา
โวหาร  อุปมาโวหาร  และอาจเสนอบทกลอนทีเกียวขอ้งมาประกอบด้วย   ก็จะทาํให้ส่วนของ
เนือหามีคุณค่ามากขึน 

3.  สรุป  เป็นการทิงทา้ยเรืองใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ผูเ้ขียนตอ้งการอะไร  โดยฝาก 

ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนขอ้เสนอแนะไวอ้ยา่งน่าทึง  ในช่วงสรุปนีอาจทิงทา้ยดว้ยบทกลอน คาํคม  
หรือภาษิตทีประทบัใจดว้ยก็จะยงิดีมาก 
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กรมวชิาการ(2544)  ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของเรียงความ ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั  3  

ส่วน คือ 
     1. คาํนาํ ( การเปิดเรือง )   

2. เนือเรือง ( เนือความ )  
              3. สรุป ( ปิดเรืองหรือบทลงทา้ย )  

คาํนาํ   คือ การเปิดเรือง  เป็นการเขา้สู่เรืองทีจะเขียน   เขียนใหน่้าสนใจ    เพราะเป็นส่วน 

สําคญั    ทีจะชกันาํให้ผูอ่้านติดตาม   การเขียนอาจจะตงัคาํถาม สุภาษิต คาํขวญั หรืออาจจะยกคาํ
จาํกดัความมาเขียนก็ได ้    ตอ้งน่าอ่าน  ไม่ยาวเกินไป   ไม่เขียนออกนอกเรือง 

 เนือเรือง หรือ เนือความ   เป็นใจความส่วนใหญ่ของเรือง    ก่อนเขียนตอ้งวางโครงเรือง 

เรียงลาํดบัความก่อน - หลงั มีใจความสัมพนัธ์กนั ในส่วนเนือความจะเป็นส่วนทียาวทีสุดของเนือ
เรืองเนือหาตอ้งมีความเขม้ขน้เต็มไปดว้ยสาระ มีหลกัฐานน่าเชือถือ มีเหตุมีผลและมีขอ้เท็จจริงกบั
เนือเรือง 

สรุป   เป็นการปิดเรือง เป็นการเขียนทิงทา้ยใหผู้อ่้านเกิดความประทบัใจ บทลงทา้ยควรใช ้

ภาษาสัน ๆ กระชบั  น่าอ่าน 

จุไรรัตน์   ลกัษณะศิริ  (2548: 209-215)  ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของเรียงความซึงมี 

ดว้ยกนั  3  ส่วน  คือ  คาํนาํ  เนือเรือง  และสรุป  ดงันี 

1.  คาํนาํ  เป็นส่วนของเรียงความส่วนแรกทีมีหนา้ทีเปิดประเด็นเขา้สู่เรือง   เป็นการบอก 

ให้ผูอ่้านทราบว่าผูเ้ขียนจะเขียนเรืองอะไร  เพือชกันาํให้คนสนใจอ่านเนือเรืองต่อไป    คาํนาํเป็น
ส่วนทีสําคญัส่วนหนึงของเรียงความ  เพราะเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้ผูอ่้านหันมาสนใจเรืองราวที
เขียน  ผูอ่้านจะอ่านเรืองต่อไปหรือไม่ก็อยูที่คาํนาํนนัเอง 

2.  เนือเรือง  เป็นส่วนทีสาํคญัทีสุดของการเขียนเรียงความ  เพราะเป็นส่วนทีเสนอความรู้   
ความคิด  ความเข้าใจ  ทรรศนะ  หรือความรู้สึกของผูเ้ขียนให้แจ่มแจ้ง   โดยอาจยกอุทาหรณ์  
สุภาษิต  และประสบการณ์ของผูเ้ขียนมาสนบัสนุนเรืองทีเขียนก็ได ้

3.  สรุป  เป็นส่วนสุดทา้ยของเรียงความทีผูเ้ขียนจะเนน้ความรู้  ความคิดหลกั หรือประเด็น 

สําคญัของเรืองทีเขียนอีกครังหนึง  การสรุปนบัว่ามีส่วนสําคญัเท่ากบัคาํนาํ  เพราะเป็นส่วนช่วย
เสริมให้เรียงความมีคุณค่าขึน   การสรุปควรมีเนือหาสอดคลอ้งกบัคาํนาํและประเด็นของเรือง      
ย่อหน้าสรุปไม่ควรยาวแต่ให้มีใจความกระชับ     ประทับใจผูอ่้าน   วิธีการสรุปมีหลายวิธี       
ผูเ้ขียนอาจนาํวธีิการเขียนคาํนาํบางวธีิมาใชใ้นการสรุปได ้ เช่น  การสรุปดว้ยคาํถาม    การสรุปดว้ย
คาํคม  สุภาษิตและร้อยกรองหรือสรุปดว้ยขอ้ความทีใหแ้ง่คิด  เป็นตน้  
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของเรียงความ   มี 3 ส่วน ดงันี 

 1. คาํนาํ   เป็นส่วนทีควรเขียนใหน่้าสนใจและเร้าความสนใจผูอ่้าน    เพือทีอยากจะติดตาม
อ่านเนือเรืองต่อไป    อาจเขียนคาํนาํดว้ยการใช้คาํถาม   คาํคม  สุภาษิต   บทกลอนทีเกียวขอ้งกบั
เนือเรืองก็ได ้

 2. เนือเรือง  เป็นส่วนทีสําคญั   เพราะเป็นส่วนทีนาํเสนอขอ้เท็จจริง   ความรู้  ความคิด  
ความรู้สึกของผูเ้ขียน  ซึงควรเรียงลาํดบัเนือเรืองตามโครงเรืองทีวางไวใ้ห้มีความสัมพนัธ์กนัตลอด
ทงัเรือง 

 3. สรุป  เป็นการเขียนปิดเรืองเพือใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจประเด็นสําคญัของเรืองทีเขียน โดยอาจ
สรุปดว้ยการใชค้าํถาม   คาํคม  สุภาษิต  บทกลอน  ขอ้ความทีใหแ้ง่คิดแก่ผูอ่้าน 

         2.3  หลกัการเขียนเรียงความ  

 การทีจะพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความให้สามารถสือสารไปยงัผูอ่้านได้อย่างถูกตอ้ง
ชดัเจนตรงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน     จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการเขียนเรียงความ   ซึงมีนกัวิชาการ
ไดก้ล่าวถึงไวด้งันี 

 กรมวชิาการ (2546: 224)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการเขียนเรียงความไวด้งันี 

  1. ตอ้งตงัจุดประสงคใ์ห้ชดัเจนวา่จะเขียนเรืองนนั ๆ ไปในแนวใด  และกาํหนดผูอ่้านเพือ
ใชถ้อ้ยคาํ   เนือเรืองใหเ้หมาะแก่ผูอ่้าน 

 2. วางโครงเรืองให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์   เพือกาํหนดขอบเขตการเดินเรืองอย่างมี
เป้าหมาย   จดัลาํดบัความคิด   และจดักระทาํขอ้มูลอยา่งมีระบบ 

 3. เขียนโครงเรือง  ตามลาํดบัขนัตอนอยา่งต่อเนือง   สอดคลอ้งตงัแต่ตน้จนจบ 

 4. เขียนเปิดเรือง  คาํนาํ  ให้น่าติดตามแลว้จึงเขา้สู่เนือเรืองทีไดท้งัสาระ  ความรู้  ความคิด  
และความรู้สึกทีถ่ายทอดอยา่งมีระบบ   ขนัสุดทา้ยคือ  สรุปเนือหาสําคญั   ฝากขอ้คิด  ขอ้เสนอแนะ
ใหน่้าติดตาม 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2551: 30-31)  ไดก้ล่าวถึงหลกัในการเขียน
เรียงความทีสาํคญั ๆ  มีดงันี   
 1. เขียนตรงตามส่วนประกอบของเรียงความ  คือ  มีส่วนนาํเรือง   ส่วนเนือเรืองและส่วน
ปิดเรือง   ยอ่หนา้แรกและยอ่หนา้สุดทา้ยเป็นส่วนนาํเรืองและส่วนปิดเรือง 

 2. เขียนตรงตามโครงเรืองทีวางไวทุ้กประเด็น 

 3. เนือเรืองทีวางไวต้ามโครงเรืองควรเขียนอย่างครบถว้น  และสมบูรณ์และมีการลาํดบั
ความทีต่อเนืองสอดคลอ้งกนั   อ่านเขา้ใจ   ประเด็นความคิดหลกัตอ้งแจ่มชดั  อยา่เขียนออกนอก
เรือง  หรือนอกประเด็นไม่ตรงตามโครงเรืองทีวางไว ้
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 4. การนาํเสนอเรือง   นอกจากจะให้มีสาระน่าอ่านแลว้  ยงัควรตอ้งเลือกสรรขอ้ความที
เหมาะสมมากล่าว   จะทาํให้มีนาํหนกัของถอ้ยคาํน่าเชือถือ   สามารถจูงใจให้ผูอ่้านเห็นคลอ้ยตาม
ถอ้ยคาํทีเลือกสรรไว ้

 5. มีความคิดแปลกใหม่  ทันสมัย  น่าสนใจ  สอดแทรกในข้อเขียนอย่างเหมาะเจาะ
กลมกลืน   นบัเป็นท่วงทาํนองการเขียนเฉพาะตวัทีน่าสนใจ  หรือแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค ์

 6. มีสํานวนการเขียนดี   มีโวหาร  คือ  มีถอ้ยคาํทีเรียบเรียงน่าอ่าน  มีการแสดงถอ้ยคาํ
ออกมาเป็นขอ้ความทีเปรียบเทียบ 

 7. มีความงามในรูปแบบ  คือ  หวัขอ้กลางหนา้กระดาษ    หวัขอ้ชิดขอบกระดาษ    หวัขอ้
ยอ่หนา้     หวัขอ้ยอ่ย     จะวางรูปแบบไดส้ัดส่วนเหมาะเจาะ   สวยงาม  อ่านง่าย  ไม่สับสน  ยอ่หนา้
ใหม่ทุกครังเมือตอ้งเปลียนเรืองใหม่ 
 8. เรียงความทีดีตอ้งประกอบดว้ย  เอกภาพ  สัมพนัธภาพ  และสารัตถภาพ 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  หลกัการเขียนเรียงความทีสาํคญัมีดงันี 

 1. เขียนใหค้รบองคป์ระกอบของเรียงความ  คือ  คาํนาํ   เนือเรือง   สรุป  
 2. เขียนเนือเรืองตามโครงเรืองทีวางไวต้ามลาํดบัขนัตอนให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัตลอด
ทงัเรือง   ไม่เขียนออกนอกประเด็นหรือไม่ตรงตามโครงเรืองทีวางไว ้

 3. เขียนดว้ยถอ้ยคาํทีเหมาะสมน่าอ่าน  มีสาระ  มีท่วงทาํนองการเขียนทีสอดแทรกความคิด
เชิงสร้างสรรค ์ สามารถจูงใจใหผู้อ่้านเห็นคลอ้ยตาม 
         2.4  ลกัษณะของเรียงความทดีี 

จากการศึกษาพบวา่  มีนกัวชิาการไดใ้หท้ศันะเกียวกบัลกัษณะของเรียงความทีดีไวด้งันี 

ชยันนัท ์ นนัทพนัธ์ (2534: 23-24)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเรียงความทีดีมีดงันี 

1. เขียนเรียงความถูกตอ้งตามรูปแบบของเรียงความ  คือ  มีคาํนาํ  เนือเรือง  สรุป 

2. ความสมบูรณ์ถูกตอ้ง  เนือหาสาระดี 

3. เรียงลาํดบัดี   อ่านเขา้ใจง่าย   ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
4. แจ่มแจง้ไม่ออกนอกเรืองหรือนอกประเด็น 

5. มีความคิดแปลกใหม่  ท่วงทาํนองการเขียนดี  มีการแสดงความคิดใหม่ ๆ  เขียนหนงัสือ 

แสดงออกถึงบุคลิกลกัษณะของผูเ้ขียนเอง  และเป็นอิสระในท่วงทาํนองหรือ  Style  ของตนเอง    
 6. สํานวนการเขียนดี   ซึงการเขียนเรียงความทีมีสํานวนดียอ่มไดค้ะแนนดีกวา่ผูที้ไม่รู้จกั
ใช้สํานวน  คาํว่า  สํานวนตามพจนานุกรมแล้วหมายถึง  โวหาร  ทาํนองพูด  ถ้อยคาํทีเรียบเรียง   
การแสดงถอ้ยคาํออกมาเป็นขอ้ความพิเศษ  มีการเปรียบเทียบ  เปรียบเปรย  เป็นตน้ 
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 7. การเรียงความงามในรูปแบบคือ  มียอ่หนา้ทุกครังเมือเปลียนเรืองใหม่  มีประโยคสําคญั
ไวที้ประโยคแรก   ย่อหน้าทีสําคญัทีสุด  คือ  ย่อหน้าทีเป็นคาํนาํ  ตอ้งเขียนให้น่าสนใจ  และย่อ
หนา้ทีเป็นคาํลงทา้ย  ตอ้งเขียนใหป้ระทบัใจและติดใจอยากอ่านอีก 

 8. รู้จกัเลือกสรรขอ้ความ   การเสนอเรือง  มีเนือหาสาระน่าอ่าน  อะไรควรกล่าวไวใ้น
เรียงความ   และอะไรควรละเวน้ไม่กล่าวถึง 

 9. เนือเรืองตอ้งสมบูรณ์  หมายถึง  ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  เช่น  กล่าวถึงศีล 5  ก็
ตอ้งกล่าวใหค้รบทงั  5  ขอ้   ถา้กล่าวไดเ้พียง  3  ขอ้  ก็แสดงวา่ไม่สมบูรณ์ 

 10. ท่วงทาํนองการเขียนทีดี  คือ  การเขียนเป็นตวัของตวัเอง  กลา้แสดงความรู้และความ
คิดเห็นอย่างอิสระ   ไม่ลอกไม่เลียนคนอืน  ไม่อธิบายเรืองทีผูอ่้านรู้อยูแ่ลว้  ใช้ภาษาไทยบริสุทธิ
ของเราใหม้ากทีสุด  เช่น  สาํนวนโวหาร  คาํพงัเพยและสุภาษิต  

นพดล   จนัทร์เพญ็  (2542: 93)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเรียงความทีดีไวด้งันี 

1.  เอกภาพ   หมายถึง  ใจความหรือเรืองราวทีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของเนือเรือง   มีเหตุ
มีผลรับกนั  ไม่พูดนอกเรือง  หรือพูดเรืองอืน ๆ มากกวา่เรืองทีแทจ้ริง 

2.  สัมพนัธภาพ  ไดแ้ก่  ใจความทีมีความต่อเนืองกนั  สัมพนัธ์กนั   ในการเขียนเรียงความ
จะตอ้งลาํดบัเรืองใหติ้ดต่อกนัไป  ขอ้ความในยอ่หนา้หนึง ๆ  ตอ้งมีความหมายรับกนั    รวมทงัส่วน
ของประโยคต่าง ๆ  อีกด้วย  เหมือนกับการตดัต่อภาพยนตร์ทีผูส้ร้างจะต้องบรรจงกระทาํให้
สัมพนัธ์กนันนัเอง 

 3.  สารัตถภาพ   หมายถึง  เนือหาสาระ  การเขียนเรียงความตอ้งมีขอ้มูลแห่งความจริงและ
ขอ้มูลนนัตอ้งมีสาระ  สามารถสือความหมายไดช้ดัแจง้  มีความสมบูรณ์แห่งเนือความ  และเป็น
ใจความสาํคญัทีผูเ้ขียนจะตอ้งกล่าวเนน้ลงไปในเรียงความ 

 กรมวชิาการ (2544)  ไดก้ล่าวถึง  ลกัษณะของเรียงความทีดี มีดงันี 

 1. มีเอกภาพ  หมายความวา่  เนือหาจะตอ้งเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  ไม่กล่าวนอกเรือง  
ขึนอยูก่บัการวางโครงเรือง 

 2. มีสัมพนัธภาพ หมายความวา่ เนือหาตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนัตลอดทงัเรือง 

เกิดจากการจดัลาํดบัความคิดและการวางโครงเรืองทีดี และเกิดจากการเรียบเรียงย่อหน้าอย่างมี
ระเบียบ 

 3. มีสารัตถภาพ  หมายความวา่  เรียงความแต่ละเรียงจะตอ้งมีสาระสมบูรณ์ตลอดทงัเรือง     
ความสมบูรณ์ของเนือหาเกิดจากการวางโครงเรืองทีดี 
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จุไรรัตน์   ลกัษณะศิริ (2548: 218)  ไดก้ล่าววา่   เรียงความทีดีมิไดห้มายความเพียง 

เขียนใหค้รบองคป์ระกอบทงัสามส่วน  ไดแ้ก่  คาํนาํ  เนือเรือง  และสรุป  เท่านนั  เรียงความทีดีตอ้ง
มีลกัษณะ  3  ประการ  คือ  ตอ้งมีเอกภาพ  สัมพนัธภาพ  และสารัตถภาพ  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1.  มีเอกภาพ  หมายความวา่  เนือเรืองจะตอ้งมีเนือหาเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  ไม่กล่าว 

นอกเรือง  เรียงความจะมีเอกภาพหรือไม่ขึนอยู่กบัการวางโครงเรือง  นอกจากนนัย่อหน้าซึงเป็น
ส่วนหนึงของเรียงความก็ตอ้งมีเอกภาพดว้ย  นนัคือ  ประโยคขยายความจะตอ้งมีสาระทีสนบัสนุน
และเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัประโยคใจความสาํคญั  ฉะนนั  เอกภาพของเรียงความจึงตอ้งเกิดขึน
แลว้ตงัแต่ในระดบัยอ่หนา้ 

2.  มีสัมพนัธภาพ  หมายความวา่  เนือหาจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนัตลอดทงัเรือง  
ความสัมพนัธ์ต่อเนืองของเนือหาเกิดจากการลาํดบัความคิด  และการวางโครงเรืองทีดีและเกิดจาก
การเรียบเรียงย่อหน้าอย่างมีระเบียบ  มีลาํดับ  รวมทงัการลาํดับประโยคอย่างต่อเนือง  และมี
คาํเชือมทีเหมาะสมถูกตอ้ง 

3.  มีสารัตถภาพ     หมายความวา่      เรียงความแต่ละเรืองจะตอ้งมีสาระทีสมบูรณ์ตลอด
ทงัเรือง  ความสมบูรณ์ของเนือหาเกิดจากการวางโครงเรืองทีดี  เรียงความจะมีเนือหาสมบูรณ์ไดก้็
ตอ้งประกอบดว้ยย่อหน้าทีสมบูรณ์  นนัคือ  ตอ้งประกอบดว้ยย่อหน้าทีมีประโยคใจความสําคญั
เด่นชดัมีประโยคขยายทีเนน้เนือหาสาํคญัของเรืองชดัเจน  และมากกวา่ความคิดอืน 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2551: 28-29)  ไดก้ล่าวถึง  ลกัษณะของ
เรียงความทีดี  มีดงันี 

 1. ถ่ายทอดความรู้  ความเขา้ใจในเนือหาของเรืองทีจะเขียนเป็นอยา่งดี 

 2. ถ่ายทอดความรู้สึก  และความคิดเห็นของผูเ้ขียนสู่ผูอ่้าน 

 3. ใชถ้อ้ยคาํ   สาํนวนโวหารใหถู้กตอ้ง   ชดัเจน   น่าอ่าน   ตรงตามลกัษณะของภาษาเขียน    
มีการลาํดบัความไดดี้ไม่วกไปวนมา 
 4. วางรูปแบบให้เหมาะทงัส่วนทีเป็นคาํนาํ  ส่วนทีเป็นเนือเรือง  และส่วนทีเป็นสรุป   
ตลอดจนดาํเนินเนือเรืองตรงตามโครงเรืองทีวางไวอ้ยา่งกลมกลืน 

 5. มีท่วงทาํนองการเขียนทีดี  มีความแจ่มแจง้ชัดเจนและถูกตอ้งในเนือหาและวิธีการ
ถ่ายทอดขอ้เขียน   ควรแสดงออกทางความคิดทีแหลมคมทนัสมยั  ตลอดจนแสดงความคิดเชิง
สร้างสรรค ์ หรือแปลกใหม่ทีน่าสนใจ 

 6. มีเอกภาพ  สัมพนัธภาพ  และสารัตถภาพในเนือเรือง  คือมีเอกภาพ หมายถึง   การมี
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั     มีจุดมุ่งหมายสําคญัประเด็นเดียวเป็นหลัก  ส่วนสัมพนัธภาพ  
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แสดงถึงมีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั  ลาํดบัความคิด ลาํดบัเรืองต่อเนืองกนั และสุดทา้ย  สารัตถภาพ  
คือ เนน้ใจความสาํคญัของเรืองใหเ้ด่นชดั 

 กล่าวโดยสรุป   ลกัษณะของเรียงความทีดี  มีดงันี 

 1. มีเอกภาพ   หมายถึง    เนือเรืองทีเขียนตอ้งเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั   ไม่ออกนอก
ประเด็น 

 2. มีสัมพนัธภาพ   หมายถึง    เนือเรืองตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัตลอดทงัเรือง  มีการลาํดบั
ความคิด  ลาํดบัเนือเรืองต่อเนืองกนั 

 3. มีสารัตถภาพ   หมายถึง    การเขียนเรียงความตอ้งมีเนือหาสาระทีถูกตอ้ง   มีใจความ
สาํคญัของเรืองทีเด่นชดั   สือความหมายไดช้ดัเจน   
         2.5  ข้อพงึระวงั/ข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความ 

เรียงความเป็นงานเขียนทีผูเ้ขียนตอ้งเลือกสรรถอ้ยคาํในการใชภ้าษาทีเหมาะสมกบัเนือหา  
เพือถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ดว้ยการอ่าน  ผูเ้ขียนจึงตอ้งระมดัระวงั
การเขียนเป็นอยา่งมาก 

กรมวชิาการ (2544)  ไดก้ล่าวถึงขอ้พึงระวงัในการเขียนเรียงความ  มีดงันี 

1. เขียนหนงัสือใหอ่้านง่าย  รักษาความสะอาด  และเขียนตวัสะกดใหถู้กตอ้ง 
2. ตอ้งย่อหน้าใหม่ทุกครังทีจะเริมเขียนใจความใหม่    โดยจะตอ้งศึกษาเรืองเอกภาพที

กล่าวขา้งตน้ใหเ้ขา้ใจดว้ย 

3.ไม่ตอ้งมีคาํรับเช่น ครับ จะ๊ ค่ะ หรือเขียนแบบสนทนาปราศรัย เช่น คุณอ่านหนงัสือเล่มนี
ไหมคะ   ชอบครับ   สนุกดีมาก 

4. อยา่เขียนแบบตอบคาํถาม   เช่น   เขียนวา่  1 2 3   จะกลายเป็นการตอบขอ้สอบไปไม่ใช่
การเขียนเรียงความ 

5. อยา่เขียนภาษาองักฤษปนภาษาไทยโดยไม่จาํเป็น 

6. อยา่เขียนขอ้ความลอย ๆ  ตอ้งมีตวัอยา่งอา้งอิงใหเ้ป็นหลกัฐาน และถา้มีสุภาษิตที 

เกียวขอ้งกบัเนือเรืองประกอบบา้งก็จะทาํใหไ้ดค้ะแนนดี 

7. ควรจดจาํบทร้อยกรอง เช่น กาพย ์กลอน โคลง ฉนัทที์ไพเราะหรือมีคติสอนใจเพือ  
ใส่ประกอบในการเขียนเรียงความ 

8. อยา่ใชส้าํนวนต่างประเทศ เช่น ฉนัจบัรถไฟไปเชียงใหม่ “จบั” มาจากภาษาองักฤษ                         
ควรเปลียนเป็น “โดยสาร” 

9. อยา่ใชส้าํนวนพูด เช่น เก่ง ตอ้งใชว้า่ ฉลาด 
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10. ควรเขียนเรียงความให้ขนาดความยาวมากพอสมควร    คือประมาณทีไม่ตาํกว่า 2 
หนา้กระดาษโดยตอ้งไม่เขียนเวน้บรรทดั 

11. ตอ้งเขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนลงไปในเรียงความดว้ย   และตอ้งเป็น
ความคิดเห็นทีเป็นกลาง ไม่เอียงซา้ยหรือเอียงขวาใดๆ ความคิดเห็นนีควรเป็นการสร้างสรรค ์

12. ก่อนลงมือเขียนตอ้งวางโครงเรืองให้เป็นระเบียบเป็นสัดส่วนเสียก่อน 

13. ตอ้งตดัสินใจใหแ้น่นอนวา่จะเขียนเรืองอะไร ไม่สองจิตสองใจ 

ผจงวาด  พูลแกว้ (2551: 29-30)  ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการเขียนเรียงความ  มีดงันี 

1. ผูเ้ขียนควรเลือกเรืองทีตนเองสนใจและมีความรู้  หรือคน้ควา้หาความรู้ในเรืองนนัมา
เป็นอยา่งดีก่อนทีจะลงมือเขียน 

2. วางโครงเรืองและเขียนตามโครงเรืองทีวางไว ้

3. ต้องย่อหน้า  เมือเริมเขียนใจความใหม่  โดยทีใจความใหม่นันต้องมีเอกภาพและ
สัมพนัธภาพกบัยอ่หนา้อืนดว้ย  ในการเขียนแต่ละยอ่หนา้ไม่ควรมีหมายเลขกาํกบั 

4. ไม่ใชส้าํนวนภาษาต่างประเทศ  หรือเขียนภาษาองักฤษปนภาษาไทย 

5. ผูเ้ขียนสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตวัในเรียงความของตนเองได ้ แต่ตอ้งเป็นความ
คิดเห็นทีเป็นกลางและเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์

6. ไม่ใชค้าํขานรับ  การเขียนแบบสนทนาและสาํนวนภาษาพูด 

7. ควรใชค้าํทีตรงตามความหมาย   ผูอ่้านเขา้ใจความหมายไดท้นัที 

8. เขียนสะกดคาํถูกตอ้ง  อ่านง่าย  และรักษาความสะอาด  
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2551: 44-45)  ไดก้ล่าวถึงขอ้บกพร่องของ

การเขียนเรียงความ  ทีมกัพบเสมอในการเขียนเรียงความ  ซึงสมควรจะแก้ไข  ปรับปรุงมิให้
บกพร่องผดิพลาด  มกัเป็นดงันี 

1. การวางโครงเรืองไม่ดี  ถา้ผูเ้ขียนวางโครงเรืองไม่ดีพอ  คือ  จดัลาํดบัหวัขอ้สําคญั ๆ ไม่
เป็นระเบียบ     ขาดความคิดทีดีและกลมกลืนกนั      ก็ยอ่มทาํให้การเขียนรายละเอียดเนือเรืองไม่ดี
ตามไปดว้ย 

2. การจดัระเบียบความคิดบกพร่อง  เช่น  ขาดประเด็นหลกัของเรืองทีควรนาํเสนอเป็น
จุดสาํคญั  ทาํใหป้ระเด็นความคิดยอ่ย ๆ  ทีมาสนบัสนุนอาจสับสนไปดว้ย 

3. การขยายความในประเด็นสนบัสนุนไม่เกียวเนืองกนั  คือ  การขยายความสําคญัของ
ประเด็นหลกันนัไม่ชดัเจนดีพอ  ไม่มีตวัอย่าง  หรืออุทาหรณ์มาสนบัสนุน  ทาํให้ขาดความสําคญั
ด้านเหตุผลทีน่าเชือถือไป  และถ้าการขยายความแต่ละประเด็นไม่จดัลาํดับความเกียวเนืองให้
กลมกลืนกนัแลว้  ยงิทาํใหใ้จความในเนือเรืองสับสน 
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4. เนือหาไม่ต่อเนืองและไม่คงที  หมายถึง  เนือหาขอ้มูลทีคน้ควา้นาํมาประกอบเรืองราวที
จะเขียนตอ้งชัดเจน  มิใช่ตอนหนึงใช้เนือหาอย่างหนึง  หลกัฐานอย่างหนึง  แต่พออีกตอนหนึง
เปลียนไปใช้เนือหาอีกอย่างหนึง  หลกัฐานอย่างหนึง  ทาํให้ผูอ่้านเกิดความไม่แน่ใจในเนือหา  
บางครังใชค้าํสันธาน  คาํบุพบทผดิไปก็ทาํใหค้วามหมายในเนือหาเปลียนไปได ้

5. หลกัและการใช้ภาษาไทยบกพร่อง   เช่น  เขียนหนงัสือผิด  เขียนตก  ใช้คาํผิด  เขียน
ประโยคไม่สมบูรณ์  ใช้ประโยคผิด  อ่านแลว้ไม่เขา้ใจความหมายทีถูกตอ้ง  ใชเ้ครืองหมายต่าง ๆ  
และเวน้วรรคตอนผดิ  เหล่านีทาํใหเ้ป็นขอ้บกพร่องในการเขียนเรียงความทงัสิน 

6. รูปแบบของการวางยอ่หนา้  และหวัขอ้ทีใชเ้ขียนบกพร่อง  คือ    การวางยอ่หนา้แต่ละยอ่
หนา้   ทงัส่วนทีเป็นคาํนาํ  ส่วนเนือเรืองทีมีหลาย ๆ ยอ่หนา้ และส่วนทา้ยคือสรุป  ตอ้งวางยอ่หนา้
ให้ตรงกนั  หัวขอ้ทีนาํมาเขียนตอ้งใช้หัวขอ้รูปแบบเดียวกนัให้ชัดเจน    หากปนเปกนัจะสับสน    
ไม่จาํเป็นก็ไม่ควรมีตวัเลข  ตวัอกัษรเป็นหัวข้อ  นอกจากนันในเรืองของความสะอาด  ความมี
ระเบียบ  ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาไม่ควรขดูลบขีดฆ่าทาํใหส้กปรก   ไม่น่าอ่าน   

กล่าวโดยสรุปไดว้า่  ขอ้พึงระวงั/ขอ้บกพร่องในการเขียนเรียงความ  มีดงันี 

1. ควรเขียนเรียงความตามโครงเรืองทีไดว้างไวต้ามลาํดบัอยา่งเป็นระเบียบ 

2. เมือเริมเขียนใจความใหม่  ตอ้งยอ่หนา้ใหม่ทุกครัง  โดยตอ้งให้เนือเรืองแต่ละยอ่หนา้มี
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  และมีความสัมพนัธ์กนั 

3. ผูเ้ขียนควรเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์  เป็นกลาง 

4. ควรเขียนดว้ยสาํนวนภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสม    ไม่ใชส้าํนวนภาษาพูด    หรือภาษา 
ต่างประเทศ  ใชถ้อ้ยคาํทีชดัเจนตรงตามความหมาย   ผูอ่้านอ่านแลว้เขา้ใจความหมายไดท้นัที 

 5. ควรเขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง  อ่านง่าย   สะอาด   ใช้เครืองหมายต่าง ๆ และเวน้วรรค
ตอนใหถู้กตอ้ง 
         2.6  การวดัผลและประเมินผลการเขียนเรียงความ 

การวดัผลและประเมินผลการเขียนเรียงความ  สิงสําคญัทีสุดอยู่ที  “ การตรวจผลงาน ”
พร้อมการวิจารณ์เสนอแนะ   เพือให้ผูเ้รียนได้นาํไปปรับปรุงแก้ไข  หาจุดบกพร่องของตนเอง
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หแ้นวทางในการวดัผลและประเมินผลการเขียนเรียงความไวด้งันี 

ประสิทธิ   กาพยก์ลอน (2518: 10-13)  ไดก้ล่าวถึงขอ้ทีควรพิจารณาเวลาตรวจแกง้านเขียน
และหลกัการใหค้ะแนนดงันี 

ในการพิจารณางานเขียนเรืองหนึง ๆ  มีขอ้ทีควรคาํนึงหลายประการ  เพราะงานเขียนแต่ละ
ชินย่อมมีองค์ประกอบหลายอย่าง  เวลาตรวจให้คะแนนตอ้งพยายามดูทุกแง่ทุกมุมเท่าทีจะทาํได ้ 
อย่าเจาะจงพิจารณาเรืองใดเรืองหนึงเพียงเรืองเดียว  เช่น  ดูเฉพาะการเขียนสะกดการันต์  หรือ
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ลายมือ ฯลฯ  ถา้เป็นเช่นนนัจะทาํใหก้ารตรวจขาดความยติุธรรมและเทียงตรง  เพราะปกติการตรวจ
งานเขียนก็มีลกัษณะเป็นอตันยั (subjective)  อยู่แลว้  ถา้ไม่มีหลกัเกณฑ์ในการตรวจคะแนนก็จะ
กระจดักระจาย  และไม่สามารถประเมินผลงานเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ขอ้ทีควรพิจารณาในการตรวจแกง้านเขียนแต่ละเรือง 

1.  เนือเรือง 

 1.1  แนวคิดหรือแนวเรือง 

        1.1.1  แปลก 

        1.1.2  ใหม่ 
        1.1.3  ตรงจุดหมาย 

        1.1.4  ชวนติดตาม 

        1.1.5  ใหค้วามรู้และความคิดดี 

  ฯลฯ   

 1.2  การจดัระเบียบความคิด 
       1.2.1  ไม่คิดออกนอกเรือง  (มีเอกภาพ) 
       1.2.2    ความคิดทุกตอนเกียวขอ้งกนั  (มีสัมพนัธภาพ) 
       1.2.3  รู้จกัเนน้ความคิดทีสาํคญั  (มีสารัตถภาพ) 
       1.2.4  ลาํดบัความคิดไม่สับสน 

       1.2.5  มีความถูกตอ้ง 

       1.2.6  มีความสมบูรณ์ 

       1.2.7  รู้จกัเลือกเฟ้น 

       1.2.8  จดัความคิดเป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง 

  ฯลฯ 

 1.3  การอา้งเหตุผล 

       1.3.1  อา้งเหตุผลไดถู้กตอ้ง 

       1.3.2 เหตุกบัผลสอดคลอ้งกนั 

       1.3.3  ไม่สรุปผดิ 

       1.3.4  ไม่อา้งทีมาผดิ 

       1.3.5  ไม่อา้งเหตุผลทีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 

       1.3.6  ไม่อา้งเหตุผลขา้ง ๆ  คู ๆ 

  ฯลฯ 
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 1.4  การขยายความ 

 1.5  ความแจ่มแจง้ชดัเจน 

2.  การใชภ้าษา 
 2.1  ระดบัของภาษาใชไ้ดถู้กตอ้งตามกาลเทศะและลกัษณะของเรือง 

       2.1.1  ภาษาปาก 

       2.1.2  ภาษากึงแบบแผน 

       2.1.3  ภาษาแบบแผน 

 2.2  คาํ   
       2.2.1  ใชค้าํไดต้รงความหมาย 

       2.2.2  ใชค้าํไดเ้หมาะกบัขอ้ความ 

       2.2.3  ใชค้าํไดก้ระชบัรัดกุม 

       2.2.4  ใชค้าํทีเขา้ใจง่าย 

       2.2.5  รู้จกัหลากคาํ 
       2.2.6  ใชค้าํไดถู้กตอ้งตรงตามความนิยม  และถูกระเบียบแบบแผน 

       2.2.7  ใชค้าํสัน ๆ  เกลียงเกลาสละสลวย 

       2.2.8  หา้มใชค้าํตอ้งหา้มต่าง ๆ 

  ฯลฯ 

 2.3  ประโยค 

       2.3.1  เรียงลาํดบัคาํไดเ้หมาะแก่ตาํแหน่งและหนา้ที 

       2.3.2  ใชค้าํบุพบทและสนัธานไดถู้กตอ้งและเหมาะแก่ขอ้ความ 

       2.3.3  ผกูประโยคกระชบั 

       2.3.4  ผกูประโยคสันกะทดัรัดและแจ่มแจง้ 

       2.3.5  ผกูประโยคไดมี้เอกภาพและสัมพนัธภาพ 

            2.3.6  ผกูประโยคไดส้มดุลและมีนาํหนกั 

       2.3.7  ใชค้าํลกัษณนามไดถู้กตอ้ง 

       2.3.8  ไม่ใชส้าํนวนใหม่ ๆ  หรือแบบประโยคภาษาต่างประเทศ 

       2.3.9  ไม่ใชค้าํฟุ่มเฟือยและคาํตอ้งหา้มต่าง ๆ   

    2.4  การเขียนยอ่หนา้ 
2.4.1  มีความคิดหลกัเป็นประโยคสาํคญั 

2.4.2  มีความคิดสนบัสนุนเป็นประโยคขยาย 
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2.4.3  การลาํดบัความและขยายความดี 

2.4.4  มีเอกภาพในยอ่หนา้เดียวกนั 

2.4.5  มีสัมพนัธภาพในระหวา่งยอ่หนา้ 
2.4.6  รู้จกัใชค้าํและประโยคเนน้ความสาํคญัในยอ่หนา้ 

   ฯลฯ 

2.5  การเวน้วรรคตอน 

      2.5.1  แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง 

      2.5.2  ใชเ้ครืองหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้ง 

      2.5.3  แบ่งคาํไดถู้กตอ้ง 

2.6  การใชส้าํนวนโวหาร   คาํพงัเพยและสุภาษิตต่าง ๆ 

      2.6.1  ใชไ้ดถู้กตอ้งตรงความหมาย 

      2.6.2  ใชไ้ดเ้ขา้กบัเรือง 

      2.6.3  ใชไ้ดเ้หมาะกบักาลเทศะและมีความพอดี 

      2.6.4  ไม่ใชจ้นฟันเฝือ 

 ฯลฯ 

3.  รูปแบบ  ใชพ้ิจารณาเฉพาะการเขียนทีมีแผนแน่นอน  วา่ทาํไดถู้กรูปแบบการเขียนชนิด
นนั ๆ  หรือไม่  ไดแ้ก่ 

 3.1  เรียงความ 

 3.2  บทความ   

  3.3  จดหมาย 

3.4  ยอ่ความ   
  3.5  สุนทรพจน์ 

3.6  บนัทึกการประชุม   
3.7  รายงานทางวชิาการ 
 ฯลฯ 

 4.  กลไกประกอบการเขียนอืน ๆ 

  4.1  สะกดการันต ์

  4.2  ลายมือ 

  4.3  ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 หลกัการใหค้ะแนน 

 ประสิทธิ   กาพยก์ลอน  (2518: 12)  ไดก้ล่าวถึง  หลกัการให้คะแนนการเขียนทีมีแบบแผน
หรือรูปแบบ   ควรแบ่งใหค้ะแนน  ดงันี 

  เนือเรือง   40 % 

  การใชภ้าษา  40 % 

  รูปแบบ   10 % 

  กลไกประกอบการเขียน 10 % 

 คณะกรรมการกลุ่มผลิตวชิาภาษาไทย    (การเขียนสาํหรับครู)    มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช  (2539: 599)  ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารวเิคราะห์เรียงความดงันี 

 1.  รูปแบบเรียงความ  เนืองจากเรียงความเป็นรูปแบบหนึงของงานเขียนประเภทสารคดี
ดงันนั  การทีจะวเิคราะห์รูปแบบของเรียงความ   ผูว้เิคราะห์ควรจะสามารถระบุไดว้า่เรียงความเรือง
นีเป็นเรียงความในเชิงบรรยาย   อธิบาย   พรรณนา   โน้มน้าวใจ  โต้แยง้  เป็นต้น  และควรดู
จุดประสงคใ์นการเสนอความคิดดว้ยวา่   ผูเ้ขียนมุ่งจะใหค้วามรู้  ใหอ้ารมณ์และความรู้สึก  ให้ความ
เขา้ใจ  หรือสร้างความเชือถือ  ดงันีเป็นตน้ 

 2.  ความคิดในเรียงความ   ผูว้ิเคราะห์ตอ้งพิจารณาเรียงความ  ในแง่ทีว่า  ไดส้ะทอ้น
ความคิดทีเป็นตัวของตัวเองว่าเป็นความคิดทีเป็นสิงสร้างสรรค์  เป็นความคิดทีสะท้อน
ประสบการณ์ทีเป็นความจริงเป็นประโยชน์กับผูอ่้าน  มีเหตุผล  เป็นไปได้  และมีความชัดเจน  
ความคิดนนัแทรกดว้ยอารมณ์หรือมีความน่าสนใจดึงดูดใจให้ติดตามอ่าน  เหมาะสมกบัเรือง  ดงันี
เป็นตน้  

3.  กลวิธีหรือเทคนิคในการเรียงความ   ผูว้ิเคราะห์ควรแยกไดว้่าวิธีการทีผูเ้ขียนใช้นนั
เป็นไปตามโครงเรืองทีวางไวห้รือไม่   ผูเ้ขียนใช้กลวิธีใดในการเสนอความคิด  เช่น  การอธิบาย
กระบวนการ  การใหค้าํจาํกดัความ     การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง  การจดักลุ่ม  การบอก
เหตุและผล  เป็นตน้   กลวธีิทีใชน่้าสนใจเหมาะกบัความคิดและสาระของเรืองหรือไม่ 
 4.  ภาษา  เป็นส่วนสาํคญัมากในการเขียนเรียงความ   ผูว้เิคราะห์ควรพิจารณาในดา้นการใช้
คาํ  กลุ่มคาํ    การเขียนประโยค    จงัหวะ   นาํเสียง  ลีลาต่าง ๆ  ในการใชภ้าษาของผูเ้ขียนวา่เป็นตวั
ของตวัเอง  มีความเหมาะสม  น่าอ่าน  น่าติดตามหรือไม่  เป็นตน้ 

 ชาตรี  สําราญ (2544: 164-165)  ไดก้ล่าวถึงการประเมินผลงานการเขียนของนกัเรียนวา่ดู
จากประเด็นต่อไปนีในเรืองการพฒันาการเขียน  ดงันี  การเลือกสรรคาํมาเขียน  คาํทีนาํมาใชเ้ป็นคาํ
ง่าย ๆ  ทีนกัเรียนทุกคนใช้อยูใ่นชีวิตประจาํวนัทุกวนั  เป็นคาํทีอ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ไม่ตอ้งตีความ
เพือสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านแลว้มองเห็นภาพไดช้ดัเจน       นกัเรียนสามารถเลือกสรรคาํทีเร้าใจ  
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ใชภ้าษาทีกระชบัเรียบง่าย     อ่านแลว้เขา้ใจ    มีความชดัเจนในภาษา    กลวิธีการเขียน    กลวิธีใน
การนาํเสนอ  มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลประกอบในการเขียน  เขียนอยา่งมีเป้าหมาย  ส่งงานตรงเวลา  
ความสะอาดเรียบร้อยของผลงาน 

 ถวลัย ์ มาศจรัส (2545: 171-172)  ไดก้ล่าวถึงเกณฑใ์นการตดัสินการเขียน  ไวด้งันี 

 1. ความชดัเจน  ไดแ้ก่  ความชดัเจนของภาษาเขียนทีมีความกระจ่าง  ไม่คลุมเครือ 

 2. ความกระชบัของถอ้ยคาํ  ไดแ้ก่  การใชถ้อ้ยคาํทีตรงกบัความหมาย 

 3. คาํทีมีอาํนาจสามารถสะกดให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัลีลาการเขียนในแต่ละบท    
แต่ละตอนไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 4. มีแนวคิดใหม่ในท่วงทาํนองการเขียนแต่ละครัง  มีการถ่ายทอดความคิดแปลกใหม่ทีมี
คุณค่าอยูเ่สมอ 

 5. มีความงดงามและสละสลวย  คือ  การเลือกใชค้าํ  การใชป้ระโยคทีเป็นเอกภาพเดียวกนั  

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2551: 64-67)  ไดก้าํหนดเกณฑ์การตรวจ
เรียงความดงันี 

  เกณฑใ์นการตรวจเรียงความ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  อาจพิจารณาเรืองต่าง ๆ ดงันี 

 1. องคป์ระกอบ 

   องคป์ระกอบ  หมายถึง  ความถูกตอ้งตามลกัษณะการเขียนเรียงความ  ไดแ้ก่ คาํนาํ  
เนือเรือง  และสรุป  คะแนนเตม็  2  คะแนน  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี 

  คะแนน  0 ไม่มีเนือเรือง 

  คะแนน  1 มีเนือเรือง  แต่ขาดองคป์ระกอบอืน 

  คะแนน  2 มีองคป์ระกอบครบถว้น  คือ  ชือเรือง  คาํนาํ  เนือเรือง  สรุป 

 2. เนือหา 
  เนือหา  หมายถึง  เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด   มีประเด็นน่าสนใจ
และมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งชดัเจน  คะแนนเตม็  4  คะแนน  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี 

  คะแนน  0 เนือหาสาระไม่สัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด 

  คะแนน  1 เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด 

  คะแนน  2 เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด  มีขอ้มูลสนบัสนุน 

  คะแนน  3 เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด  มีประเด็นน่าสนใจ   
มีขอ้มูลสนบัสนุน 

  คะแนน  4 เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด  มีประเด็นน่าสนใจ   
มีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งชดัเจน   
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 3. ความคิดเชิงสร้างสรรค ์

  ความคิดเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง  การนําเสนอน่าสนใจ  สอดแทรกคติข้อคิด  
หรือขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติั    มีแนวคิดทีแปลกใหม่     มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม    คะแนน
เตม็  4  คะแนน    มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี 

  คะแนน  0 ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

คะแนน  1 มีแนวคิดทีแปลกใหม่ 
คะแนน  2 มีแนวคิดทีแปลกใหม่  และมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

คะแนน  3 การนาํเสนอน่าสนใจ  มีแนวคิดทีแปลกใหม่  มีคุณค่าต่อตนเอง 

และสังคม 
คะแนน  4 การนาํเสนอน่าสนใจ   สอดแทรกคติ   ขอ้คิดหรือขอ้เสนอแนะ 

แนวทางปฏิบติั   มีแนวคิดทีแปลกใหม่  มีคุณค่าต่อตนเองและ 

สังคม 

4. การใชภ้าษา   
 การใชภ้าษา      หมายถึง     ใชภ้าษาถูกตอ้งสละสลวย        ใชส้ํานวนโวหารหรือ

คาํประพนัธ์ประกอบเหมาะสม   สือความหมายชดัเจน   และการลาํดบัความไม่วกวน  คะแนนเต็ม  
4  คะแนน   มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

  คะแนน  0 ใชภ้าษาไม่ถูกตอ้ง 

  คะแนน  1 ใชภ้าษาถูกตอ้ง 
  คะแนน  2 ใชภ้าษาถูกตอ้งสละสลวย   สือความหมายชดัเจน 

  คะแนน  3 ใชภ้าษาถูกตอ้งสละสลวย  สือความหมายชดัเจน    
การลาํดบัความไม่วกวน 

คะแนน  4 ใชภ้าษาถูกตอ้งสละสลวย  ใชส้าํนวนโวหาร  หรือคาํประพนัธ์ 

ประกอบเหมาะสม    สือความหมายชดัเจน    การลาํดบัความ 

ไม่วกวน 

 5. อกัขรวธีิ 

  อกัขรวิธี   หมายถึง  สะกดคาํ  ใชอ้กัษรยอ่  ใช้สัญลกัษณ์   เครืองหมายวรรคตอน
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษาไทย  คะแนนเต็ม  4  คะแนน  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี 

  คะแนน  0 สะกดคาํ  ใชอ้กัษรยอ่  ใชส้ัญลกัษณ์  เครืองหมายวรรคตอน 

ผดิเกิน  13  แห่ง 
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    คะแนน  1 สะกดคาํ   ใชอ้กัษรยอ่  ใชส้ัญลกัษณ์  เครืองหมายวรรคตอน 

ผดิ  10-12  แห่ง 
คะแนน  2 สะกดคาํ   ใชอ้กัษรยอ่  ใชส้ัญลกัษณ์  เครืองหมายวรรคตอน 

ผดิ  7-9  แห่ง 
คะแนน  3 สะกดคาํ   ใชอ้กัษรยอ่  ใชส้ัญลกัษณ์  เครืองหมายวรรคตอน 

ผดิ  4-6  แห่ง 
คะแนน  4 สะกดคาํ   ใชอ้กัษรยอ่  ใชส้ัญลกัษณ์  เครืองหมายวรรคตอน 

ผดิ  1-3  แห่ง 
  หมายเหตุ   การนบัคาํผดิ  ถา้ผดิซาํคาํเดียวกนัใหน้บัเป็น  1  แห่ง 

 6. ความสะอาด 

  ความสะอาด  หมายถึง  ลกัษณะโดยทวัไปของชินงานโดยภาพรวม      ตวัอกัษร
อ่านง่าย   สะอาด  และเป็นระเบียบ    คะแนนเตม็  2  คะแนน  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี 

  คะแนน  0 ตวัอกัษรอ่านยากหรือสกปรก 

คะแนน  1 ตวัอกัษรอ่านง่าย   สะอาด  ขาดความเป็นระเบียบ 

คะแนน  2 ตวัอกัษรอ่านง่าย   สะอาด  เป็นระเบียบ 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะครุศาสตร์ (2553: 443) ได้กาํหนดเกณฑ์การประเมิน        
การเขียนเรียงความ  ดงันี 

ตารางที  4  เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ 

องค์ประกอบ 

ทปีระเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ 
1 

ต้องปรับปรุง 
2 

ผ่าน 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 

องคป์ระกอบ
ของเรียงความ 
(คาํนาํ เนือเรือง  
สรุป) 

เรียงความมี
องคป์ระกอบไม่
ครบ  หรือไม่
สามารถจาํแนก
องคป์ระกอบได้
ชดัเจน 

เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น 

เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น และใช้
กลวธีิการเขียนใน
แต่ละ
องคป์ระกอบทีทาํ
ใหเ้กิดความ
น่าสนใจ 

เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น และใช้
กลวธีิการเขียนใน
แต่ละ
องคป์ระกอบ 

ทีทาํใหเ้กิดความ
น่าสนใจอยา่งยงิ 

การเรียบเรียง 

ยอ่หนา้ 
ยอ่หนา้ไม่มี
ประโยคใจความ
สาํคญั และยงัขาด
รายละเอียด
สนบัสนุน 

ทุกยอ่หนา้มี
ประโยคใจความ
สาํคญัแต่ยงัไม่
สามารถขยาย
รายละเอียดหรือ
ยกเหตุผล
สนบัสนุนได้
เพียงพอ 

ทุกยอ่หนา้มี
ประโยคใจความ
สาํคญั และมีการ
ขยายรายละเอียด
ทีสนบัสนุน
ประโยคใจความ 

สาํคญั 

ทุกยอ่หนา้มี
ประโยคใจความ
สาํคญัชดัเจน 
และมีการขยาย
รายละเอียดที
สนบัสนุน 

ประโยคใจความ
สาํคญัอยา่ง
ชดัเจน  และ
สมเหตุสมผล 

สาํนวนภาษา ใชส้าํนวนภาษาที
ไม่เป็นภาษา
มาตรฐาน  เช่น  
ภาษาระดบั
กนัเอง   

ใชส้าํนวน
ภาษาระดบักึง
ทางการ 

ใชส้าํนวนภาษา
มาตรฐาน  เป็น
ภาษาระดบั
ทางการและร้อย
เรียงประโยคได ้

ใชส้าํนวนภาษา
มาตรฐาน  เป็น
ภาษาระดบั
ทางการ  ร้อยเรียง
ประโยคไดอ้ยา่ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 
ตารางที  4  เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ  (ต่อ) 

องค์ประกอบ 

ทปีระเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ 
1 

ต้องปรับปรุง 
2 

ผ่าน 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 

 ภาษาระดบั
สนทนา  การร้อย
เรียงประโยคไม่
ราบรืน 

 อยา่งราบรืน ราบรืน  

เลือกสรรถอ้ยคาํ
มาใชอ้ยา่ง
ไพเราะเหมาะสม 

 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2, 2553 ไดก้าํหนดเกณฑ์การประเมิน
การเขียนเรียงความ  ดงันี 

ตารางที  5  เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ 

คุณภาพ คุณลกัษณะ 
ระดับ  4 -   ตงัชือเรืองไดน่้าสนใจ  สอดคลอ้งกบัภาพและเนือเรือง  เขียนเรืองไดส้อดคลอ้งกบั 

    ภาพ การดาํเนินเรืองไม่สับสนวกวน  ใหข้อ้คิดทีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในเชิง 

    สร้างสรรค ์ ใชส้าํนวนถอ้ยคาํภาษาไดอ้ยา่งสละสลวยกลมกลืนกบัเนือเรือง  สือ 

    ความหมายไดช้ดัเจนตวัหนงัสืออ่านง่าย  เขียนสะกดคาํถูกตอ้ง  และสะอาด   
    เรียบร้อย 

ระดับ  3 -   ตงัชือเรืองไดน่้าสนใจ  สอดคลอ้งกบัภาพและเนือเรือง  เขียนเรืองไดส้อดคลอ้งกบั 

     ภาพ  การดาํเนินเรืองยงัสับสนวกวนเป็นบางตอน  ใหข้อ้คิดทีเป็นประโยชน์ต่อ 

     ผูอ่้านในเชิงสร้างสรรค ์ ใชส้าํนวนถอ้ยคาํภาษาไดอ้ยา่งสละสลวย  สือความหมาย 

    ไดช้ดัเจน   ตวัหนงัสืออ่านง่าย  และเขียนสะกดคาํผดิไม่เกิน  3  คาํ 
ระดับ  2 -   ตงัชือเรืองไดส้อดคลอ้งกบัภาพและเนือเรือง  เขียนเรืองไดส้อดคลอ้งกบัภาพ   

    การดาํเนินเรืองยงัสับสนวกวนเป็นบางตอน ใหข้อ้คิดทีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านบา้ง 

    แต่ยงัไม่ชดัเจน  สาํนวนถอ้ยคาํภาษายงัไม่ค่อยสละสลวย  สือความหมายไม่ชดัเจน  
    ตวัหนงัสืออ่านค่อนขา้งยาก  เขียนสะกดคาํผดิไม่เกิน  6  คาํ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 
ตารางที  5  เกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ  (ต่อ) 
คุณภาพ คุณลกัษณะ 

ระดับ  1 -   ตงัชือเรืองไม่สอดคลอ้งกบัภาพและเนือเรืองหรือสอดคลอ้งเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง 

    เขียนเรืองไดส้อดคลอ้งกบัภาพ  การดาํเนินเรืองสับสนวกวนไม่ต่อเนือง  ไม่แสดง 

    ขอ้คิดทีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน  สาํนวนถอ้ยคาํภาษาไม่ถูกตอ้ง  สือความหมายไม่ 
    ชดัเจน  ตวัหนงัสืออ่านค่อนขา้งยาก  เขียนสะกดคาํผดิเกิน  6  คาํ 

ระดับ  0 -   ไม่เขียนเรือง  หรือเขียนแต่ไม่เป็นเรืองราว  หรือเขียนเป็นตวัหนงัสือ  แต่อ่าน 

     ไม่ออก 

 
 การตรวจให้คะแนนงานเขียนของนกัเรียนนนั      จาํเป็นอยา่งยิงทีครูจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์
การตรวจทีแน่นอน   ครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวดั  ไม่ว่าจะเป็นกลไกภาษา   คาํศพัท ์ ไวยากรณ์  
หรือรูปแบบของงานเขียน  ซึงในแต่ละองค์ประกอบนันต้องมีเกณฑ์การพิจารณาทีครอบคลุม
เทียงตรง  เพือไม่ใหเ้กิดความลาํเอียง  หรือคลาดเคลือนในการให้คะแนน     นอกจากนีในการตรวจ
งานเขียนนันครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับรู้ข้อบกพร่องในงานเขียนของตนเอง  เพือนํา
ขอ้บกพร่องนนัไปปรับปรุงงานเขียนครังต่อไป         เกณฑ์การประเมินและการตรวจให้คะแนน
การเขียนเรียงความของนักวิชาการและผู ้เชียวชาญแต่ละท่านนันมีความแตกต่างกันออกไป           
ซึงการจะนาํมาใชใ้นการตรวจงานเขียนนนั     ผูส้อนจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเลือกหลกัเกณฑ์ให้
เหมาะสมกบัระดบัชนัของนกัเรียน  (แสงระว ี ประจวบวนั, 2553: 35)  
 สรุปได้ว่า  การวดัผลและประเมินผลการเขียนเรียงความ    ควรวดัและประเมินโดยใช้
หลกัเกณฑ์พิจารณาหลาย ๆ ดา้น  ให้ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการประเมินไม่ควรพิจารณาแค่
ดา้นใดดา้นหนึง     เพราะจะทาํให้การตรวจงานขาดความยุติธรรม  ไม่เทียงตรง  และควรใชเ้กณฑ์
การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริง      หรือทีเรียกวา่    “รูบริค”     ซึงกาํหนดองคป์ระกอบ
การประเมินและคาํอธิบายระดบัคุณภาพ  ทีสามารถประเมินระดบัการปฏิบติัของผูเ้รียนได้อย่าง
ชดัเจน  ทาํให้การตรวจงานเขียนเรียงความมีความถูกตอ้ง   ยุติธรรมเทียงตรง    โดยองคป์ระกอบ
การประเมินการเขียนเรียงความในแต่ละองคป์ระกอบนนัจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  จึงจะ
ทาํใหก้ารประเมินผลงานการเขียนเรียงความสาํเร็จลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในการวิจยัครังนี    ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
เรียงความแบบรูบริค     โดยกําหนดองค์ประกอบการประเมินและคําอธิบายระดับคุณภาพ             
แบ่งออกเป็น  4  องคป์ระกอบ   แต่ละองคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย  4  ระดบัคะแนน  ดงันี 
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ตารางที  6  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ     

องคป์ระกอบ 

ทีประเมิน 

ระดบัคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบติั 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 

1.องคป์ระกอบ
ของเรียงความ 
(คาํนาํ  เนือเรือง  
สรุป) 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบไม่
ครบ  หรือไม่
สามารถจาํแนก
องคป์ระกอบได้
ชดัเจน 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น 

-แต่ละ 

องคป์ระกอบไม่
สอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น  
-แต่ละ 

องคป์ระกอบมี
ความสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น  
-แต่ละ
องคป์ระกอบมี
ความสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

-แต่ละ
องคป์ระกอบใช้
กลวธีิการเขียนที
ทาํใหเ้กิดความ
น่าสนใจ 

2.การจดัลาํดบั 

เนือเรือง 
-เนือหาสาระไม่
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด 

 

-เนือหาสาระ
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด  

-การดาํเนินเรือง
สับสนวกวน   
ไม่ต่อเนือง  

-เนือหาสาระ
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด   

-การดาํเนินเรือง
ไม่สับสนวกวน  
 

-เนือหาสาระ
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด   

-การดาํเนินเรือง
ไม่สับสนวกวน 

-ใหข้อ้คิดทีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ผูอ่้าน 

3.การใชส้าํนวน
ภาษา 

-ใชส้าํนวนภาษา
ไม่เหมาะสม  
เช่น ใชภ้าษา 
ระดบัสนทนา  
-สือความหมาย 

ไม่ชดัเจน  

-ใชส้าํนวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม 

-สือความหมาย 

ไม่ชดัเจน   
 

-ใชส้าํนวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม 

-สือความหมาย 

ชดัเจน   

-ใชส้าํนวนภาษา
ถูกตอ้งและสละ 

สลวย กลมกลืน
กบัเนือเรือง  
-สือความหมาย 

ชดัเจน   
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ตารางที  6  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของเกณฑก์ารประเมินการเขียนเรียงความ  (ต่อ)     

องคป์ระกอบ 

ทีประเมิน 

ระดบัคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบติั 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 

 -ร้อยเรียง
ประโยคไม่
ราบรืน 

-ร้อยเรียง
ประโยคไม่
ราบรืน  

-ร้อยเรียง
ประโยคไดอ้ยา่ง
ราบรืน  

-ร้อยเรียง
ประโยคไดอ้ยา่ง
ราบรืน 

4.อกัขรวธีิ -สะกดคาํผดิเกิน 

10 แห่ง   
-สะกดคาํผดิ  
6-10 แห่ง 

-สะกดคาํผดิ  

1-5 แห่ง 
-สะกดคาํได้
ถูกตอ้งทุกคาํ   

ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย  คิดและเขียน
เชิงสร้างสรรค์ : เรียงความ  ย่อความ และสรุปความ  ช่วงชันที 2 - ช่วงชันที 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องคก์ารคา้ของสํานกังานคณะกรรมการ สกสค., 2551), 64-67.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะครุ
ศาสตร์, ชุดฝึกอบรม ภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 443.; สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2,
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล [ซีดีรอม] (ราชบุรี: กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดั
การศึกษา, 2553).  

โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารตดัสินระดบัคุณภาพจากคะแนนการเขียนเรียงความ    
มีรายละเอียดดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัควรปรับปรุง 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัผา่น 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัดี 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.00  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัดีมาก 
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3.  สือสังคมออนไลน์ 
        3.1  ความหมายของสือสังคมออนไลน์     

 พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์  (ม.ป.ป.)  ไดใ้ห้ความหมายของสือสังคมออนไลน์วา่   สือสังคม
ออนไลน์   คือ  สือทีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซึงสามารถ
แบ่งสือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ   ทีใชก้นับ่อย ๆ  คือ  บล็อก (Blogging)  ทวิตเตอร์
และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging)   เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)  

และการแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media Sharing) 

จุลมณี  สุระโยธิน (2554: 95) ไดส้รุปวา่สือสังคมออนไลน์  หมายถึง  สือเทคโนโลยีเวบ็ที
ช่วยให้ผูใ้ช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถสือสารโตต้อบหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดแ้บบ 2 ทาง 
โดยทีผูใ้ช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเนือหา  ทีมุ่งประโยชน์ในด้านการสร้างชุมชน
ออนไลน์  การแลกเปลียนและการแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนั 

เทพยพงษ ์ เศษคึมบง (2554: 78-79)  ไดส้รุปความหมายของสือสังคมออนไลน์วา่ หมายถึง 
เครืองมือของการติดต่อสือสารทางสังคมออนไลน์ทีเป็นช่องทางการสือสารผ่านเว็บไซต์ และ
โปรแกรมประยุกตบ์นสือใด ๆ ทีมีการเชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ซึงผูใ้ชส้ามารถสือสารเนือหา และ
สามารถติดต่อออนไลน์ถึงกนัแบบสองทางไดอ้ยา่งง่ายดาย หรือเป็นเครืองมือทีอยา่งนอ้ยตอ้งอยู ่ 2 

ใน 3 ของเงือนไขดงัต่อไปนี 1) ให้ผูค้นติดต่อสือสารกนั ทาํงานร่วมกนั และสร้างชุมชนออนไลน์ 

2) สามารถจดัส่งขอ้มูลและสารสนเทศ แลกเปลียน นาํไปใชอี้กหรือสร้างและเรียบเรียงใหม่ หรือ
สะดวกในการเผยแพร่และแบ่งปัน 3) ทาํให้ผูค้นเกิดการเรียนรู้และไดรั้บประโยชน์จากความรู้หรือ
การปฏิบติัของกนัและกนั 

ณัฐพล  บวัอุไร (2555: 41)  ให้ความหมายของสือสังคมออนไลน์วา่  สือสังคมออนไลน์ 

หมายถึง สือทีทุกคนบนระบบเครือข่ายสามารถติดต่อสือสารระหวา่งกนั มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

สามารถใช้เป็นสือในการเผยแพร่ผลงานของตนเองสู่สังคมออนไลน์ในกลุ่มคนทีมีความสนใจ
ตรงกนัได ้

สุรศกัดิ  ปาเฮ (2556: 2) กล่าววา่  สือสังคมออนไลน์ เป็นสือประเภทสือใหม่ทีมีพฒันาการ
รุดหนา้กา้วไกลภายใตอิ้ทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุค Web 2.0 และส่งผลกระทบต่อสังคม
มนุษยใ์นทุกดา้น 

Kaplan  and  Haenlein (2010) ไดก้ล่าววา่สือสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มของรูปแบบการใช้
ต่าง ๆ ทีอยู่บนอินเทอร์เน็ตซึงสามารถสร้างขึนบนฐานของเทคโนโลยีและความนึกคิดของ Web 

2.0  และยอมใหมี้การแลกเปลียน  สร้างรูปแบบต่าง ๆ จากผูใ้ชน้นัเอง 
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Joosten (2012: 6)ได้กล่าวว่าสือสังคมออนไลน์  เป็นสือทีทุก ๆ คน หรือแต่ละบุคคล
สามารถทีจะแลกเปลียนประสบการณ์ไดใ้นทุกสิงทุกอย่าง ทุกสถานทีและทุกเวลาทีจะสามารถ
สือสารถึงกนัได ้ (Everybody and anybody can share anything anywhere anytime) 

สรุปความหมายของสือสังคมออนไลน์ไดว้า่      หมายถึง       สือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที
ผูส่้งสารมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บสาร  ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยทุกคนสามารถสร้างขอ้มูล  
เผยแพร่ผลงาน  แบ่งปันขอ้มูลและแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่งกนัไดทุ้กสถานที   ทุกเวลา 
        3.2  ประเภทของสือสังคมออนไลน์ 

ในปัจจุบนัสือสังคมออนไลน์มีการพฒันาและเปลียนแปลงไปตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเพือตอบสนองการใช้งานทีง่ายและสะดวกยิงขึน     ซึงอาจแบ่งได้ตามชนิดของ
เครืองมือหรือลกัษณะการใชง้านดงันี   (Brogan, 2010; Jue et al., 2010; Safko and Brake, 2009,  

อา้งถึงใน พรพจน์  เวยีงสุรินทร์, 2554: 17-20) 
1. ประเภททีมีการตีพิมพท์างอิเล็กทรอนิกส์ (Publish)  ไดแ้ก่ 

    บล็อก (Blog) เป็นสิงพิมพ์ส่วนบุคคลทีสร้างขึนมาเพือให้ทุกคนได้เขา้มาดู  และเชิญ
ชวนให้ผูอื้นไดแ้สดงความคิดเห็น  โดยทีผูเ้ขียนอาจมีการตงัหัวขอ้ทีน่าสนใจเป็นพิเศษ  หรืออาจ
เป็นหวัขอ้ทีตอ้งการให้คนอืนไดเ้ขา้มาเรียนรู้  อยา่งเช่น  งานอดิเรก  กีฬา  ชีวิตครอบครัว  เป็นตน้  
ผูอ่้านเองก็สามารถเขา้มาให้คะแนนในหัวขอ้นนั ๆ  หรืออาจจะเขา้มาขยายความเพิมเติมในความ
คิดเห็นของผูส้ร้างบล็อกหรืออาจเขา้มาชืนชมหรือวพิากษว์จิารณ์ก็ได ้

    วิกิ (Wiki) เป็นเว็บไซต์ทีให้คนเขา้มาร่วมมือกนัในการสร้างงานหรือโครงการใด ๆ  
โดยการเพิมเติมหรือปรับแต่งเนือหาของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย  โดยทวัไปจะนาํวิกิไปใชว้างแผน
งาน  การระดมสมองในทีมงาน  การวิจยัหรือสร้างความคิดต่าง ๆ  นอกจากนนั  เครืองมือทีอยูใ่น
ลกัษณะเดียวกนักบัวิกิ  และเป็นทีรู้จกักนัโดยทวัไป  ก็คือ  วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นเวบ็ไซตที์คน
ทวัโลกสามารถเขา้ไปรวบรวม และพฒันาเนือหาทางการศึกษาทีเป็นประโยชน์ในพืนทีสาธารณะ
ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ  และสามารถกระจายขอ้มูลเหล่านนัไดท้วัโลกอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บอร์ดแสดงความคิดเห็น (Discussion  Forum) เป็นพืนทีทีคาํถามต่าง ๆ จะไดรั้บการติด
ประกาศไวบ้นเว็บไซต์หรือชุมชนออนไลน์  เฉพาะเจาะจง  ทงันีก็เพือให้มีการตอบ  และแสดง
ความคิดเห็นในคาํถามหรือขอ้สงสัยเหล่านนั 

2. ประเภทเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็น
เว็บไซต์ทีอนุญาตให้คนทัวไปสามารถเข้ามาแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลส่วนตัวและ           
การค้นหาคนอืน ๆ  เพือวตัถุประสงค์ทีจะให้ข้อมูล  รับข้อมูล  หรือการรวมตัวกันเพือสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีเป็นประโยชน์  ตวัอยา่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

    Facebook  เป็นพืนทีทีจดัให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อเพือน  ครอบครัว  เพือนร่วมงานและคน
ทีรู้จกัผา่นกลุ่มเครือข่ายทีหลากหลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  Facebook  สนบัสนุนให้มีการสือสารภายใน
เครือข่ายทีมีความหลากหลายผ่านพืนทีทีใช้ร่วมกนั  ซึงสามารถปรับเปลียนไดต้ามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

    LinkedIn   เป็นเวบ็ไซต์เครือข่ายชุมชนมืออาชีพ  (Professional Social Networking Site) 
ทีรวบรวมของคนวยัทํางานไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็สามารถพบปะกัน  เพือแลกเปลียน
ประสบการณ์  ความคิดเห็น  และขอ้มูลต่าง ๆ  แมก้ระทงัการเสนองานใหม่   

3. ประเภทเว็บไซต์แบ่งปันรูปภาพ (Photo) เป็นเว็บไซต์ทีช่วยให้สามารถจดัประเภท 
จดัการและแบ่งปันรูปภาพกบัเพือนร่วมงาน  หรือลูกคา้ในเครือข่ายไดผ้่านการอพัโหลดรูปภาพ  
ตกแต่ง  แก้ไขตามวตัถุประสงค์การใช้งาน  ในบางกรณีมีการใช้เพือวตัถุประสงค์ทีไม่ได้เป็น
ทางการในการแบ่งปันประสบการณ์ผ่านรูปภาพให้กับสมาชิกในชุมชน  ซึงข้อดีของเว็บไซต์
รูปภาพนีช่วยทาํให้ขอ้ความหรือเนือหาโดยทวัไปมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึน  ตวัอย่าง
เวบ็ไซตแ์บ่งปันรูปภาพทีไดรั้บความนิยม  เช่น  Flickr , Photobucket , Picasa , Slide  เป็นตน้ 

4. ประเภทเว็บไซต์ไฟล์เสียง (Audio) เป็นเวบ็ไซต์ทีเอือให้คนทวัไปสามารถอพัโหลด  
ดาวน์โหลด  และแบ่งปันไฟล์เสียงให้กนัและกนัไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นการสือสารแบ่งปัน
ขอ้มูล  การศึกษาและความบนัเทิง  ตวัอยา่งเช่น  

    Podcast  เป็นรูปแบบหนึงของการบนัทึกเสียงบนเวบ็ไซตที์เราสามารถดาวน์โหลดมาฟัง
ไดจ้ากเครืองคอมพิวเตอร์หรือเครืองเล่น MP3    Podcast  เป็นไฟล์เสียงทีสามารถบนัทึกและใส่
ขอ้มูลผา่นลงไปในอินเทอร์เน็ตได ้

    iTunes  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สือดิจิตอลทีสามารถเขา้กนัไดดี้ทงัระบบการทาํงาน
ของ  Windows  และ Macintosh  ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง  จดัการและเล่นไฟล์วีดิโอและไฟล์เพลงได ้ 
นอกจากนัน  iTunes  ยงัเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีสามารถสังซือเพลง  อลับมั  ภาพยนตร์  
Podcast  และสือดิจิตอลอืนผา่น  iTunes  Store ไดเ้ช่นกนั 

5. ประเภทเวบ็ไซต์วีดิโอ (Video)  เป็นการแพร่ภาพและกระจายเสียงผา่นเครือข่ายสังคม
บนอินเทอร์เน็ต    ซึงผูใ้ชส้ามารถอพัโหลดวีดิโอเพือแบ่งปันและโปรโมตวีดิโอได ้  เวบ็ไซตที์เป็น
ทีนิยม  เช่น 

    YouTube  เป็นเวบ็ไซตแ์บ่งปันวีดิโอออนไลน์ทียอมให้ผูใ้ชอ้พัโหลดและแบ่งปันคลิป
วดิีโอบนอินเทอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซต ์  โทรศพัทมื์อถือ  บล็อกและอีเมล 

6. ประเภท Microblogging  เป็นเวบ็ทีใหบ้ริการแก่บุคคลทวัไปสําหรับให้ผูใ้ชบ้ริการไดใ้ส่
ขอ้ความสัน ๆ  (ประมาณ 140 ตวัอกัษร)  เพือบอกสถานะของตวัเองวา่กาํลงัทาํอะไรอยู ่หรือบอก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 
ข่าวสารต่าง ๆ  ทีตนเองต้องการบอกให้เพือนหรือคนติดตามได้รับรู้ผ่านช่องทางนี  ตวัอย่าง
เวบ็ไซตที์ไดรั้บความนิยม เช่น 

    Twitter  เป็นสือสังคมออนไลน์ทีสร้างขึนมาเพือทาํให้การสือสารดียิงขึน  Twitter เป็น
การให้บริการไม่ว่าจะเป็นเพือน ครอบครัว  ผูร่้วมงาน ในการสือสารและเชือมการติดต่อระหว่าง
กนั  โดยทีผูใ้ชส้ามารถแลกเปลียนกิจกรรมทีทาํอยูห่รือแสดงความคิดเห็นส่วนตวักบัเพือน  และคน
แปลกหนา้ไดเ้ช่นกนั 

7. ประเภทการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต  (Livecasting) เป็นหมวดหมู่หนึงของสือ
สังคมออนไลน์ทีให้ผูใ้ช้สามารถถ่ายทอดสดผ่านวีดิโอ    และสัญญาณเสียงไปพร้อม ๆ กนั  ใน
เครือข่ายของผูใ้ช้    นอกจากนันยงัรวมถึงการใช้สัญญาณวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต  ในแง่ธุรกิจมี      
การปรับใชก้ารถ่ายทอดสดผา่นอินเทอร์เน็ตหลายวตัถุประสงคด์ว้ยกนั เช่น  การสือสาร การร่วมมือ
และแบ่งปันขอ้มูล  ความบนัเทิงและการศึกษา  ตวัอยา่งเช่น 

    Web Conferencing  คือ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยสามารถ
ประชุมแบบเห็นภาพ  ฟังเสียง  และรับ ส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน  ด้วยการใช้ช่องสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       เหมาะสําหรับการประชุมทางไกล       การเรียนการสอน
การฝึกอบรม   และกิจกรรมการสนทนาต่าง ๆ  เป็นตน้ 

8. ประเภทโลกเสมือนจริง (Virtual Worlds)  เป็นสภาพแวดลอ้มทีถูกสร้างขึนบนเวบ็ไซต ์ 
ทีเอือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งพนกังาน  ลูกคา้และผูซื้อเสมือนจริง  ในปัจจุบนัมีตวัอยา่ง
ให้เห็นกนัหลายรูปแบบ  เช่น  เกมออนไลน์  การสร้างธุรกิจจาํลอง  การซือขายพบปะผูค้นและ
ท่องเทียวแบบเสมือนจริง  เป็นตน้ 

นอกจากนียงัมีเครืองมือทีช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีตอ้งการไดอ้ยา่งง่ายดาย  ในทีนีคือ 

Tagging   คือ  การติดป้ายชือให้บทความหรือสิงทีเราสนใจแต่ละเรืองเพิมเติมจาก
หมวดหมู่หลกั  ทาํให้สามารถเรียกดูบทความทีมีป้ายชือเหมือนกนัได ้ เพือความสะดวกในการหา
บทความหรือเรืองราวทีเกียวขอ้งกนัไดง่้ายขึน 

RSS  ย่อมาจาก  Really Simple Syndication  ซึงหมายถึง การบริการทีอยู่บนระบบ
อินเทอร์เน็ต  เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชไ้ดส่้งข่าวหรือขอ้มูลใหม่ ๆ  ให้ถึงเครืองตลอดเวลา
ทีมีการใส่ขอ้มูล  ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาเปิดเวบ็ไซตเ์ขา้มาคน้หา 

 ในขณะที Liana (2012,  อา้งถึงใน ฐิติภา  สัมพนัธ์พร, 2556: 17-18)   ไดอ้ธิบายและแบ่ง
ประเภทสือสังคมออนไลน์วา่  มีสือสังคมออนไลน์หลากหลายทีเปิดให้ผูใ้ชง้านสร้างเนือหาขึนมา
ไดเ้อง  ซึงเรียกโดยรวมวา่ เนือหาทีผูใ้ชส้ร้างเอง (User Generated Content: UGC)  นอกจากนีสือ
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สังคมออนไลน์ยงัเปิดให้สมาชิกในชุมชนได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดว้ย  
กล่าวโดยสรุปรูปแบบของสือสังคมออนไลน์มีดงันี 

1. เว็บไซต์สําหรับแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร  หมายถึง เว็บไซต์ทีเปิดให้สมาชิกส่งข่าว
ประจาํวนั  บทความ  ขอ้เขียนในบล็อก  วดิีโอ  และรูปถ่ายเขา้ไปในชุมชน  จากนนัชุมชนก็สามารถ
ลงคะแนนบวกหรือลบใหก้บัสิงเหล่านนั  และสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นต่อทา้ยไดด้ว้ย 

2. เวบ็ไซตแ์บบเครือข่ายสังคม  มายสเปซ  คือ ผูจุ้ดชนวนความนิยมของเครือข่ายสังคมแต่
เฟซบุค๊ ไดรั้บความนิยมมากกวา่  ช่วงสินปี  2554  มีผูเ้ขา้ไปใชบ้ริการเฟซบุ๊คมากถึง  120  ลา้นคน
ต่อเดือน  ซึงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดย Compete.com  โดยทีแต่ละเวบ็ไซตต่์างมีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการที
แตกต่างกนัอยา่งสินเชิง  เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมเปิดให้สมาชิกในชุมชนสามารถอพัโหลดรูปภาพ
และวีดิโอ  แท็กชือเพือนฝูง  เขียนขอ้ความลงบนวอลล์ของผูอื้น  สร้างกลุ่ม  เพิมคนรัก  เชิญเพือน
ไปร่วมกิจกรรม  ติดประกาศ  เป็นตน้ 

3. เว็บไซต์สําหรับทาํกิจกรรมร่วมกนั  กิจกรรมสามารถเกิดขึนได้ทงัโลกจริงและโลก
เสมือน  สมาชิกของชุมชนทีเป็นผูจ้ดักิจกรรมมีทางเลือกหลากหลายในการโฆษณาและติดต่อกบั
สมาชิกทีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เพือสร้างความสัมพนัธ์ขึนในชุมชนสังคมประเภทนี 

4. บล็อก (Blog) เป็นสือทีเผยแพร่เนือหาในรูปแบบหนึงทีผูใ้ชส้ร้างขึนมาเองและมีความ
เก่าแก่ทีสุด  ช่วยให้ผูเ้ขียนไดเ้ปิดเผยตวัตนสู่อินเทอร์เน็ต  เป็นการนาํเสนอความคิด  ความสนใจ  
ความเห็น  การสร้างสรรค ์ รูปภาพ  วดิีทศัน์  และสิงอืน ๆ  ทีอยากนาํเสนอ 

5. ไมโครบล็อก (Microblog) คือ  บล็อกขนาดยอ่ม ๆ ทีประกอบดว้ยขอ้ความสัน ๆ  (มกัมี
ความยาวไม่เกิน  140  ตวัอกัษร)  ส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านโทรศพัทส์มาร์ทโฟน  หรือคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค  ขอ้ความดงักล่าวอาจเป็นได้ทงัความคิดเห็น  หรือการบอกเล่าสิงทีทาํอยู่  และทีใช้กนั
แพร่หลายและไดรั้บความนิยมสูงสุด  คือ  ทวติเตอร์ 

6. วิกิ (Wiki)  เหมาะสําหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  เป็นรูปแบบสือทีใชใ้น
การยกระดบับริษทัขึนสู่การเป็นผูเ้ชียวชาญ  และสามารถสร้างกระแสความสนใจให้กบัแบรนด์
สินคา้  หรือบริการได ้ แต่การดูแลวกิิก็มีหลายขนัตอน  ตงัแต่การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ไปจนถึงการควบคุมการป้อนขอ้มูลซาํ  และการกระตุน้ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมอยูเ่สมอ 

7. เว็บบอร์ด (Webboard)  มีมาตงัแต่ยุคเริมตน้ของอินเทอร์เน็ต   คือ  พืนทีแห่งแรกที
รวมกลุ่มคนทีมีความคิดคลา้ย ๆ กนั  มาพูดคุยแลกเปลียนขอ้มูลและประสบการณ์ในเรืองทีสนใจ 

พิชิต  วจิิตรบุญยรักษ ์ (ม.ป.ป.)  ไดแ้บ่งสือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี 

1. บล็อก (Blogging)  บล็อกมาจาก Web + Log แลว้ยอ่เหลือ Blog คือ ประเภท ของระบบ
การจดัการเนือหา ทีอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้ขียน บล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง 
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โดยบทความทีโพสตล์งบล็อก   เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียนบล็อก    ซึงจุดเด่น
ของบล็อก   คือ   การสือสารถึงกนัอยา่งเป็นกนัเอง ระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านบล็อก    ผา่นการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) ซึง Blogger (http://www.blogger.com) และWordPress (http://wordpress. 

com)  เป็นสองเวบ็ไซตที์ผูค้นนิยมเขา้ไปสร้างบล็อกของตนเอง 

2. ทวติเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก คือ รูปแบบหนึง
ของบล็อกทีมีการจาํกดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละครัง     ซึงทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกทีจาํกดั
การโพสตแ์ต่ละครังพิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร  ในปัจจุบนัทวิตเตอร์เป็นทีนิยมใชง้านของผูค้น 

เพราะใชง้านง่าย และใชเ้วลาไม่มากนกั     รวมทงัเป็นทีนิยมขององคก์รต่างๆ   ทีใชท้วิตเตอร์ใน
การแจง้กิจกรรมต่างๆ และความเคลือนไหวของธุรกิจ เพือไม่ให้ขาดการติดต่อกบัสังคม ซึงหาก
ตอ้งการมีเลขทีบญัชี (Account)  สําหรับทวิตเตอร์   สามารถเขา้ไปสมคัรไดที้เวบ็ไซตข์อง Twitter 

(http://twitter.com)  

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เวบ็ไซตที์ 

ผูค้นสามารถติดต่อสือสารกบัเพือนทงัทีรู้จกัมาก่อน หรือรู้จกัภายหลงัทางออนไลน์ ซึงเวบ็ไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง มีคุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัทีมี
เหมือนกนั คือ โปรไฟล์ (Profiles - เพือแสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของบญัชี) การเชือมต่อ 

(Connecting - เพือสร้างเพือนกบัคนทีรู้จกัและไม่รู้จกัทางออนไลน์) และการส่งขอ้ความ 

(Messaging - อาจเป็นขอ้ความส่วนตวั หรือขอ้ความสาธารณะ) เป็นตน้ โดยมี Facebook 

(http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทีได้รับความนิยมสูงสุดใน
ปัจจุบนั  

4. การแบ่งปันสือทางออนไลน์ (Media Sharing) เวบ็ไซต์ทีเกียวกบัการแบ่งปันสือทาง
ออนไลน์  เป็นเวบ็ไซตที์ใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํการอพัโหลด (Upload) ไฟล์สือผสม (Multimedia) ขึนสู่
เวบ็ไซต ์เพือแบ่งปันขอ้มูลแก่ผูใ้ชท้วัไป ซึงในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมาก เพราะดว้ยความทีเป็น
สือผสมเอง  ไม่วา่จะเป็นรูป สไลด ์หรือวดิีโอ รวมทงัการใชง้านง่ายขึนของกลอ้งดิจิตอล และกลอ้ง
วีดิโอ ซึงเป็นเครืองมือทีนาํมาสู่การไดไ้ฟล์สือผสมแบบต่าง ๆ ออกมา เวบ็ไซตป์ระเภทนีทีไดรั้บ
ความนิยม คือ YouTube (http://www.youtube.com - สําหรับแบ่งปันไฟล์ วีดิโอ) flickr 

(http://www.flickr.com - สําหรับแบ่งปันไฟล์รูป) และ slideshare (http://www.slideshare.net - 

สาํหรับแบ่งปันไฟลพ์รีเซนเตชนั)  
        3.3  ข้อดีของสือสังคมออนไลน์ 

1. สามารถแลกเปลียนขอ้มูลความรู้ในสิงทีสนใจร่วมกนัได ้

2. เป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดยอ่มเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น 
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แลกเปลียนความรู้ หรือตงัคาํถามในเรืองต่าง ๆ  เพือใหบุ้คคลอืนทีสนใจหรือมีคาํตอบไดช่้วยกนั
ตอบ 

3. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อสือสารกบัคนอืน สะดวกและรวดเร็ว 

4. เป็นสือในการนาํเสนอผลงานของตวัเอง เช่น  งานเขียน รูปภาพ วดิีโอต่าง ๆ เพือใหผู้อื้น 

ไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น 

5. ใชเ้ป็นสือในการโฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้สาํหรับบริษทัและองคก์ร
ต่าง ๆ   ช่วยสร้างความเชือมนัใหลู้กคา้ 

6. ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ ๆ ขึน 

       3.4  ข้อเสียของสือสังคมออนไลน์ 

. เวบ็ไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป หากผูใ้ช้บริการไม่
ระมดัระวงัในการกรอกขอ้มูล อาจถูกผูไ้ม่หวงัดีนาํมาใชใ้นทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ได ้

. สือสังคมออนไลน์เป็นสังคมออนไลน์ทีกวา้ง   หากผูใ้ช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาด
วจิารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผา่นอินเทอร์เน็ต หรือการนดัเจอกนัเพือจุดประสงคร้์าย ตามทีเป็น
ข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพ ์

. เนืองจาก  Social Network Service  เป็นสือในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่าง ๆ  ของเรา
ให้บุคคลอืนไดช้มและแสดงความคิดเห็น อาจเป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ  ขโมยผลงาน
หรือถูกแอบอา้งได ้

        3.5  สือสังคมออนไลน์ทนํีามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 สือสังคมออนไลน์ทีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชง้านและสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ไดมี้ดงันี    
 1. Weblog 

กิดานนัท ์ มลิทอง  (2548: 250)   ไดใ้ห้ความหมายของเวบ็บล็อกวา่  เวบ็บล็อก (weblog , 
web log) หรือเรียกสัน ๆ วา่  “บล็อก”  (blog)  เป็นสิงพิมพอ์อนไลน์จากหลายผูเ้ขียนและมีเนือหา
สาระหลายประเภท        โดยอาจมีการเสนอและแนะนาํแนวคิดทีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ      รวมทงั
การเชือมโยงไปยงัเวบ็บล็อกอืน ๆ ดว้ย  การใชเ้วบ็บล็อกในการเรียนการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและมีความคิดสร้างสรรค์ทงัในการนาํเสนอนวตักรรมและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน    
เวบ็บล็อกทีมีหวัขอ้เฉพาะเรืองจะช่วยใหผู้เ้รียนทวัโลกสามารถแลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งกนั
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  หรือเพียงการอ่านเรืองจากเวบ็บล็อกจะสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความคิดที
กวา้งไกลได ้
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การใช้บลอ็กของผู้สอน 

ผูส้อนสามารถใช้บล็อกในการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ได้ตามประเด็น
ดงัต่อไปนี 

     1. การฝึกปฏิบติัทางวชิาการเกียวกบัวชิาทีสอน  เนืองจากบล็อกแต่ละแห่งจะนาํเสนอ 

ขอ้มูลความรู้เฉพาะดา้น    ดงันนั   ผูส้อนอาจใชเ้นือหาของบล็อกสําหรับการฝึกปฏิบติัเกียวกบัวิชา
ทีสอน  เช่น  แบบฝึกหดั  แบบฝึกปฏิบติัการต่าง ๆ 

     2. การสร้างเครือข่ายเพือแบ่งปันความรู้ การทาํบล็อกเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ออนไลน์  ทีผูเ้รียนและผูส้อนสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการเขียนและเผยแพร่ความรู้วิชาการ  
ประสบการณ์  ความคิดเห็น  เมือผลงานเขียนเหล่านีปรากฏในบล็อกแลว้  เป็นการเชือเชิญผูอ่้านให้
อ่านและสะทอ้นความเห็นต่อผลงานเขียนเหล่านี    (Kennedy, 2007: 11,  อา้งถึงใน 

ทรงศรี  สรณสถาพร และ ธนายสุ  ธนธิติ, 2550: 59) 
     3. การใชบ้ล็อกเสริมการเรียนการสอนในชนัเรียน         ผูส้อนสามารถใช้บล็อกเสริม

การเรียนการสอนในชนัเรียน  ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

  3.1 การนาํคาํสังขอ้ปฏิบติัหรือคาํอธิบายเพิมเติมจากการเรียนในชันเรียนของ
ผูส้อนมาแสดงในบล็อก 

  3.2  การนาํผลงานการเขียนหรือการแปลของผูเ้รียนมาไวใ้นบล็อก (Boud, 2001: 

9,  อา้งถึงใน ทรงศรี  สรณสถาพร และ ธนายสุ  ธนธิติ, 2550: 59) 
  3.3  การนาํความรู้  วชิาการ และประสบการณ์ของบุคคลทีประสบความสําเร็จและ
เกียวขอ้งกับวิชาทีสอน  มารวมไวใ้นบล็อกของผูส้อนแล้วมอบหมายให้ผูเ้รียนติดตาม  ศึกษา  
วิเคราะห์วิจารณ์  หัวข้อต่าง  ๆ  จากบล็อกของผู ้สอน      ผู ้เ รียนจะเรียนรู้ทังจากเพือนและ
ประสบการณ์ของบุคคลอืน    (Cooper and Boddington, 2007: 62,  อา้งถึงใน ทรงศรี  สรณสถาพร 
และ ธนายสุ  ธนธิติ, 2550: 59)  

     4.  การใชบ้ล็อกในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัรายวิชาทีสอน  ผูส้อนหลายท่านใช้
บล็อกเพือชีแจงรายละเอียดของหลกัสูตร  รายวิชา  รายชือหนงัสือ  เอกสาร  ขอ้มูล  แหล่งขอ้มูลที
ตอ้งอ่าน  หรือศึกษาในรายวชิานนั ๆ  แหล่งขอ้มูลทีผูเ้รียนตอ้งอ่านล่วงหนา้ก่อนเขา้ชนัเรียน  ชีแจง
รายละเอียดการบา้นหรือรายงาน  รวมทงัประกาศยกเลิกชวัโมงหรือกาํหนดการสอนเสริม 

     5.  การใชบ้ล็อกเชือมโยงขอ้มูลเพือประกอบคาํอธิบายหวัขอ้เรืองทีเรียนในชนัเรียน  
ผูส้อนอาจทาํให้บทเรียนหรือเนือหาทีใช้ในชันเรียนมีรายละเอียดหรือคุณค่าเพิมขึน  โดยการทาํ
บทเรียนหรือเนือหาใหอ้ยูใ่นรูปแบบของบล็อก  แลว้ทาํการเชือมโยง (Link) คาํ วลี หรือขอ้ความใน
บทเรียนหรือเนือหาไปยงัเว็บไซต์ทีเกียวข้อง (Hypertext)  นันคือ  ผูส้อนสามารถนําขอ้มูลจาก
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แหล่งต่าง ๆ มาประกอบคาํอธิบายของผูส้อน  เมือผูเ้รียนอ่านและสนใจหวัขอ้ทีไดรั้บการเชือมโยง
ไวแ้ลว้  ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ต่อโดยการคลิกบริเวณนนั เพือเรียกขอ้มูลมาศึกษาเพิม 

      6.  การใช้บล็อกในการจดัการความรู้  เนืองจากรูปแบบของบล็อกเอือในการจดัการ
ความรู้ทงัความรู้  วชิาการ  ประสบการณ์  และความคิดเห็นทีแสดงในบล็อก 

การใช้บลอ็กของผู้เรียน 

ผูเ้รียนสามารถใชบ้ล็อกในการเรียนและการจดัการเรียนรู้ไดต้ามประเด็นดงัต่อไปนี 

     1.  การใชบ้ล็อกในการสะทอ้นความคิดเห็น  ผูเ้รียนสามารถใชบ้ล็อกแสดงความคิดเห็น
ในเรืองทีไดรั้บประสบการณ์หรือเรียนมา  หรือเขียนบนัทึกเรืองทีตนประทบัใจและตอ้งการจดจาํ 
(Reflective  or  Writing  Journals)  กระบวนการนีช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

     2.  การใช้บล็อกเพือแบ่งปันสิงทีเรียนมากบัเพือน  ผูเ้รียนสามารถใช้บล็อกในการ
ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจของตนเองจากการทีได้เรียนมาในชันเรียน  หรือจากทีได้ไปศึกษา
คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยการเขียน  เรียบเรียง  สรุปและเชือมโยง (Link)  เนือหา
หรือขอ้มูลเรืองเหล่านนั  แลว้นาํไปไวใ้นบล็อกของวชิาทีไดเ้รียนในชนัเรียนเพือให้เพือน ๆ  เขา้ไป
อ่าน 

     3.  การใชบ้ล็อกส่งหรือทบทวนงานทีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน  ผูเ้รียนสามารถส่ง
หรือทบทวนงานทีได้รับมอบหมายจากผูส้อนได้โดยง่าย  เนืองจากบล็อกง่ายต่อการใช้สําหรับ
บนัทึกขอ้มูลและง่ายต่อการแกไ้ขขอ้มูล 

     4. การใช้บล็อกระดมความคิดในการทาํงานกลุ่ม  เนืองจากบล็อกมีคุณสมบัติ
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive)  ทาํให้ใช้บล็อกเป็นเครืองมือในการทาํงานกลุ่มได ้ ผูเ้รียนซึงเป็นผูอ่้าน
และผูใ้ช้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบล็อกได้เหมือนนังรวมกลุ่มกับเพือน ๆ  แล้วระดมความ
คิดเห็นกนัหรืออาจเป็นการทาํงานกลุ่มแบบเสนอความคิดเห็นไวใ้นบล็อก และให้สมาชิกในกลุ่ม
มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามเวลาทีสะดวก  แต่อยู่ภายในระยะเวลาทีกาํหนด   (Cooper and 

Boddington, 2007: 62,  อา้งถึงใน ทรงศรี  สรณสถาพร และ ธนายสุ  ธนธิติ, 2550: 60) 
     5.  การใชบ้ล็อกทาํแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolios)  ผูเ้รียนสามารถใช้

บล็อกทาํแฟ้มสะสมผลงานได ้ (Kennedy, 2007: 12,  อา้งถึงใน ทรงศรี  สรณสถาพร และ ธนายุส  
ธนธิติ, 2550: 60)  กล่าววา่  บล็อกเป็นเครืองมือและเป็นสือทีดีในการเก็บรวบรวม  แกไ้ข  ประเมิน
แฟ้มสะสมผลงานเนืองจากการทาํบล็อกสําหรับเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ  ของผูเ้รียนเป็นกระบวนการ
ทีง่ายและมีประสิทธิภาพทาํใหผู้เ้รียนสามารถเผยแพร่ผลงานไดท้นัที 
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     6.  การใช้บล็อกในการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ    ในทาํนองเดียวกนักบัผูส้อน  
ผูเ้รียนสามารถใชบ้ล็อกในการจดัการความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   โดยการจดัทาํหวัขอ้ยอ่ยของบล็อกเพือ
จดัแบ่งหมวดหมู่  ความรู้  ประสบการณ์ตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ 

2. Facebook 

Facebook    เป็นเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์         สําหรับการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร  
มีบทบาทสําคญัในการติดต่อสือสารและกระจายขอ้มูลข่าวสาร    สามารถส่งขอ้ความแลกเปลียน
ความสนใจหรือข่าวสารซึงกนัและกนัได ้   ลกัษณะการทาํงานของ  Facebook  คือ  เมือลงทะเบียน
เป็นสมาชิกเวบ็ไซตเ์รียบร้อยแลว้  มีเพือนส่งลิงคเ์ขา้มาขอเป็นเพือนและถา้ตอบรับจะมีการแบ่งปัน
ขอ้มูลประสบการณ์ของแต่ละคน   อพัเดตรูปภาพ  พูดคุย  ติดต่อ  หรือแมแ้ต่เขา้ไปดูเรืองราวของ
คนอืน ๆ  รวมถึงมีการตงัค่าความเป็นส่วนตวัทีจะให้ใครเห็นหรือไม่เห็นขอ้มูลบางอยา่งของเราได ้ 
และยงัสามารถตงักลุ่มแลว้ใหเ้พือน ๆ เขา้ร่วมพูดคุย  ซึงจะเห็นไดเ้ฉพาะกลุ่มเท่านนั       
(ฐิติภา  สัมพนัธ์พร, 2556: 19) 

Facebook  ประกอบดว้ย  3  ส่วนหลกั ๆ ดงันี (ชาติชาย  วิเรขรัตน์, 2552: 28-50,  อา้งถึงใน 
จุลมณี  สุระโยธิน, 2554: 105) 

     1. ส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคล (Profile) ซึงเป็นหน้าหลกัทีบ่งบอกความเป็นตวัตนของ
ผูใ้ช้แต่ละคน  ได้แก่  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้ความ  เพือน กลุ่ม  และระบบการจดัการความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูล 

     2. ส่วนของการใช้งาน (Applications)  ไดแ้ก่  รูปภาพ  วีดิโอ  โปรแกรมโน้ต (Notes)  
โปรแกรมกลุ่ม (Groups) โปรแกรมเหตุการณ์ (Events) โปรแกรมโพสตร์ายการ (Posted Items) ใน 
Profile    โปรแกรมตลาดสินคา้ (Market Place)  หรือโปรแกรมของขวญั (Gifts) 

     3. ส่วนของลกัษณะเฉพาะ (Features)  ในส่วนนีจะเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้
ในดา้นต่าง ๆ  เช่น  การใชง้านภาพ  การแบ่งปันขอ้มูล  การแสดงข่าว (News  Feed)  การใชง้าน
ผา่นมือถือหรือการแสดงรายการผลลพัธ์   (Public  Search  Listing)    โดยจะมีการแสดงผลเมือมี
การคน้หาขอ้มูลของสมาชิก (เฉพาะสมาชิกทีมีการตงัค่าอนุญาตให้ทุกคนคน้หาได ้ โดยไม่ตอ้งเขา้
ระบบของ Facebook) 

กานดา  รุณนะพงศา สายแกว้ (2554) ไดก้ล่าวถึงการสร้างกลุ่มใน  Facebook  วา่มี 3 แบบ
ดว้ยกนั คือ  

     1. แบบเปิด (open) ซึงเปิดใหทุ้กคนเห็นขอ้ความและเห็นวา่ใครเป็นสมาชิกและสามารถ
เขา้ไปเป็นสมาชิกเองได ้
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     2. แบบปิด (closed) ซึงเปิดใหทุ้กคนเห็นขอ้ความและเห็นวา่เราเป็นสมาชิกของกลุ่มนนั
แต่จะเป็นสมาชิกไดก้็ต่อเมือมีคนในกลุ่มเชิญเราใหเ้ป็นสมาชิก 

     3. แบบลบั (secret) ซึงคนนอกกลุ่มจะไม่รู้ขอ้มูลเกียวกบักลุ่มนี ไม่รู้ดว้ยว่าเราเป็น
สมาชิกของกลุ่มนี แต่แบบนีก็ยงัไม่ปลอดภยัทีเดียวหากเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะใครก็ตามทีเป็นสมาชิก
กลุ่มนีไม่เฉพาะคนทีสร้างกลุ่มสามารถเพิมคนอืนเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มได ้

Wagner  (2011: online,  อา้งถึงใน สุรศกัดิ  ปาเฮ, 2556: 13)  ไดใ้ห้แนวคิด 5 ประการ
สาํหรับการนาํ  Facebook  ไปใชเ้พือการเรียนการสอน  ดงันี 

     1. ใช ้Facebook เสมือนหนึงเป็นการสร้างระบบบริหารจดัการความรู้ (Use as Learning 

Management Systems : LMS)  

     2. ใช ้Facebook เพือเป็นแหล่งสาํหรับการสืบคน้อา้งอิง (Reference Citations)  

     3. ใชส้าํหรับการประกาศหรือประชาสัมพนัธ์ (Announcements)  

     4. ใชใ้นการสือสารขอ้ความภายหลงัการสอนหรือจบบทเรียนในชนัเรียน (Post Class 

Notes)  

     5. ใชใ้นการอภิปรายกลุ่มเชิงสร้างสรรค ์(Create Group Discussions) 

สุรศกัดิ  ปาเฮ (2554) ไดก้ล่าววา่  Facebook  เป็นสือออนไลน์ (Social Media) ทีกลายเป็น
กระแสทีกาํลงัมาแรงและกาํลงัเป็นทีนิยมกนัมากในสังคมออนไลน์ทุกหนแห่งในโลกยุคไซเบอร์
ในปัจจุบนั   Facebook ไดแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพและประสิทธิภาพของการติดต่อสือสารในยุค 

Ubiquitous ทีการเรียนรู้สามารถเกิดขึนไดทุ้กหนทุกแห่งจากอิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กบัการสร้างระบบเครือข่ายแบบใยแมงมุม (World Wide Web : WWW) ทีมีผูใ้ชสื้อทางสังคม
ดงักล่าวเป็นจาํนวนมากในหลากหลายจุดประสงคข์องผูใ้ช้หรือผูสื้อสาร   ซึงหากนาํเอาศกัยภาพ
และคุณประโยชน์ของสือสังคมประเภท  Facebook  มาใชใ้นการศึกษาอยา่งเป็นระบบแลว้ น่าจะ
เชือได้ว่าคงเกิดประโยชน์ของการสร้างระบบการสือสารทางการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได ้
   3. Google  Documents 

Google  Documents  หรือ Google  Docs   เป็นเวบ็ไซตส์าํหรับสร้างและร่วมมือกนัปรับปรุง
แกไ้ขไฟลเ์อกสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร   ตาราง   แบบฟอร์ม    เป็นบริการออนไลน์ทีรองรับ
การทาํงานเอกสารในดา้นการพิมพร์ายงาน  การทาํสไลด์เพือนาํเสนอ  หรือการจดัการเอกสารแบบ
ตาราง  Spreadsheet   และทีสําคญัคือ  ผูใ้ช้งานสามารถกาํหนดเอกสารในการใช้งานร่วมกนักบั
ผูอื้นได ้ เพือจดัการหรือแกไ้ขขอ้มูลไปพร้อม ๆ กนั โดยทีผูใ้ช้งานสามารถติดต่อสือสารระหว่าง
กนัไดผ้า่นระบบสนทนาทีติดตงัมาพร้อมกนัใน Google  Docs   รวมถึงรองรับการใชง้านในขณะที
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ออฟไลน์  เพือลดช่องวา่งสาํหรับผูที้อาจมีปัญหาในการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต  นอกจากนีงานทีสร้าง
ขึนทงัหมดยงัสามารถจดัเก็บไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ของ Google  ไดอี้กดว้ย  สําหรับการใชง้านทวัไปของ 
Google  Docs   สามารถสรุปไดด้งันี  (จิตาตินนัท ์ สิงห์คสิริ, 2552,  อา้งถึงใน จุลมณี  สุระโยธิน, 
2554: 101-104)   

การสร้างเอกสาร  ตาราง  หรืองานนําเสนอแบบออนไลน์ 

     1. สามารถรองรับการทาํงานเอกสารไดทุ้กประเภท  เช่น  การทาํสัญลกัษณ์แสดงหวัขอ้
ยอ่ย  การเรียงลาํดบัตามคอลมัน์  การเพิมตาราง  รูปภาพ  ขอ้คิดเห็น  สูตร  การเปลียนแบบอกัษร  
เป็นตน้ 

     2. สามารถนาํไฟล์ต่าง ๆ  ทีมีอยู่  นาํมาใช้ร่วมกบัการทาํงานเอกสารบนเวบ็ได ้  เช่น  
DOC , XLS , ODT , ODS , RTF , CSV  และ PPT 

     3. มีแถบเครืองมือทีสามารถใชง้านไดง่้าย 

การใช้งานและทาํงานเอกสารร่วมกนัแบบ  Real  Time   
      1. การกาํหนดผูใ้ชง้านเอกสารร่วม  สามารถทาํไดโ้ดยส่งอีเมลและคาํเชิญไปยงับุคคลที
ตอ้งการ  ซึงเมือบุคคลนนัไดรั้บการเชิญแลว้ก็จะสามารถมาใชง้านเอกสารนีไดท้นัที 

      2. การใชง้านเอกสาร  สามารถใชง้านร่วมกนัไดท้นัทีทีเขา้สู่ระบบ 

      3. การแกไ้ขและนาํเสนองานเอกสารร่วมกบับุคคลอืนแบบ  Real  Time   

 มีระบบการจัดเกบ็และการจัดระเบียบงานทปีลอดภัย 

      1. สามารถแก้ไขงานและเข้าถึงเอกสารได้โดยไม่จาํกัดสถานทีและเวลาและไม่
จาํเป็นตอ้งดาวน์โหลดโปรแกรมชนิดใดเพิมเติมลงเครืองคอมพิวเตอร์ทีกาํลงัใชอ้ยู ่
      2. มีระบบการจดัเก็บงานเอกสารทีปลอดภยั  โดยทีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งกงัวลเกียวกบัฮาร์ดดิสก์
เสียหรือวา่ไฟดบักลางคืน  เนืองจากขอ้มูลทงัหมดจะถูกจดัเก็บไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ของ  Google 

      3. สามารถบนัทึกและส่งสําเนาไดง่้าย  โดยทีผูใ้ชส้ามารถบนัทึกเอกสารและสําเนาไป
ยงัเครืองคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ไดอ้ตัโนมติั  ทงัในรูปแบบ  DOC , XLS , CSV , ODS , ODT , PDF ,  

RTF   และ HTML ได ้

      4. มีการจดัระเบียบงานเอกสารทีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเอกสารจากโฟลเดอร์ต่าง ๆ  
ไดง่้ายโดยทีผูใ้ชส้ามารถนาํเอกสารมาจดัวางตามโฟลเดอร์ต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ 

 มีระบบการควบคุมเอกสาร 

      1. ผูใ้ชส้ามารถเผยแพร่เอกสารบนเวบ็ไดง่้ายและรวดเร็ว 
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      2. ผูใ้ช้สามารถกาํหนดสิทธิไดว้่าตอ้งการให้ใครสามารถเห็นหน้าเวบ็นีไดบ้า้ง  เช่น 
ตอ้งการให้เป็นข้อมูลสาธารณะทีสามารถเผยแพร่ได้ทวัไปหรือจะจาํกัดเฉพาะกลุ่มหรือไวใ้ช้
สาํหรับส่วนบุคคล  เป็นตน้ 

      3. ผูใ้ชส้ามารถนาํเอกสารทีสร้างขึนไปโพสตไ์วบ้นเวบ็บล็อกต่าง ๆ ได ้

 การทาํงานกลุ่มร่วมกนัด้วย  Google  Docs  

 ความพิเศษของ  Google  Docs   นนัอยูที่ความสามารถในการแกไ้ขงานเอกสารจากทีใดก็
ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการแก้ไขงานร่วมกันเป็นกลุ่มพร้อมกันแบบออนไลน์  
ขณะเดียวกนัหากสมาชิกคนใดภายในกลุ่มทีไม่สะดวกมาร่วมทาํงานในช่วงนนัก็สามารถเขา้มา
ติดตามความคืบหน้าของเอกสารและสามารถเข้ามาแก้ไขเพิมเติมได้  และในการตรวจสอบ
ยอ้นหลงั  สามารถเรียกดูไดจ้ากเมนูคาํสัง “ประวติัการแกไ้ข” (Revision  History)  ซึงจะทาํให้
ทราบวา่ใครเป็นผูเ้ขา้มาแกไ้ขเพิมเติม  มีการแกไ้ขในเวลาใด  และเนือหาใดไดมี้การแกไ้ขในส่วน
ใดบา้ง  รวมถึงสามารถเปรียบเทียบการตรวจแกไ้ขงาน (Compare  Ticket)  ไดอี้กดว้ย 

 นอกจากนีในการทาํงานเอกสารร่วมกนันนั   หากเกิดปัญหาในการทาํงานหรือเกิดขอ้สงสัย
ใด  ตอ้งการมีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก  ก็สามารถสือสารผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์
ไดที้หนา้เอกสารนนัไดท้นัที  เพียงลงโปรแกรม  Google  Talk  หรือ  MSN / Yahoo Messenger    

และถา้หากสมาชิกคนใดไม่สามารถออนไลน์ไดใ้นขณะนนั   ก็สามารถส่งงานโดยการอพัโหลด
ไฟล์เขา้  Google  Docs   ของสมาชิกกลุ่มคนนนัได ้  ซึงระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลเขา้ไปใน 
Google  Docs  โดยอตัโนมติัพร้อมอีเมลและแนบลิงคไ์ปยงับุคคลนนั ๆ ดว้ย      
 ในการทาํงานกลุ่มดว้ย  Google  Docs   ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตนนั     สิงจาํเป็นทีสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมี คือ 

      1. ระบบปฏิบติัการ (Operation System-OS)  เพือให้สามารถใช้งานระบบปฏิบติัการ
เกือบทุกชนิด  เช่น  Window , Mac OS X , GNU / Linux  เป็นตน้ 

       2. โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Web Browser)  เพือให้สามารถใช้งานร่วมกบัทุก Web  

Browser  เช่น  Internet  Explorer  (IE) , Mozila  Firefox , Safari  หรือ  Opera 

      3. อินเทอร์เน็ต  (Internet)  สาํหรับการเชือมต่อการใชง้าน 

      4. บญัชี Google  หรือ  Gmail  เพือเขา้สู่การใชง้าน  Google  Docs   สําหรับรับส่งและ
จดัเก็บอีเมลขอ้มูลระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม 

      5. โปรแกรมสนทนาออนไลน์  เช่น  MSN / Yahoo Messenger  หรือโปรแกรมสนทนา
ประเภทอืน ๆ  ทงันีเพือความสะดวกในการติดต่อสือสารระหวา่งทีตอ้งมีการใชง้านเอกสารร่วมกนั  
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แต่ถา้หากลงโปรแกรม   Google Talk   ร่วมดว้ยก็จะช่วยให้การทาํงานบน   Google  Docs                    
มีความสะดวกมากยงิขึน   

 ส่วนขอ้จาํกดัในดา้นการทาํงานร่วมกนัผา่นระบบออนไลน์บน  Google  Docs   นนัอยูที่
การอพัเดตขอ้มูลอาจทาํไดช้้ากว่าปกติ  จากการประมวลผลขอ้มูลในกรณีทีมีการแกไ้ขขอ้มูลใน
ประโยคเดียวกันในระยะเวลาพร้อม ๆ กัน   เนืองจากระบบจะตอ้งมีการบนัทึกข้อมูลของผูใ้ช้
เหล่านนัทงัหมด  แลว้จึงอพัเดตให้เห็นการเปลียนแปลงบนหน้าจอ       ซึงวิธีทีดีทีสุดในขณะทีมี
การแก้ไขชินงานร่วมกนั  คือ  ควรมีการพูดคุยหรือตกลงกนั  เพือจะได้ทราบว่าใครจะเริมแกไ้ข
เอกสารในส่วนไหนบา้ง  หรือใครจะเพิมเติมก่อนหลงั  ทงันีเพือความรวดเร็วในการอพัเดตขอ้มูล 

 ปัจจุบนัโปรแกรม  Google  Docs   ยงัคงมีการปรับปรุงและพฒันาระบบให้มี
ความก้าวหน้าขึนอย่างต่อเนือง  ไม่ว่าจะเป็นในดา้นระบบการจดัการ   การแบ่งปัน  การจดัเก็บ
ขอ้มูล  หรือแมแ้ต่การรองรับการทาํงานเอกสารร่วมกนั   
 4. YouTube  
 YouTube   เป็นช่องทางการสือสารในวฒันธรรมของสือใหม่ คือ เปิดโอกาสให้ผูใ้ชไ้ดเ้ป็น
ผูผ้ลิตเนือหาและเผยแพร่เนือหานนับนเวบ็ไซตด์ว้ยตนเอง   โดยผูใ้ชที้มีบญัชี   account   สามารถ
อพัโหลดวีดิโอขึนบนเว็บไซต์      และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเนือหาและผูใ้ช้คนอืน ๆ   บนเวบ็ไซต์ได ้
(พรทิพย ์ กิมสกุล, 2553)   YouTube ไดก้ลายเป็นเวบ็สือสังคมออนไลน์ชนันาํอนัดบัตน้ ๆ ของโลก  
กลายเป็นเวบ็ไซตว์ดิีโอทีใหญ่ทีสุดในโลก  เรียกไดว้า่มีอิทธิพลต่อผูค้นจาํนวนหลายลา้นคนทวัโลก   

สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูใ้ช้บริการไดห้ลากหลายไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการเผยแพร่
ตวัตน (Identity Network) การเผยแพร่ผลงาน (Interesting Network) หรือเป็นการคน้หาขอ้มูลทีมี
ความสนใจเฉพาะกลุ่ม (Wikipedia) จนกลายเป็นสืออนัทรงพลงัในการกระจายขอ้มูลข่าวสารใน
รูปแบบวีดิโอออนไลน์ทีมีเนือหาเขา้ถึงไดง่้ายโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงอุปสรรคทางภาษา   ซึงเป็น
เหตุผลวา่ทาํไมวีดิโอออนไลน์อยา่ง  YouTube  ถึงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเนืองไม่วา่จะเป็นการ
ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ  ในต่างประเทศ   การใช้ YouTube ในเชิงการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ประธานาธิบดี  Barack  Obama   แห่งสหรัฐอเมริกา       หรือการเผยแพร่ข่าวสารของพระ
สันตะปาปา รวมไปถึงการโฆษณาทีปัจจุบนัเริมไดรั้บความนิยม จนเกิดกระแสการเปลียนแปลง
ครังใหญ่ทีมีต่อวงการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ในโลกออนไลน์อยา่งหลีกเลียงไม่ได ้(ณัฐพล  
บวัอุไร, 2555: 46) 

YouTube  กบัการศึกษา   (ฉตัรปวณ์ี  ตรีชชัวาลวงศ,์ 2554) 
YouTube สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครืองมือเพือการศึกษาในชนัเรียนดว้ยเนือหาและความรู้ที

เป็นประโยชน์ หรือคลิปทีให้ความสนุกต่าง ๆ ทีสามารถชวนให้เด็ก ๆ  หนัมาสนใจใช้  YouTube 
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เป็นช่องทางการเรียนรู้ได ้    Google   รู้ถึงจุดแข็งขอ้นีเป็นอยา่งดี    จึงไดเ้ปิดตวัช่องการศึกษาทีมี
ชือวา่  YouTube for Schools  

YouTube for Schools  เป็นเครือข่ายทีตงัขึนมาเพือให้ผูบ้ริหารของโรงเรียนต่าง ๆ  
สามารถเปิดใชบ้ริการ   เพือเขา้ถึงเนือหาเฉพาะทางดา้นการศึกษาจาก YouTube EDU ได ้  ซึงคลิป
วีดิโอมากกวา่  600  คลิป  จากพาร์ตเนอร์ของ  YouTube   อย่าง Smithsonian , TED , Steve 

Spangler Science  และ  Numberphile  นนัสามารถให้เด็ก ๆ  เขา้ไปดูทาํการศึกษาได ้   นอกจากนี  

Google  ยงัจบัมือทาํงานร่วมกบัคุณครูเพือนาํวีดิโอเพลยลิ์สทก์วา่  300  เพลยลิ์สทม์าคดัแยกเป็น
รายวชิา และแยกตามระดบัการศึกษาเพือใหเ้หมาะสมกบัเด็ก ๆ 

ขอ้ดีอีกอยา่งของระบบนีก็คือ      เครือข่ายสามารถจาํกดัการเขา้ไปดูคลิปบางประเภทได ้
ซึงถือวา่เป็นการแกปั้ญหาทีดีและช่วยใหเ้ด็กมีสมาธิกบัการเรียนในชนัเรียนไดดี้ขึน   

5. Twitter 

ภิเษก  ชยันิรันดร์ (2553: 111)  ไดก้ล่าววา่   Twitter   เป็นบล็อกขนาดเล็ก  ทีผูใ้ชส้ามารถ
ส่งและอ่านขอ้ความทีเรียกกนัวา่  Tweet    แต่ตอ้งเป็นขอ้ความทีความยาวไม่เกิน  140  ตวัอกัษร  
และเมือลงชือเขา้ใช ้ Twitter  และโพสตข์อ้ความ  ทุก ๆ คนทีเขา้มาก็สามารถเห็นขอ้ความในหน้า  
Profile  ของเรา   ขณะทีขอ้ความดงักล่าวสามารถส่งต่อไปยงัผูที้ยินดีรับขอ้ความนนั ๆ  ทีเรียกวา่  
“Follower”   ส่วน เอม  โอภา  (2552: 6)  ไดก้ล่าววา่  Twitter  จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการส่งขอ้ความ
สันผ่านโทรศพัท์มือถือ  หรือ  SMS  ซึงถือเป็นหนึงในบริการทีได้รับความนิยมอย่างสูงทวัโลก  
เพียงแต่เปลียนจากการส่ง SMS มาเป็นการพิมพข์อ้ความบนหนา้เวบ็ไซตแ์ทน 

ตัวอย่างในการนํา   Twitter  มาใช้ในการจัดการศึกษาก็คือ  ทีโรงเรียนแห่งหนึงใน
ฝรังเศส  ทุก ๆ เชา้  ผูเ้รียน 1-2 คน จะมีหนา้ที  Tweet  ขอ้ความแรกของวนันนั  แต่ก่อนทีจะ Tweet  
ขอ้ความออกไปพวกเขาจะตอ้งเขียนประโยคนนัลงในสมุด  แกไ้ขให้ถูกตอ้ง  หลงัจากนนัจึงพิมพ์
ลงบน Twitter   แลว้ขอ้ความทีพวกเขาส่ง (Tweet) ก็จะไปปรากฏบนกระดานสมยัใหม่ในห้องเรียน 
(SmartBoard)  พร้อมกบัขอ้ความจากผูติ้ดตาม (Follower) โดยสิงทีทงัชนัจบัตามองคือขอ้ความ 
(Tweet)   จากผูติ้ดตามนนัเอง    ในส่วนนีจะเป็นการฝึกทกัษะการเขียนและการอ่านของผูเ้รียนใน
ชนัเรียนทีผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม   อีกทงัยงัเป็นการใชสื้อการสอนทีกระตุน้ความสนใจไดเ้ป็น
อยา่งดีทีเดียว (พีรณฐั  ไกรคุม้, 2555) 

ประโยชน์ของการใช้  Twitter  กบัการเรียนการสอน 

     1. สามารถเขา้ถึงไดง่้าย  ไม่วา่จะเป็นนกัเรียน  ครู  หรือผูป้กครอง 

     2. มีความสะดวก  รวดเร็ว  

     3. มีความน่าสนใจ  
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     4. เป็นการฝึกทกัษะการอ่าน และการเขียนไปในตวั  

     5. สามารถมีการโตต้อบระหวา่งผูรั้บสาร และผูส่้งสารไดใ้นทนัที  

     6. นอกจากผูเ้รียนในห้องเรียนแลว้อาจมีผูเ้รียนจากทีอืนสามารถมาติดตาม  Twitter   
และเกิดการเรียนรู้ทีไม่มีขอบเขต  

Wagner  (2011: online,  อา้งถึงใน สุรศกัดิ  ปาเฮ, 2556: 13)  ไดใ้หแ้นวคิด 5 ประการ
สาํหรับ Twitter  เพือการเรียนการสอน  ดงันี 

     1. Twitter เป็นสือสร้างองคค์วามรู้ต่าง ๆ ของการเรียนรู้ในประเด็นทีสนใจสาํหรับ
ผูเ้รียน  

     2. ใช ้Twitter ในการถามตอบขอ้สงสัยสัน ๆ (Quiz) หรือซกัถามประเด็นปัญหาทีผูเ้รียน
สนใจ  

     3. เป็นแนวทางในการเสริมสร้างมโนทศัน์ (Track a Concept) โดยใช ้Twitter เป็นตวั
เชือมโยงแนวคิดทีนาํเสนอของผูเ้รียน – ผูส้อน  

     4. เป็นสือเชือมโยงดา้นเวลา (Track Time) โดยสือ Twitter สามารถเชือมโยงดา้นเวลา 
รวมทงัการกาํหนดเวลาไดเ้หมาะสมสาํหรับผูใ้ช ้ 

     5. เป็นสือทีช่วยกาํหนดปฏิทินหรือตารางการเรียนรู้ (Learning Diary) โดยผูเ้รียน
สามารถจดัการและเก็บรวบรวมองคค์วามรู้จากการใช ้Twitter ไดอ้ยา่งเป็นระบบต่อเนือง 

6. Slideshare 

สไลด์แชร์เป็นเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์แห่งการแบ่งปันผลงานประเภท  Presentation  โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ซึงบางคนอาจเรียกเว็บแห่งนีว่าเป็น “ยูทูบแห่งโลก  PowerPoint”  สําหรับ
คุณสมบติัอืน ๆ ของเวบ็สไลด์แชร์ทีนอกเหนือจากการแสดงภาพแบบทวัไปแลว้  คือ  การสร้าง
สไลด์พร้อมเสียงหรือทีเรียกว่า  “SlideCast”  เพือเพิมความชัดเจนในการนําเสนอได้อีกด้วย  
นอกจากนีสไลด์แชร์ยงัมีการให้สิทธิเกียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่ผูใ้ช้แต่ละคนด้วย   โดยนาํ
ระบบดูแลลิขสิทธิสําหรับชินงานออนไลน์ (Creative Commons)  เข้ามาใช้  เพือให้ผูเ้ผยแพร่
สามารถเลือกลิขสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เหมาะกบัแต่ละสไลด์ของตนไดเ้ช่นเดียวกบัเวบ็สคริบด์
(จุลมณี  สุระโยธิน, 2554: 112-114)   

ประโยชน์จากการใช้งานสไลด์แชร์ 

สําหรับผูที้จะไดป้ระโยชน์จากการใชง้านสไลด์แชร์   แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ  ไดแ้ก่  
กลุ่มผูเ้ผยแพร่และกลุ่มผูอ่้าน 
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ประโยชน์ต่อผู้เผยแพร่ 

1. มีชือเสียง  กล่าวคือ  หากสไลด์ใดมีเนือหาทีน่าสนใจก็จะมีคนเขา้มาอ่านมาก  รวมถึง
การร่วมแสดงความเห็นและช่วยโหวตคะแนนใหก้บัเจา้ของสไลดน์นั ๆ ดว้ย 

2. ความน่าเชือถือ  เนืองจากสมาชิกของเวบ็จะตอ้งมีตวัตนจริงอยูใ่นโลกออนไลน์  จึงทาํ
ใหผู้ใ้ชค้นอืน ๆ  สามารถเขา้ถึงประวติัการใชง้านของสไลดแ์ชร์ไดง่้าย 

3. อาํนวยความสะดวกในการให้พืนทีจดัเก็บขอ้มูลประเภทสไลด์ต่าง ๆ จากทวัโลก  และ
เมือตอ้งการจะแบ่งปันสไลดนี์ไปยงัผูอื้นก็สามารถทาํไดเ้พียงการเชือมโยงไวห้รือจะนาํสไลด์นนั ๆ  
ไปติดไวต้ามบล็อกต่าง ๆ โดยตรง 

4. เป็นแหล่งเก็บผลงานออนไลน์ส่วนตวั (Portfolio) 
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

1. เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลและความรู้ทีหลากหลาย 

2. สามารถเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงในชุมชน  (Community) เพือรับสไลด์ใหม่ ๆ  จากบุคคลที
ชืนชอบได ้

3. ดาวน์โหลดไฟลส์ไลดต่์าง ๆ  ได ้

4. สามารถคน้หาความรู้ใหม่ ๆ  เพิมเติมได ้ 

ข้อดีของสไลด์แชร์ 

1. มีการเก็บสถิติของผูอ่้านไดอ้ยา่งละเอียดวา่มีคนเขา้มาดูกีคนทงัจากทางหนา้เวบ็หรือใน
ส่วนสไลดแ์ชร์  หรือจากทีผูใ้ชน้าํโคด้ไปติด (Embeds) ตามเวบ็ไซตห์รือเวบ็บล็อกต่าง ๆ 

2. เลือกรูปแบบลิขสิทธิสาํหรับแต่ละสไลดไ์ด ้

3. กรณีอพัโหลดไฟล์ประเภท  PowerPoint  จะมีการแสดงรายละเอียดของเนือหาทงัหมด
ของสไลดต์รงดา้นล่างของหนา้เวบ็สไลด์นนั ๆ  ซึงในหมวดของ “Presentation  Transcript” (แต่ถา้
อพัโหลดเป็นไฟล ์ PDF จะไม่มีการแสดงในส่วนนี) 

4. โนต้ทีผูใ้ชใ้ส่ไวใ้ตส้ไลด ์ (Note on Slide)  เมืออพัโหลดไปยงัสไลด์แชร์  สามารถแสดง
บนเวบ็ไดต้รงดา้นล่างในแต่ละสไลด ์

ข้อเสียของสไลด์แชร์ 

1. การดาวน์โหลดสไลดที์มีจาํนวนหนา้มากอาจใชเ้วลานาน 

2. การใชง้านกบัภาษาไทยอาจไม่สมบูรณ์      เนืองจากมีปัญหาในเรืองการตดัคาํหรือสระ
ตกหล่น เป็นตน้    

สรุปไดว้่า  สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนนัมี
หลากหลายชนิด    ซึงลว้นแต่มีคุณสมบติั    ลกัษณะเฉพาะทีแตกต่างกนัไป    สือสังคมออนไลน์
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บางประเภทอาจนาํไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้หนึงแต่อาจไม่
เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ   ดังนัน  ผู ้สอนจึงควรเลือกใช้สือสังคมออนไลน์ที
เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้   ซึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   

ในการวิจยัเรือง “ผลการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ  ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6”  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์และเอกสารออนไลน์ในการจดั  
การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน   เนืองจากสือสังคมออนไลน์ทงั 2 ประเภท   มีคุณสมบติัทีเหมาะสมในการ
นาํมาใชพ้ฒันาผูเ้รียนดา้นการเขียน  ทงัรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
        3.6  แนวทางการใช้สือสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ 

เนืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีไดมี้บทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก    การนาํสือ
เทคโนโลยีทีเรียกว่าสือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้จึงเป็นทีนิยมกนัอย่าง
แพร่หลาย   ซึงเหตุผลประการสาํคญัของการนาํเอาสือสังคมออนไลน์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้นนั 

Kommers (2011: online,  อา้งถึงใน สุรศกัดิ  ปาเฮ, 2556: 6) ไดก้ล่าวไวว้า่  
     1. สือสังคมออนไลน์  เช่น   Blog , Wikis , Facebook , Twitter , MSN , LinkedIn , 

Flicker , etc  เป็นสือทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้มากยงิขึน ซึง
การนาํเอาสือประเภทเหล่านีเขา้มาใชใ้นโรงเรียน   จะสนองต่อจุดประสงคส์ําคญัและเป้าหมายที
เกิดขึนกบัผูเ้รียนได ้ 

     2. การนาํเอาสือสังคมออนไลน์มาใช้ในโรงเรียน      ยงัเป็นการจาํกดัช่องทางและมี
ความเหมาะสมสําหรับผูใ้ช้  (ผูเ้รียน)   ทีจะสามารถพฒันารูปแบบการสือสารได้ดว้ยตนเอง
โดยเฉพาะการสือสารจากการใชเ้วบ็ไซต์ และยงัเป็นระบบการสอนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนระดบัตน้
ไดอี้กดว้ย 

กอบวิทย ์ พิริยะวฒัน์  (2555: 40-41)  ไดใ้ชสื้อสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนรู้  โดยมี
ขนัตอนการดาํเนินการ  ดงันี 

     1.จดัทาํเคา้โครงการสอน (Course Syllabus)   โดยบูรณาการการใช้ Social Media   ใน
การจดัการเรียนรู้   

      2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีบูรณาการการใช ้ Social 

Media ในการจดัการเรียนรู้ ซึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ทีมีการบูรณาการ Social Media นนัจะ
เนน้การทีครูกาํหนดประเด็นทีน่าสนใจ ซึงอาจเป็นภาพข่าว ขอ้ความ หรือ คลิปวีดิโอ โดยใชก้ารตงั
คาํถามกระตุน้ความคิด ทีมีการนาํเสนอในบล็อกของครู และให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลในประเด็นที
เกียวขอ้งแลว้มาตอบคาํถามในเชิงการแสดงความคิดเห็น      เพือแลกเปลียนเรียนรู้แนวคิดซึงกนั
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และกนั  ทีมีครูเป็นผูค้อยส่งเสริม  สนบัสนุนและตรวจสอบความรู้ของนกัเรียนให้มีความถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 

     3. จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีวางแผนและออกแบบไว้   โดย
บูรณาการการใช ้Social Media  ในการจดัการเรียนรู้  3 ลกัษณะ คือ 

3.1 ใชเ้ป็นสือการเรียนการสอน เช่น 

- การนาํคลิปวดิีโอจาก  Youtube   มาสร้างความสนใจในการนาํเขา้สู่บทเรียนและ 

ประกอบการอธิบาย  ซึงอาจใชผ้่านเวบ็ไซต์โดยตรงแบบออนไลน์ หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ไว ้

นอกจากนียงัสามารถนาํมารวบรวมไวใ้น   Wordpress     สําหรับให้นกัเรียนเขา้มาศึกษาเพิมเติม
ดว้ยตนเอง    หรือมอบหมายงานใหน้กัเรียนอภิปรายความรู้จากคลิปวีดิโอ   เป็นตน้      

- การนาํภาพต่างๆ  เช่น  ภาพภูเขาไฟ  ภาพโลก  ภาพหิน  มาจาก  Flickr  และ  
Google 

- การอพัโหลดเอกสารประกอบการสอน  Presentation  ใบงาน  ขึนไวใ้น   

Slideshare   และ  Scribd   ตลอดจนการนาํเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งใน  Slideshare   และ  Scribd  
มาใชป้ระกอบการสอน 

- การนาํเสนอขอ้มูล  เนือหา  แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ รายละเอียดทีน่าสนใจผา่นทาง  

Wordpress  ให้นกัเรียนเขา้มาศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอัธยาศยั และมีปฏิสัมพนัธ์ในการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั 

3.2 ใชติ้ดต่อสือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ตลอดจนผูที้สนใจ   

เช่น    การใช ้  Facebook   Twitter   Wordpress   ในการแจง้ข่าวสาร     แจง้ภาระงาน    ตลอดจน
การเชิญชวนและประชาสัมพนัธ์เขา้ไปศึกษาเยยีมชมในบล็อกของครู 

3.3 ใชใ้นการมอบหมายงาน  แสดงความคิดเห็น  แบ่งปันและแลกเปลียนเรียนรู้  

ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ตลอดจนผูที้สนใจ  ผา่นการ Comment ในบทความ 

ในการมอบหมายงาน ครูจะดาํเนินการสร้างบทความทีมีการนาํเนือหาข่าว   รูปภาพ    หรือ
คลิปวีดิโอมานาํเสนอ พร้อมกบัการตงัคาํถามทีเน้นการกระตุน้ให้นกัเรียนนาํความรู้จากทีเรียนมา
ในหอ้งเรียน   มาคิดเพือตอบคาํถามในเชิงวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็น    

     4 . ขนัประเมินผล  หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้   มีการวดัและประเมินผล 

ตรวจงานและประเมินผลจากการตอบคาํถามแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนต่อสถานการณ์ทีครู
กาํหนดเป็นบทความผา่นทาง  wordpress.com  และการทาํงานภายในห้องเรียน Social Media  ทีใช้
ในการประเมิน  เช่น  Google Docs    Springnote  หรือการทาํโพลล ์เป็นตน้   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 

สรุปไดว้า่  แนวทางการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนแต่ละคนอาจมี
รูปแบบหรือวิธีการทีแตกต่างกันออกไป   ซึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมโดยคาํนึงถึงผูเ้รียนและ
ธรรมชาติของวชิาทีสอนเป็นสาํคญั   เพือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดประสิทธิภาพยงิขึน 
        3.7 ประโยชน์ของการใช้สือสังคมออนไลน์ในการศึกษา   

สือสังคมหรือโซเชียลมีเดีย  เป็นสือใหม่ทีกาํลงัมีบทบาทและมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงใน
สังคมปัจจุบนั   ซึงในส่วนของวงการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ไดมี้การนาํเอาสือเหล่านีมาใชก้นั
อย่างแพร่หลาย  ทงันีเนืองจากสือสังคมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายประการดงัทีมีผูก้ล่าวไว้
อยา่งน่าสนใจ เช่น  กลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่ง Victoria University ประเทศ
ออสเตรเลีย  กล่าวถึงประโยชน์ของโซเชียลมีเดียต่อการเรียนรู้ไวว้า่ (สุรศกัดิ  ปาเฮ, 2556: 8-9) 

     1. เป็นการสร้างศกัยภาพของการสือสาร/สือความหมาย   สนองต่อความตอ้งการของ
การสือความหมายในการเรียนการสอนของผูเ้รียน   และทาํให้ผูเ้รียนไดรู้้ถึงรูปแบบและระดบัใน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเรียนรู้   รวมถึงการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

โดยใชก้ระบวนการสือสารจากสือโซเชียลมีเดียเป็นตวัเชือมโยงประสบการณ์ดงักล่าว  

     2. เป็นสือทีประหยดัเหมาะสมต่อการใช ้   สือประเภทนีเป็นสือทีปรับใชใ้ห้เหมาะสม
ตามสภาพแวดลอ้ม    ดงันนัประสิทธิภาพและความสําเร็จจึงขึนอยูก่บัปัจจยัทีหลากหลายทงัดา้น
สถานะทางสังคม และทศันคติ การยอมรับ ดงันนัจึงเป็นสือทีมีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้าง
โอกาสและความรับผดิชอบของผูใ้ชใ้นสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั  

     3. เป็นสือทีใชส้าํหรับการแลกเปลียนเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ระหวา่งกลุ่มดว้ยกนั 

ซึงสือโซเชียลมีเดียจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์สําคญัทีผูเ้รียนสามารถเลือก  หรือสร้างช่องทาง
ทางการเรียนรู้จากสือสังคมดงักล่าวทีกระทาํไดใ้นหลากหลายกิจกรรมในการสือสาร 

     4. เป็นสือช่วยเสริมสร้างทกัษะความรู้ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  สือจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถสร้างทกัษะองคค์วามรู้ทีมีประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะอยา่งยิงการเสริมสร้างทกัษะการคิด
วเิคราะห์ และทกัษะในการพฒันาการใชสื้อประเภทดิจิตอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

นอกจากนี Poore (2013: 6-9, อา้งถึงใน สุรศกัดิ  ปาเฮ, 2556: 9-11) ยงัไดก้ล่าวถึง
ประโยชน์ของสือโซเชียลมีเดียต่อการเรียนการสอนไวใ้นประเด็นต่าง ๆ  ทีน่าสนใจดงัต่อไปนี  

     1. ประโยชน์ดา้นการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ (Intellectual Benefit) ซึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี  

        1.1 เป็นสือช่วยเสริมสร้างสมรรถนะเชิงคิดวเิคราะห์ การตีความหมาย  การสังเคราะห์
และการวิจารณ์อยา่งสร้างสรรค์ (analysis , interpretation , synthesis , critique)    ผูเ้รียนเกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นระดบัสูงทีเกิดจากกิจกรรมของการใชสื้อโซเชียลมีเดียดงักล่าว  
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        1.2 เป็นสือช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุมีผล  การประเมินผลและ
ตรวจสอบ (validation , assessment , evaluation)  โดยใชกิ้จกรรมของสือโซเชียลมีเดียบนเวบ็ใน
การสร้างและพฒันาสมรรถนะทางการเรียนรู้เหล่านนั  

        1.3 เป็นสือเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะทางการเรียนทีมีอยู่เดิมให้สูงขึน 

(traditional literacies ) ทงัการอ่านและการเขียน  

        1.4 เป็นสือเสริมสร้างสมรรถนะในดา้นทศันะหรือการมองเห็น  (Visual Literacy) ซึง
สือประเภทนีจะมุ่งเน้นไปทีการสร้างประสิทธิภาพของสือทางทศันะเป็นประการสําคญั  เพือ
ถอดรหสัและการสือความหมายเพือการเรียนรู้  

        1.5 เป็นสือเพือเพิมประสิทธิภาพของความเป็นสือเพือการศึกษาเรียนรู้ (Media 

Literacy) สือประเภทนีก่อให้เกิดคุณประโยชน์และความน่าสนใจในการใช้เพือการเรียนการสอน
ในสังคมและวฒันธรรมการเรียนรู้ยคุใหม่  

        1.6 เป็นสือทีมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะในดา้นประโยชน์ใชส้อย (Functional Literacy) 

การใช้สือประเภทนีครูผูส้อนสามารถเสริมสมรรถนะการใช้งานให้กับผูเ้รียนให้สูงขึน   เช่น       
การสร้าง  usernames , การ upload ขอ้มูล , การจดัการไฟล์ดว้ยตวัเอง   รวมทงัทกัษะพืนฐานดา้น
อืน ๆ ทีเกียวขอ้งทางสือประเภท  Internet  

     2. ประโยชน์ในดา้นกระบวนการสือสาร  การมีส่วนร่วม  รวมทงัการสร้างสังคมประกิต 

(Benefits for Communication , Collaboration and Socialization) ไดแ้ก่  

        2.1 ดา้นประสิทธิภาพกระบวนการสือสาร (Communication)  สือโซเชียลมีเดียช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพการสือสารโดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นสือส่งผา่นและเชือมโยงขอ้มูลข่าวสารใน
รูปแบบของการสนทนาระหวา่งผูใ้ชด้ว้ยกนั 

        2.2 สร้างประสิทธิภาพของการทาํงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration and Teamwork) 

สือทีไดรั้บการออกแบบเพือภารกิจนีไดอ้ย่างสมบูรณ์ถูกตอ้ง     จะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานและบรรลุผลในการแกปั้ญหาของการเรียนรู้ร่วมกนั  

        2.3 การสร้างชุมชนของการมีส่วนร่วม (Community and Participation) สือโซเชียล
มีเดียจะมีรูปแบบและระบบของการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพือการ
แลกเปลียนประสบการณ์   รวมทงัการอภิปรายถกปัญหาทีเกิดขึนเพือหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั  

        2.4 การสร้างสังคมของการมีส่วนร่วมในกลุ่มผูฟั้ง (Audience and Participation) สือ
ประเภทนีช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิดการสร้างงานทีมีคุณภาพจากผลสะท้อนของข้อมูลทีได้รับใน
หลากหลายกลุ่ม   สร้างประโยชน์สาํหรับการเตรียมการและการนาํเสนองานทีคิดคน้ขึนมา  
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        2.5 เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมในการเรียนแบบออนไลน์ (Appropriate 

Online Behavior)   สือโซเชียลมีเดียจะช่วยในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมให้เกิด
ขึนกบัผูเ้รียนได ้       โดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์บางอยา่งทีเกิดขึน
ในการสือสาร  

        2.6 เกิดการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึงกนัและกนั   (Peer Learning)   ระบบการเรียนรู้
จากการใช้สือสังคมจะก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทีดีทีเกิดขึนกับกลุ่มผูเ้รียนด้วยกันในสถานการณ์
ทางการเรียนทีมีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการ   ทงัการตอบคาํถาม   การแสดงความ
คิดเห็น การอภิปรายซกัถาม   และการแลกเปลียนประสบการณ์ทางการเรียน  

        2.7 เกิดโลกทศัน์หรือมุมมองทีกวา้งไกลของผูเ้รียน (Diverse Perspectives) ผูเ้รียน
สามารถใชสื้อสังคมในการแลกเปลียนและเสริมสร้างประสบการณ์ทางความคิดเห็นและประเด็นที
สนใจร่วมกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและหลากหลายทศันะทีเกิดขึน  

     3. ประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ  (Motivational Benefits) ไดแ้ก่  

        3.1 ดา้นการควบคุมตนเอง  (Control and Ownership)     ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคสื์อ
สังคมดว้ยตนเอง    รวมทงัสามารถทีจะวิเคราะห์และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงประเด็นความ
ตอ้งการ  

        3.2 เกิดความมานะพยายามในการเรียนรู้ (Increased Effort)  ผูเ้รียนจะใช้ความ
พยายามในการเรียนรู้ในงานทีเป็นประสบการณ์จากสังคมในวงกวา้ง    ซึงอาจมีบางเรืองบาง
ประเด็นทีตอ้งนาํไปสู่การพยายามแสวงหาและการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลจากทีไดรั้บในการเรียนรู้  

        3.3 เกิดเป็นเสียงสะทอ้นจากกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ (Audience) สือสังคมจะเป็นสือสําคญั
ในการทีจะสะทอ้นผลในมุมกวา้งนาํกลบัมาสู่ผูเ้รียนไดรั้บทราบ  ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ทีสําคญัใน
การทาํงาน 

        3.4 เป็นการสร้างระบบงานแบบบรรณาธิการกิจ (Self – Publication) สือสังคมจะช่วย 

ทาํให้เกิดการจดัระบบงานดว้ยตนเองในการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศดว้ยกนัของ
กลุ่มผูเ้รียน   ส่งผลต่อการปรับปรุงและพฒันางานใหดี้ขึนและเป็นระบบ 

        3.5 เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  จะก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาํเสนอเนือหาสาระ  รวมทงัรูปแบบทีน่าสนใจในหลายลกัษณะทีคิด
ขึนมา 
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     4.ประโยชน์ในด้านการบริหารจดัการ (Management and Administration Benefits) 

ไดแ้ก่ 

        4.1 เป็นการสร้างระบบการสะทอ้นผลขอ้มูลยอ้นกลบัทีง่าย  (Ease of  Feedback) ทงั
ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถสะทอ้นผลยอ้นกลบัระหวา่งกนัไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว 

        4.2 เป็นการสร้างช่องทางหรือสร้างทางเลือกในการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ 

(Tracking Student Learning) ซึงรูปแบบทีมีความหลากหลายของสือโซเชียลมีเดียทาํให้ผูเ้รียน
สามารถทีจะกาํหนดวธีิคิด วธีิสืบคน้ขอ้มูลทางการเรียนรู้ตามช่องทางทีสือกาํหนดไว ้

        4.3 การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลโดยไม่ตอ้งพึงพาการเรียนในชนัเรียนปกติ (Accessibility 

Off-Campus) เป็นประโยชน์ทีเกิดขึนทงักบัผูเ้รียนและผูส้อนในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางการเรียน
ในบริบทต่าง ๆ ทีมีอยู ่

        4.4 ช่วยสร้างระบบการสือสารกบักลุ่มผูป้กครองนกัเรียน (Communication with 

Parents) สือสังคมจะช่วยทาํให้เกิดระบบการติดตามตรวจสอบจากผูป้กครองทีตอ้งการทราบผล
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใชสื้อสังคมเป็นตวัช่วยดงักล่าว 

        4.5 เกิดความง่ายและสะดวกในการทาํงานของผูเ้รียน (Easy Submission of Student 

Work)  การเรียนรู้ในโลกของสือยุคสังคมออนไลน์จะช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนไดม้าก 
ลงทุนนอ้ยแต่ไดป้ริมาณและคุณภาพของงานทีมาก 

        4.6 เกิดการสร้างเครือข่ายหรือองคก์ารทางสังคมทีกวา้งใหญ่ (Organisation) กล่าวได้
วา่การเชือมโยงขอ้มูลข่าวสารของผูใ้ชสื้อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  จะก่อให้เกิดการสร้างสังคมใน
โลกยคุออนไลน์   เช่น  สังคม Social  network , Wikis , Bookmarks   เหล่านีเป็นตน้ 

สรุปไดว้่า  การใช้สือสังคมออนไลน์ในการจดัการเรียนการสอนยุคปัจจุบนั   เป็นเรืองที
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งยงิ   เป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน   ผูส้อน
ควรนาํสือสังคมออนไลน์ไปประยกุตใ์ชก้บัการสอนของตนเอง เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพ   และทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ต่อไป 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า    สือสังคมออนไลน์เป็นเครืองมือสือสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึงทีผูส้อนสามารถนาํมาประยุกตใ์ช้ในการจดัการเรียนการสอนเพือให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี     ดังนัน  ผูว้ิจยัจึงได้เลือกใช้สือสังคม
ออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์และเอกสารออนไลน์   ในการพฒันาความสามารถใน
การเขียนเรียงความให้แก่ผูเ้รียน  ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพและส่งเสริมทกัษะการคิด  การเขียน  
การอ่านให้แก่ผูเ้รียนอีกทงัยงัส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการนาํเสนอ
ผลงานและไดแ้ลกเปลียนความคิดเห็นระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนอีกดว้ย 
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4.  การออกแบบเวบ็ไซต์เพือการเรียนการสอน 

 เวบ็เพือการศึกษา     เป็นเวบ็ทีตอ้งมีความสวยงามและดึงดูดสายตา  เช่นเดียวกบัเวบ็ไซต์
อืน ๆ  ในขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์ของเวบ็เพือการศึกษาจะตอ้งน่าเชือถือ  และชวนเชิญผูเ้รียนดว้ย
วิธีการนาํเสนอสาระ  ทีกระตุน้และชีแนะให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจ  ทีจะศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค ์   
(ใจทิพย ์ ณ สงขลา, 2547: 43)  สิงทีผูอ้อกแบบควรคาํนึงถึงมากทีสุดในการออกแบบพฒันาส่วนต่อ
ประสานและหน้าจอ  ได้แก่  ความสามารถในการอ่านขอ้มูลของผูเ้รียน (readability) เป็นอนัดบั
แรก  โดยให้คาํนึงถึงความสวยงามในอนัดบัสอง  โดยทีการใช้กราฟิกหรือการออกแบบหนา้จอที
สวยงามจะตอ้งไม่ทาํใหเ้นือหาสาระทีตอ้งการนาํเสนอกลายเป็นเพียงไมป้ระดบั  โดยการออกแบบ
เวบ็เพจทีดีจะทาํใหก้ารรับรู้ของผูเ้รียนเป็นไปไดส้ะดวกยิงขึนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนใน
ทีสุด (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2545: 142)  
         4.1  หลกัการในการออกแบบเวบ็ไซต์   
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545: 149-153)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการออกแบบส่วนต่อ
ประสานกบัผูใ้ชไ้วด้งันี 
 1. ออกแบบให้เรียบง่าย     เวบ็เพจทีมีประสิทธิภาพมกัจะไดแ้ก่เวบ็เพจทีออกแบบให้มี
ความเรียบง่าย  ซึงหลีกเลียงการออกแบบทีรกรุงรังหรือเตม็ไปดว้ยเนือหามากเกินไป  ถา้ผูอ้อกแบบ
เองเริมไม่แน่ใจว่ามีความจาํเป็นหรือไม่ทีตอ้งใส่เนือหาบางอย่างลงไป  ขอ้แนะนําคือ  หากไม่
สาํคญัก็ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ 

 2. ออกแบบใหย้ดืหยุน่   การออกแบบใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเขา้ถึงเนือหาทีหลากหลายจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ไดค้วบคุมการเรียน  รวมทงัทาํให้เวบ็ไซตไ์ม่น่าเบือจนเกินไป  ยกตวัอยา่งเช่น  
การใชโ้ครงสร้างลกัษณะกริดในการออกแบบเวบ็ไซต ์ โดยพิจารณาออกแบบการใช้สีทีแตกต่างใน
แต่ละส่วนของเนือหาแทน   นอกจากนีไม่ควรมีหน้าทีเป็นทางตนั  กล่าวคือ  เว็บเพจแต่ละหน้า
จะต้องมีลิงค์กลับไปยงัหน้าหลัก  ไม่ควรออกแบบเว็บเพจทีไม่มีทางไปเพราะทาํให้ผูใ้ช้เกิด
ความรู้สึกสับสนและหลงทาง  

 3. ควรออกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศทีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว   โดยไม่ตอ้ง
ผา่นการคลิกมากเกินไป       การออกแบบโครงสร้างสารสนเทศล่วงหน้า    จะช่วยลดขนัตอนใน
การเขา้ถึงสารสนเทศของผูเ้รียน     นอกจากนี   ควรมีการออกแบบการใชปุ่้มต่าง ๆ  ให้เหมาะสม  
ในกรณีทีตอ้งการใหผู้ใ้ชสื้บไปในเวบ็ก่อนหลงัตามลาํดบัทีตายตวั   การจดัหาปุ่มหนา้ถดัไป (next) 
และหนา้ทีแลว้ (previous)  เป็นสิงทีจาํเป็น 
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4. ออกแบบส่วนสาํคญัใหค้รบ      ส่วนสาํคญัทีขาดไม่ไดใ้นหนา้แรกของเวบ็คือวนัที           
ซึงเวบ็ไซตไ์ดรั้บการแกไ้ขเป็นครังสุดทา้ย   ลิงคไ์ปยงัหนา้หลกั   ทีอยู ่e-mail  หรือวิธีทีผูเ้รียนจะ
ติดต่อกบัผูส้อนได ้ นอกจากนีควรมีการจดัใหมี้การเชือมโยงในลกัษณะขอ้ความไวด้ว้ย   ในกรณีที
ใชก้ารนาํทางในลกัษณะกราฟิก  นอกจากนีเนือหาค่อนขา้งมากและผูเ้รียนอาจทาํการโหลดเนือหา
และสังพิมพน์นั  ควรทีจะมีขอ้มูลเพือการอา้งอิงไวบ้นเวบ็เพจเสมอ  เช่น  ชือ URL  ชือเรือง (Title)  
รวมทงัเลขหนา้  ซึงขอ้มูลสาํคญั ๆ ทีกล่าวมานีมกัจะถูกนาํเสนอไวใ้นส่วนทา้ยหนา้ 
 5. กาํหนดชือเรือง (Title)  ของหน้าให้มีความหมาย    การกาํหนดชือเรืองเป็นสิงทีมี
ประโยชน์มากสําหรับผูเ้รียน  โดยเฉพาะอย่างยิงเมือผูเ้รียนทาํการคนัหน้า (bookmark) เพราะชือ
เรืองทีมีความหมายซึงปรากฏอยูบ่นแถบบนของหนา้ต่างของ browser จะทาํให้ผูเ้รียนสามารถกลบั
ไปสู่เนือหาทีตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 6. วางส่วนประกอบสําคญั ๆ ไวส่้วนบนของหน้า    หากเว็บเพจค่อนขา้งยาวและไม่
สามารถนาํเสนอไดใ้นหนา้จอเดียว  ผูอ้อกแบบจาํเป็นตอ้งวางส่วนประกอบหรือเนือหาสําคญั ๆ ไว ้ 
ส่วนบนของหน้าเสมอ  ควรหลีกเลียงการวางเนือหา  ลิงค์หรือขอ้มูลสําคญั ๆ  ไวใ้นส่วนล่างที
ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งเลือนหนา้จอลงไป 

 7. ควรมีการสร้างเครืองช่วยนาํทาง (navigation  aids) ทีชดัเจน  โดยมีการใชไ้อคอนและ
กราฟิก  หรือขอ้ความสาํหรับเชือมโยงทีคงทีและชดัเจน  เพือใหผู้เ้รียนเกิดความมนัใจวา่จะสามารถ
นาํทางไปในที ๆ ตอ้งการโดยไม่เสียเวลามากเกินไป 

 8. ใชว้ธีิการนาํทาง (navigation) ภายในหนา้เดียวกนั    ในหนา้ทียาวมาก ๆ  ผูอ้อกแบบควร
นาํเครืองมือช่วยในการนาํทางมาใชใ้นหนา้นนั  ตวัอยา่งเช่น  การจดัให้มีสารบญัลิงคไ์วใ้นส่วนบน
ของหน้าเพือเชือมโยงสู่เนือหาทีตอ้งการซึงอยู่ดา้นล่าง ๆ ของหน้าต่อ ๆ ไป  ในการใชก้ารนาํทาง
ในหนา้เดียวกนันี  เมือผูเ้รียนกดปุ่ม “back”  หรือ ขอ้ความ “return to top”  ผูเ้รียนก็จะสามารถ
กลบัไปยงัจุดเชือมโยงในหนา้เดียวกนัไดท้นัที  การออกแบบหนา้ในลกัษณะนีนอกจากจะสะดวก
ต่อผูอ้อกแบบเพราะช่วยประหยดัเวลาในการยอ่ยเนือหาออกเป็นหลาย ๆ หนา้  ยงัสะดวกต่อผูเ้รียน
เพราะประหยดัเวลาในการเลือนหนา้จอกลบัไปยงัส่วนบนของหนา้อีกดว้ย 

 9. ใช้หัวกระดาษ (Header)  หรือส่วนบนของหน้าและทา้ยกระดาษ (Footer) หรือทา้ย
หนา้ทีสมาํเสมอ   การออกแบบหวักระดาษและทา้ยกระดาษทีสมาํเสมอจะทาํให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หา
สิงทีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยา่งยงิการหาเครืองมือช่วยนาํทาง  เช่น  เมนู  ลิงค ์ ฯลฯ 

 10. ออกแบบในลกัษณะให้ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง        ควรออกแบบให้ผูใ้ช้สามารถควบคุม
การใช้ไดอ้ย่างง่ายและสะดวกทีสุด  โดยมีการใช้ส่วนต่อประสานในลกัษณะของกราฟิกเขา้ช่วย  
หลีกเลียงการออกแบบทีหวือหวาแต่ไร้ประโยชน์   ในการออกแบบเวบ็นนั  ลูกเล่นทีไดรั้บความ
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นิยมมาก ๆ  มกัจะกลายเป็นสิงล้าสมยัไปได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  กราฟิกเตน้ระบาํ หรือขอ้ความ
กระพริบได้  เป็นตน้  ดงันัน การออกแบบเว็บสําหรับผูเ้รียนทีดีไม่ควรจะใช้เทคนิคทีหวือหวา
จนเกินไป  หากตอ้งการใชจ้ริง ๆ  ให้ใชเ้พือการดึงความสนใจผูเ้รียนสู่เนือหาทีสําคญัจริง ๆ  หรือ
เพือแสดงขอ้ควรระวงัทีสําคญัมาก ๆ  นอกจากนีควรออกแบบการเชือมโยงโดยการใช้คาํทีสือ
ความหมาย  เช่น ใชค้าํวา่   “คาํแนะนาํในการเรียน”  แทนคาํวา่ “คลิกทีนี”  นอกจากนีควรหลีกเลียง
การออกแบบหนา้แนะนาํทีดูหวอืหวาแต่ไม่มีประโยชน์ 

 11. ควรออกแบบโดยคาํนึงถึงความคงที และความเรียบง่าย   ดงันนั  ส่วนต่อประสานควร
ใชภ้าพหรือขอ้ความทีสือความหมายชดัเจน  คุน้เคยและเป็นเหตุเป็นผลสําหรับผูใ้ช ้ การออกแบบ
ธีมทีใช้ภาพเปรียบเทียบจะต้องเป็นการเปรียบเทียบทีผูใ้ช้รู้สึกคุ้นเคย     จนไม่รู้สึกว่าเป็นการ
เปรียบเทียบ  และจะตอ้งออกแบบใหค้งที  ทงันีเพือใหผู้ใ้ชรู้้สึกสะดวกและง่ายในการใช ้

 12. ควรออกแบบให้ดูน่าเชือถือ   การออกแบบอย่างประณีตจะทําให้ผู ้ใช้เชือถือใน
สารสนเทศทีนาํเสนอบนเวบ็ไซต์         ในขณะเดียวกนัเวบ็ไซต์ทีออกแบบอย่างไม่พิถีพิถนั  เช่น 
เว็บเพจทีเต็มไปด้วยการพิมพ์ทีผิดพลาด เป็นต้น  ก็จะทาํให้ผูใ้ช้หมดความเชือถือได้เช่นกัน  
นอกจากนียงัควรทดสอบการทาํงานใหมี้ความน่าเชือถือดว้ย  ทงัในขณะทีออกแบบและเมือนาํออก
ใชง้านแลว้  เช่น  การทดสอบการทาํงานของลิงคต่์าง ๆ ทงัภายในและภายนอกวา่ไม่มีลิงคเ์สีย  และ
เนืองจากการเปลียนแปลงบนเว็บเกิดขึนอย่างรวดเร็ว  การทดสอบว่าการเชือมโยงไปยงัเนือหา
ภายนอกนนัมีการเปลียนแปลงไปอยา่งไรหรือไม่จึงเป็นสิงจาํเป็นมาก 

 13. ควรออกแบบโดยคาํนึงถึงอุปกรณ์ในการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องผูใ้ช ้  กล่าวคือ  หากผูใ้ช้
ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้ทีมีอุปกรณ์การเขา้ถึงขอ้มูลทีจาํกดั  (เช่น โมเด็มความเร็วตาํ)  การออกแบบโดย
ใช้ขอ้ความส่วนใหญ่เป็นสิงทีเหมาะสม   แต่หากผูใ้ช้ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้ทีมีการเขา้ถึงขอ้มูลทีมี
ความพร้อมดา้นอุปกรณ์   การออกแบบโดยใชก้ราฟิกเป็นสิงทีเหมาะสม 

 14. ควรมีการให้ผลป้อนกลบั   ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีช่องทางในการติดต่อสือสารกบัผูเ้รียน  
และต้องเตรียมตัวในการให้ผลป้อนกลับ    ในกรณีผู ้เ รียนมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนําต่าง ๆ             
การออกแบบเวบ็ทีดี    จะตอ้งมีลิงคซึ์งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนติดต่อไปยงัเวบ็มาสเตอร์ไดโ้ดยตรง   
 15. ควรออกแบบให้มีทางเลือกในการเขา้ถึงขอ้มูลหลาย ๆ ลกัษณะ  อย่างเช่น  กรณีที
ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้ทีติดต่อผ่านทางโมเด็มเป็นประจาํ  การออกแบบเครืองมือนาํทางหรือ
เนือหาในลกัษณะของตวัอกัษรเป็นสิงจาํเป็นควบคู่ไปกบัในลกัษณะของกราฟิก 
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 ใจทิพย ์ ณ สงขลา  (2547: 43-54)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีควรคาํนึงถึงในการออกแบบไวด้งันี 

1. การกาํหนดภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต ์  

 เวบ็ไซตก์ารศึกษาทีดีตอ้งมีความเป็นมาตรฐานและมีเอกลกัษณ์ของเวบ็ไซต ์ โดยยึดผูเ้รียน
หรือผูดู้เป็นจุดศูนยก์ลาง  ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงความนึกคิดหรือลกัษณะนิสัยการเขา้เวบ็ไซต์
ของผูเ้รียน  และออกแบบให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงเนือหาสาระ  หรือสามารถเขา้ใจโครงสร้างของ
เวบ็ทงัหมดไดง่้าย   ผูอ้อกแบบควรคาํนึงถึงหลกัการต่อไปนี 

     1.1  การใชอุ้ปมาเปรียบเทียบ   

  การใช้อุปมาเปรียบเทียบ   หมายถึง  การนําสิงใดสิงหนึงซึงอาจมีความเป็น
นามธรรมมาเปรียบเทียบกบัอีกสิงหนึงทีผูดู้หรือผูเ้รียนมีความคุน้เคย       เพือให้สามารถเขา้ใจใน
สิงนนัไดดี้ยงิขึน  การออกแบบเวบ็ไซต์ทีใชก้ารอุปมาเปรียบเทียบในการออกแบบเวบ็ไซต ์ จึงเป็น
การออกแบบภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตใ์หส้อดคลอ้งกบัความคุน้เคยของผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัแนวทาง
เนือหาสาระทีนาํเสนอ  ส่วนใหญ่จะใชชุ้ดของภาพหรือสัญรูปหรือภาพทีสร้างเป็นรูปสัญลกัษณ์ให้
สอดคลอ้งกนัตลอดทงัเวบ็ไซต ์ เช่น  เวบ็ไซตว์ิชาทีสอนเรืองคอมพิวเตอร์อาจใชชุ้ดของปุ่มนาํทาง  
ภาพพืนหลงัเกียวกบัคอมพิวเตอร์นาํเสนอ    แสดงอุปมาเปรียบเทียบกบัแนวคิดของการนาํเขา้       
การประมวลผล  และการแสดงผลขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ 

     1.2  หลกัความสมเหตุสมผลกบัความเป็นจริง 

  การใช้หลกัความสมเหตุสมผลกบัความเป็นจริง  เป็นการยึดหลกัการตามแบบ
สากล  สมเหตุสมผลทีผูเ้รียนเขา้ใจไดต้รงกนั  ตวัอยา่งการออกแบบในส่วนต่อประสานผูใ้ช ้ (user 

interface  design)  ไดแ้ก่  ภาพสัญรูปต่าง ๆ  จะตอ้งยึดหลกัความเป็นสากลทีผูใ้ชเ้ขา้ใจไดง่้าย  เช่น  
รูปจดหมาย  หมายถึง  การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  และเมือเลือกใช้สัญรูปใดเพือแสดง
ความหมายอยา่งใดแลว้จะตอ้งใชค้วามหมายเดียวกนัตลอดทงัเวบ็ไซต ์

     1.3  ความสมาํเสมอ 

  การออกแบบเวบ็ไซตที์ดีตอ้งวางแนวเรืองของเวบ็ไซตไ์ว ้  โดยสอดแทรกความ
หลากหลายในการนาํเสนอ   ทาํให้ผูเ้รียนสามารถแยกแยะความแตกต่างในแต่ละตอน   แต่ทงันี
ความแตกต่างในแต่ละตอนจะยงัคงแนวเรืองหลกัของเวบ็ไซต ์ เช่น  ใชปุ่้มและรูปแบบของการนาํ
ทางทีมีความหมายเดียวกนัตลอดทงัเวบ็ไซต ์

     1.4  ความชดัเจน 

  รูปลกัษณ์โดยรวมควรมองดูแลว้ง่าย   สบายตา   เพือให้ขอ้ความเนือหาสาระใน
การสอนตรงสู่ผูเ้รียนอย่างชัดเจนมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้   ไม่ควรปล่อยให้ผูเ้รียนรับภาพ  
ขอ้ความ  หรือลิงค์มากเกินไปจนไม่สามารถเห็นจุดเน้นหลกั   ควรเน้นให้ผูเ้รียนรับรู้ในสิงที  
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ผูอ้อกแบบตอ้งการใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ที   เช่น  การใชช่้องวา่ง  (space)  ช่องวา่งทีกาํหนดอยา่งเหมาะสม   
จะช่วยให้ภาพทีออกแบบมาแลว้มองดูง่ายและกระจ่างชดั   การออกแบบให้มีช่องวา่งพอเหมาะแก่
สายตา   จะช่วยแยกองคป์ระกอบแต่ละส่วนออกจากกนั  เช่น  ส่วนนาํทาง  และส่วนของขอ้ความที
นาํเสนอ  ช่องวา่งทาํให้ผูเ้รียนพกัสายตาและสามารถนาํสายตาผูเ้รียน  จากตาํแหน่งหนึงไปยงัอีก
ตาํแหน่งหนึงบนหนา้จอไดอ้ยา่งดี   

2. การกาํหนดแบบแผนสี 

 สีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการออกแบบ    การเลือกสีทีเหมาะสมช่วยดึงดูดความรู้สึกให้
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นทีจะติดตามแมย้งัไม่ทนัไดอ่้านเนือหา   และเมือติดตามแล้วก็ไม่เกิด
ความรู้สึกเบือหน่าย  ซาํซากหรือลา้สายตา   ผูอ้อกแบบควรมีความเขา้ใจพืนฐานในการกาํหนดสี  
ไม่ควรใช้สีจาํนวนมากเกินไป   ควรอยูใ่นราว  4-5  สี  การใช้สีมากเกินไป  ทาํให้รบกวนสายตา  
และดึงความสนใจออกจากเนือหาทีนาํเสนอ    

3. การกาํหนดโครงร่างเวบ็เพจ 

 การกาํหนดโครงร่างเวบ็เพจจะตอ้งคาํนึงถึงภาพทีออกมาในสายตาผูดู้จะตอ้งยึดหลกัการ
ออกแบบทีมีผูใ้ชเ้ป็นหลกั (User  center  design)   

     3.1  การกาํหนดโครงร่างของเวบ็เพจตามวตัถุประสงค ์   

   3.1.1  การนาํเสนอเพือการพิมพล์งกระดาษ     ถา้ตอ้งการจดัวางโครงร่างนนั 

เพือใหผู้เ้รียนสะดวกในการนาํไปพิมพ ์  เพือการอ่านซึงมกัจะพิมพใ์นกระดาษ  ขนาด  เอ4   จะตอ้ง
เวน้ขอบทางขวาไว ้ 2  เซนติเมตร   หรือตงัขอบไวที้ประมาณ  9 29  พิกเซล 

   3.1.2  การนาํเสนอบนหนา้จอ              โดยทวัไปจอภาพของผูเ้รียนมีพืนทีใน 

การนาํเสนอน้อยกว่าหน้ากระดาษหนังสือทวัไป   ภาพทีปรากฏบนจอภาพโดยเฉลียจะใช้ขนาด
จอภาพ  14  นิว  พืนทีในการนาํเสนอบนเบราเซอร์ก็จะเหลือนอ้ยกวา่ค่าความละเอียดบนจอทีตงัไว ้  
เช่น   ตงัไวที้   640  480   ก็จะเหลือเพียงประมาณ  3  29  พิกเซล     ทีจะสามารถดูไดพ้อเหมาะ
บนจอ 

  นอกจากนีการนาํเสนอทียาวมากเกินไปในหนึงเวบ็เพจ         ก็จะทาํให้เสียเวลาใน
การดาวน์โหลดนาน        และผู ้เ รียนต้องใช้แถบเลือนอ่านในส่วนล่างทียาวกว่าหน้าจอ               
ส่วนการนาํเสนอเนือหาทีกินเนือทีในดา้นกวา้งมากเกินไป         จะทาํให้ผูเ้รียนตอ้งใช้แถบเลือน
เป็นแนวนอน    ทาํให้รบกวนการอ่านเพราะผูเ้รียนตอ้งเลือนแถบดา้นขา้งเพืออ่านดา้นขา้งกลบัไป
กลบัมา  
  การนาํเสนอบนหนา้จอยงัคงเนน้ความสําคญัของลกัษณะของการอ่าน   จากซ้าย
ไปขวา  จากบนลงล่าง  ส่วนทีตอ้งการเน้นความสําคญัจึงมกัถูกจดัให้อยู่ตามลาํดบัการมองของ
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สายตา รวมทงัการวางโครงร่างของหนา้จอ  ในบางครังยงัคงอาศยัหลกัการของการจดัองคป์ระกอบ  
กลุ่มของขอ้ความหรือภาพให้มีความสมดุล     (อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ)   เอกภาพ  
ความชดัเจน  ฯลฯ 

    3.2  เทคนิคการจดัวางหนา้จอ 

  เว็บเพจมีลักษณะทีแตกต่างจากหน้ากระดาษทีสามารถกําหนดขอบด้านซ้าย
ดา้นขวาหรือส่วนหัวก็ได ้  เวบ็เพจทีสร้างดว้ยภาษา  HTML  เป็นภาษาทีแสดงผลของขอ้ความ  
ภาพ  และสือชนิดต่าง ๆ  ในทีโล่งกวา้งเหมือนกบัผา้ใบ  การวางโครงร่างของหน้าจอจึงมีความ
จาํเป็น   เพือให้ภาพปรากฏในองคป์ระกอบทีสมดุล   ดึงดูดสายตา  วิธีการทีใช้อยู่อย่างแพร่หลาย  
เช่น  การใชต้าราง  และการใชส้ไตลชี์ท 

สรุปไดว้า่   การออกแบบเวบ็ไซตที์ดี   จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน   และเนือหาของ
บทเรียน    ซึงจะช่วยส่งผลใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
         4.2 เทคนิคในการจูงใจผู้เรียน 

 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545: 172-175)  ได้กล่าวถึงเทคนิคซึงช่วยจูงใจผูเ้รียนให้
ตอ้งการเขา้มาเรียนในเวบ็ไซตม์ากขึน  เทคนิคเหล่านนัไดแ้ก่ 

 1. พืนทีวา่ง (Blank Space)     การปล่อยให้มีพืนทีวา่งทาํให้วตัถุหรือส่วนประกอบอืน ๆ 
บนหน้าจอสามารถดึงดูดความสนใจผูเ้รียนได้มากยิงขึน      การปล่อยให้มีพืนทีว่างยงัทาํให้เกิด
ภาพลวงตาว่ามีขอ้ความทีตอ้งศึกษาน้อยกว่าทีเป็นจริง  ซึงส่งผลให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน
มากขึน  โดยปรกติแลว้หลกัในการออกแบบสืออิเล็กทรอนิคส์ทีปรากฏบนหน้าจอทวัไป  ไดแ้ก่  
ควรจดัใหมี้พืนทีวา่งในแต่ละหนา้ประมาณครึงหนึง (50%) ของตวัอกัษรทีปรากฏบนหนา้จอ 

 2. สี (Colors)   การเลือกใช้สีนัน   หลกัทวัไปได้แก่  การเลือกใช้สีให้เหมาะสม  และ
เลือกใชสี้ทีแตกต่างเพือสือถึงความแตกต่างของสิงทีตอ้งการนาํเสนอ  เช่น  สีดาํเพือแสดงขอ้ความ
ทวั ๆ ไป  สีแดงเพือเนน้ขอ้ความสาํคญั ๆ สีนาํเงินเพือแสดงคาํเตือนต่าง ๆ เป็นตน้   แต่ไม่ควรใชสี้
ให้มากเกินกวา่ 3 สีในแต่ละหนา้  เพราะทาํให้เป็นการยากสําหรับผูเ้รียนในการแยกความแตกต่าง
ของความหมายทีแต่ละสีพยายามทีจะสือ  และการใช้สีเพือสือความหมายทีแตกต่างนีจะตอ้งใช้
อยา่งสมาํเสมอในเวบ็ไซตเ์ดียวกนั 

 3. การยอ่ยเนือหา (Chunking)  เวบ็เพจซึงเต็มไปดว้ยเนือหานนัจะให้ความรู้สึกจูงใจผูเ้รียน
ไดดี้ขึนหากเนือหานนัไดรั้บการแบ่งยอ่ยออกเป็นบล็อกเล็ก ๆ  การแบ่งเนือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ 
และนาํเสนอทีละหวัขอ้ ๆไปเป็นเทคนิคทีมีประโยชน์มาก  นอกจากนียงัมีเทคนิคอืน ๆ  เช่น การใช้
คาํอธิบายประกอบภาพแทนข้อความอธิบายแต่เพียงอย่างเดียว   การแยกการอ้างอิงออกจาก
ขอ้ความในยอ่หนา้   การใชป้ระโยชน์ของบทนาํ  การเพิมแถบดา้นขา้ง  หรือกล่องเพือใส่ขอ้ความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 
สัน ๆ  แทนการเขียนเรียงกนัไป  การใช้เส้นตงัหรือเส้นนอน  เพือแบ่งขอ้ความออกเป็นส่วน ๆ  
และการใชส้ัญลกัษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ย  เป็นตน้ 

4. กราฟิก (Graphic)   กราฟิกประเภทภาพถ่าย  ภาพวาด  หรือภาพการ์ตูนไดรั้บความนิยม
ในการใช้เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน       นอกจากนียงัมีการใช้กราฟิกซึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
การเน้นสิงสําคญั    เช่น    เครืองหมายตกใจ    หรือเครืองหมายอญัประกาศขนาดใหญ่   เป็นตน้  
เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  เพราะสัญลกัษณ์กราฟิกเหล่านนัสือความหมายวา่เป็นสิงทีผูเ้รียน
ไม่ควรพลาด    อยา่งไรก็ดีการใชก้ราฟิกควรใช้ให้เหมาะสมและไม่ควรทาํให้ผูเ้รียนเสียสมาธิใน
การเรียนแทน 

5. ลาํดบัเลข (Numbering)   การใชป้ระโยชน์ของลาํดบัเลขก็คลา้ยคลึงกบัการใชส้ัญลกัษณ์
แสดงหวัขอ้ยอ่ยกล่าวคือ  ทงัสองวิธีช่วยดึงความสนใจในความสําคญัไปยงัรายการของเนือหา  แต่
ขอ้แตกต่างก็คือ  หากใชล้าํดบัเลข  ผูเ้รียนมกัจะศึกษาเนือหาตามลาํดบัของตวัเลขโดยไม่ขา้มไปมา  
ดงันนั  การใชล้าํดบัเลขจึงควรใชก้บัเนือหาทีการเรียงลาํดบัมีความสําคญัต่อความเขา้ใจของเนือหา  
นอกจากนีรายการของเนือหาควรจะไดรั้บการจดัวางไวใ้นคอลมัน์ 

6. ตาราง (Table)   การใช้ตารางหากใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดความชดัเจนในสิงที
ตอ้งการนาํเสนอไดดี้ยงิขึนและดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดม้ากขึน  การออกแบบตารางควรใชสี้
ทีสวา่งกวา่สําหรับหัวขอ้ของตารางเพือแยกความแตกต่างจากตวัเนือหา  ไม่ควรใชข้ยายตารางให้
เต็มเพือทีจะทาํให้เต็มความกวา้งของเว็บเพจเท่านัน   หลีกเลียงการใช้เส้นตงัคู่ระหว่างคอลมัน์  
หรือสีทีแตกต่างกนัเพือแยกความแตกต่างระหวา่งคอลมัน์ 

7. รูปแบบการมอง (Viewing Pattern)   ธรรมชาติของการมองของคนคือจากซ้ายไปขวา  
และบนลงล่าง  ดงันนั การออกแบบควรคาํนึงถึงธรรมชาติการอ่านนีของผูเ้รียน  วางสิงสําคญัที
ตอ้งการสือสารกบัผูเ้รียนก่อนไวด้า้นบนซ้าย  และออกแบบให้คาํนึงถึงวิธีการทีจะนาํผูเ้รียนเขา้สู่
เนือหาต่อไป 

8. จาํนวนส่วนประกอบ  (Number of Elements)     ไม่วา่ผูอ้อกแบบจะออกแบบให้เวบ็เพจ
มีความสร้างสรรค์ขนาดใด  หากผูอ้อกแบบใส่องค์ประกอบต่าง ๆ มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิง
ขอ้ความทีปรากฏบนเว็บเพจแล้ว  จะเป็นการยากสําหรับผูเ้รียนทีจะพยายามทีจะอ่านเนือหานัน  
ทางออกไดแ้ก่  การปรับหนา้จอใหเ้รียบง่ายขึน  ตดัขอ้ความหรือใชเ้ทคนิคทีไดก้ล่าวมาในส่วนของ
การย่อยเนือหาเพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนมากขึน  ใช้กราฟิกให้สมาํเสมอในปริมาณที
เหมาะสม  ทา้ยทีสุดพยายามเหลือทีวา่งใหม้าก 

9. เสียง  (Audio)  แฟ้มเสียงไม่ควรมีความยาวเกิน 5 นาที  เสียงบรรยายทีใช้จะตอ้งเป็น
เสียงทีน่าสนใจ  กระตือรือร้น (ไม่น่าเบือ)  และมีสไตล์เป็นของตน  ใช้เสียงตาํเสียงสูงอย่าง
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เหมาะสม  และทีสาํคญัคือ  อ่านไดช้ดัเจน  มีการปรับระดบัเสียงให้คงทีทุกเวบ็เพจ  และเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนสามารถเลือกหยดุและเปิดฟังใหม่ไดต้ลอดเวลา 

10. วีดิทศัน์  (Video)   วีดิทศัน์ทีใช้จะตอ้งเกียวขอ้งกบัการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจใน
เนือหาของผูเ้รียนเช่นเดียวกบัแฟ้มเสียง      จะตอ้งมีการออกแบบให้ผูเ้รียนสามารถหยุดและเปิดดู
วดิีทศัน์ไดต้ลอดเวลาเช่นกนั 

 ผูว้ิจยัได้ใช้เว็บไซต์ออนไลน์เพือสร้างเว็บไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ   ซึง
เวบ็ไซตอ์อนไลน์เป็นบริการหนึงของ  Google  Apps  ทีจะช่วยให้เราสามารถสร้างเวบ็ไซตข์อง
องค์กรได้ง่ายขึนเสมือนกบัการแก้ไขเอกสารธรรมดา    เพราะเราไม่ตอ้งเขียนโคด้หรือ HTML   

โดยในหน้าเวบ็ไซต์นัน     เราสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไวไ้ด้  เช่น  ปฏิทิน  วิดีโอ  เอกสาร  
และขอ้ความ  เพือให้เราสามารถใช้งานร่วมกบัคนในองคก์รไดง่้ายขึน (อมัรินทร์  เพ็ชรกุล, 2555: 

149-150) 
 นอกจากการสร้างเวบ็ไซตไ์ดฟ้รี  เวบ็ไซตอ์อนไลน์ยงัมีประโยชน์อีกมากมายทีช่วยให้เรา
สามารถทาํงานร่วมกบับุคคลในองคก์รหรือกลุ่มไดง่้ายยงิขึน  ดงันี 

      1.สามารถจดัการขอ้มูลไดใ้นพืนทีศูนยก์ลาง  เราสามารถใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์  เพือเป็น
ศูนยก์ลางในการรวบรวมเอกสาร  สเปรดชีต  งานนาํเสนอ   วดีิโอ  หรือไฟล์ต่างๆ  เพือแบ่งปันและ
กระจายข่าวสารใหก้บับุคคลในองคก์ร  หรือทีมงานไดง่้ายขึน 

      2. เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กทีและทุกเวลา   เนืองจากเวบ็ไซต์ออนไลน์เป็นบริการทีทาํงาน
แบบเวบ็  ทุกคนในองคก์รจึงสามารถเขา้ใชง้านผา่นหนา้เวบ็ไซตข์ององคก์ร  หรือกลุ่มไดทุ้กทีและ
ทุกเวลา   ไม่วา่จะเป็นบนโตะ๊ทาํงาน  ทีบา้น   ร้านกาแฟ  หรือแมแ้ต่ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

      3. รองรับการทาํงานร่วมกบัหลายระบบปฏิบติัการ  เราสามารถใชง้านเวบ็ไซตอ์อนไลน์   
ไดบ้นเวบ็บราวเซอร์  ไม่วา่คอมพิวเตอร์นนัจะใชร้ะบบปฏิบติัการ  Windows , Mac  หรือ  Linux 

      4. สามารถกาํหนดสิทธิในการใช้งานเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างปลอดภยั  ผูดู้แลระบบสามารถ
ดูแลสิทธิการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละสามารถยกเลิกการเขา้ถึงไฟลต่์าง ๆ  ไดทุ้กเมือ 
 สรุปไดว้า่   การออกแบบเวบ็ไซตเ์พือการเรียนการสอนทีดี  ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการออกแบบ
เว็บไซต์    ให้เหมาะสมกับผู ้เรียนและเนือหาของบทเรียน  และควรออกแบบโดยคาํนึงถึง
ความสามารถในการอ่านขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรก  ส่วนความสวยงามเป็นอนัดบัรองลงมา   
รวมถึงการใช้เทคนิคในการจูงใจผูเ้รียนเพือดึงดูดความสนใจผูเ้รียนให้อยากเรียนรู้จากเว็บไซต ์   
ซึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหป้ระสบความสาํเร็จ  บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียน 
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5. เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความหรือเทคนิค CIRC 
วิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้เทคนิคการอ่านและการเขียนเรียงความหรือเทคนิค CIRC 

(Cooperative  Integrated  Reading and  Composition)  เดิม ซึงเป็นเทคนิควิธีสอนเขียนเรียงความ
ภาษาองักฤษโดยบูรณาการกบัการสอนอ่านโดยเริมจากการสอนอ่าน  เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ   
และจากการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความ   ซึงเป็นวิธีสอนทีใช้ใน
สหรัฐอเมริกามาก่อน  และมีการนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายและประสบผลสาํเร็จ  โดยเฉพาะสําหรับที
เป็นการสอนดา้นภาษา   เช่น  หลกัการเขียนภาษา   แต่สําหรับการสอนภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
ในประเทศไทย  ซึงไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นประจาํหรือใช้เป็นภาษาราชการ  การทีจะนาํเทคนิค  
CIRC  ไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จไดไ้ม่ง่ายนกั   และทีสําคญัถา้ผูส้อนและผูเ้รียนไม่ชาํนาญ  คุน้เคย  
และยอมรับเทคนิควิธีดงักล่าว    แต่อย่างไรก็ตามในฐานะครูมืออาชีพสามารถทีจะปรับประยุกต์
วิธีการและวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ดว้ยภาษาของประเทศตนเองได ้  
โดยยึดหลกัสําคญัของเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ทีให้สมาชิกกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้อย่างจริงจงั  
ทุกคนมีการยอมรับกนัและกนัและมีเป้าหมายความสําเร็จเดียวกนั   โดยทีครูตอ้งดาํเนินการสอน
ความรู้และฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน   ก่อนให้ฝึกปฏิบติัดว้ยการร่วมมือกนัเรียนรู้   สําหรับ
เทคนิค  CIRC  ตอ้งเลือกบทอ่านทีประกอบดว้ยโครงสร้าง   หลกัการทางดา้นภาษาทีนกัเรียนตอ้งรู้
และเขา้ใจ  และนาํไปใชเ้ป็นแบบในการเขียนได ้   บทอ่านตอ้งมีสาระทีเหมาะสมกบัวยั  ระดบัชนั 
มีความหมาย มีคุณค่าทีจะใหรู้้และเขา้ใจ  และนาํไปสู่การฝึกเขียนตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 
(วชัรา  เล่าเรียนดี, 2553: 169)      
        5.1  องค์ประกอบทสํีาคัญของเทคนิค  CIRC 

เทคนิคการบูรณาการการอ่านและการเขียนโดยร่วมมือกนัเรียนรู้  CIRC   จะประกอบดว้ย  
องคป์ระกอบสาํคญัอยา่งนอ้ย  3  ประการ  คือ (วชัรา  เล่าเรียนดี, 2553: 169-170) 

1.  กิจกรรมการเรียนรู้  เพือสร้างพืนฐานดา้นการอ่านและการเขียน 

2.  การดาํเนินการสอนของครู 

3.  การบูรณาการการอ่านและการเขียน 

หลกัการสอนของครูให้นกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรม  การอ่านและเขียน  
โดยยึดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนเป็นหลัก  เนืองจากทกัษะทางภาษา
สามารถพฒันาให้บรรลุผลสําเร็จได้  ถ้าครูจัดกิจกรรมการสอนและกิจกรรมเรียนรู้ทีถูกต้อง
เหมาะสมในทุก ๆ ดา้น เช่นเดียวกบัทกัษะการอ่าน  ซึงประกอบดว้ยสมรรถภาพการอ่านในหลาย ๆ 
ดา้น  เช่น  การอ่านเพือความเขา้ใจ  เพือสรุป  เพือจบัใจความสําคญั  เพือการสือสาร  หรือเพือหา
ประเด็นสําคญัของเรือง  ดงัที Brown (1984) ไดก้ล่าวไวว้่าทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจสามารถ
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พฒันาไดไ้ม่ยาก  โดยสอนให้นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึก  ในการสรุป  ตงัคาํถาม  ให้นิยาม  ทาํนายผล  
หรือเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนหรือเป็นไปไดบ้่อย ๆ และสมาํเสมอ   ดงันนั  ในการสอนแบบร่วมมือกนั
เรียนรู้  ครูจะตอ้งจดัโอกาสให้นกัเรียนไดร่้วมสรุปร่วมกนัตงัคาํถาม  ให้นิยามความหมาย  และ
ทาํนายผลหรือเหตุการณ์     ซึงถ้าครูดาํเนินการสอนด้วยวิธีดงักล่าวอย่างต่อเนือง  ก็จะสามารถ
พฒันาผลสัมฤทธิดา้นการอ่านของนกัเรียนไดทุ้กคน    ในเวลาเดียวกนัก็สามารถบูรณาการการสอน
อ่านร่วมกบัการสอนเขียนได ้

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC นกัเรียนจะตอ้งร่วมมือกนัเรียนรู้และปฏิบติัในกลุ่มทีมี
การจดัเขา้กลุ่มทีคละความสามารถ   โดยขนัตอนการจดัการเรียนการสอนจะประกอบดว้ย 1) การ
สอนของครู  2) การฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่ม  3) การฝึกโดยอิสระ  4) การประเมินผลโดยกลุ่มเพือน 5) 
การฝึกเพิมเติม  และ 6) การทดสอบความรู้ด้านการสอนทางภาษาเทคนิค CIRC จะยึดหลกัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative  Learning)  ในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนซึงกระบวนการ
สอนในแบบ CIRC  จะประกอบดว้ยกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ดงัต่อไปนี   (ธิดา  ทิพยสุ์ข, 
2552: 85) 

1.  การจดักลุ่มอ่าน (Reading  Group) 
2.  การจดัทีมร่วมกนัเรียนรู้ (Team Study) 
3.  การจดักิจกรรมพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัเรืองหลกัทีจะให้นักเรียนอ่าน (Basal-Related 

Activities) 
4.  การจบัคู่อ่าน (Partner Readings) 
5.  การเรียนรู้ไวยากรณ์ในเรืองและการฝึกเขียนในเรือง (Story Grammar and Story-Relate 

Writing) 
6.  การฝึกอ่านออกเสียงคาํทีกาํหนด (Words Out Loud) 
7.  การฝึกหาความหมายของศพัท ์(Word Meaning) 
8.  การสรุปเรือง (Story Retell) 
9.  การฝึกสะกดคาํ (Spelling) 
10. การตรวจสอบโดยเพือน (Partner Checking) 
11. การทดสอบความรู้ความเขา้ใจ (Test) 
12. การสอนอ่านเพือความเขา้ใจ (Direct Instruction in Reading Comprehension) 
13. การใหอ่้านบทความต่าง ๆ นอกเวลาและการเสนอรายงานการอ่านต่าง ๆ (Independent 

Writing Reading  and  Book Reports)  
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14. การผสมผสานหลกัภาษา (ศิลปะทางภาษา) กบัการเขียน (Integrated Language Arts 

and Writing) 
ดงันนั ในการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค CIRC จะตอ้งมีการจดักิจกรรมตามทีระบุ

ขอ้ 1-14  อยา่งครบถว้นเรียงตามลาํดบัความยากง่ายของวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  ดา้นการอ่านและ
เขียน  ซึงจะตอ้งมีการวางแผนและเตรียมการสอน  กาํหนดระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัใน
แต่ละวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน 

ในการนาํเทคนิค  CIRC ไปใชน้นั  ก่อนอืนตอ้งเริมดว้ยการสอนของครูทุกครัง  โดยทีครู
จะตอ้งสอน   อธิบาย  ยกตวัอยา่ง  การอ่านประเภทต่าง ๆ  และรูปแบบการเขียนโดยทวั ๆ ไป  ให้
นกัเรียนรู้และเขา้ใจและฝึกปฏิบติั    ถา้เป็นการเขียนเรียงความซึงกระบวนการสอนเขียนโดยทวัไป 
(Writing  Process  Model)  จะประกอบดว้ยขนัตอนดงันี 

1.  การวางแผนการเขียน (Planning) 
2.  การทาํโครงร่างการเขียนในเรืองทีสนใจ  (Drafting) 
3.  การทบทวน (Reviewing) 
4.  การปรับแกไ้ข  (Editing) 
5.  การนาํเสนอหรือการพิมพเ์ผยแพร่  (Presentation  or  Publishing) 
ทุกขนัตอนในการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั       สมาชิกกลุ่มจะช่วยเหลือกนัและกนัหรือปรับ 

แกไ้ขใหก้นัและกนัจนกวา่จะแน่ใจวา่งานนนัสมบูรณ์ทีสุด 
        5.2  ขันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  CIRC 

 ทิศนา  แขมมณี  (2547: 270-271)  ไดก้ล่าววา่กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
CIRC มีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

 1.  ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนตามระดบัความสามารถในการอ่าน    นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจบัคู่ 2 
คน  หรือ 3 คน  ทาํกิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกนั 

 2.  ครูจดัทีมใหม่โดยใหแ้ต่ละทีมมีนกัเรียนต่างระดบัความสามารถอยา่งนอ้ย  2  ระดบั  ทีม
ทาํกิจกรรมร่วมกนั  เช่น  เขียนรายงาน  แต่งความ  ทาํแบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่าง ๆ  และมี
การให้คะแนนผลงานของแต่ละทีม  ทีมใดไดค้ะแนน  90 %  ขึนไป จะไดรั้บประกาศนียบตัรเป็น 
“ซุปเปอร์ทีม”   หากไดรั้บคะแนนตงัแต่  80-89 %  ก็จะไดรั้บรางวลัรองลงมา 

3.  ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวนัละ  20  นาที  แจง้วตัถุประสงคใ์นการอ่าน  แนะนาํ
คาํศพัทใ์หม่ ๆ  ทบทวนศพัทเ์ก่า  ต่อจากนนัครูจะกาํหนดและแนะนาํเรืองทีอ่าน  แลว้ให้ผูเ้รียนทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามทีครูจดัเตรียมไวใ้ห้  เช่น  อ่านเรืองในใจแล้วจบัคู่อ่านออกเสียงให้เพือนฟัง  
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และช่วยกันแก้จุดบกพร่องหรือครูอาจจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคาํถาม  วิเคราะห์ตัวละคร  
วเิคราะห์ปัญหาหรือทาํนายวา่เรืองจะเป็นอยา่งไรต่อไป  เป็นตน้ 

4.  หลงัจากกิจกรรมการอ่าน  ครูนาํการอภิปรายเรืองทีอ่าน    โดยครูจะเนน้การฝึกทกัษะ
ต่าง ๆ  ในการอ่าน  เช่น  การจบัประเด็นปัญหา  การทาํนาย  เป็นตน้ 

5. นกัเรียนรับการทดสอบการอ่านเพือความเขา้ใจ       นกัเรียนจะไดรั้บคะแนนเป็น 

ทงัรายบุคคลและทีม 

6.  นกัเรียนจะไดรั้บการสอนและฝึกทกัษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วนั     เช่น     ทกัษะ 

การจบัใจความสาํคญั  ทกัษะการอา้งอิง  ทกัษะการใชเ้หตุผล  เป็นตน้ 

7.  นกัเรียนจะไดรั้บชุดการเรียนการสอนเขียน  ซึงผูเ้รียนสามารถเลือกหวัขอ้การเขียนได้
ตามความสนใจ         นกัเรียนจะช่วยกนัวางแผนเขียนเรือง    และช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง
และในทีสุดตีพิมพผ์ลงานออกมา 

8.  นกัเรียนจะไดรั้บการบา้นใหเ้ลือกอ่านหนงัสือทีสนใจ  และเขียนรายงานเรืองทีอ่านเป็น
รายบุคคล  โดยใหผู้ป้กครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนกัเรียนทีบา้น  โดยมีแบบฟอร์ม
ให ้  

แสนประเสริฐ  ปานเนียม (2552: 62-64)  ได้สรุปขนัตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค CIRC  ดงันี 

1.  ขนัเตรียม  ประกอบดว้ย 

 1.1  แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 4-6 คน นกัเรียนในแต่ละกลุ่มคละความสามารถ  
กาํหนดสัดส่วน  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  เป็น  1:2:1 

 1.2  แนะนาํวิธีการเรียนรู้เทคนิค  CIRC  อธิบายความสัมพนัธ์ของการอ่านและ
การเขียน  วิธีการวดัและประเมินผล   การคิดคะแนนกลุ่ม  ฝึกทกัษะและวิธีการทาํงานกลุ่ม  สร้าง
แรงจูงใจในการร่วมมือกนัเรียนรู้ 

2.  ขนัสอน  ประกอบดว้ย 

 2.1  ทบทวนความรู้เดิมเรืองการอ่านและการเขียน 

 2.2  ครูนาํเสนอความรู้เกียวกบัการอ่าน  ความสําคญัของการอ่าน  วิธีการอ่าน  
ความรู้เกียวกบัการเขียน  ความสาํคญัของการเขียน  และวธีิการเขียน 

 2.3 ครูแจกบทอ่านให้นักเรียนร่วมกันอ่าน  พร้อมกับตอบคําถามของครู  
ต่อจากนนัครูและนกัเรียนร่วมกนัจบัใจความสาํคญัของบทอ่านทีละยอ่หนา้  แลว้นาํใจความทีไดม้า
เรียบเรียงดว้ยภาษาทีกระชบั  และเชือมความคิดไดอ้ยา่งต่อเนืองเหมาะสม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 2.4  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระสาํคญัของบทอ่าน  และเขียนเป็นเรืองพร้อม
ทงัร่วมกนัอภิปรายรูปแบบการเขียนทีใช้เขียนบทอ่านนี  รวมทงัวิธีการเขียนเรือง  การเรียบเรียง
เนือหา   การตงัชือเรือง 

3.  ขนักิจกรรมกลุ่ม  ประกอบดว้ย 

 3.1  ครูแจกบทอ่านใหม่ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัอ่าน  ผลดั
กนัอ่าน  ผลดักนัฟัง  แกไ้ขการอ่านของเพือน  ตอบคาํถามทา้ยบทอ่าน  ร่วมกนัสรุปสาระสําคญัของ
เรือง   ร่วมกนัอภิปรายรูปแบบการเขียนทีใชเ้ขียนบทอ่านนี  รวมทงัวธีิการเขียนเรือง   การเรียบเรียง
เนือหา   การตงัชือเรือง 

 3.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนเรืองใหม่   โดยนาํรูปแบบการเขียน  วิธีการ
เขียน   การเรียบเรียงเนือหา  การตงัชือเรือง  ทีสรุปไดม้าเป็นแนวทางในการเขียนเรือง  ซึงเนือเรือง
แตกต่างไปจากเดิม   โดยทีสมาชิกในกลุ่มตอ้งแน่ใจว่าเพือนในกลุ่มเขา้ใจวิธีการเขียนเรืองและ
สาระสาํคญัของเรืองใหม่ 

 3.3  ตรวจผลการปฏิบติังานของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพือนตามเกณฑที์กาํหนดไว ้

4.  ขนัประเมินผล  มอบรางวลั  ประกอบดว้ย 

 4.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัของบทอ่านทีครูแจกใหอี้กครังหนึง 

 4.2  นกัเรียนแต่ละคนทาํแบบทดสอบดา้นการอ่านและเขียนเรือง    โดยไม่มี 

การช่วยเหลือกนั 

      4.3  ครูตรวจใหค้ะแนน  บนัทึกคะแนนของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม 

 4.4  ช่วยกนัรวมคะแนนแต่ละกลุ่มเพือประเมินผลสัมฤทธิของกลุ่ม 

 4.5  มอบรางวลัแก่กลุ่มทีไดค้ะแนนมากทีสุด  2  ลาํดบัแรก  โดยกาํหนดรางวลัไว ้ 
2  รางวลั  ไดแ้ก่  กลุ่มยอดเยยีม  และกลุ่มเก่งมาก 

ณฐักาญจน์  เลิศยะโส (2553: 56-57)  ไดก้ล่าวถึงเทคนิค CIRC  หรือการบูรณาการการอ่าน
และการเขียนวา่เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัวิธีการหนึง  ซึงคิดและออกแบบขึนเพือใชใ้น
การสอนอ่านและเขียนเรียงความ  ในรายวชิาศิลปะทางภาษา (Language Arts)    ในการจดัการเรียน
การสอนดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค  CIRC  นนั  จะตอ้งเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  ทงัใน
บทบาทหน้าที  บทบาทสมาชิกแต่ละคน  รวมถึงการปฏิบัติเพือให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายซึงครู
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามลาํดบัขนัตอนดงันี 

1. ขนัเตรียม  มีดงันี  ครูสอนทกัษะในการเรียนแบบร่วมมือกนั  จดักลุ่มนกัเรียน  บอก
วตัถุประสงคข์องบทเรียน  และบอกวตัถุประสงคข์องการทาํงานร่วมกนั 

2.  ขนัสอน  ครูสอนเนือหาครอบคลุมบทเรียนใหม่ดว้ยวธีิการสอนทีเหมาะสมแลว้ใหง้าน 
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3.  ขนัทาํงานกลุ่ม  นกัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่ย  แต่ละคนมีบทบาทหนา้ทีของตน  
ช่วยกนัแกปั้ญหา    อภิปรายผลและแลกเปลียนความคิดเห็นกนั    เพือหาคาํตอบทีดีทีสุดมากกวา่ดู
คาํเฉลยจากครู 

4.  ขนัตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

 4.1  ตรวจผล  ถา้เป็นผลงานกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มเซ็นชือในผลงานทีส่ง  ครูอาจ
ประเมินดว้ยการหยิบผลงานของกลุ่มขึนมาแลว้ถามสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึงเกียวกบังานชินนนั
และถา้เป็นงานเดียวครูอาจให้นกัเรียนคนใดคนหนึงในกลุ่มอธิบายวิธีหาคาํตอบของเขาทีไดจ้าก
การเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม 

 4.2  ครูทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคล  โดยไม่มีการช่วยเหลือกนั  และเมือครู
ตรวจผลการสอบแลว้จะคาํนวณคะแนนเฉลียของกลุ่มให้นกัเรียนทราบ  และถือวา่เป็นคะแนนของ
นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มดว้ย 

5.  ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุ่ม  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน
และประเมินผลการทาํงานกลุ่ม  โดยอภิปรายถึงผลงานของนกัเรียน  และวธีิการทาํงานของนกัเรียน  
รวมถึงวธีิการปรับปรุงการทาํงานกลุ่ม 

วชัรา  เล่าเรียนดี (2553: 170-171)  กล่าววา่   การจดัการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการอ่าน
และเขียน   ควรประกอบดว้ย  ขนัตอนสาํคญัดงันี 

1. ครูนาํเสนอความรู้เกียวกบัการอ่าน  วิธีอ่าน  ความสําคญัของการอ่านเพือความเขา้ใจพอ
สังเขป    อธิบายความสําคญัของการเขียน   วิธีเขียนแบบต่าง ๆ  ของการเขียน  ความเกียวขอ้ง
สัมพนัธ์ซึงกนัและกนัระหวา่งการอ่านและการเขียน 

2.  ครูดาํเนินการสอน ยกตวัอยา่งบทอ่าน  ครู – นกัเรียน ร่วมกนัอ่านบทอ่านทาํความเขา้ใจ  
ถาม – ตอบ  ชีให้เห็นประเด็นสําคญั  โครงสร้างของขอ้ความ  ประโยคต่าง ๆ  ความเชือมโยงของ
ขอ้ความ  หรือประโยคในบทอ่าน   ใช้กิจกรรมการอ่านโดยพยายามบูรณาการชีให้เห็นลกัษณะ
วธีิการเขียน  ซึงการฝึกหดัเขียนควรเริมจากการเขียนตอบง่าย ๆ   การสร้างประโยคจากคาํศพัทห์รือ
คาํเชือม  คาํขยาย ฯลฯ 

3.  ครูตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจในเนือเรือง   สาระสําคญั  ประเด็นหลกั – รอง  ลกัษณะ
ของเนือเรือง   โครงสร้างประโยคทีใช้  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้ความหรือประโยคต่าง ๆ และ
บทความของเรือง   รวมทงัฝึกให้คาดคะเนจุดจบของเรือง  หรือบทสรุปของเรืองทีจะเกิดขึนจาก
เหตุการณ์เรืองราวต่าง ๆ  ความเป็นไปไดห้รือจินตนาการสร้างสรรคค์วามคิด 
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4.  จดักลุ่มนกัเรียนโดยคละความสามารถ  เช่นเดียวกบัการจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัแบบอืน ๆ  แจกใบความรู้  ใบกิจกรรม  ให้  2 – 3  คน ต่อ  1  ชุด   เพือจะไดร่้วมมือกนัเรียน  
ร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรมตามขอ้ตกลงทีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้ก่อนดาํเนินการจดัการเรียนรู้ 

5.  สมาชิกกลุ่มทุกกลุ่มร่วมกนัเรียนรู้และอ่านใบความรู้    ฝึกกิจกรรมตามใบงานทีครู
เตรียมไวใ้ห ้  โดยครูคอยติดตามดูแล   ถาม – ตอบ  การฝึกปฏิบติัของนกัเรียนอยา่งทวัถึงทุกกลุ่ม 

6.  การให้ฝึกหดัการเขียน  ควรให้สมาชิกไดต้รวจสอบการเขียนของเพือน  ช่วยกนัแกไ้ข
ปรับปรุงงานของกนัและกนัให้ถูกตอ้ง  ในการฝึกเขียนจากบทอ่านควรสอดคลอ้งกบัรูปแบบของ
บทอ่านในตอนเริมแรก  แลว้ค่อยพฒันาเป็นการเขียนในลกัษณะอืน ๆ  ทีซบัซ้อนและใชค้วามคิด
มากขึน   ทีสําคญันกัเรียนควรไดม้องเห็นและเขา้ใจรูปแบบโครงสร้างของประโยคหรือขอ้ความที
สาํคญัก่อน  นนัคือ  การฝึกเขียนควรจะเริมจากการเขียนตามรูปแบบทีถูกตอ้ง  ฝึกเขียนจากการชีนาํ
แนะนาํแนวทางจนชาํนาญก่อนทีจะใชกิ้จกรรมฝึกพฒันาการเขียนทีหลากหลาย  สร้างสรรค ์ และมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

7.  การตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจและวดัผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและการเขียน  ครูควร
ออกแบบทดสอบกาํหนดเกณฑ์และให้คะแนนโดยทีนักเรียนรู้วิธีให้คะแนน  สามารถตรวจให้
คะแนนตนเองและคาํนวณคะแนนกลุ่มของตนเองได้ (ตามหลักการคาํนวณคะแนนกลุ่มและ
คะแนนพฒันาของวิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้)  การใช้เทคนิคบูรณาการการอ่านและการเขียน
สําหรับการสอนภาษาองักฤษหรือภาษาไทยในการจดัการศึกษาของประเทศไทย   ควรพิจารณาถึง
ภูมิหลงั  ความรู้  ประสบการณ์ของนกัเรียนแต่ละระดบัชนั  แต่ละแห่งเป็นสําคญั  ซึงครูผูส้อน
สามารถปรับประยุกต์เทคนิควิธีดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม  เพียงแต่ให้รู้เขา้ใจเทคนิควิธีดงักล่าว
อย่างชัดเจน   เขา้ใจมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละวิชาทีจะใช้สอน  ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้แต่ละวชิาเป็นหลกัสาํคญั 
        5.3  วธีิการคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพฒันา 
 ในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ซึงผลงานของนักเรียนทุกคน  คือ  
ผลงานของกลุ่ม  และกลุ่มทีไดค้ะแนนพฒันาเฉลียสูงสุด  จดัเป็นกลุ่มดีเยียม  ดงันนัในการทดสอบ
ทุกครัง  หลงัจากกิจกรรมกลุ่มแล้ว  มีการทดสอบเป็นรายบุคคล  คะแนนสอบของแต่ละคนจะ
นาํไปเปรียบเทียบกบัคะแนนฐานเพือเป็นคะแนนพฒันา 
 คะแนนฐานอาจมาจากคะแนนสอบในรายวชิานนัในภาคเรียนก่อนทีจะมีการสอนในภาค
เรียนต่อไป    แต่คะแนนฐานจะตอ้งเทียบกบัคะแนน  100  เสมอ  ถา้มาจากคะแนนสอบหลายครัง  
จากคะแนนฐานจะไดค้ะแนนพฒันาของการสอบในแต่ละครัง  เช่น 
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ตารางที 7  แสดงวธีิคิดคะแนนกลุ่มและคะแนนพฒันา     

คะแนนจากการทดสอบ/แต่ละคน คะแนนพฒันา 
ตาํกวา่คะแนนฐาน  มากกวา่ 10 คะแนน 

ตาํกวา่คะแนนฐาน  1-10 คะแนน 

เท่ากบัคะแนนฐานหรือมากกวา่ 1-10 คะแนน 

สูงกวา่คะแนนฐานมากกวา่ 10 คะแนน 

0 

10 

20 

30 

 

ทีมา: Slavin, Cooperative learning (London: Allyn and Bacon, 1995), อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 
รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิด (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2553), 183.    

ในการทดสอบแต่ละครัง  นกัเรียนจะตอ้งรู้คะแนนฐานของตนเองก่อน  และคาํนวณว่า
ตนเองอาจตอ้งทาํอีกเท่าไรจึงไดค้ะแนนพฒันาตามทีคาดหวงั คะแนนพฒันาของแต่ละคนขึนอยูก่บั
ความพยายามของแต่ละคนทีจะพยายามทาํขอ้ทดสอบให้มากกว่าคะแนนฐาน  เพือผลประโยชน์
ของตนเองและของกลุ่ม   กลุ่มทีไดค้ะแนนพฒันาสูงสุด  หรือถึงเกณฑที์กาํหนดจะไดรั้บรางวลัเป็น
เครืองหมายความสาํเร็จ 

ตารางที 8  แสดงระดบัคะแนนในการจดักลุ่ม     
คะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่ม ระดบัการพฒันา 

0 - 15 

16 - 25 

26 - 30 

กลุ่มเก่ง 
กลุ่มเก่งมาก 
กลุ่มยอดเยยีม 

 

ทีมา: Slavin, Cooperative learning (London: Allyn and Bacon, 1995), อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 
รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิด (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2553), 184.    

การหาคะแนนฐานของนกัเรียน  ในการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้   ครูผูส้อนและนกัเรียน
ตอ้งทราบและคิดคะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคนไว ้ เพือการพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ของ
นกัเรียนแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพ  เพือให้ทราบผลการเรียนของแต่ละคนวา่มีความกา้วหนา้ขึน
หรือไม่เพียงใด  และเพือเป็นฐานในการคาํนวณคะแนนพฒันาและคะแนนความกา้วหนา้ต่อไป 
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คะแนนฐานของนกัเรียนแต่ละคน อาจไดจ้ากผลการเรียนในภาคเรียนทีผา่นมาในช่วงนนัๆ  
หรือจากคะแนนในกลุ่มวชิานนั ๆ  ในปีการศึกษาทีผา่นมา  แต่ถา้เป็นคะแนนตลอดปีการศึกษาตอ้ง
เฉลียคะแนนสอบ  2  ครังก่อน  ดงัตวัอยา่ง 

เด็กหญิงไก่    สอบวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์     มีการศึกษาพฒันามา 2 ภาคเรียน  
โดยมีคะแนนดงันี 

   ภาคเรียนที 1 ได ้ 75   คะแนน 

   ภาคเรียนที 2   ได ้ 77   คะแนน 

 รวม  152  คะแนน 

คะแนนเฉลียของ เด็กหญิงไก่  คือ  152/2  =  76  คะแนน 

ดงันนัคะแนนฐานของเด็กหญิงไก่  คือ  76  คะแนน  ซึงคะแนนฐานสามารถเปลียนแปลง
ไดทุ้กตวัทีมีการทดสอบยอด  โดยการนาํคะแนนสูงสุดเป็นคะแนนฐานในค่าต่อไป 

สรุปไดว้่า  เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความหรือ
เทคนิค CIRC  เป็นเทคนิคทีเหมาะสมกบัการสอนเขียนเรียงความ  โดยขนัตอนในการจดัการเรียนรู้
เริมจากการสอนอ่าน  เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ   และจากการอ่านช่วยพฒันาความสามารถใน
การเขียนเรียงความ   ซึงผูว้ิจยัได้นาํแนวคิด  หลกัการ  แนวทางขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค  CIRC   ทีไดศึ้กษาคน้ควา้จากเอกสาร  ตาํรา   และนกัวิชาการต่าง ๆ   ดงักล่าวขา้งตน้        
มาสังเคราะห์เป็นขนัตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  CIRC  ในงานวจิยัครังนี  ดงันี 

ขนัที 1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล   

ขนัที 2 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม    

ขนัที 3 นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม    
ขนัที 4 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคล 

ขนัที 5 นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล 

อีกทงัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความหรือเทคนิค 
CIRC    ยงัช่วยพฒันาทกัษะทางสังคมใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั  
ผูเ้รียนทีมีความสามารถในดา้นการเขียนได้ช่วยเหลือเพือนทีขาดทกัษะด้านการเขียน  เนืองจาก
ผูเ้รียนทีอยูใ่นวยัเดียวกนั       สามารถสือสารถึงกนัไดง่้ายและทาํให้เขา้ใจง่ายกวา่ทีครูสอน   ซึงจะ
เป็นการพฒันาประสิทธิภาพในการเขียนเรียงความไดเ้ป็นอยา่งดี   
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6.  งานวจัิยทีเกียวข้อง 

        6.1  งานวจัิยทีเกียวข้องกบัสือสังคมออนไลน์ 

 อมรรัตน์  เฉยงาม  (2550: ง)    ไดว้ิจยัเรือง     การศึกษากระบวนการเมตาคอกนิชนัผ่าน
การสือสารด้วยเว็บล็อกในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 3     
กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3   จาํนวน  12  คน  ทีมีระดบัเมตาคอกนิชนัที
แตกต่างกนั    ผลการวิจยัพบวา่  1. นกัเรียนทีมีระดบัเมตาคอกนิชนัต่างกนัมีกระบวนการเมตาคอก
นิชนัแตกต่างกนัคือนกัเรียนทีมีระดบัเมตาคอกนิชนัสูงมีวิธีคิดแกปั้ญหาดว้ยการคิดแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองก่อนโดยวางแผนและเขียนบนัทึก ลาํดบัความคิดการคน้ขอ้มูลเพือจดัระบบให้มองเห็น
ภาพรวมของปัญหาทงัหมด ใชท้ฤษฎีและตรรกะเพือวเิคราะห์ปัญหาและทบทวนดว้ยตนเอง สํารวจ
ขอ้มูลคิดไตร่ตรองสะทอ้นไปมาอย่างรอบคอบเพือนําไปสู่ขอ้สรุปทีสมเหตุสมผล   กลุ่มกลาง    
เมือเจอสถานการณ์ปัญหาจะพยายามทาํความเขา้ใจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและสิงทีตอ้งการ
คน้หาดว้ยตนเองก่อนในระยะแรกๆ แต่ในขนัตอนกระบวนการแกปั้ญหาจะปรึกษาอาจารยห์รือหา
แหล่งขอ้มูลใกลเ้คียงมาอา้งอิงเพือนาํมาเป็นแนวทางในการตดัสินใจ กลุ่มตาํเมือเจอสถานการณ์
ปัญหาส่วนใหญ่จะหาตวัช่วยก่อนเป็นอนัดบัแรก เช่น ปรึกษาคนใกลชิ้ด จากนนัใช้พืนฐานจาก
ประสบการณ์เดิมเชือมโยงปัญหา    2. นกัเรียนมีความคิดเห็นเกียวกบัการสือสารผา่นเวบ็ล็อกแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นทศันคติในการใชเ้วบ็ล็อก นกัเรียนเห็นว่าการใชเ้วบ็ล็อกเป็นสิงทีมี
ประโยชน์มากกว่าเสียหาย และนกัเรียนเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการเขา้ไปอ่านความ
คิดเห็นของเพือนผา่นเวบ็ล็อกเป็นสิงทีมีประโยชน์และทาํให้เป็นคนทนัสมยั    (2)  ดา้นแรงจูงใจ
การใช้เว็บล็อกทีมีผลต่อการศึกษาพบว่าการเขียนสะทอ้นความคิดในเว็บล็อกมีผลต่อแรงจูงใจ
ภายในของนักเรียนทําให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนืองและทําให้มี
กระบวนการทาํงานทีเป็นระบบ และเป็นแรงจูงใจภายนอกทีน่าสนใจและดึงดูดใจทาํให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการทาํงานเพิมขึน (3) ดา้นความคิดเห็นทีมีต่อการใชเ้วบ็ล็อกเขียนสะทอ้นความคิดใน
การเรียนรู้ พบว่า (3.1) เป็นช่องทางในการรับรู้ความคิดเห็นของผูอื้น (3.2) เป็นการบนัทึกและ
วิเคราะห์การทาํงานของตนเองทาํให้ช่วยทบทวนการทาํงานในแต่ละสัปดาห์   (3.3) เป็นช่อง
ทางการสือสารสําหรับแลกเปลียนความคิดเห็น   (4) ดา้นความคิดเห็นทีมีต่อลกัษณะทวัไปของ
เวบ็ล็อกแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสําคญั ดงัต่อไปนี (4.1) ช่วยเพิมช่องทางการสือสารและช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูผูส้อนและเพือน    (4.2) เป็นสือทีให้ความบนัเทิงและสนุกสนานต่อ
การทาํงาน (4.3) เป็นสือทีช่วยฝึกทกัษะดา้น HTML และการตกแต่งสร้างสรรคเ์วบ็ล็อกของตนเอง 

ขวญัชีวา    ว่องนิติธรรม  (2551: 55)  ได้วิจยัเรือง  การใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและเว็บบล็อกเพือเพิมพูนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษและแรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธิในการเขียนของนกัเรียนระดบักา้วหนา้   กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5/1  

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์  อาํเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่   จาํนวน  30  คน   ผลการวิจยั
พบว่า   นักเรียนทีเรียนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและเว็บบล็อกมี
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  และนักเรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิทางการเขียนสูงขึนหลงัจากได้เรียนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและเวบ็บล็อก 

มณฑิรา    พนัธ์ุอ้น  (2551: 96)  ได้วิจยัเรือง การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ โดยใช้เว็บบล็อกของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัศึกษาปริญญาตรี  ชนัปีที 5   สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  จาํนวน  27  คน      ผลการวิจยัพบวา่  ผลการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบร่วมมือ  เรือง  การประยุกต์ใช้เว็บบล็อกเพือการศึกษาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05    ผลงานเว็บบล็อกของนักศึกษาทีเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือโดยใช้เว็บบล็อกอยู่ในระดับดีมาก   และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ  เรืองการประยุกตใ์ชเ้วบ็บล็อกเพือการศึกษา  อยูใ่น
ระดบัมาก      

ปริภทัร์   เนืองเยาว ์ (2552: ข)   ได้วิจยัเรือง  การสร้างเว็บบล็อกเพือพฒันาการเขียน
เรียงความเรือง   “ คาํขวญัอาํเภอของฉนั ”  โดยการศึกษาแบบการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองใน
รายวชิาวรรณกรรมทอ้งถิน   กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5  โรงเรียนเคียนซา
พิทยาคม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   จาํนวน  30  คน   ผลการวจิยัพบวา่  คะแนนการทดสอบหลงัเรียนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .05  ซึงแสดงว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนเพิมมากขึนจากก่อนเรียนและจากการประเมินความพึงพอใจ  ไดผ้ลระดบัความพึง
พอใจมีค่าเท่ากบั  4.64  ซึงมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์มากทีสุด   ผลการประเมินคะแนนจาก
การเขียนเรียงความมีค่าเท่ากบั  3.67  อยูใ่นเกณฑม์าก    

กฤติกา   อินตา  (2553: ง-จ)  ไดว้ิจยัเรือง  การใชกิ้จกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่บนเว็บบล็อกเพือพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และ
แรงจูงใจของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6    กลุ่มตวัอย่างคือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6/1  

โรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม  อาํเภอแม่วาง   จงัหวดัเชียงใหม่   จาํนวน 10  คน  ผลการวิจยัพบว่า   
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียนทีเรียนโดยการใช้กิจกรรม          
การเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่บนเว็บบล็อก  อยู่ในระดบัปานกลาง (40%)  ระดับดี 
(50%)  และระดบัดีมาก (10%) และแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษหลงัจากการเรียนโดยใช้
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กิจกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่บนเว็บบล็อกของผูเ้รียนเพิมขึนจากระดับ      
ปานกลาง  เป็นระดบัมาก 

อาภามาส   นิโกรธา (2553: 103)   ไดว้จิยัเรือง   การพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็    เรืองทกัษะ     
การเขียนเรียงความ  โดยใชเ้วบ็บล็อกของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2    กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1  จาํนวน  60  คน   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม   
ผลการวจิยัพบวา่  บทเรียนผา่นเวบ็  เรือง  ทกัษะการเขียนเรียงความ โดยใชเ้วบ็บล็อก  ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2    มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.26/81.83  ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80    ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนผา่นเวบ็   เรือง ทกัษะการเขียน
เรียงความ  โดยใช้เว็บบล็อก   ก่อนเรียนและหลังเรียน   พบว่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลีย   
สูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05     ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียน
เรียงความของนักเรียนทีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ   เรือง  ทกัษะการเขียนเรียงความ  โดยใช ้       
เวบ็บล็อก   ก่อนเรียนและหลงัเรียน     พบวา่คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉลียสูงกวา่ก่อนเรียน   อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05     และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนผา่นเวบ็  เรือง  ทกัษะ      
การเขียนเรียงความ   โดยใชเ้วบ็บล็อกในภาพรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก     
 จุลมณี  สุระโยธิน (2554: 188)   ไดว้ิจยัเรือง  ผลของการจดักิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนัทาง
อินเทอร์เน็ตด้วยการเขียนสะทอ้นคิดผ่านสือสังคมออนไลน์ทีมีต่อทกัษะทางสังคมของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย   กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทีเขา้ร่วมกิจกรรม
ในโครงการฟืนฟูศีลธรรมโลก  จาํนวน  16  คน   ผลการวิจยัพบวา่  คะแนนทกัษะทางสังคมหลงั
เขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม  โดยนกัเรียนทีเขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะทางสังคมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05    พฤติกรรมการสือสารและ
ปฏิสัมพนัธ์พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  และพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สือสังคม
ออนไลน์ของนกัเรียน  โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ 91.1 และความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนัทางอินเทอร์เน็ตดว้ยการเขียนสะทอ้นคิดผา่นสือสังคม
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก  

 ชัยเดช  บุญสอน (2554: ข)   ได้วิจยัเรือง  การพฒันากระบวนการเรียนออนไลน์ด้วย
กรณีศึกษาผา่นสือสังคมออนไลน์เพือส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหาการควบคุมหุ่นยนต ์ สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5   กลุ่มตวัอยา่งคือ    นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5    โรงเรียนบา้น
แม่โมกข์  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 44 คน  ผลการวิจยัพบว่า  ผลการประเมิน
คุณภาพดา้นเนือหามีค่าเฉลียเท่ากบั  4.62  อยูใ่นระดบัดีมาก  ดา้นสือการนาํเสนอมีค่าเฉลียเท่ากบั  
4.55  อยูใ่นระดบัดีมาก  ค่าดชันีประสิทธิผลการเรียนรู้มีค่าเท่ากบั  0.6632  ค่าดชันีประสิทธิผล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 
 
ความสามารถในการแกปั้ญหามีค่าเท่ากบั  0.6455  และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมี
ต่อกระบวนการเรียนออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.73  อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทีสุด  

เทพยพงษ ์ เศษคึมบง (2554: 220-221)  ไดว้จิยัเรือง   ผลการเรียนดว้ยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้
ร่วมกันผ่านสือสังคมออนไลน์ทีมีต่อความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   กลุ่มตวัอย่างคือ  
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ชนัปีที 2  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ภาคเรียนที 2           

ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 180 คน   ผลการวิจยัพบวา่  ผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชา สือการศึกษา
เบืองตน้  ของนกัศึกษาทีเรียนดว้ยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกนัผา่นสือสังคมออนไลน์  หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารของนักศึกษาทีเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกนัผ่านสือสังคม
ออนไลน์  อยูใ่นระดบัมาก  และความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนดว้ยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้
ร่วมกนัผา่นสือสังคมออนไลน์    อยูใ่นระดบัดี 
  ณัฐพล  บวัอุไร (2555: บทคดัย่อ)  ไดว้ิจยัเรือง  ผลการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สือ
สังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง    วิชาการสร้างงานสือผสม  เรือง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ     
ลาํลูกกา    กลุ่มตวัอย่างคือ  นักเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาปีที 4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ  ลาํลูกกา   ปีการศึกษา 2554   จาํนวน  44  คน  ผลการวิจยัพบวา่   นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01   ความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน และความสามารถในการใชสื้อสังคมออนไลน์   ในการเรียนรู้ทงั  4 

ครังของการวดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีแนวโนม้วา่ความสามารถใน
การสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน     และความสามารถในการใช้สือสังคมออนไลน์ใน
การเรียนรู้ของนกัเรียนมีพฒันาการเพิมขึนอยา่งต่อเนือง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนโดยใชสื้อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองในระดบัมาก  
 วิวฒัน์  เรืองนรา (2555: ข)   ได้ทาํวิจยัเกียวกับการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์    เรือง   ระบบสือสารขอ้มูลสาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียน
เสวยีดวทิยา  รัชมงัคลาภิเษก  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4  
โรงเรียนเสวียดวิทยา  รัชมงัคลาภิเษก  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2555  

จาํนวน  30  คน   ผลการวิจยัพบวา่  บทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีสร้างขึน  คุณภาพของ
บทเรียนดา้นเนือหา  มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลียเท่ากบั  0.49  ระดบั
คุณภาพอยู่ในระดบัดี  และผลการประเมินคุณภาพดา้นการผลิตสือของบทเรียนบนเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.97  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.48  ระดบัคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดี  โดยมีผลสัมฤทธิทางการเรียน  ค่าเฉลียของคะแนนก่อนเรียน (  = 12.35 , S.D. = 4.58)
และค่าเฉลียของคะแนนหลงัเรียน (  = 23.63 , S.D. = 4.11) และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยการทดสอบค่า   t-test   พบวา่ไดค้่า  t    เท่ากบั 13.05   ซึงมี
ความแตกต่างกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที .05  แสดงว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงขึนและความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อบทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.32  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลียเท่ากบั  0.71  อยูใ่นระดบัมาก   

Wilder, H. & Merritt, T. (2004)     ไดท้าํวิจยัเกียวกบัเวบ็บล็อกกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 6   ทีตนเองสอนอยู ่     โดยมีจุดประสงคเ์พืออภิปรายเกียวกบัประโยชน์ของการใชเ้วบ็บล็อก
และการนาํเทคโนโลยีนีมาส่งเสริมงานเขียนของนักเรียน  ผูเ้ข้าร่วมการทดลองในครังนีเป็น
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โดยนกัเรียนจะถูกกาํหนดให้เขียนเวบ็บล็อกของตนเอง และอภิปราย
ถึงประโยชน์ทีไดรั้บจากการเขียนบนเวบ็บล็อกนนัๆ    ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน     มีแรงจูงใจใน
การเรียนเพิมขึนกวา่การใช้กระดาษกบัปากกา   นกัเรียนสามารถสร้างเวบ็บล็อกไดแ้ละคน้พบว่า
เวบ็บล็อกสามารถสร้างประโยชน์ใหแ้ก่งานเขียนของตนเอง 
 Du, H. S. & Wangner, C. (2005) ไดศึ้กษาผลของการใชเ้วบ็บล็อกกบัการเรียนดว้ยตนเอง
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัฮ่องกง    โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพือศึกษาว่านกัศึกษาจะมี
ความสามารถในการเรียนเพิมขึนจากการใชเ้วบ็บล็อกหรือไม่ ประชากรทีใช้ในการทดลองครังนี
เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัฮ่องกง ชนัปีที 4 ปีการศึกษา 2003-2004 จาํนวน 31 คน 

ผลการวจิยัพบวา่ การใชเ้วบ็บล็อกทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนเพิมขึน ผูเ้รียนรู้จกัสร้าง
องค์ความรู้ดว้ยตนเอง มีส่วนร่วมในวิชาทีเรียนมากขึน และมีพฒันาการในดา้นการเขียนเพิมขึน
ดว้ย 

 Donohoo, J. (2006) ไดศึ้กษาการเขียนสะทอ้นในเวบ็บล็อก พบวา่การสะทอ้นในเวบ็บล็อก
เป็นลกัษณะทีซ่อนอยูภ่ายในทีจะช่วยเพิมทกัษะการเขียนมากขึน  นกัเรียนทีอ่านและมีการโตต้อบ
ในเวบ็บล็อก  จะทาํใหพ้วกเขาประเมินขอ้มูลและนาํไปเขียนโดยการเขียนเป็นกิจกรรมในแต่ละวนั
ของนกัเรียน  การบนัทึกกิจกรรมเช่นนีจะทาํให้นกัเรียนมีโอกาสอ่านและเขียนซึงช่วยเพิมความ
น่าเชือถือได ้

 Rienzo, T. & Bernard, H. (2009: 123)  ไดศึ้กษาเรือง Microsoft  หรือ Google  เครืองมือ
เวบ็ 2.0  สําหรับการจดัการรายวิชา (Course  management) โดยคณะผูว้ิจยัไดน้าํเอาสองเทคโนโลยี
เวบ็ 2.0   ทีไดรั้บความนิยมทีสุดมาศึกษาเปรียบเทียบกนั นนัคือ Google  กบั  Microsoft  ผลจากการ
เปรียบเทียบพบว่า  ผูเ้รียนชอบ Google มากกว่า  เพราะมีความสามารถทีหลากหลาย  และ
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คณะผูว้ิจยัพบประโยชน์ของ  Google online applications  อาทิ  Google  Groups , Docs , Sites  

และนาํมาใช้จดัการกบัการสือสาร   และการทาํงานร่วมกนัของเหล่าอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาทีมี
ขนาดใหญ่  เช่น คอมพิวเตอร์เบืองตน้ 

 Liu, Y. (2010) ได้ศึกษาการใช้สือสังคมออนไลน์เพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ทีจะ
นาํไปใชพ้ฒันาเทคโนโลยขีองนกัศึกษามหาวิทยาลยัฮูสตนั    พบวา่เครืองมือสือสังคมไดก้ลายเป็น
ทีนิยมแพร่หลาย   และสามารถเห็นนกัเรียนใช้เครืองมือสือสังคมไดต้ลอดเวลา   ในบรรดาทีนิยม
มากทีสุดคือ  Facebook , Wikipedia , YouTube , Bulletin  Board , LinkedIn , Blog  และ Twitter  

ซึงเครืองมือเหล่านีเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าสําหรับการเรียนการสอนและการเรียนรู้   ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า  เครืองมือสือสังคมทีถูกนาํมาใช้สูงสุดสามลาํดบั  ไดแ้ก่   Facebook Wikipedia  

และ  YouTube   เหตุผล 4 ประการในการใช้เครืองมือสือสังคมคือ  เพือการมีส่วนร่วมทางสังคม  
ทิศทางการสือสาร  ความรวดเร็วของการตอบสนอง  และการสร้างความสัมพนัธ์  

Safran, C. (2010) ไดศึ้กษาการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้  พบว่า   สือสังคม
ออนไลน์เป็นเครืองมือทีนกัเรียนทุกคนรู้จกั เขา้ใจ และเคยใชบ้ริการใดบริการหนึงของสือสังคม
ออนไลน์ โดยการใช้สือสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้
สูงสุด   ช่วยให้ครูสามารถสือสารกบัผูเ้รียนไดง่้าย   ลดปัญหานกัเรียนไม่กลา้ถามครูในชนัเรียนได้
เป็นอยา่งดี       อีกทงัสือสังคมออนไลน์ยงัเป็นสือทีสะทอ้นความรู้หรือผลการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน
ไดง่้าย    นกัเรียนสามารถสะทอ้นความคิดของตนเองลงในเครืองมือเหล่านนั   เกิดการสือสาร  

แสดงความคิดเห็น   หรือให้คาํแนะนาํ    โดยมีปฏิสัมพนัธ์กนัในระดบัเครือข่ายได ้ และทาํให้เกิด
การเรียนรู้ไดทุ้กทีทุกเวลา 
        6.2  งานวจัิยทเีกียวข้องกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน 

               เรียงความหรือเทคนิค CIRC   
เลิศพนัธ์ุ  มนัคง (2551: บทคดัย่อ)  ไดว้ิจยัเรือง  การศึกษาความสามารถในการเขียนสือ

ความ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2  ทีได้รับการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค  CIRC   กลุ่มตวัอย่าง  คือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2   โรงเรียนวงัทรายพูนวิทยา  
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาพิจิตร เขต 1  ผลการวิจยัพบวา่   ความสามารถในการเขียนสือความ  
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2  ทีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค  CIRC  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

ธิดา  ทิพยสุ์ข (2552: บทคดัย่อ)  ไดว้ิจยัเรือง    การพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและ
การเขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
CIRC   กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  3/2 โรงเรียนหนองโพวิทยา  สํานกังานเขต
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พืนทีการศึกษาราชบุรี  เขต 2  จาํนวน  24  คน  ผลการวิจยัพบวา่   ผลการเรียนรู้ดา้นการอ่านและ
การเขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
CIRC  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนั   อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดยมี
ค่าเฉลียผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อน     
การจดัการเรียนรู้          พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC  
โดยภาพรวมพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่มของนักเรียนมีค่าเฉลียการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก          
และความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC     โดยภาพรวมเห็นดว้ย
มากทีสุด 

แสนประเสริฐ   ปานเนียม (2552: บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรือง  การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านและการเขียนของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตทีสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค  CIRC  กบัวิธีสอนแบบปกติ  กลุ่มตวัอยา่ง   คือ  นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  ชนัปีที 1  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   จาํนวน 63 คน    ผลการวิจยั  พบวา่   ความสามารถในการอ่านและ
การเขียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองทีสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC  แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุมทีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.05  โดยกลุ่มทดลองมี
ความสามารถสูงกวา่กลุ่มควบคุม  ความสามารถในการอ่านและการเขียนระหวา่งนกัศึกษาชนัปีที 1  

ทีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC  ตามระดบัความสามารถแตกต่างกนั  
โดยกลุ่มทีมีระดบัความสามารถเก่งมีผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยียม   กลุ่มทีมีระดบัความสามารถปานกลาง อยูใ่นระดบัดี  และกลุ่มทีมี
ระดบัความสามารถอ่อน  อยูใ่นระดบัพอใช ้  ความคิดเห็นของนกัศึกษาชนัปีที 1 ทีมีต่อวิธีการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC   เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 

ณฐักาญจน์   เลิศยะโส (2553: บทคดัยอ่)  ไดว้จิยัเรือง  การพฒันาทกัษะการเขียนความเรียง
ร้อยแกว้โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเทคนิค  CIRC  ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1  กลุ่มตวัอยา่ง คือ  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม  อาํเภอ
แคนดง   จงัหวดับุรีรัมย์    ผลการวิจยัพบว่า   ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้  โดยใช้
วิธีการสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค CIRC   ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  มีค่าเท่ากบั  81.13/88.20  ซึงมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้   ผลสัมฤทธิของการเขียนความเรียงร้อยแก้วของ
นกัเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.05  และความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อวธีิการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC  ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
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Slavin, Robert  E. (1983, อา้งถึงใน  ณัฐกาญจน์  เลิศยะโส, 2553: 62)  ไดท้ดลองใช้
โปรแกรม  CIRC  ในการสอนอ่านและเขียนกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 และ 4  ทีมี
ความสามารถแตกต่างกนั  ในการทดลองจะใช้การเรียนรู้เป็นทีม  ในกลุ่มการอ่านให้นักเรียน
ทาํงานเป็นคู่ของตนตามกิจกรรมการอ่าน    การถอดความอธิบายโครงสร้างของเรือง     การทาํนาย
และการสรุปเรือง  โดยนกัเรียนไดรั้บการสอนอ่านโดยตรง  ในกลุ่มการเขียนใช้กระบวนการตาม
ลักษณะของการเขียน   เช่น  การประชุมกับเพือนเพือวางแผนปรับปรุงและเขียนงานออกมา   
นอกจากนนันกัเรียนยงัไดรั้บการสอนการใชภ้าษาและกิจกรรมการแสดงออกทางภาษา  ซึงสามารถ
นาํไปใชใ้นกิจกรรมการเขียนดว้ย        ผลการวิจยัพบวา่    นกัเรียนทีทาํกิจกรรมอยูใ่นกลุ่ม  CIRC  

มีผลสัมฤทธิทางการอ่านและการเขียนดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญั        โดยดูจากการวดั
ความเขา้ใจในการอ่าน   การอ่านคาํศพัท์    การใชเ้ครืองมือต่าง ๆ ทางภาษา    การแสดงออกทาง
ภาษา  และการสะกดคาํ 

Steals (1990: 1564) ไดศึ้กษาดา้นการอ่านและการเขียน โดยใช้ ยุทธวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค Cooperative Intergrated Reading and Composition (CIRC) กบันกัเรียนเกรด 

9 และ 11 จาํนวน 81 คน ผลการทดลอง พบวา่ คะแนนทดสอบมาตรฐานในการอ่าน และเขียนของ
นกัเรียนกลุ่มเกรด 9 เป็นทีน่าพอใจ ส่วนกลุ่มทดลองในกลุ่มนกัเรียนเกรด 11มีคะแนนเพิมขึนใน
ดา้นการอ่าน คะแนนของกลุ่มควบคุมของนกัเรียนกลุ่มเกรด 11 ลดลงทงัการอ่านและการเขียน 

Fang (2007: บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาผลของพืนความรู้เดิมในภาษาจีนของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา  และการใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและการเขียนเพือ
ความเขา้ใจในการอ่าน  ความเขา้ใจในการฟัง  โครงสร้างไวยากรณ์และความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษาจีนเป็นภาษาที 2   โดยกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน  30  คน  แบ่งเป็นกลุ่มทีมีพืนความรู้เดิมใน
ระดบัสูง  และกลุ่มทีมีพืนความรู้เดิมในระดบัตาํ   พบว่าไม่มีความแตกต่างทางนยัสําคญัทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มทีมีพืนความรู้เดิมในระดบัสูงและกลุ่มทีมีพืนความรู้เดิมตาํ  ในดา้นคะแนนทีเพิมขึน
และระดบัของปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม  การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัช่วยพฒันาระดบัความสามารถใน
การใชภ้าษาจีนของทงัสองกลุ่ม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  ทงังานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัสือสังคมออนไลน์
และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ
หรือเทคนิค CIRC  ดงักล่าวขา้งตน้   พบว่ายงัไม่มีการพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความโดยใช้สือ
สังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์และเอกสารออนไลน์ทีชดัเจน ดงันนั การนาํสือ
สังคมออนไลน์ประเภทดงักล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้
เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ   จึงเป็นนวตักรรม
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การศึกษาทีน่าสนใจและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยุคปัจจุบนั  ซึงควรนาํมาพฒันา
ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง   เนืองจากสือสังคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยีบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียนให้มีความต้องการทีจะฝึกทกัษะ       
การเขียนไดเ้ป็นอย่างดี   ผูเ้รียนสามารถใช้สือสังคมออนไลน์  เขียนแสดงความคิดเห็น  ถ่ายทอด
ความรู้     ความคิดของตนเองออกมา   โดยประยุกต์ใช้กับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค        
การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ  ซึงทาํให้ผูเ้รียนมีหลกัในการเขียน
อยา่งเป็นระบบ  เป็นขนัตอน   รู้จกัใช้สํานวนภาษาทีถูกตอ้งเหมาะสมและสละสลวย  รวมทงัช่วย
ส่งเสริมทกัษะการอ่าน    ทกัษะการคิดและทกัษะทางสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี    อีกทงัการให้เพือนไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนผ่านสือสังคมออนไลน์   จะช่วยทาํให้ผูเ้ขียน
สามารถปรับปรุงและพฒันางานเขียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดงันัน ผูว้ิจยัจึงได้นาํสือ
สังคมออนไลน์มาใชใ้นการเรียนการสอนร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนั
เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ   เพือพฒันาความสามารถในการเขียนของผูเ้รียน
ใหมี้ประสิทธิภาพในการสือสารต่อไป 
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บทท ี3 

 วธีิดําเนินการวจัิย  
 

การวิจยัเรือง  ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6    เป็นการวจิยัเชิงทดลอง    มีขนัตอนการดาํเนินการวจิยั    ตามลาํดบัดงันี   

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. แบบแผนการวจิยั 

3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

4. การสร้าง และการหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 

5. วธีิดาํเนินการวจิยั 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

7. สถิติทีใชใ้นการวจิยั 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร    ไดแ้ก่     นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ในเขตจงัหวดัราชบุรี    ภาคเรียนที 2    
ปีการศึกษา  2557        จาํนวน  6,739  คน    

กลุ่มตัวอย่าง     ได้แก่   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6/2      โรงเรียนอนุบาลบางแพ       
อาํเภอบางแพ     จงัหวดัราชบุรี      ภาคเรียนที 2    ปีการศึกษา 7    จาํนวน 23 คน   ไดม้าโดย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย    (Simple random sampling)    โดยการจบัฉลาก 
 
2.  แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง         ผูว้ิจยัใช้แบบแผนการวิจยัโดยใช้นักเรียน
กลุ่มเดียว   ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน  (One –Group Pretest-Posttest 

Design) ดงันี 

ตารางที 9  แบบแผนการวจิยัแบบ  One –Group Pretest-Posttest Design 
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

R T1 X T2 
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R คือ กลุ่มทดลอง 
T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) 
X คือ การเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
T2 คือ การทดสอบหลงัเรียน  (Posttest) 

 
3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวิจยัเรือง  ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ   ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6    มีเครืองมือดงันี 

3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

      และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
3.2 เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

     กิจกรรมการเรียนรู้      
3.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง       
3.4 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง   การเขียนเรียงความ    

3.5 แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ     โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   
3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

     เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
 

4. การสร้าง และการหาประสิทธิภาพของเครืองมือ 

4.1  แผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์      
      แผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   ทีใชใ้นการวจิยั   มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

 4.1.1  ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรและรายละเอียดเนือหากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   ชนัประถมศึกษาปีที 6  เรือง  การเขียนเรียงความ 

 4.1.2  ศึกษาเอกสารเกียวกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความ  (ทิศนา  แขมมณี, 2547; วชัรา  เล่าเรียนดี, 2553)  โดยศึกษาแนวทางขนัตอน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้   เพือนาํมาจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  เรือง การเขียนเรียงความ ซึงจาก
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การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นแผนการจดัการเรียนรู้    ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขนัตอนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความในงานวิจยั
ครังนี  ดงันี 

ขนัที 1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล    โดยใหน้กัเรียนอ่าน 

บทอ่านทีครูเตรียมไวใ้ห ้
ขนัที 2 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดยนกัเรียนร่วมกนัปฏิบติั

กิจกรรมในหวัขอ้ทีครูกาํหนด  แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นกลุ่ม 
ขนัที 3 นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม   โดยนกัเรียนแต่ละคน 

วจิารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของ 

เพือนกลุ่มอืน 

ขนัที 4 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคล   โดยนกัเรียนแต่ละคนปฏิบติั
กิจกรรมในใบงานตามหวัขอ้ทีครูกาํหนด     แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการ
เขียนเป็นรายบุคคล 

ขนัที 5 นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล      โดยนกัเรียน 

แต่ละคนวจิารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัในงานเขียน
ของเพือนแต่ละคน 

  4.1.3  ศึกษาตวัชีวดัและเนือหายอ่ยเพือกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้   และกาํหนด
กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้     
ตารางที 10  การกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ   
แผนการจดัการ
เรียนรู้หน่วยที 

สาระการเรียนรู้ 
จาํนวน
ชวัโมง 

 การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 1 

1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 2 

2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 2 

3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้ 2 

4 องคป์ระกอบของเรียงความ 2 

5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 2 

6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 2 

7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 2 
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ตารางที 10  การกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ  (ต่อ)   
แผนการจดัการ
เรียนรู้หน่วยที 

สาระการเรียนรู้ 
จาํนวน
ชวัโมง 

8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 2 

9 การเขียนเรียงความ 2 

 การทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 1 

 

ตารางที 11  ความสัมพนัธ์ของสาระการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และกระบวนการจดัการ 

      เรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ   
แผนฯ 

หน่วยที 
สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กระบวนการ 

จดัการเรียนรู้ 

1 ความหมายและลกัษณะ
ของเรียงความทีดี 

1.นัก เ รียนสามารถอธิบาย
ความหมายของการ เ ขียน
เรียงความได ้

2.นัก เ รียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะของเรียงความทีดีได ้

3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

2 โครงสร้างและการเรียบ
เรียงประโยคและการใช้
สาํนวนภาษา 

1. นักเรียนสามารถแต่ง
ประโยคจากคาํทีกําหนดให้
ได ้
2. นักเรียนสามารถเรียบเรียง
ป ร ะ โ ย ค ใ ห้ ไ ด้ ใ จ ค ว า ม
ต่อเนืองเป็นเรืองราวได ้

3. นักเรียนสามารถเลือกใช้
สํ า น วนภ า ษ า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกบัเนือเรืองทีเขียน 

4. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11  ความสัมพนัธ์ของสาระการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และกระบวนการจดัการ 

      เรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ  (ต่อ)   
แผนฯ 

หน่วยที 
สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กระบวนการ 

จดัการเรียนรู้ 

3 การเขียนเรืองจากคาํที
กาํหนดให้ 

1. นกัเรียนสามารถเขียนเรือง
จากคาํทีกาํหนดใหไ้ด ้

2. นกัเรียนมีมารยาทในการ
เขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

4 องคป์ระกอบของเรียงความ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
องค์ประกอบของเรียงความ
ได ้

2. นักเรียนสามารถจาํแนก
องค์ประกอบของเรียงความ
ได ้
3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

5 การวางโครงเรืองของ
เรียงความ 

1. นักเรียนสามารถอภิปราย
ลกัษณะการวางโครงเรืองของ
เรียงความได ้

2. นกัเรียนสามารถวางโครง
เรืองของเรียงความได ้

3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะการ เ ขี ยนย่อหน้ า  
คาํนาํได ้

2. นักเรียนสามารถเขียน  
ยอ่หนา้คาํนาํได ้

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11  ความสัมพนัธ์ของสาระการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และกระบวนการจดัการ 

      เรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ  (ต่อ)   
แผนฯ 

หน่วยที 
สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

กระบวนการ 

จดัการเรียนรู้ 

  3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

สังคมออนไลน์      

7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะการ เ ขี ยนย่อหน้ า  
เนือเรืองได ้

2. นักเรียนสามารถเขียน  
ยอ่หนา้เนือเรืองได ้

3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะการเขียนยอ่หนา้สรุป
ได ้

2. นักเรียนสามารถเขียน  
ยอ่หนา้สรุปได ้

3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      

9 การเขียนเรียงความ 1. นักเรียนสามารถอธิบาย
ขนัตอนการเขียนเรียงความได ้

2. นักเรียนสามารถเขียน
เรียงความได ้

3. นกัเรียนมีมารยาทใน 

การเขียน 

การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

การอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์      
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 4.1.4  ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  จาํนวน 9 แผน แต่ละแผน
ประกอบด้วย   ตวัชีวดั   จุดประสงค์การเรียนรู้   สาระสําคัญ   สาระการเรียนรู้   การวดัและ                   
การประเมินผล  กระบวนการจดัการเรียนรู้  สือและแหล่งการเรียนรู้  แลว้นาํไปให้อาจารยที์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ข) 

 4.1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหผู้เ้ชียวชาญดา้นแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน  
3 ท่าน (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก)    ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา  (Content  Validity)  
แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ซึงมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันีคือ 

  +1    แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งระหวา่ง จุดประสงค ์เนือหาและ 

        กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

    0    ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งระหวา่ง จุดประสงค ์เนือหาและ 

        กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 -1    แน่ใจวา่ไม่มีความสอดคลอ้งระหวา่ง จุดประสงค ์เนือหาและ 

        กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ของแผนการจดัการเรียนรู้ที 

เรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์  ทงั 9 แผน มีค่าเฉลียเท่ากบั  0.92  (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ค) 
  4.1.6  ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ   แลว้
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง 
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ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   มีขนัตอนการดาํเนินงาน   สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที  2     ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

             เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

ศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรและรายละเอียดเนือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
ชนัประถมศึกษาปีที 6  เรือง  การเขียนเรียงความ 

ศึกษาเอกสารเกียวกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

และเขียนเรียงความ 

ศึกษาตวัชีวดัและเนือหายอ่ยเพือกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้    
และกาํหนดกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้     

ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

แลว้นาํไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ      

 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ 

ความเทียงตรงเชิงเนือหา(Content  Validity) แลว้นาํมาหา 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ผา่น 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชจ้ริง 

ปรับปรุงแกไ้ข ไม่ผา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2  เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้     ทีใชใ้นการวจิยั   มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 
  4.2.1  ศึกษาเนือหาและวิเคราะห์รายละเอียดวิธีการสร้างเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  
การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   จากการไป
สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและดา้นการออกแบบ 

  4.2.2  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ  โดยกาํหนดเป็น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   กําหนดเนือหา  วิธีการวดัและประเมินผลให้มีความสัมพนัธ์กับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
  4.2.3  กาํหนดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียน
เรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ซึงในการวิจยัครังนีผูว้ิจยั
ใช้เวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้   ประเภทเว็บไซต์ออนไลน์ในการนาํเสนอเนือหา  เรือง  การเขียนเรียงความ   โดย  

เวบ็ไซตอ์อนไลน์   (https://sites.google.com/site/krukhanitthats)   จะประกอบไปดว้ย     คาํแนะนาํ
การใช้บทเรียน    จุดประสงค์การเรียนรู้   แบบทดสอบก่อนเรียน  เนือหาการเขียนเรียงความ  
แบบทดสอบหลงัเรียน ตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   กิจกรรมประชาสัมพนัธ์    
การมอบหมายงาน    
  4.2.4  จดัทาํบทภาพ (Storyboard) เรือง การเขียนเรียงความ  ซึงมีเนือหาดงันี 

หน่วยที 1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 

หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 
หน่วยที 3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้
หน่วยที 4 องคป์ระกอบของเรียงความ 

หน่วยที 5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 
หน่วยที 6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 
หน่วยที 9 การเขียนเรียงความ 

  4.2.5  นาํบทภาพ (Storyboard) เรือง การเขียนเรียงความ  ทีสร้างขึนไปให้อาจารย์
ทีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

  4.2.6  สร้างเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคม
ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ตามบทภาพ (Storyboard)   เรือง   การเขียนเรียงความ    
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แลว้นาํไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  3  ท่าน (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เนือหาและความถูกตอ้งสมบูรณ์ของบทเรียน   แล้วนาํมาปรับปรุงแก้ไข   โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้   ซึงแบบประเมินมีลกัษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 5  ระดบั    
ดงันี 

  ระดบั  5      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
          มีคุณภาพดีมาก 

  ระดบั  4      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพดี 

  ระดบั  3      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพปานกลาง 

  ระดบั  2      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพพอใช ้

  ระดบั  1      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
                     มีคุณภาพควรปรับปรุง 

โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายไวด้งันี 

ค่าเฉลีย    4.50 – 5.00 หมายถึง    เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

   โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

    กิจกรรมการเรียนรู้   มีคุณภาพดีมาก 

ค่าเฉลีย    3.50 – 4.49 หมายถึง    เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

   โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

    กิจกรรมการเรียนรู้   มีคุณภาพดี 

ค่าเฉลีย    2.50 – 3.49 หมายถึง    เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

   โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

    กิจกรรมการเรียนรู้   มีคุณภาพปานกลาง 

   ส
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ค่าเฉลีย    1.50 – 2.49 หมายถึง    เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

   โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

    กิจกรรมการเรียนรู้   มีคุณภาพพอใช ้

ค่าเฉลีย    1.00 – 1.49 หมายถึง    เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

   โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

    กิจกรรมการเรียนรู้   มีคุณภาพควรปรับปรุง 

  ผลการประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ
สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.01 ซึงหมายถึง เว็บไซต์มี
คุณภาพดี  (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ค) 

4.2.7  นาํเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคม 

ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   ไปทดลองใช้กบันักเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6/1 โรงเรียนอนุบาลบางแพ  ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2557   
จาํนวน 22  คน  หลงัจากนนันกัเรียนประเมินการใชง้านเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ
โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   จากแบบประเมินการใช้งาน
เวบ็ไซต์บทเรียนเรือง      การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้     ซึงแบบประเมินมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating  scale) 3  ระดบั    ดงันี 

ระดบั  3    หมายถึง  ชอบการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

     โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
ระดบั  2    หมายถึง  เฉย ๆ ต่อการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียน 

      เรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

      กิจกรรมการเรียนรู้    
                 ระดบั  1    หมายถึง  ไม่ชอบการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียน 

                                                             เรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 

      กิจกรรมการเรียนรู้    
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โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายไวด้งันี 

ค่าเฉลีย    2.50 – 3.00 หมายถึง    ชอบการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   
   การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคม   
   ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

ค่าเฉลีย    1.50 – 2.49 หมายถึง    เฉย ๆ ต่อการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   
   การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคม 

   ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ค่าเฉลีย    1.00 – 1.49 หมายถึง    ไม่ชอบการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   

    การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคม  
    ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนในการใชง้านเวบ็ไซตมี์ค่าเฉลียเท่ากบั   
2.59  ซึงหมายถึงนกัเรียนชอบการเรียนดว้ยเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ
สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

ในการพฒันาเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้     มีขนัตอนการดาํเนินงาน   สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที  3      ขนัตอนการสร้างเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   การเขียนเรียงความ 

                           โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

ผา่น 

ศึกษาเนือหาและวิเคราะห์รายละเอียดวิธีการสร้างเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสงัคม
ออนไลนใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จากการไปสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหาและดา้นการออกแบบ 

กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกาํหนดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   
การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

จดัทาํบทภาพ (Storyboard) เรือง การเขียนเรียงความ 

แลว้นาํไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบประเมินคุณภาพ 

สร้างเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสงัคมออนไลน ์

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้     ตามบทภาพ (Storyboard) 

ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสงัคมออนไลน ์

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไปใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/1 จาํนวน 22 คน 

ไม่ผา่น 

นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/1 จาํนวน 22 คน ประเมินการใชง้านเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   
การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสงัคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

   ส
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4.3  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
      แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง    มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

 4.3.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที 2:การเขียน เรือง การเขียนเรียงความ  มาตรฐาน ท 2.1:ใชก้ระบวนการ
เขียนเขียนสือสาร   เขียนเรียงความ   ยอ่ความ  และเขียนเรืองราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงาน
ขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 

4.3.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ  และสือสังคมออนไลน์ 
  4.3.3 นําขอ้มูลทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับเนือหา  โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสาร ตาํราที
เกียวขอ้ง  เพือนาํมาสร้างประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 3 ดา้น  ไดแ้ก่   ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้   

ดา้นเนือหา  และดา้นการออกแบบ  ซึงแต่ละฉบบัมีรายละเอียด  ดงันี 

            ตอนที 1   สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์   ได้แก่ 
ชือ-สกุล    เพศ    ระดบัการศึกษา   ตาํแหน่งหนา้ที    ประสบการณ์การทาํงาน   สถานทีทาํงาน 

          ตอนที 2   ประเด็นและหวัขอ้ทีใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทงั 3 ดา้น  แบ่งเป็น 

หวัขอ้ในการสัมภาษณ์  และตอบแบบสัมภาษณ์ซึงมีความแตกต่างกนัในการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ
แต่ละดา้น  ในส่วนทา้ยเป็นคาํถามปลายเปิดเพือให้ผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  เพือให้
ไดแ้นวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  และสร้างเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ
โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้      
  4.3.4  นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

4.3.5  นาํผลการตรวจสอบมาทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารย ์

ทีปรึกษา   
  4.3.6 นาํแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ   ดา้นแผนการจดั 

การเรียนรู้  จาํนวน 3 ท่าน   ดา้นเนือหา  จาํนวน 3 ท่าน   และดา้นการออกแบบ   จาํนวน 3 ท่าน  
(รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก)  เพือใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  และสร้าง
เวบ็ไซต์บทเรียนเรือง       การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ต่อไป 
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ในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   มีขนัตอนการดาํเนินงาน   สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที  4    ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สาระที 2 : การเขียน  เรือง  การเขียนเรียงความ 

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ 

แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความและสือสงัคมออนไลน ์

ดาํเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ไดแ้ก่  ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้    

ดา้นเนือหา  และดา้นการออกแบบ 

นาํแบบสมัภาษณ์ทีสร้างขึนไปใหอ้าจารย ์

ทีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ปรับปรุงแกไ้ข ไม่ผา่น 

นาํแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นแผนการจดัการเรียนรู้    

ดา้นเนือหา และดา้นการออกแบบ 

ผา่น 
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4.4  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง   การเขียนเรียงความ   

       แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง  การเขียนเรียงความ  ทีใชใ้นการวจิยั     
มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

 4.4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  จากเอกสาร
เกียวกบัการวดัผลประเมินผล  

 4.4.2  สร้างตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ  ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพือวดัพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นความจาํ   ความเขา้ใจ   การประยกุตใ์ช ้ การวเิคราะห์  การประเมินค่า    
การสร้างสรรคใ์หม่     
ตารางที 12  การวเิคราะห์เนือหาและระดบัพฤติกรรม 

 

 

เนือหา 
 

 

ระดบัพฤติกรรม  

 

รวม 

จาํ เขา้
ใจ 

ปร
ะย
กุต

ใ์ช
 ้

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเมิ

นค
่ า 

สร้
างส

รร
คใ์
หม

 ่

 

1. ความหมายและลกัษณะของ
เรียงความทีดี 

2 1 - - - - 3 

2. โครงสร้างและการเรียบเรียง
ประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 

- 5 - - - 2 7 

3. การเขียนเรืองจากคาํที
กาํหนดให้ 

- - 6 - - - 6 

4. องคป์ระกอบของเรียงความ 1 1 - - - - 2 

5. การวางโครงเรืองของ
เรียงความ 

- 1 3 - - - 4 

6. การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ - 3 2 1 - - 6 

7. การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง - 3 1 - - - 4 

8. การเขียนยอ่หนา้สรุป - 3 1 - - - 4 

9. การเขียนเรียงความ 3 1 - - - - 4 

รวม 6 18 13 1 - 2 40 
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4.4.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นแบบปรนยัชนิด  4   

ตวัเลือก    จาํนวน  40  ขอ้   นาํไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง  

4.4.4  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนไปใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

(รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก)  ตรวจสอบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ   เพือหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  (IOC)    ซึงมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันีคือ 

  +1    แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    0    ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 -1    แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบ  มีค่าเฉลีย 

เท่ากบั  0.87   จากนนันาํแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามทีผูเ้ชียวชาญแนะนาํ  (รายละเอียด         
ดงัภาคผนวก ค) 

4.4.5  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนทีเคย 

เรียนเนือหา   เรือง  การเขียนเรียงความ  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/1   โรงเรียนอนุบาล
บางแพ     ปีการศึกษา  2557   จาํนวน  22  คน  โดยให้คะแนนขอ้ทีตอบถูก  1 คะแนน   ขอ้ทีตอบ
ผดิหรือไม่ตอบให ้ 0  คะแนน  
  4.4.6  นาํคะแนนทีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชเ้กณฑค์่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80 และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r)  อยูร่ะหวา่ง  0.20  ขึนไป  จาํนวน  20  ขอ้   เพือนาํไปใชท้ดลองจริง   ซึงผลการวิเคราะห์
รายขอ้พบวา่  ขอ้สอบทีผา่นเกณฑจ์าํนวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที 3 , 7 , 8 , 9 , 11 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23 , 

24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 35 , 36 , 37 แต่ละขอ้มีค่าความยากง่าย  (p)  อยูร่ะหวา่ง  0.36 – 0.77  
และค่าอาํนาจจาํแนก  (r)   อยูร่ะหวา่ง  0.33 – 1.00  (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ค) 
  4.4.7  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   จาํนวน  20  ขอ้    มาหาค่า
ความเชือมนัโดยใชสู้ตรการคาํนวณของ  Kuder - Richardson–20   (KR-20)   ซึงผลจากการหาค่า
ความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   ไดค้่าความเชือมนั   เท่ากบั  0.85 

  4.4.8  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  จาํนวน  20  ขอ้  (รายละเอียด 
ดงัภาคผนวก ข) ทีผา่นเกณฑ์  ไปใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/2   โรงเรียนอนุบาลบางแพ   
ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา  2557   ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  23  คน   
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ในการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง  การเขียนเรียงความ 

มีขนัตอนการดาํเนินงาน สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที  5      ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  การเขียนเรียงความ 

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน      
จากเอกสารเกียวกบัการวดัผลประเมินผล 

สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ  ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
เพือวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  เป็นแบบปรนยัชนิด  4  ตวัเลือก   
จาํนวน 40  ขอ้   แลว้นาํไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

นาํคะแนนทีไดม้าวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก  (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

ทีเคยเรียนเนือหาเรือง  การเขียนเรียงความ 

นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 

ไปใหผู้เ้ชียวชาญ  ตรวจสอบประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  
เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

การเรียนรู้  (IOC) 

นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน  จาํนวน  20  ขอ้   มาหาค่าความเชือมนั 

โดยใชสู้ตรการคาํนวณของ  Kuder - Richardson–20   (KR-20) 

นาํแบบทดสอบทีผา่นเกณฑไ์ปใชก้บันกัเรียน 
ชนัประถมศึกษาปีที  6/2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  23  คน 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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4.5  แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   
      แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค 

ทีใชใ้นการวจิยั   มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

  4.5.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการสร้างแบบวดัความสามารถในการเขียน
เรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   
  4.5.2  สังเคราะห์องคป์ระกอบของเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความแบบ
รูบริค  จากเอกสาร  หนังสือ  สือออฟไลน์    ซึงได้ข้อสรุปว่าเกณฑ์การให้คะแนนการเขียน
เรียงความแบบรูบริค  ของผูว้ิจยั  แบ่งองค์ประกอบออกเป็น  4  องค์ประกอบดงันี  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2551: 64-67; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะครุศาสตร์, 2553: 

443; สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, 2553) 
   1.  องคป์ระกอบของเรียงความ (คาํนาํ  เนือเรือง  สรุป) 
   2.  การจดัลาํดบัเนือเรือง 

   3.  การใชส้าํนวนภาษา 
   4.  อกัขรวธีิ 
  4.5.3  สร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความแบบรูบริค  โดยกาํหนด
องค์ประกอบการประเมินและคาํอธิบายระดบัคุณภาพ   แบ่งออกเป็น  4  องค์ประกอบ   แต่ละ
องคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย  4  ระดบัคะแนน  ดงันี 
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ตารางที 13  แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   

องคป์ระกอบ 

ทีประเมิน 

ระดบัคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบติั 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 

1.องคป์ระกอบ
ของเรียงความ 
(คาํนาํ  เนือเรือง  
สรุป) 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบไม่
ครบ  หรือไม่
สามารถจาํแนก
องคป์ระกอบได้
ชดัเจน 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น 

-แต่ละ 

องคป์ระกอบไม่
สอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น  
-แต่ละ 

องคป์ระกอบมี
ความสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

 

-เรียงความมี
องคป์ระกอบ
ครบถว้น  
-แต่ละ
องคป์ระกอบมี
ความสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

-แต่ละ
องคป์ระกอบใช้
กลวธีิการเขียนที
ทาํใหเ้กิดความ
น่าสนใจ 

2.การจดัลาํดบั 

เนือเรือง 
-เนือหาสาระไม่
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด 

 

-เนือหาสาระ
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด  

-การดาํเนินเรือง
สับสนวกวน   
ไม่ต่อเนือง 
 

-เนือหาสาระ
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด   

-การดาํเนินเรือง
ไม่สับสนวกวน  
 
 

-เนือหาสาระ
สัมพนัธ์กบัชือ
เรืองทีกาํหนด   

-การดาํเนินเรือง
ไม่สับสนวกวน 

-ใหข้อ้คิดทีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ผูอ่้าน 
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ตารางที 13  แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค  (ต่อ) 

องคป์ระกอบ 

ทีประเมิน 

ระดบัคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบติั 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 

ดี 
4 

ดีมาก 

3.การใชส้าํนวน
ภาษา 

-ใชส้าํนวนภาษา
ไม่เหมาะสม  
เช่น ใชภ้าษา 
ระดบัสนทนา  
-สือความหมาย 

ไม่ชดัเจน  
-ร้อยเรียง
ประโยคไม่
ราบรืน 

-ใชส้าํนวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม 

-สือความหมาย 

ไม่ชดัเจน   
-ร้อยเรียง
ประโยคไม่
ราบรืน  

-ใชส้าํนวนภาษา
ถูกตอ้งเหมาะสม 

-สือความหมาย 

ชดัเจน   
-ร้อยเรียง
ประโยคไดอ้ยา่ง
ราบรืน  

-ใชส้าํนวนภาษา
ถูกตอ้งและ
สละสลวย
กลมกลืนกบั 

เนือเรือง  
-สือความหมาย 

ชดัเจน   
-ร้อยเรียง
ประโยคไดอ้ยา่ง
ราบรืน 

4.อกัขรวธีิ -สะกดคาํผดิเกิน 

10 แห่ง   
-สะกดคาํผดิ  
6-10 แห่ง 

-สะกดคาํผดิ  

1-5 แห่ง 
-สะกดคาํได้
ถูกตอ้งทุกคาํ   

โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารตดัสินระดบัคุณภาพจากคะแนนการเขียนเรียงความ    
มีรายละเอียดดงันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัควรปรับปรุง 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัผา่น 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัดี 

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.00  คะแนน หมายถึง    นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนเรียงความอยูใ่น 

    ระดบัดีมาก 
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  4.5.4  นาํเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความแบบรูบริค  ไปให้ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นเนือหา  จาํนวน  3  ท่าน  (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกตอ้งเกียวกบัประเด็น
และรายละเอียดในการวดัความสามารถ     แล้วนําความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญมาหาค่าดัชนี        
ความสอดคลอ้ง (IOC)   ซึงมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันีคือ 

+1    แน่ใจวา่เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัความสามารถในการเขียนเรียงความ 

    0    ไม่แน่ใจวา่เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัความสามารถในการเขียน 

                                    เรียงความ 
 -1    แน่ใจวา่เกณฑก์ารประเมินไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถในการเขียน 

         เรียงความ 

ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC)ของเกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียน 

เรียงความแบบรูบริค    มีค่าเฉลียเท่ากบั  0.94  (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ค) 
 4.5.5 นําผลการตรวจสอบมาทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผูเ้ชียวชาญ   แลว้นาํแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
รูบริค    ไปทดลองใชก้บันกัเรียนซึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6/1 

โรงเรียนอนุบาลบางแพ  ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 22  คน  เพือดูประสิทธิภาพของ
เกณฑก่์อนนาํมาใชจ้ริง   

4.5.6  ในการวดัความสามารถในการเขียนเรียงความนนั       ผูว้จิยัขอความร่วมมือ 

จากครูผูส้อนชาํนาญการพิเศษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนอนุบาลบางแพ    จาํนวน 
3 ท่าน (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ก) ร่วมวดัความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนตาม
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนเรียงความแบบรูบริค  แลว้นาํคะแนนทีไดม้าหาค่าเฉลีย 
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ในการพฒันาแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค 

มีขนัตอนการดาํเนินงาน   สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที  6   ขนัตอนการสร้างแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   
                        โดยใชเ้กณฑ์การประเมินแบบรูบริค 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

สงัเคราะห์องคป์ระกอบของเกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนเรียงความแบบรูบริค   
จากเอกสาร  หนงัสือ  สือออฟไลน์     

สร้างเกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนเรียงความแบบรูบริค   
โดยกาํหนดองคป์ระกอบการประเมินและคาํอธิบายระดบัคุณภาพ 

 
ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ   โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค 

ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6/1  จาํนวน 22 คน 

นาํเกณฑก์ารให้คะแนนการเขียนเรียงความแบบรูบริค 

ไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้นาํความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการสร้างแบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ 

โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   
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4.6  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
           แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  ทีใชใ้นการวจิยัมีขนัตอน 

การดาํเนินการดงันี 

4.6.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความ 

พึงพอใจ 

4.6.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิค 

การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์(รายละเอียด 
ดงัภาคผนวก ข)  โดยกาํหนดรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจเป็น  2 ส่วน  คือ  
แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิด     และแบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิดเพือสอบถาม
ความคิดเห็นอืน ๆ ซึงมีระดบัการประเมินกาํหนดเกณฑ์ตดัสินคุณภาพแบบมาตราส่วนประเมินค่า  
(Rating  Scale)  3  ระดบั  ดงันีคือ 

ระดบั  3      หมายถึง      มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน
สือสังคมออนไลน์   ในระดบัมาก 

ระดบั  2      หมายถึง      มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน
สือสังคมออนไลน์   ในระดบัปานกลาง 

ระดบั  1      หมายถึง      มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน
สือสังคมออนไลน์   ในระดบันอ้ย 
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โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายไวด้งันี 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.00     หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่น 

สือสังคมออนไลน์   ในระดบัมาก 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49     หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน
สือสังคมออนไลน์   ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49     หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน
สือสังคมออนไลน์   ในระดบันอ้ย 

4.6.3  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน(รายละเอียด  
ดงัภาคผนวก ก) ตรวจสอบประเมินคุณภาพ  เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเนือหา  
(IOC)  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามทีผูเ้ชียวชาญแนะนาํ   ซึงมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันีคือ 

+1    แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัเนือหา 
  0    ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัเนือหา 
 -1    แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัเนือหา 
ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    มีค่าเฉลียเท่ากบั  0.98  (รายละเอียด ดงัภาคผนวก ค) 

 4.6.4  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง    หลงัจากทีเรียน 

ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์      
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ในการพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     
มีขนัตอนการดาํเนินงาน  สรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที  7      ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ย 

เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่น 

สือสังคมออนไลน์     

 

ศึกษาเอกสาร  ตาํราและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิค 

การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสงัคมออนไลน์     

ปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง   หลงัจากทีเรียนดว้ยเทคนิค 

การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสงัคมออนไลน์     

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหผู้เ้ชียวชาญ 

ตรวจสอบประเมินคุณภาพ  เพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม 

กบัเนือหา (IOC) 
 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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5. วธีิดําเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยั  ตามลาํดบัดงันี 

 5.1  ขนัเตรียมการ 
5.1.1  ผูว้จิยัเตรียมสถานทีทีใชใ้นการทดลองการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ สถานทีทีใชใ้นการทดลอง
ครังนีคือ  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนอนุบาลบางแพ   ซึงมีคอมพิวเตอร์จาํนวนทงัหมด 
40 เครือง    โดยใหผู้เ้รียน 1 คน  ประจาํเครืองคอมพิวเตอร์ 1 เครือง 

5.1.2  ผูว้จิยัปฐมนิเทศแนะนาํการใชง้านเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง การเขียนเรียงความ 

โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้     ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพือเตรียมความพร้อม
ก่อนการทดลอง ซึงเวบ็ไซตที์ใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่  เวบ็ไซตอ์อนไลน์(https://sites.google.com 

/site /krukhanitthats)   สาํหรับใชก้ารนาํเสนอเนือหา  เรือง   การเขียนเรียงความ  การมอบหมายงาน
และการแจง้ผลคะแนนงานกลุ่ม 

5.1.3 ผูว้จิยัปฐมนิเทศแนะนาํการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยผูว้ิจยัสร้าง 

กลุ่มการเรียนขึนมา 2 กลุ่ม  คือ   กลุ่มภาษาไทย ป.6/1   และกลุ่มภาษาไทย ป.6/2     เพือใหผู้เ้รียน
ใชน้าํเสนอผลงานการเขียนรายบุคคล ใชใ้นการวจิารณ์และอภิปรายผลงานของผูเ้รียนทงังานกลุ่ม   
งานรายบุคคล   รวมถึงใชใ้นการสือสารกบัผูเ้รียน    

5.1.4 ผูว้จิยัปฐมนิเทศแนะนาํการใชง้านเอกสารออนไลน์  เพือใหผู้เ้รียนใช ้

นาํเสนอผลงานการเขียนเป็นกลุ่ม  โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 6 กลุ่ม    
5.1.5 ผูว้จิยัชีแจงวตัถุประสงคใ์นการเรียน   และชีแจงขนัตอนการเรียนดว้ยเทคนิค      

การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   ดงันี 

ขนัที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคลโดยใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์ 
ขนัที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่มโดยใชเ้อกสารออนไลน์   
ขนัที 3  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่มโดยใชเ้ครือข่ายสังคม 

ออนไลน์   
ขนัที 4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์   
ขนัที 5  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคลโดยใชเ้ครือข่าย 

สังคมออนไลน์   
ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มผูเ้รียน   กลุ่มละ 4 คน   โดยคละความสามารถเก่ง   ปานกลาง 

อ่อน   ให้ไดส้ัดส่วน  1:2:1   ซึงแบ่งตามผลคะแนนการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา  2557    

   ส
ำนกัหอ
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5.2  ขนัดาํเนินการทดลอง 

        การทดลองครังนีใชร้ะยะเวลาในการทดลองทงัหมด จาํนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชวัโมง   
รวมทงัสิน 20 ชวัโมง    ซึงไดด้าํเนินการทดลองตามขนัตอน  ดงันี  

ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

      บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

1 

 

 

 

 

1 

 

ชัวโมงที 1 
1.นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การ
เขียนเรียงความ ก่อนเรียน  (pretest)  ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยั   
ชนิด 4 ตวัเลือก    จาํนวน 20 ขอ้    เพือวดัความรู้พืนฐานในการ
เขียนเรียงความ  โดยทาํแบบทดสอบในเอกสารออนไลน์  
ชัวโมงที 2 - 3 
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 1    ความหมายและลกัษณะของ
เรียงความทีดี    ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความหมายและลกัษณะของเรียงความ
ทีดีจากการอ่านตวัอย่างเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  
แลว้นาํเสนอการอภิปรายโดยการเขียนเป็นกลุ่ม 
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 

  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  ความหมายและลกัษณะของ
เรียงความทีดี  แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 
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เอกสารออนไลน์   
 

 

 

เครือข่ายสังคม
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เครือข่ายสังคม
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ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

      บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  ชัวโมงที 4 - 5 
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 2    โครงสร้างและการเรียบเรียง
ประโยคและการใชส้าํนวนภาษา    ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายโครงสร้างและการเรียบเรียงประโยค
และการใช้สํานวนภาษา    จากการอ่านตัวอย่างเรียงความ
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   หลงัจากนนัช่วยกนัแต่งประโยค
จากคาํทีกาํหนดเป็นกลุ่ม 
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 

  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  โครงสร้างและการเรียบเรียง
ประโยคและการใช้สํานวนภาษา     แลว้นาํเสนอผลงานด้วย
การเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 6 - 7 
นักเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 3    การเขียนเรืองจากคําที
กาํหนดให ้   ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งการเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้   
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ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

      บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนด  
หลงัจากนนัช่วยกนัเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดเป็นกลุ่ม  
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน   
  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นักเรียนแต่ละคนทําใบงาน เรือง  การเขียนเรืองจากคําที
กาํหนดให ้ แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัที 5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 8 - 9 
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 4    องคป์ระกอบของเรียงความ 

ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นักเรียนร่วมกันอภิปรายองค์ประกอบของเรียงความจาก
ตวัอย่างเรียงความระดบัชันประถมศึกษาปีที 6  แล้วนาํเสนอ
การอภิปรายโดยการเขียนเป็นกลุ่ม 
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 

  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  องค์ประกอบของเรียงความ 
แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 
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ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

      บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 10 - 11 
นักเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 5    การวางโครงเรืองของ
เรียงความ   ตามขนัตอนต่อไปนี   
   ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการวางโครงเรืองของเรียงความจาก
ตวัอย่างเรียงความระดบัชันประถมศึกษาปีที 6  แล้วนาํเสนอ
การอภิปรายโดยการเขียนเป็นกลุ่ม  
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 

  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นักเรียนแต่ละคนทําใบงาน  เรือง   การวางโครงเรืองของ
เรียงความ   แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 12 - 13   
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 6    การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
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ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

      บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายหลกัการเขียนยอ่หนา้คาํนาํจากตวัอยา่ง
เรียงความระดับชันประถมศึกษาปีที 6  หลังจากนันช่วยกัน
เขียนยอ่หนา้คาํนาํเป็นกลุ่ม 
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 
  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ   แลว้
นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 14 - 15 
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 

ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการเขียนย่อหน้าเนือเรืองจาก
ตวัอย่างเรียงความระดบัชันประถมศึกษาปีที 6  หลังจากนัน
ช่วยกนัเขียนยอ่หนา้เนือเรืองเป็นกลุ่ม 
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 

เอกสารออนไลน์   
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ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

      บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

4 

  ขันที 4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นักเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  การเขียนย่อหน้าเนือเรือง 
แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 16 - 17 
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 

ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการเขียนย่อหน้าสรุป   จาก
ตวัอย่างเรียงความระดบัชันประถมศึกษาปีที 6  หลังจากนัน
ช่วยกนัเขียนยอ่หนา้สรุปเป็นกลุ่ม 

  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน 

  ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  การเขียนย่อหน้าสรุป  แล้ว
นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 
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ตารางที 14  การกาํหนดขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ 

                    บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ) 
สัปดาห์ วธีิดาํเนินการทดลอง เครืองมือ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ชัวโมงที 18 - 19 
นกัเรียนศึกษาเนือหา  หน่วยที 9 การเขียนเรียงความ 

ตามขนัตอนต่อไปนี 

  ขันที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล โดยให้
อ่านตวัอยา่งเรียงความระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6   
  ขันที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดย
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายขนัตอนการเขียนเรียงความ   หลงัจาก
นนัช่วยกนัเขียนเรียงความเป็นกลุ่ม 
  ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดย
นกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
ร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืน  
 ขันที 4  นักเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดย 
นักเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  การเขียนเรียงความ แล้ว
นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคล 

  ขนัท ี5  นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  
โดยนักเรียนแต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความ
คิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคน 

ชัวโมงที 20 
1.นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง  
การเขียนเรียงความ หลงัเรียน (posttest) ซึงเป็นแบบทดสอบ
ปรนยั    ชนิด 4 ตวัเลือก    จาํนวน 20 ขอ้    เพือวดัความรู้ใน
การเขียนเรียงความหลงัเรียน โดยทาํแบบทดสอบในเอกสาร
ออนไลน์   
    
* การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขนัที 1  ขนัที 3 และขนัที 5  

ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมนอกเวลาเรียนได ้
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 5.3  ขนัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.3.1 นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ย 

เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ใน
เอกสารออนไลน์    ซึงแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิด   และ
แบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิดเพือสอบถามความคิดเห็นอืน ๆ   

5.3.2  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิการทางสถิติ 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  ใช้ค่าคะแนนเฉลีย  ( )   ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   และ t – test  แบบ  Dependent  Sample   

6.2  การประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความ   ใชค้่าคะแนนเฉลีย  ( )    
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6.3  การหาค่าความพึงพอใจของนักเรียน   ใช้ค่าคะแนนเฉลีย  ( )   ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)    
 
7. สถิติทใีช้ในการวจัิย 

 7.1  สถิติทีใชใ้นการหาค่าคะแนนเฉลีย  (กรมวชิาการ, 2545: 81)  

 =   

X แทน ขอ้มูล 

∑X แทน ผลรวมของขอ้มูลทงัหมด 

N แทน จาํนวนของขอ้มูลทีมีทงัหมด  

 7.2  สถิติทีใชใ้นการหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (กรมวชิาการ, 2545: 83) 

S.D. =  

 

S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

∑X แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 
∑X 2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

N  แทน จาํนวนผูเ้รียน  
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7.3  สถิติทีใชใ้นการหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   
(กรมวชิาการ, 2545: 66) 
   p =                  

p แทน ดชันีความยากของขอ้สอบ 

              R        แทน   จาํนวนนกัเรียนทีตอบขอ้สอบนนัไดถู้กตอ้ง 

               N แทน   จาํนวนนกัเรียนทีตอบขอ้สอบทงัหมด 

 7.4  สถิติทีใชใ้นการหาค่าอาํนาจจาํแนก  (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   
(กรมวชิาการ, 2545: 68) 
   r =                                                                 

   r     แทน ค่าอาํนาจจาํแนก 

              RU          แทน   จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงทีตอบถูก   
(กลุ่มสูงใชป้ระมาณ  ร้อยละ  25  ของนกัเรียนทงัหมด) 
 

   RL แทน จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มตาํทีตอบถูก   
(กลุ่มตาํใชป้ระมาณ  ร้อยละ  25  ของนกัเรียนทงัหมด) 

               N แทน   จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มตาํ 

 7.5  สถิติทีใช้ในการหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  โดย
ใชสู้ตรการคาํนวณของ  Kuder - Richardson – 20   (KR-20)    (ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2554: 70) 

                         rtt  =  

 

 rtt  แทน   ความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบั 
   k  แทน   จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทงัฉบบั 
   p  แทน   อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้นนั 

   q     แทน อตัราส่วนของผูต้อบผดิในขอ้นนั (1 – p) 
   S2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทงัหมด 
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 7.6  สถิติทีใชใ้นการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน    แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความและแบบสอบถามความพึง
พอใจ  (IOC)   (กรมวชิาการ, 2545: 65)  

   IOC =            

 

IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

หรือขอ้คาํถามกบัเนือหา 
   R แทน คะแนนของผูเ้ชียวชาญ 

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญแต่ละคน 

   N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 7.7  การทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน    ก่อนเรียนและหลงั
เ รียนของนักเ รียนที เ รียนด้วย เทคนิคการร่วมมือกันเ รียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ                  
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  ซึงใชก้ารทดสอบกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว โดยใชส้ถิติ t – test   
แบบ  Dependent  Sample  (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538) 

   t =    

 

D แทน ค่าความแตกต่างระหวา่งหลงัการทดลอง  
   D2 แทน ค่าความแตกต่างระหวา่งหลงัการทดลองยกกาํลงัสอง 

   n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง   

   โดยมี     df  =  n - 1      
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บทท ี4 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเรือง  ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6    ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี  คือ 

ตอนที 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ
ผา่นสือสังคมออนไลน์    

ตอนที 2  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6   ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือ
สังคมออนไลน์    

ตอนที 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ย
เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์      
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ตอนท ี1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์    

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   จาํนวน     
23 คน  โดยใช้ค่าคะแนนเฉลีย  ( )   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และ t – test  แบบ  
Dependent  Sample   สรุปผลไดด้งัตารางที  15 
ตารางที  15  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6         
                  ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ 
                  เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์      

ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน N คะแนนเตม็  S.D. t 

ก่อนเรียน 23 20 9.48 4.49 
9.76** หลงัเรียน 23 20 17.48 1.62 

df = 22  t 0.05 = 2.074  t 0.01 = 2.819 
** = มีนยัสาํคญัทีระดบั  0.01 

จากตารางที  15   แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6  หลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ (  = 17.48 , S.D. = 1.62) สูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือ
กนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ (  = 9.48 , S.D. = 
4.49)   และจากการคาํนวณค่า t-test  พบว่าค่า t ทีคาํนวณไดเ้ท่ากบั  9.76  กล่าวคือ  คะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  0.01     
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที 2  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6   
ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    

ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6     
จาํนวน  23 คน โดยใชค้่าคะแนนเฉลีย  ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลไดด้งัตารางที 16  
ตารางที 17  และตารางที 18 
ตารางที  16  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความเป็นกลุ่มของนกัเรียน 

      ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 
      และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     

 
 
 

กลุ่มที 

องคป์ระกอบทีประเมิน  
 
 

รวม 

 
 
 
 

 
 
 

S.D. 

 
 

ระดบั
คุณภาพ 

 
 อง

คป์
ระ
กอ

บข
อง
เรีย

งค
วาม

 

กา
รจ
ดัล

าํด
บัเนื

อเรื
อง

 

กา
รใช

ส้าํ
นว

นภ
าษ
า 

อกั
ขร

วธิี
 

คะแนนเตม็ 4 4 4 4 16 
กลุ่มที 1 4 4 3 3 14 3.50 0.58 ดีมาก 
กลุ่มที 2 3 3 4 3 13 3.25 0.50 ดี 
กลุ่มที 3 4 4 3 3 14 3.50 0.58 ดีมาก 
กลุ่มที 4 3 3 3 3 12 3.00 0.00 ดี 
กลุ่มที 5 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
กลุ่มที 6 3 4 4 3 14 3.50 0.58 ดีมาก 
รวม 21 22 21 18 82 3.42 0.46 ดี 

 3.50 3.67 3.50 3.00 3.42    
S.D. 0.55 0.52 0.55 0.00 0.41    
ระดบั
คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที  16   แสดงให้เห็นวา่คะแนนผลงานการเขียนเรียงความเป็นกลุ่มของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  จาํนวน 6 กลุ่ม โดยใชเ้กณฑ์การประเมินแบบรูบริค (  = 3.42 , 
S.D. = 0.46)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี    มีองคป์ระกอบทีประเมิน 4 ดา้น  ดงันี   ดา้นที 1 
องคป์ระกอบของเรียงความ  (  = 3.50 , S.D. = 0.55)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก  ดา้นที 2 การจดั 
ลาํดบัเนือเรือง   (  = 3.67 , S.D. = 0.52)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก    ดา้นที 3 การใชส้ํานวนภาษา  
(  = 3.50 , S.D. = 0.55)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก    ดา้นที 4 อกัขรวิธี  (  = 3.00 , S.D. = 0.00)  
อยูใ่นระดบัคุณภาพดี    โดยค่าเฉลียรวมทุกดา้น   (  = 3.42 , S.D. = 0.41) อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 

ตารางที  17  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความรายบุคคลของนกัเรียน 
      ชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 
      และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

 
 
 

คนที 

องคป์ระกอบทีประเมิน  
 
 

รวม 

 
 
 
 

 
 
 

S.D. 

 
 

ระดบั
คุณภาพ 

 
 อง

คป์
ระ
กอ

บข
อง
เรีย

งค
วาม

 

กา
รจ
ดัล

าํด
บัเนื

อเรื
อง

 

กา
รใช

ส้าํ
นว

นภ
าษ
า 

อกั
ขร

วธิี
 

คะแนนเตม็ 4 4 4 4 16 
คนที 1 4 4 4 2 14 3.50 1.00 ดีมาก 
คนที 2 3 3 3 3 12 3.00 0.00 ดี 
คนที 3 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 4 3 3 3 3 12 3.00 0.00 ดี 
คนที 5 4 4 3 3 14 3.50 0.58 ดีมาก 
คนที 6 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 7 4 3 3 4 14 3.50 0.58 ดีมาก 
คนที 8 4 4 3 4 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 9 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 10 3 3 3 4 13 3.25 0.50 ดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  17  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความรายบุคคลของนกัเรียน 

      ชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 
      และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    

 
 
 

คนที 

องคป์ระกอบทีประเมิน  
 
 

รวม 

 
 
 
 

 
 
 

S.D. 

 
 

ระดบั
คุณภาพ 

 
 อง

คป์
ระ
กอ

บข
อง
เรีย

งค
วาม

 

กา
รจ
ดัล

าํด
บัเนื

อเรื
อง

 

กา
รใช

ส้าํ
นว

นภ
าษ
า 

อกั
ขร

วธิี
 

คะแนนเตม็ 4 4 4 4 16 
คนที 11 3 3 3 3 12 3.00 0.00 ดี 
คนที 12 3 4 3 3 13 3.25 0.50 ดี 
คนที 13 3 4 4 3 14 3.50 0.58 ดีมาก 
คนที 14 4 4 4 4 16 4.00 0.00 ดีมาก 
คนที 15 3 4 3 3 13 3.25 0.50 ดี 
คนที 16 4 4 4 4 16 4.00 0.00 ดีมาก 
คนที 17 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 18 3 4 3 3 13 3.25 0.50 ดี 
คนที 19 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 20 3 3 3 4 13 3.25 0.50 ดี 
คนที 21 3 4 3 3 13 3.25 0.50 ดี 
คนที 22 4 4 4 3 15 3.75 0.50 ดีมาก 
คนที 23 3 3 3 3 12 3.00 0.00 ดี 
รวม 81 85 79 74 319 3.47 0.40 ดี 

 3.52 3.70 3.43 3.22 3.47    
S.D. 0.51 0.47 0.51 0.52 0.50    
ระดบั
คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี 

   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที  17   แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนผลงานการเขียนเรียงความรายบุคคลของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน
เรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  จาํนวน 23 คน โดยใชเ้กณฑ์การประเมินแบบรูบริค (  = 3.47 , 
S.D. = 0.40)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี    มีองคป์ระกอบทีประเมิน 4 ดา้น  ดงันี   ดา้นที 1 
องคป์ระกอบของเรียงความ  (  = 3.52 , S.D. = 0.51)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก   ดา้นที 2 การจดั 
ลาํดบัเนือเรือง   (  = 3.70 , S.D. = 0.47)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก    ดา้นที 3 การใชส้ํานวนภาษา  
(  = 3.43 , S.D. = 0.51)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดี    ดา้นที 4 อกัขรวิธี  (  = 3.22 , S.D. = 0.52)  อยู่
ในระดบัคุณภาพดี    โดยค่าเฉลียรวมทุกดา้น   (  = 3.47 , S.D. = 0.50) อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 

ตารางที  18  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    
      ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ 
      ผา่นสือสังคมออนไลน์   
 
 
 

ผลการประเมิน 
 
 

องคป์ระกอบทีประเมิน  
 
 

รวม 
เฉลีย 

 
 
 
 

 
 
 

S.D. 

 
 
 

ระดบั
คุณภาพ 

 
 อง

คป์
ระ
กอ

บข
อง
เรีย

งค
วาม

 

กา
รจ
ดัล

าํด
บัเนื

อเรื
อง

 

กา
รใช

ส้าํ
นว

นภ
าษ
า 

อกั
ขร

วธิี
 

กา
รเขี

ยน
 

เป็น
กลุ่

ม  3.50 3.67 3.50 3.00 3.42  
3.42 

 
0.46 

 
ดี S.D. 0.55 0.52 0.55 0.00 0.41 

กา
รเขี

ยน
 

ราย
บุค

คล
 

 3.52 3.70 3.43 3.22 3.47  
3.47 

 
0.40 

 
ดี S.D. 0.51 0.47 0.51 0.52 0.50 

สรุ
ปผ

ล  3.51 3.69 3.47 3.11 3.45  
3.45 

 
0.43 

 
ดี S.D. 0.53 0.50 0.53 0.26 0.46 

ระดบัคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี    

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที  18   แสดงให้เห็นวา่ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (  = 3.45 , S.D. = 0.43)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี    
มีองคป์ระกอบทีประเมิน 4 ดา้น  ดงันี   ดา้นที 1 องคป์ระกอบของเรียงความ  (  = 3.51 , S.D. = 
0.53)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก   ดา้นที 2 การจดัลาํดบัเนือเรือง   (  = 3.69 , S.D. = 0.50)  อยูใ่น
ระดบัคุณภาพดีมาก    ดา้นที 3 การใชส้าํนวนภาษา  (  = 3.47 , S.D. = 0.53)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดี    
ดา้นที 4 อกัขรวธีิ  (  = 3.11 , S.D. = 0.26)  อยูใ่นระดบัคุณภาพดี    โดยค่าเฉลียรวมทุกดา้น   (  = 
3.45 , S.D. = 0.46) อยูใ่นระดบัคุณภาพดี     
 
ตอนที 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6     ทีเรียนด้วยเทคนิค     
การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์    

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   จาํนวน  23 คน โดยใชค้่า
คะแนนเฉลีย  ( )   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สรุปผลไดด้งัตารางที  19 
ตารางที 19   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียนดว้ยเทคนิค 
                    การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์        

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลาํดบัที 
1. ดา้นรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์ 
1.1 ขนาดตวัอกัษรและสีของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน 2.87 0.34 มาก 1 
1.2 รูปแบบสวยงาม  น่าสนใจ 2.87 0.34 มาก 1 
1.3 สามารถเขา้ใชง้านสือสังคมออนไลน์ไดง่้ายและ 
      สะดวก 

2.78 
 

0.42 มาก 4 

1.4 มีการเชือมโยง (link) ภายในและภายนอกทีไม่ 
     ซบัซอ้น 

2.74 
 

0.45 มาก 6 

1.5 มีความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน 2.83 0.39 มาก 3 
1.6 ช่วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการฝึกทกัษะ 
      การเขียน 

2.78 
 

0.42 มาก 4 

เฉลียรวมดา้นรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์ 2.81 0.39 มาก  
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ตารางที 19   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียนดว้ยเทคนิค 
                    การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ 

      (ต่อ)        

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลาํดบัที 
2. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
2.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถใน 
      การเขียนเรียงความ 

2.91 
 

0.29 มาก 1 

2.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั  2.87 0.34 มาก 5 
2.3 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั 2.70 0.47 มาก 9 
2.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี 2.91 0.29 มาก 1 
2.5 ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น 2.83 0.39 มาก 6 
2.6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดทุ้กที  ทุกเวลา 2.74 0.45 มาก 8 
2.7 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองตามโอกาสที 
      เหมาะสม 

2.83 
 

0.39 มาก 6 

2.8 เนือหาในบทเรียนชดัเจน   เขา้ใจง่าย 2.91 0.29 มาก 1 
2.9 นกัเรียนมีความพึงพอใจทีไดเ้รียนโดยใชสื้อสังคม 
      ออนไลน์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

2.91 
 

0.29 มาก 1 

เฉลียรวมดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 2.85 0.36 มาก  
เฉลียรวมทงัหมด 2.83 0.37 มาก  

 
จากตารางที  19   แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีเรียน

ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.83 , S.D. = 0.37)  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1.ความพึงพอใจดา้นรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์    จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่
นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก  (  = 2.81 , 
S.D. = 0.39)  โดยขอ้ทีนกัเรียนมีความพึงพอใจมากทีสุดคือ   ขนาดตวัอกัษรและสีของตวัอกัษรอ่าน
ง่ายชดัเจน  (  = 2.87 , S.D. = 0.34)  และรูปแบบสวยงาม  น่าสนใจ  (  = 2.87 , S.D. = 0.34)  
รองลงมาไดแ้ก่   มีความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน  (  = 2.83 , S.D. = 0.39)  สามารถเขา้ใชง้าน
สือสังคมออนไลน์ไดง่้ายและสะดวก  (  = 2.78 , S.D. = 0.42)    ช่วยกระตุน้ความสนใจของ
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นกัเรียนในการฝึกทกัษะการเขียน  (  = 2.78 , S.D. = 0.42)    มีการเชือมโยง (link) ภายในและ
ภายนอกทีไม่ซบัซอ้น  (  = 2.74 , S.D. = 0.45)  ตามลาํดบั 

2.ความพึงพอใจดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้    จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่นกัเรียน
มีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  (  = 2.85 , S.D. = 0.36)  โดย
ขอ้ทีนกัเรียนมีความพึงพอใจมากทีสุดคือ   ส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการเขียน
เรียงความ  (  = 2.91 , S.D. = 0.29)   ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี (  = 2.91 , 
S.D. = 0.29) เนือหาในบทเรียนชดัเจน เขา้ใจง่าย  (  = 2.91 , S.D. = 0.29) นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ทีไดเ้รียนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ  (  = 2.91 , S.D. = 0.29)   
รองลงมาไดแ้ก่   ส่งเสริมให้นกัเรียนไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั  (  = 2.87 , S.D. = 0.34)  ส่งเสริมให้
นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น  (  = 2.83 , S.D. = 0.39)  ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
โอกาสทีเหมาะสม  (  = 2.83 , S.D. = 0.39)  ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ไดทุ้กที  ทุกเวลา  (  = 
2.74 , S.D. = 0.45)    ส่งเสริมให้นกัเรียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั  (  = 2.70 , S.D. = 0.47) 
ตามลาํดบั 
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บทท ี5 

 สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจยัเรือง  ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6    ผูว้จิยัขอสรุปผลตามลาํดบัดงันี   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์    

2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6    
ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร    ไดแ้ก่     นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ในเขตจงัหวดัราชบุรี    ภาคเรียนที 2    
ปีการศึกษา  2557        จาํนวน  6,739  คน    

กลุ่มตัวอย่าง     ได้แก่   นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6/2      โรงเรียนอนุบาลบางแพ       
อาํเภอบางแพ     จงัหวดัราชบุรี      ภาคเรียนที 2    ปีการศึกษา 7    จาํนวน 23 คน   ไดม้าโดย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย    (Simple random sampling)    โดยการจบัฉลาก 
 
ตัวแปรทใีช้ในการวจัิย 

ตัวแปรต้น  (independent variable)  ไดแ้ก่  การเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
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ตัวแปรตาม  (dependent variable)   ไดแ้ก่ 
  2.1  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง   การเขียนเรียงความ 
  2.2  ความสามารถในการเขียนเรียงความ 

2.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ 
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวิจยัเรือง  ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ   ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6    มีเครืองมือดงันี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 
      และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   
2. เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 
     กิจกรรมการเรียนรู้      
3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง       
4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง   การเขียนเรียงความ    
5. แบบวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 
    เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยั  ตามลาํดบัดงันี 

1. ผูว้ิจยัปฐมนิเทศนกัเรียน  เพือชีแจงเกียวกบัขนัตอนการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั
เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  

2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การเขียนเรียงความ ก่อนเรียน  
(pretest)  ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยั   ชนิด 4 ตวัเลือก   จาํนวน 20 ขอ้   เพือวดัความรู้พืนฐานใน
การเขียนเรียงความ  โดยทาํแบบทดสอบในเอกสารออนไลน์ 

3. นกัเรียนศึกษาเนือหาบทเรียน จาํนวน 9 หน่วย  จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์  (https://sites. 
google.com/site /krukhanitthats)  โดยผูว้จิยัดาํเนินการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้  ตามขนัตอน
ต่อไปนี  
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ขนัที 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคลโดยใชเ้วบ็ไซตอ์อนไลน์      
ขนัที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่มโดยใชเ้อกสารออนไลน์  
ขนัที 3  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่มโดยใชเ้ครือข่ายสังคม 

ออนไลน์ 
ขนัที 4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคลโดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ขนัที 5  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคลโดยใชเ้ครือข่าย 

สังคมออนไลน์ 
ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม   กลุ่มละ 4 คน   โดยคละความสามารถ 

เก่ง   ปานกลาง   อ่อน  ใหไ้ดส้ัดส่วน 1:2:1  ซึงแบ่งตามผลคะแนนการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา  2557    
 4. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การเขียนเรียงความ หลงัเรียน 
(posttest) ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยั    ชนิด 4 ตวัเลือก    จาํนวน 20 ขอ้    เพือวดัความรู้ในการเขียน
เรียงความหลงัเรียนโดยทาํแบบทดสอบในเอกสารออนไลน์ 
 5. นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ในเอกสาร
ออนไลน์  ซึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจปลายปิด   และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจปลายเปิดเพือสอบถามความคิดเห็นอืน ๆ   

6. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัหมดไปวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการทางสถิติ   เพือนาํเสนอใน
งานวจิยัต่อไป 
 
สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเรือง  ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์     ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6   สรุปผลการวจิยัไดด้งันี  

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่าน      
สือสังคมออนไลน์   พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6    
ก่อนเรียนและหลงัเรียน    แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.01    โดยคะแนน
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ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 หลงัเรียน (  = 17.48 , S.D. = 1.62)    
สูงกวา่ก่อนเรียน (  = 9.48 , S.D. = 4.49) 

2. ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   
ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี    (  = 3.45 , S.D. = 0.43)   

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.83 , S.D. = 0.37)      
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรือง    ผลการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6   สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 
 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.01    โดยผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6  หลงัเรียน (  = 17.48 , S.D. = 1.62) สูงกวา่ก่อนเรียน (  = 9.48 , S.D. = 4.49)  
ทงันีเนืองมาจาก  การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ
เขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์เป็นการจดัการเรียนรู้เพือให้นกัเรียนไดร่้วมกนัเรียนรู้  ได้
ช่วยเหลือซึงกันและกัน  เด็กเก่งคอยช่วยเหลือแนะนําเด็กระดับปานกลางและอ่อน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  ดงัที  Slavin (1990,  อา้งถึงใน วชัรา  เล่าเรียนดี, 2553: 155) ได้
กล่าวไวว้่า  วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น  ภูมิใจในตนเอง  
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเอง และต่อกลุ่ม  ช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิสูงขึน  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณัฐกาญจน์   เลิศยะโส (2553: บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรือง  การพฒันาทกัษะการเขียน
ความเรียงร้อยแกว้โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค  CIRC  ร่วมกบัแบบฝึกการเขียน  สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1  ผลการวจิยัพบวา่    ผลสัมฤทธิของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.05   นอกจากนีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั
เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ยงัเป็นการจดัการเรียนรู้ที
สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยุคปัจจุบนัอีกดว้ย    เนืองจากสือสังคมออนไลน์เป็น
เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จกัและเขา้ใจการใชง้าน  จึงเป็นเครืองมือที
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ช่วยส่งเสริมและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนให้มีความตอ้งการทีอยากจะเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี   
อนัจะทาํใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  ซึง Safran (2010) ไดศึ้กษาการใชสื้อสังคมออนไลน์ใน
การเรียนรู้  พบวา่   สือสังคมออนไลน์เป็นเครืองมือทีนกัเรียนทุกคนรู้จกั เขา้ใจ และเคยใชบ้ริการใด
บริการหนึงของสือสังคมออนไลน์ โดยการใชสื้อสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้สูงสุด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เทพยพงษ ์ เศษคึมบง (2554: 220-221)  
ได้วิจัยเรือง   ผลการเรียนด้วยอีเลิ ร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกันผ่านสือสังคมออนไลน์ทีมีต่อ
ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี    
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชา สือการศึกษา
เบืองตน้ของนกัศึกษาทีเรียนดว้ยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ร่วมกนัผา่นสือสังคมออนไลน์  หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิวฒัน์ เรืองนรา 
(2555: ข)   ไดท้าํวิจยัเกียวกบัการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์   เรือง  ระบบสือสาร
ขอ้มูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชนัมธัยมศึกษาปีที 4    โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมงัคลาภิเษก 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ผลการวจิยัพบวา่   ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที .05   

นอกจากนี  ผูว้จิยัยงัไดแ้นวทางในการพฒันาเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดย
บูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา
และดา้นการออกแบบ  จึงทาํให้เวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคม
ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้   ช่วยให้การจดัการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพยงิขึน  ซึงส่งผลทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิสูงขึน  โดยแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ  ไดด้งันี 

 1) ด้านเนือหา    จากการประเมินของผู ้เชียวชาญพบว่า     เนือหาบทเรียนมี           
ความถูกตอ้งและน่าเชือถือ   สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์   มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  
โครงสร้างเนือหามีความสัมพนัธ์ต่อเนือง      การใช้ภาษาสามารถสือความหมายได้ชัดเจน             
การเรียงลาํดบัเนือหามีความเหมาะสม      เนือหามีความเหมาะสมกบัระยะเวลา    แบบทดสอบมี
ความสอดคลอ้งกบัเนือหา  และเนือหามีประโยชน์ต่อผูเ้รียน   ซึงเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   การเขียน
เรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    มีการนาํเสนอเนือหาเป็น
หน่วยย่อยและเรียงลาํดบัเนือหาตามขนัตอนการเรียนรู้จากเนือหาทีง่ายไปสู่เนือหาทียาก   ช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหาและเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  อีกทงัไดแ้จง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้
เพือใหผู้เ้รียนทราบวา่เมือเรียนจบบทเรียนแลว้จะสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง  ช่วยให้ผูเ้รียนมีเป้าหมาย
ในการเรียนทีชดัเจน  อนัจะนาํไปสู่ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน สอดคลอ้งกบั Bruner (1971,  
อา้งถึงใน สุรพล  พยอมแยม้, 2544: 54)    ทีไดส้รุปหลกัในการจดัการเรียนรู้ไวว้่า   ควรจดัลาํดบั
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ความยากง่ายของบทเรียนให้เป็นไปตามขนัตอนทีเหมาะสมโดยคาํนึงถึงพฒันาการทางสติปัญญา
ของผูเ้รียน  และสอดคลอ้งกบั Bandura (1977,  อา้งถึงใน สุรพล  พยอมแยม้, 2544: 57)  ซึงไดส้รุป
หลกัในการจดัการเรียนรู้ทีผูส้อนควรปฏิบติัไวว้า่  ควรแบ่งการเรียนเป็นหน่วยย่อยและเป็นลาํดบั
ขนัตอน  พร้อมทงับอกจุดประสงคข์องบทเรียนและความคาดหวงัใหช้ดัเจน  
  2) ด้านการออกแบบหน้าจอ  จากการประเมินของผูเ้ชียวชาญพบว่า  เว็บไซต์
บทเรียนเรือง   การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้     
มีสีสันสดใส  สวยงามน่าสนใจ   เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน   เขา้ถึงเนือหาสาระได้ง่าย   ใช้งานได้
สะดวก  มีการเชือมโยงภายในและภายนอกทีไม่ซบัซอ้นและถูกตอ้ง ใชเ้วลาในการดาวน์โหลดนอ้ย  
แสดงผลเร็ว   การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม  รูปแบบ ขนาดตวัอกัษรชดัเจนอ่านง่าย  สีตวัอกัษรทีใช้
เหมาะสม  สบายตา  การจดัวางองค์ประกอบของเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดย
บูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้     มีความเหมาะสม   ง่ายต่อการใช้งาน  
ซึงผูว้ิจยัได้พฒันาเว็บไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
เนือหาของบทเรียนอย่างเป็นลาํดบัขนัตอนและเป็นระบบ  เพือดึงดูดความสนใจผูเ้รียนให้อยาก
เรียนรู้   ซึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหป้ระสบความสาํเร็จ บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียน 
สอดคลอ้งกบั ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545: 142)   ทีไดก้ล่าวว่า  การออกแบบเวบ็ทีดีจะทาํให้
การรับรู้ของผูเ้รียนเป็นไปไดส้ะดวกยงิขึนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทีสุด 
  3) ด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้  จากการประเมินของผูเ้ชียวชาญพบว่า  
คาํแนะนาํการใชบ้ทเรียนมีความชดัเจน    สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใชใ้นการเรียนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ    มีความเหมาะสม      
สือสังคมออนไลน์ทีใช้ในการเรียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูเ้รียน   รูปแบบกิจกรรม     
การเรียนรู้ในเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้   มีความเหมาะสม  มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  มีการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน    ภาพรวมของเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ
สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    มีคุณภาพดี    ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์บทเรียน
เรือง   การเขียนเรียงความโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้และประเภทสือสังคมออนไลน์ทีมี
ความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ทงัการเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล  ทาํให้การออกแบบระบบ
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึน  ดงัที วรรณี  โสมประยูร (2544,  
อา้งถึงใน นงเยาว ์ ประโมนะกงั, 2546: 32) ไดก้ล่าวไวว้า่ ครูควรพิจารณาเลือกวิธีสอนแบบต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์และเนือหา  รวมทงัควรคาํนึงถึงวยัและความสามารถของเด็กด้วย  
สอดคล้องกับ ทิศนา  แขมมณี (2547: 383)  ทีได้สรุปว่า วิธีสอนมีให้เลือกอย่างหลากหลาย  
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ครูผูส้อนจึงควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบับทเรียนและจุดมุ่งหมาย  นอกจากจะช่วยเพิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนแลว้  ยงัสามารถช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจเพิมขึน  และจูงใจผูเ้รียนให้
สนใจเรียนรู้เพิมขึนดว้ย 

2. ความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ทีเรียนดว้ย
เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์    
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  (  = 3.45 , S.D. = 0.43)   ทงันีเนืองมาจาก  การจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์เป็น
การจดักิจกรรมทีช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนเพือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุผล
สําเร็จตามจุดมุ่งหมาย    ผูว้ิจยัได้แบ่งกลุ่มนักเรียน   กลุ่มละ 4 คน  โดยคละความสามารถเก่ง          
ปานกลาง  อ่อน   ใหไ้ดส้ัดส่วน  1:2:1    โดยขนัตอนในการจดัการเรียนรู้เริมจากการอ่านเพือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและจากการอ่านนําไปสู่การร่วมมือกันเขียนเป็นกลุ่ม และเขียนรายบุคคล
ตามลําดับ  ซึงในการเขียนเป็นกลุ่มนีเองผูเ้รียนทีมีความสามารถในด้านการเขียนจะสามารถ
ช่วยเหลือให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนทีขาดทกัษะด้านการเขียน  เนืองจากผูเ้รียนทีอยู่ในวยัเดียวกัน  
สามารถสือสารถึงกนัไดง่้ายและทาํใหเ้ขา้ใจง่ายกวา่ทีครูสอน  ซึงส่งผลถึงการเขียนรายบุคคลทาํให้
การพฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพเพิมขึน   อีกทงัการใช้สือสังคม
ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิงทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและช่วยให้ผูเ้รียนมี
ความกระตือรือร้นในการเขียนเป็นอยา่งดี   ดงัทีสุจริต  เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย ์(2536: 
20)  ไดก้ล่าวไวว้่า  ในการสอนทกัษะการเขียน  ครูควรพลิกแพลงใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบเพือให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนน่าสนใจ    ครูควรจะใช้สือการสอนเร้าความสนใจของนกัเรียน 
ช่วยให้นกัเรียนได้เขา้ใจบทเรียนเร็วและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นทีจะ
เขียน    โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    ดงันีคือ   

ขนัที 1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล   โดยนกัเรียนอ่านและศึกษา 
เนือหาในบทเรียนเรือง   การเขียนเรียงความ  ซึงมีทงัหมด 9 หน่วย   และอ่านตวัอย่างเรียงความ
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  เพือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่มและ
การเขียนรายบุคคล  จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์    

ขนัที 2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม   โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั 
ปฏิบติักิจกรรมในหัวขอ้ทีครูกาํหนด    แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นกลุ่มผา่นทางเอกสาร
ออนไลน์  
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ขนัที 3  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดยนกัเรียนแต่ละคน 
วจิารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืนผา่นทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

ขนัที 4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคล  โดยนกัเรียนแต่ละคนปฏิบติั 
กิจกรรมในใบงานตามหวัขอ้ทีครูกาํหนด   แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคลผา่นทาง  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ขนัที 5  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล    โดยนกัเรียน 
แต่ละคนวิจารณ์และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกันในงานเขียนของเพือนแต่ละคน      
ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 จากขันตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น  ผูว้ิจ ัยได้นําเสนอเนือหาบทเรียนเรือง        
การเขียนเรียงความ  เรียงลาํดับตามความยากง่าย ซึงก่อนทีผูเ้รียนจะได้ฝึกการเขียนเรียงความ  
ผูเ้รียนไดฝึ้กการแต่งประโยค  การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให้   การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ  การเขียน
ยอ่หน้าเนือเรือง  การเขียนย่อหน้าสรุป  มาก่อนตามลาํดบั  แลว้จึงเขียนเรียงความเป็นขนัสุดทา้ย
ของการเรียน     ทาํให้ผูเ้รียนได้รับการฝึกฝนการเขียนอย่างต่อเนือง   อีกทังได้อ่านตวัอย่าง
เรียงความเป็นประจาํ  รวมถึงการให้ผูเ้รียนไดท้ราบผลคะแนนการเขียนของตนในแต่ละครังและ
การให้เพือนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่องานเขียน  การให้ทาํงานกลุ่มร่วมกันเพือ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั   สิงต่าง ๆ  เหล่านีก่อให้เกิดการพฒันาการเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ     ซึงส่งผลให้ความสามารถในการเขียนเรียงความของผูเ้รียนอยู่ในระดบัดี    
สอดคล้องกบั สุรพล  พยอมแยม้ (2544: 72) ทีได้กล่าวว่า การเรียนรู้ควรเริมจากทีละน้อย และ
เป็นไปตามลาํดบัขนั  โดยเริมจากสิงทีง่ายไปสู่สิงทีซับซ้อนมากขึน และควรเรียนรู้จากส่วนย่อย
ไปสู่ส่วนใหญ่  และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของธอร์นไดค ์ (อา้งถึงใน เกลียวขวญั  ศรีสังข,์ 2549) ทีได้
กล่าวไวว้่า  สิงใดก็ตามทีมีการฝึกหัดหรือกระทาํบ่อย ๆ ย่อมทาํให้ผูฝึ้กมีความคล่องแคล่วและ
สามารถทาํไดดี้  
 นอกจากนีในการวดัความสามารถในการเขียนเรียงความ      ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบวดั
ความสามารถในการเขียนเรียงความ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคซึงเป็นเกณฑ์การให้
คะแนนการประเมินตามสภาพจริง  มีการกาํหนดองค์ประกอบการประเมินและคาํอธิบายระดบั
คุณภาพ  ทีสามารถประเมินระดบัการปฏิบติัของผูเ้รียนไดอ้ย่างชดัเจน  ทาํให้การตรวจงานเขียน
เรียงความมีความถูกตอ้ง  ยติุธรรมเทียงตรง โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบการประเมินการเขียน
เรียงความในแต่ละองคป์ระกอบทีมีความเหมาะสมกบัความสามารถและระดบัชนัของผูเ้รียน  จึงทาํ
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ให้การประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพ   ซึงองคป์ระกอบการประเมิน    
แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ  ดงันี 
  1) องค์ประกอบของเรียงความ     อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก    ผูเ้รียนเขียน
องคป์ระกอบของเรียงความไดค้รบถว้น คือ ยอ่หนา้คาํนาํ  ยอ่หนา้เนือเรือง  ยอ่หนา้สรุป   ซึงแต่ละ
องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัและใชก้ลวิธีการเขียนทีทาํให้เกิดความน่าสนใจ  ทงันี
เนืองมาจาก  การทีผูเ้รียนไดพ้ฒันาการเขียนตามลาํดบัขนัของความยากง่าย  เริมจากการเขียนสิงที
ง่ายไปสู่สิงทียากและซับซ้อนขึน รวมถึงการทีผูเ้รียนไดอ่้านตวัอยา่งเรียงความมาก ๆ  ซึงสามารถ
นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2) การจดัลาํดบัเนือเรือง  อยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก   ผูเ้รียนสามารถจดัลาํดบั
เนือหาสาระไดส้ัมพนัธ์กบัชือเรืองทีกาํหนด  มีการดาํเนินเรืองทีไม่สับสนวกวน และเขียนให้ขอ้คิด
ทีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน  ทงันีเนืองมาจาก   ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการวางโครงเรืองและเขียนเนือเรือง
ตามโครงเรืองทีวางไวต้ามลาํดบัขนัตอน  จึงทาํให้ผูเ้รียนไม่เขียนออกนอกประเด็น  สามารถลาํดบั
เนือเรืองไดต่้อเนืองสอดคลอ้งกนั 
  3) การใชส้ํานวนภาษา  อยูใ่นระดบัคุณภาพดี     ผูเ้รียนใชส้ํานวนภาษาไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม   สือความหมายชดัเจน  และร้อยเรียงประโยคไดอ้ยา่งราบรืน  ทงันีเนืองมาจาก   ผูเ้รียน
ได้รับการฝึกฝนการเขียนอย่างต่อเนืองทงัการปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่มและการปฏิบติั
กิจกรรมการเขียนรายบุคคลผา่นสือสังคมออนไลน์  ทาํให้เกิดความคล่องแคล่วในการเขียน  อีกทงั
ไดอ่้านตวัอยา่งเรียงความเป็นประจาํ  ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความคิดในการใชถ้อ้ยคาํสาํนวน      
  4) อกัขรวิธี  อยูใ่นระดบัคุณภาพดี    ผูเ้รียนส่วนใหญ่สะกดคาํผิด 1-5 แห่ง   ทงันี
เนืองมาจาก  ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการอ่านทงัเนือหาในบทเรียนและตวัอยา่งเรียงความอยู่เสมอ  รวมถึง
หมนัฝึกเขียนเป็นประจาํ  จึงทาํให้เกิดความเคยชินในการเขียน  นอกจากนีการทีไดต้รวจงานเขียน
ของเพือนทาํใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นขอ้ผิดพลาดในการเขียนจึงนาํขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงพฒันาการเขียน
ของตนไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั
เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์           โดยภาพรวมมี  
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (  = 2.83 , S.D. = 0.37)    ทงันีเนืองมาจาก  การเรียนดว้ยเทคนิค
การร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์เป็น         
การเรียนในรูปแบบทีแปลกใหม่  ซึงผูเ้รียนไม่เคยเรียนมาก่อน  โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเวบ็ไซตบ์ทเรียน
เรือง   การเขียนเรียงความ  ให้มีรูปแบบทีสวยงามน่าสนใจ   เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน   ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามโอกาสทีเหมาะสม   ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ทุกเวลา        
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ทุกสถานที  โดยในขนัตอนการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ขนัที 1 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่าน
รายบุคคล  ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมนอกเวลาเรียนเพือศึกษาเนือหาบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า
หรือทบทวนบทเรียนทีไดเ้รียนมาแลว้  และหากผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในขนัที 3 นกัเรียน
ร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม   ขนัที 5 นกัเรียนร่วมกนัวิจารณ์และอภิปรายผลงาน
รายบุคคล  ไม่ทนัในเวลาเรียน  ผูเ้รียนก็สามารถปฏิบติักิจกรรมนอกเวลาเรียนได ้ อีกทงัผูว้ิจยัได้
เลือกใช้สือสังคมออนไลน์ทีทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับวยัและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยขีองผูเ้รียนมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ  ซึงเป็นขนัตอนการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม    เพือช่วยเหลือซึงกนัและกนัทงัในดา้นการเรียนรู้และการเขียน สิงเหล่านี
ลว้นส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการ
การอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์เป็นอยา่งมาก   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ธิดา  
ทิพย์สุข (2552: บทคดัย่อ)  ได้วิจยัเรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษเพือการสือสารของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC   
ผลการวิจยัพบว่า       พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC     
โดยภาพรวมพฤติกรรมในการทาํงานกลุ่มของนกัเรียนมีค่าเฉลียการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก   และ
ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค CIRC     โดยภาพรวมเห็นดว้ยมาก
ทีสุด   และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชยัเดช  บุญสอน (2554: ข)ได้วิจยัเรือง  การพฒันา
กระบวนการเรียนออนไลน์ด้วยกรณีศึกษาผ่านสือสังคมออนไลน์เพือส่งเสริมการเรียนรู้             
การแก้ปัญหาการควบคุมหุ่นยนต์  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5  ผลการวิจัยพบว่า           
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทีมีต่อกระบวนการเรียนออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั  4.73  
อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีสุด  นอกจากนียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐพล บวัอุไร(2555: 
บทคดัย่อ)ไดว้ิจยัเรือง ผลการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง วิชาการสร้างงานสือผสม  เรืองคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดบัชนั
มธัยมศึกษาปีที 4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการลาํลูกกา   ผลการวิจยัพบวา่   นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชสื้อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้
ดว้ยตนเองในระดบัมาก   ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงันีคือ 

1) ดา้นรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์     นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้น 
รูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก  (  = 2.81 , S.D. = 0.39)  ประกอบดว้ย  ขนาด
ตวัอกัษรและสีของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน    รูปแบบสวยงาม   น่าสนใจ    สามารถเขา้ใชง้านสือ
สังคมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก   มีการเชือมโยง (link)  ภายในและภายนอกทีไม่ซับซ้อน                     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 
 
มีความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน  ช่วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการฝึกทกัษะการเขียน 
สอดคลอ้งกบั  Poore (2013: 6-9, อา้งถึงใน สุรศกัดิ  ปาเฮ, 2556: 9-11) ทีไดก้ล่าววา่  สือสังคม
ออนไลน์เป็นสือทีเสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะทางการเรียนทีมีอยู่เดิมให้สูงขึน (traditional 
literacies ) ทงัการอ่านและการเขียน   สือประเภทนีก่อให้เกิดคุณประโยชน์และความน่าสนใจใน
การใชเ้พือการเรียนการสอนในสังคมและวฒันธรรมการเรียนรู้ยคุใหม่ 

2) ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้    นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  (  = 2.85 , S.D. = 0.36)  ประกอบดว้ย  ส่งเสริมให้นกัเรียนได้
พฒันาความสามารถในการเขียนเรียงความ  ส่งเสริมให้นกัเรียนไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั  ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี  ส่งเสริมให้
นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น  ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ไดทุ้กที  ทุกเวลา  ส่งเสริมให้นกัเรียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามโอกาสทีเหมาะสม    เนือหาในบทเรียนชดัเจน   เขา้ใจง่าย    นกัเรียนมีความ
พึงพอใจทีไดเ้รียนโดยใช้สือสังคมออนไลน์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของรุ่ง  แกว้แดง  (2541: 22,  อา้งถึงใน แสนประเสริฐ  ปานเนียม, 2552: 103) ทีกล่าววา่  นกัเรียน
ส่วนใหญ่ชอบทาํงานเป็นกลุ่มเพราะจะไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ไดป้รึกษาหารือกนัและช่วยเหลือซึงกนั
และกนั     ทงันีเพราะเพือนร่วมวยัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ทีดีภายในกลุ่ม  เกิดการยอมรับซึงกนั
และกนั   รู้สึกวา่ตนเองมีความสําคญัและทุกคนมีความเท่าเทียมกนั    จึงส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือ
ซึงกนัและกนั  ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุลมณี  สุระโยธิน 
(2554: 188)   ได้วิจยัเรือง  ผลของการจดักิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนัทางอินเทอร์เน็ตด้วยการเขียน
สะท้อนคิดผ่านสือสังคมออนไลน์ทีมีต่อทักษะทางสังคมของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย   
ผลการวิจยัพบว่า    พฤติกรรมการสือสารและปฏิสัมพนัธ์พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม  และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชสื้อสังคมออนไลน์ของนกัเรียน  โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  
คิดเป็นร้อยละ 91.1 และความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทาง
อินเทอร์เน็ตดว้ยการเขียนสะทอ้นคิดผา่นสือสังคมออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัเรือง    ผลการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6   ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดงันี  

ข้อเสนอแนะเพือนําผลการวจัิยไปใช้ 
1. ในการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน 

เรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์  ควรแนะนาํขนัตอนการเรียนแต่ละขนัอย่างละเอียด  เพือให้
ผูเ้รียนทราบขนัตอนและวธีิการศึกษาบทเรียนทีถูกตอ้ง 

2.  การจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนของการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ 
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์   ใชร้ะยะเวลามากในการเรียน
แต่ละหน่วย   ดงันนัจึงควรบริหารจดัการเวลาในการเรียนใหท้นัตามทีกาํหนดไว ้ 

3. ก่อนการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน 
เรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์  ควรเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในการใช้งานสือสังคม
ออนไลน์  เพือใหผู้เ้รียนใชง้านสือสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 
  4. ผูส้อนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้อืนรองรับ  กรณีทีอาจเกิดปัญหาจากระบบ
อินเทอร์เน็ตใชง้านไม่ได ้

ข้อเสนอแนะเพือการวจัิยครังต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัเกียวกบัการนาํขนัตอนของการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความไปใชก้บัสืออืนๆ 
  2. ควรมีการวจิยัเกียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชสื้อสังคมออนไลน์ 
พฒันาการเขียนด้านอืน  เช่น  การเขียนเรืองตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์   การเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น  เป็นตน้ 
  3. ควรมีการวิจัยเกียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือสังคมออนไลน์
ร่วมกบัการเรียนรูปแบบอืน เช่น เทคนิค  KWLH     เทคนิค  KWL plus 
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รายนามผู้เชียวชาญทใีห้สัมภาษณ์ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือ
กนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวทิย ์  นิเทศศิลป์ 
    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน    คณะครุศาสตร์    
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตเชียงใหม่  

2. อาจารยว์รวุฒิ   มนัสุขผล 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี 
    อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

รายนามผู้เชียวชาญทใีห้สัมภาษณ์ด้านเนือหา  เรือง   การเขียนเรียงความ 
 

1. อาจารยพ์ิณเพชร   บูรณภิญโญ 
    อาจารยพ์ิเศษประจาํภาควิชาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. อาจารยกิ์งกาญจน์  บูรณสินวฒันกูล 
    อาจารยพ์ิเศษประจาํภาควิชาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี 
    อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เชียวชาญทใีห้สัมภาษณ์ด้านการออกแบบเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง   
การเขียนเรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์   สติมนั 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นาํมนต ์  เรืองฤทธิ 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยว์รวุฒิ   มนัสุขผล 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทเีรียนด้วยเทคนิค 
การร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์   

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวทิย ์  นิเทศศิลป์ 
    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน    คณะครุศาสตร์    
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตเชียงใหม่  

2. อาจารยว์รวุฒิ   มนัสุขผล 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี 
    อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   
 เรือง   การเขียนเรียงความ    

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวทิย ์  นิเทศศิลป์ 
    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน    คณะครุศาสตร์    
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตเชียงใหม่   

3. อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี 
    อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 
รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการเขียนเรียงความ   

โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค 
 

1. อาจารยพ์ณิเพชร   บูรณภิญโญ 
    อาจารยพ์ิเศษประจาํภาควิชาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. อาจารยกิ์งกาญจน์  บูรณสินวฒันกูล 
    อาจารยพ์ิเศษประจาํภาควิชาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยสุ์วมิล   สพฤกษศ์รี 
    อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทมีีต่อ

การเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ 
ผ่านสือสังคมออนไลน์ 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นาํมนต ์  เรืองฤทธิ 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  
 การเขียนเรียงความ  โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ด้านเนือหา 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นาํมนต ์  เรืองฤทธิ 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  
 การเขียนเรียงความ  โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   

ด้านการออกแบบ 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ   ไพวทิยศิริธรรม 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรวทิย ์  นิเทศศิลป์ 
    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน    คณะครุศาสตร์    
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตเชียงใหม่   

3. อาจารยสิ์ทธิชยั   ลายเสมา 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 

รายนามผู้เชียวชาญประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์   สติมนั 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นาํมนต ์  เรืองฤทธิ 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยว์รวุฒิ   มนัสุขผล 
    อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายนามผู้เชียวชาญวดัความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน 
   โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค 

 
1. นางวชิาดา  ภมร 
ครูชาํนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
โรงเรียนอนุบาลบางแพ  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 

2. นางนภาวรรณ  ศิริละ 
ครูชาํนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
โรงเรียนอนุบาลบางแพ  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 

3. นางประทุม  เตียงเกตุ 
ครูชาํนาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
โรงเรียนอนุบาลบางแพ  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
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ภาคผนวก  ข 
 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

เรือง   การเขียนเรียงความ 
หัวข้อวจัิย 
 ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ
ผ่านสือสังคมออนไลน์      ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ    ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์    

2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6    
ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
เนือหาทีใช้ในการวจัิย 

สาระที 2: การเขียน  เรือง  การเขียนเรียงความ 
หน่วยที 1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 
หน่วยที 3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้
หน่วยที 4 องคป์ระกอบของเรียงความ 
หน่วยที 5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 
หน่วยที 6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 
หน่วยที 9 การเขียนเรียงความ 

ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองทงัหมด  จาํนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชวัโมง  รวมทงัสิน 20 ชวัโมง           
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนเขียนเรียงความได ้
2. นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 

ผูว้จิยั นางขนิษฐา   ทวศีรี 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ตอนท ี1     สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์    

1.  ชือ – นามสกุล................................................................................................................... 
2.  เพศ    (  )  ชาย      (  )  หญิง 
3.  ระดบัการศึกษา    (  )  ปริญญาตรี (  )  ปริญญาโท         (  )  ปริญญาเอก 
4.  สาขาวชิาทีจบการศึกษา.................................................................................................... 
5.  ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั................................................................................................. 
     .......................................................................................................................................... 
6.  ประสบการณ์ในการสอน/ทาํงาน...................................................................................ปี 
7.  สถานทีทาํงาน................................................................................................................... 

ตอนท ี2     ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญดา้นแผนการจดัการเรียนรู้      
 1. หวัขอ้ในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  ควรประกอบไปดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.  ขนัตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการ      
การอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์   ควรมีขนัตอนอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.  สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ    ควรใชสื้อประเภทใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4. ระยะเวลาทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสม  ควรใชเ้วลาจาํนวนกีชวัโมง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5. ขอ้เสนอแนะอืน ๆ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
    ลงชือ...........................................................ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
          (..............................................................) 
       ตาํแหน่ง................................................................................ 
        ................./......................../ ........................ 
 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาสาํหรับการสัมภาษณ์ในครังนี 
(นางขนิษฐา   ทวศีรี   นกัศึกษาปริญญาโท) 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านเนือหา 

เรือง   การเขียนเรียงความ 
หัวข้อวจัิย 
 ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ
ผ่านสือสังคมออนไลน์      ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ    ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์    

2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6    
ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
เนือหาทีใช้ในการวจัิย 

สาระที 2: การเขียน  เรือง  การเขียนเรียงความ 
หน่วยที 1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 
หน่วยที 3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้
หน่วยที 4 องคป์ระกอบของเรียงความ 
หน่วยที 5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 
หน่วยที 6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 
หน่วยที 9 การเขียนเรียงความ 

ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองทงัหมด  จาํนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชวัโมง  รวมทงัสิน 20 ชวัโมง      
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนเขียนเรียงความได ้
2. นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 

ผูว้จิยั นางขนิษฐา   ทวศีรี 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ตอนท ี1     สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์    

1.  ชือ – นามสกุล................................................................................................................... 
2.  เพศ    (  )  ชาย      (  )  หญิง 
3.  ระดบัการศึกษา    (  )  ปริญญาตรี (  )  ปริญญาโท         (  )  ปริญญาเอก 
4.  สาขาวชิาทีจบการศึกษา.................................................................................................... 
5.  ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั................................................................................................. 
     .......................................................................................................................................... 
6.  ประสบการณ์ในการสอน/ทาํงาน...................................................................................ปี 
7.  สถานทีทาํงาน................................................................................................................... 

ตอนท ี2     ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา   
 1.  การนาํเขา้สู่บทเรียนเพือเชือมโยงไปสู่เนือหา    เรือง     การเขียนเรียงความ                   
ชนัประถมศึกษาปีที 6     ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.  เนือหาบทเรียน เรือง การเขียนเรียงความสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  
ซึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี   มีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 

หน่วยที 1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สาํนวนภาษา 
หน่วยที 3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้
หน่วยที 4 องคป์ระกอบของเรียงความ 
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หน่วยที 5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 
หน่วยที 6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 
หน่วยที 9 ขนัตอนการเขียนเรียงความ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 3.  จากขอ้ 2  การเรียงลาํดบัเนือหาบทเรียน เรือง  การเขียนเรียงความ  มีความเหมาะสม 
หรือไม่  อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ทีช่วยส่งเสริมการเรียน  เรือง  การเขียนเรียงความ  ควรมีลกัษณะ 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.  การประเมินผลการเรียนรู้  เรือง  การเขียนเรียงความ / ความสามารถในการเขียน 
เรียงความของนกัเรียน  ควรมีการประเมินอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 6.  ระยะเวลาทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 7.  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

    ลงชือ...........................................................ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
          (..............................................................) 
       ตาํแหน่ง................................................................................ 
        ................./......................../ ........................ 
 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาสาํหรับการสัมภาษณ์ในครังนี 

(นางขนิษฐา   ทวศีรี   นกัศึกษาปริญญาโท) 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบสือสังคมออนไลน์ 

เรือง   การเขียนเรียงความ 
หัวข้อวจัิย 
 ผลการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ
ผ่านสือสังคมออนไลน์      ทีมีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ    ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์    

2. เพือประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6    
ทีเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์    

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6    ทีเรียนดว้ยเทคนิคการ
ร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    
เนือหาทีใช้ในการวจัิย 

สาระที 2: การเขียน  เรือง  การเขียนเรียงความ 
หน่วยที 1 ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 
หน่วยที 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 
หน่วยที 3 การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให ้
หน่วยที 4 องคป์ระกอบของเรียงความ 
หน่วยที 5 การวางโครงเรืองของเรียงความ 
หน่วยที 6 การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
หน่วยที 7 การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
หน่วยที 8 การเขียนยอ่หนา้สรุป 
หน่วยที 9 การเขียนเรียงความ 

ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองทงัหมด  จาํนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ชวัโมง  รวมทงัสิน 20 ชวัโมง   
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนเขียนเรียงความได ้
2. นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 

ผูว้จิยั นางขนิษฐา   ทวศีรี 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ตอนท ี1     สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์    

1.  ชือ – นามสกุล................................................................................................................... 
2.  เพศ    (  )  ชาย      (  )  หญิง 
3.  ระดบัการศึกษา    (  )  ปริญญาตรี (  )  ปริญญาโท         (  )  ปริญญาเอก 
4.  สาขาวชิาทีจบการศึกษา.................................................................................................... 
5.  ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั................................................................................................. 
     .......................................................................................................................................... 
6.  ประสบการณ์ในการสอน/ทาํงาน...................................................................................ปี 
7.  สถานทีทาํงาน................................................................................................................... 

ตอนท ี2     ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบสือสังคมออนไลน์  
 1. สือสังคมออนไลน์ทีควรนาํมาใช้ในการนาํเสนอเนือหา  เรือง  การเขียนเรียงความ        
ชนัประถมศึกษาปีที 6    เพือให้นกัเรียนไดศึ้กษาร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ   ควรใชสื้อสังคมออนไลน์ประเภทใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. รูปแบบสือสังคมออนไลน์   เรือง  การเขียนเรียงความ   ชนัประถมศึกษาปีที 6    ควรมี
ลกัษณะการออกแบบอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.  โครงสร้างของสือสังคมออนไลน์   เรือง  การเขียนเรียงความ    ชนัประถมศึกษาปีที 6    
ควรมีองคป์ระกอบทีสาํคญัอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4.  ลกัษณะของตวัอกัษรทีเหมาะสมสาํหรับสือสังคมออนไลน์  เรือง  การเขียนเรียงความ   
ชนัประถมศึกษาปีที 6   ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.  ลกัษณะของภาพและกราฟิกทีเหมาะสมสาํหรับสือสังคมออนไลน์     เรือง  การเขียน 
เรียงความ   ชนัประถมศึกษาปีที 6    ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 6.  ลกัษณะของสีทีเหมาะสมสาํหรับสือสังคมออนไลน์    เรือง  การเขียนเรียงความ   
ชนัประถมศึกษาปีที 6   ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



178 
 
 7.  รูปแบบกิจกรรมในสือสังคมออนไลน์  เรือง  การเขียนเรียงความ ชนัประถมศึกษาปีที 6   
ควรมีรูปแบบอยา่งไร 

   ประชาสัมพนัธ์ 
   การบา้น 
   ตวัอยา่งเรียงความชนะการประกวด 
   การศึกษาเนือหา  เรือง  การเขียนเรียงความ 

    อืน ๆ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 8.  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
    ลงชือ...........................................................ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
          (..............................................................) 
       ตาํแหน่ง................................................................................ 
        ................./......................../ ........................ 
 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาสาํหรับการสัมภาษณ์ในครังนี 
(นางขนิษฐา   ทวศีรี   นกัศึกษาปริญญาโท) 
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ตารางที  20   สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้  เรือง   การเขียนเรียงความ 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์ 
1. หัวข้อในการจดัทาํแผนการจัดการเรียนรู้ที
เรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบ 
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือ
สังคมออนไลน์   ควรประกอบไปด้วยหัวข้อ
อะไรบา้ง 

- ส่วนนาํ  ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้
ลาํดบัที  ชือกลุ่มสาระการเรียนรู้    เวลาทงัหมด
ทีใช้สอน    ชือหน่วยการเรียนรู้    เรืองทีสอน   
เ วล า ที ใช้สอนในแผนการจัดก าร เ รี ยน รู้   
วนั เดือน ปีทีสอน   ภาคเรียน-ปีการศึกษาทีสอน   
ชือผูส้อน   
- ส่ ว น เ นื อ ห า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
ประกอบด้วย   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั   
จุดประสงค์  สาระสําคัญ   สาระการเรียนรู้  
ชิน ง าน /ภ าระง าน    เ กณฑ์ก า รประ เ มิ น  
กระบวนการจัดการเรียนรู้   การวดัและการ
ประเมินผล   สือ/แหล่งเรียนรู้   บนัทึกหลงัสอน    

2.  ขนัตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการ  
การอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคม
ออนไลน์   ควรมีขนัตอนอยา่งไร 

- ควรจัดลําดับเนือหาการเรียนรู้จากง่ายไปสู่ 
ความยาก  เพือให้ผูเ้รียนเกิดความสุข  สนุกกบั
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีขนัตอน
ดงันี 
ขนัที 1  กิจกรรมการอ่านรายบุคคล 
ขนัที 2  กิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม 
ขนัที 3  วจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม 
ขนัที 4  กิจกรรมการเขียนรายบุคคล 
ขนัที 5  วจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล 

3.  สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ    ควรใช้
สือประเภทใด 
 

- ควรใช้สือทีหลากหลายและมีการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  ระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน  เพือความสัมพนัธ์ทีดี   สามารถเขา้
ระบบและออกระบบได้ง่าย  เลือกเรียนเองได้
ตามอธัยาศยั   เป็นสือทีผูเ้รียนนิยมใชแ้ละเขา้ถึง   
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ตารางที  20   สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดา้นแผนการจดัการเรียนรู้  เรือง   การเขียนเรียงความ  (ต่อ) 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์ 
 ไดง่้าย  เช่น  Google  Documents   Facebook  

E-learning      
4. ระยะเวลาทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ที 
เหมาะสม   ควรใชเ้วลาจาํนวนกีชวัโมง 

- ควรคาํนึงถึงความยาก-ง่ายและปริมาณของ
เนือหา   ซึงควรอยูร่ะหวา่ง  12-20  ชวัโมง 

5. ขอ้เสนอแนะอืน ๆ - การออกแบบการสอนทีดี  ควรเลือกเทคนิค/   
วธีิสอนทีสะทอ้นตามตวัแปรตาม   สามารถแก ้
ปัญหาหรือพฒันานักเรียนได้ตรงจุด  โดยการ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ควรคาํนึงถึงผูเ้รียน
และบริบทแวดลอ้มดว้ย 
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ตารางที  21   สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดา้นเนือหา  เรือง   การเขียนเรียงความ 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์ 
1.  การนาํเขา้สู่บทเรียนเพือเชือมโยงไปสู่เนือหา  
เรือง  การเขียนเรียงความ  ชนัประถมศึกษาปีที 6   
ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

- ควรมีการนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ตัวอย่าง
เรียงความ    นิทาน   เพลง   ภาพตัดต่อ   เกม
ทางการศึกษา โดยบูรณาการผา่นเทคโนโลย ี  
- ตอ้งน่าสนใจ  เร้าใจ  ใช้ภาษาดีกระชบัรัดกุม
เหมาะสมแก่ว ัยผู ้ เ รี ยน   กระ ตุ้นความคิด
สร้างสรรค ์ เพราะการนาํเขา้สู่บทเรียนจะดึงดูด
ใจใหผู้เ้รียนโดยเฉพาะเด็กวยัประถมสนใจใส่ใจ
ใคร่รู้  ใคร่ติดตาม   อนัจะช่วยให้ขนัตอนในการ
สอนเนือหาดูน่าติดตามยงิขึน 

2.  เนือหาบทเรียน เรือง การเขียนเรียงความ
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6   
ซึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี มีความเหมาะสม 
หรือไม่  อยา่งไร 
  หน่วยที 1     ความหมายและลกัษณะของ  
                       เรียงความทีดี 
  หน่วยที 2     โครงสร้างและการเรียบเรียง 
                       ประโยคและการใชส้าํนวนภาษา 
  หน่วยที 3     การเขียนเรืองจากคาํทีกาํหนดให้ 
  หน่วยที 4     องคป์ระกอบของเรียงความ 
  หน่วยที 5     การวางโครงเรืองของเรียงความ 
  หน่วยที 6     การเขียนยอ่หนา้คาํนาํ 
  หน่วยที 7     การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง 
  หน่วยที 8     การเขียนยอ่หนา้สรุป 
  หน่วยที 9     ขนัตอนการเขียนเรียงความ 

- เนือหาเป็นไปตามลาํดบัขนัของการเรียงความ  
แต่ผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6  ในดา้นการรับรู้  การใช้
ภาษา  (อันเป็นพืนฐานสําคัญยิงในการเขียน
เรียงความ)   รวมถึงการกระตุน้พฒันาการดา้น
การเขียนและความคิด 
 

3.  จากขอ้ 2  การเรียงลาํดบัเนือหาบทเรียน เรือง  
การเขียนเรียงความ  มีความเหมาะสม 
หรือไม่  อยา่งไร 

- ปรับชือหน่วยที 9 เป็นการเขียนเรียงความ 
- ควรระมัดระวงัในการอธิบาย การใช้ภาษา
วชิาการอาจยากเกินไปสาํหรับนกัเรียน 
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ตารางที  21   สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดา้นเนือหา  เรือง   การเขียนเรียงความ  (ต่อ) 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ทีช่วยส่งเสริมการเรียน  
เรือง  การเขียนเรียงความ  ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

- เป็นกิจกรรมทีสร้างสรรค ์ กระตุน้ความคิด   
เป็นทีสนใจของนกัเรียน  ทนัสมยั  เหมาะสมกบั
วยัและพฒันาการ  ถา้เลือกใชผ้า่นสือสังคม
ออนไลน์ควรเลือกสือสังคมออนไลน์ทีนกัเรียน
เขา้ถึงไดง่้าย 

5.  การประเมินผลการเรียนรู้  เรือง  การเขียน
เรียงความ / ความสามารถในการเขียนเรียงความ
ของนกัเรียน  ควรมีการประเมินอยา่งไร 

- ประเมินตามสภาพจริง   โดยประเมินจาก
ผลงาน/ชินงานของนักเรียน   คือประเมินโดย
การสังเกตพฤติกรรมทังพฤติกรรมกลุ่มและ
รายบุคคล   พฤติกรรมการเขียน   ประเมินก่อน
เรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัการเรียน  โดยควร
เป็นข้อสอบเขียน   ทดสอบผ่านสือสังคม
ออนไลน์ เช่น  การเขียนใน Google  Documents 
หรือ  Facebook  หรือการสอบความรู้แบบ 
online 

6.  ระยะเวลาทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- มีความเหมาะสมกบัเนือหาแต่อย่าเร่งรัดมาก
เกินไป 

7.  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ - ขอให้ระมดัระวงัเรืองภาษา  การอธิบายและ
เนือหา  ซึงอาจยากเกินไปสาํหรับเด็ก 
- การใช้สือทันสมัย จะช่วยให้เด็กสนใจและ
ตืนเตน้ในการรับรู้  เรียนรู้  เป็นเทคโนโลยีทีมี
ประโยชน์ต่อการเรียนยคุใหม่ 
- ผู ้สอนควรดูแลผู ้เ รียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ใกลชิ้ด  เมือพบปัญหาในการเขียนและการอ่าน  
จะสามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที  
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ตารางที  22   สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดา้นการออกแบบ  เรือง   การเขียนเรียงความ 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์ 
1. สือสังคมออนไลน์ทีควรนํามาใช้ในการ
นําเสนอเนือหา   เ รือง   การเขียนเรียงความ  
ชนัประถมศึกษาปีที 6    เพือใหน้กัเรียนไดศึ้กษา
ร่วมกบัการใช้เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ
บูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ   ควรใช้
สือสังคมออนไลน์ประเภทใด 

- ควรเป็นลักษณะทีผูเ้รียนใช้ง่ายหรือใช้อยู่ใน
ชีวิตประจาํวนั มีลักษณะการโต้ตอบได้อย่าง
รวดเร็ว  เช่น Wordpress  Blogger  Google Docs   
 

2. รูปแบบสือสังคมออนไลน์   เรือง  การเขียน
เรียงความ   ชันประถมศึกษาปีที 6    ควรมี
ลกัษณะการออกแบบอยา่งไร 
 

- มีการออกแบบกราฟิกทีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 
- ปฏิสัมพนัธ์ทีตอ้งใชร่้วมกนั 
- ใชง้านสะดวก  ง่าย 
- สวยงาม 
- ตอบสนองวตัถุประสงคช์ดัเจน 

3.  โครงสร้างของสือสังคมออนไลน์ เรือง การ
เขียนเรียงความ ชนัประถมศึกษาปีที 6  ควรมี
องคป์ระกอบทีสาํคญัอะไรบา้ง 
 

- คาํแนะนาํการใชง้าน / วตัถุประสงค ์
- เนือหา 
- แบบฝึก / กิจกรรม 
- ตวัอยา่งพร้อมคาํวจิารณ์ 
- การประเมินผล 
- ส่วนช่วยเหลือ 

4.  ลกัษณะของตวัอกัษรทีเหมาะสมสําหรับสือ
สังคมออนไลน์  เรือง  การเขียนเรียงความ   
ชนัประถมศึกษาปีที 6   ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 

- เหมาะสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 
- ขนาดใหญ่  อ่านและเห็นไดช้ดัเจน 
- ใช ้font ไทย  อ่านง่าย 
- ควรเป็นตวัอกัษรมีหวั 

5.  ลกัษณะของภาพและกราฟิกทีเหมาะสม
สําหรับสือสังคมออนไลน์  เ รือง  การเขียน
เรียงความ  ชนัประถมศึกษาปีที 6 ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 

- เลือกการออกแบบให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย 
มีการโตต้อบหรือ Animation  บา้งเล็กนอ้ย 
- เน้นทาํพืนหลงัให้เกียวขอ้งกบัการเขียน สีสัน
สดใส  เหมาะกบัวยัของผูเ้รียน 
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ตารางที  22   สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดา้นการออกแบบ  เรือง   การเขียนเรียงความ  (ต่อ) 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ สรุปการสัมภาษณ์ 
 - ภาพมีความคมชัด   ไม่ใช้ภาพทีไม่มีความ

สอดคลอ้งกบัเนือหา 
6.  ลกัษณะของสีทีเหมาะสมสําหรับสือสังคม
ออนไลน์    เรือง  การเขียนเรียงความ   
ชนัประถมศึกษาปีที 6   ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

- เน้นการใช้สีทีสดใสแต่ไม่ฉูดฉาด  ชัดเจน
เหมาะสําหรับการอ่าน  เป็น pastel  ก็เหมาะสม  
เช่น  ฟ้า  เขียว 

7.  รูปแบบกิจกรรมในสือสังคมออนไลน์  เรือง  
การเขียนเรียงความ   ชันประถมศึกษาปีที  6  
ควรมีรูปแบบอยา่งไร 

- มีตวัอยา่งเรียงความชนะการประกวด การบา้น 
/ แบบฝึก    การศึกษาเนือหา เรือง  การเขียน
เรียงความ 

8.  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ - น่าจะทาํการวิเคราะห์  Social  Media  ที
เกียวกับการเขียน   แล้วเลือกทีเหมาะสมกับ
เนือหา / กลุ่มเป้าหมาย 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ทเีรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ 
แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ท )                                                  ชนัประถมศึกษาปีที 6     
หน่วยการเรียนรู้   เรือง   การเขียนเรียงความ          เวลา  18  ชวัโมง 
แผนการเรียนรู้หน่วยที 1    ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี                   เวลา   2   ชวัโมง 
****************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระท ี 2 : การเขียน 
มาตรฐาน  ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขียน  เขียนสือสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่ความและเขียนเรืองราว
ในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ                

ตัวชีวดั 
ป.6/2   เขียนสือสารโดยใชค้าํไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน และเหมาะสม 
ป.6/4   เขียนเรียงความ 
ป.6/9   มีมารยาทในการเขียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของการเขียนเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของเรียงความทีดีได ้
3. นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 

สาระสําคัญ       
เรียงความเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึง ทีผูเ้ขียนมีจุดประสงค์ถ่ายทอด ความรู้    

ความเขา้ใจ   ความคิด   ทรรศนะ ของตนออกมาเป็นเรืองราวให้ผูอื้นทราบและเขา้ใจดว้ยถอ้ยคาํที
เรียบเรียงอย่างชดัเจน และท่วงทาํนองการเขียนทีสละสลวยน่าอ่าน    ซึงนักเรียนควรได้รับการ
ฝึกฝนในดา้นการเขียนตามหลกัการเขียนเรียงความทีถูกตอ้งอยา่งสมาํเสมอ    จึงจะทาํให้งานเขียน
นนัมีประสิทธิภาพ  

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

- ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี  
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ทกัษะ/กระบวนการ 

1. ทกัษะการอ่าน 
2. ทกัษะการเขียน 
3. ทกัษะการคิด 
4. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
5. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

- มีการวางแผนการทาํงานร่วมกนั 
- มีการใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 
- ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึงกนัและกนัในการทาํงาน 
- มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย 

คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
1. มีวนิยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมนัในการทาํงาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
1. ความสามารถในการสือสาร 
2. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

ชินงาน/ภาระงาน 
1. ผลงานการเขียนเป็นกลุ่มผา่นสือสังคมออนไลน์ 
2. ผลงานการเขียนรายบุคคลผา่นสือสังคมออนไลน์ 

การวดัและการประเมินผล  
 1. วธีิการวดัและประเมินผล 

-  ตรวจสอบจากการอธิบายความหมายของการเขียนเรียงความ                                  
 -  ตรวจสอบจากการอธิบายลกัษณะของเรียงความทีดี 

-  สังเกตจากมารยาทในการเขียน 
-  สังเกตจากพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
-  ตรวจผลงานกลุ่ม 
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-  ตรวจผลงานรายบุคคล  
2.  เครืองมือทีใชใ้นการวดัและประเมินผล  

  -  เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
-  เอกสารออนไลน์ 
-  แบบประเมินผลงานการเขียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
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เกณฑ์การประเมินผลงานการเขียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

1.การอธิบาย
ความหมายของ
การเขียน
เรียงความ 

อธิบาย
ความหมายของ
การเขียน
เรียงความไม่ได ้

อธิบาย
ความหมายของ
การเขียน
เรียงความได้
ถูกตอ้งแต่ยงัไม่
ชดัเจน 
ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน
ภาษายงัไม่
ถูกตอ้งและไม่
เหมาะสม    
ตามหลกัภาษา    

อธิบาย
ความหมายของ
การเขียน
เรียงความได้
ถูกตอ้งชดัเจน  
โดยใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนภาษาได้
ถูกตอ้งแต่ยงัไม่
สละสลวย 

อธิบาย
ความหมายของ
การเขียน
เรียงความได้
ถูกตอ้งชดัเจน  
โดยใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนภาษาได้
สละสลวยถูกตอ้ง
และเหมาะสม    
ตามหลกัภาษา    

2.การอธิบาย
ลกัษณะของ
เรียงความทีดี 

อธิบายลกัษณะ
ของเรียงความทีดี
ไม่ได ้

อธิบายลกัษณะ
ของเรียงความทีดี 
ไดถู้กตอ้งแต่ยงั
ไม่ชดัเจน  ใช้
ถอ้ยคาํสาํนวน
ภาษายงัไม่
ถูกตอ้งและไม่
เหมาะสม    
ตามหลกัภาษา    

อธิบายลกัษณะ
ของเรียงความทีดี 
ไดถู้กตอ้งชดัเจน  
โดยใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนภาษาได้
ถูกตอ้งแต่ยงัไม่
สละสลวย 

อธิบายลกัษณะ
ของเรียงความทีดี 
ไดถู้กตอ้งชดัเจน  
โดยใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนภาษาได้
สละสลวยถูกตอ้ง
และเหมาะสม    
ตามหลกัภาษา    

 
 
 
 
 
 

   ส
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เกณฑ์การประเมินผลงานการเขียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล  (ต่อ) 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

3.มารยาทใน 
การเขียน 

เขียน/พิมพส์ะกด
คาํผดิเกิน 10 แห่ง  
ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน
ไม่เหมาะสมและ
ไม่สุภาพ 

เขียน/พิมพส์ะกด
คาํผดิ 6-10 แห่ง  
ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน
ถูกตอ้งเหมาะสม
และสุภาพ 

เขียน/พิมพส์ะกด
คาํผดิ 1-5 แห่ง  
ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน
ถูกตอ้งเหมาะสม
และสุภาพ 

เขียน/พิมพส์ะกด
คาํไดถู้กตอ้งทุก
คาํ   ใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนถูกตอ้ง
เหมาะสมและ
สุภาพ  

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    

3 – 4 คะแนน   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
5 – 6 คะแนน   หมายถึง    ผา่น 
7 – 9 คะแนน   หมายถึง    ดี 
10 – 12 คะแนน   หมายถึง    ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

1.มีการวางแผน 
การทาํงาน
ร่วมกนั 

มีการวางแผน 
การทาํงาน
ร่วมกนันอ้ย 

มีการวางแผน 
การทาํงาน
ร่วมกนัแต่ไม่มี
การแบ่งหนา้ที 
อยา่งชดัเจน 

มีการวางแผน 
การทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งเป็น
ระบบโดยแบ่ง
หนา้ทีไดอ้ยา่ง
ชดัเจนแต่ยงัไม่
เหมาะสม 

มีการวางแผน 
การทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งเป็น
ระบบโดยแบ่ง
หนา้ทีไดอ้ยา่ง
ชดัเจนตามความ
เหมาะสมของแต่
ละคน 

2.มีการให ้
ความร่วมมือและ  
ช่วยเหลือกนั 
ในการทาํงาน 

มีการใหค้วาม
ร่วมมือและ  
ช่วยเหลือกนั 
ในการทาํงาน
นอ้ย 

มีการให ้
ความร่วมมือและ  
ช่วยเหลือกนั 
ในการทาํงาน
บางครัง 
 

มีการให ้
ความร่วมมือและ  
ช่วยเหลือกนั 
ในการทาํงาน 
ทุกครัง 
 

มีการให ้
ความร่วมมือและ  
ช่วยเหลือกนั 
ในการทาํงาน 
ทุกครังดว้ยความ
เตม็ใจ 

3.ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 
และยอมรับ 
ความคิดเห็น 
ซึงกนัและกนั 
ในการทาํงาน 

ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 
และยอมรับ 
ความคิดเห็น 
ซึงกนัและกนั 
ในการทาํงาน
นอ้ย 

ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น
บางครัง 
และยอมรับ 
ความคิดเห็น 
ซึงกนัและกนั 
ในการทาํงาน
บางครัง 

ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น
บางครัง 
และยอมรับ 
ความคิดเห็น 
ซึงกนัและกนั 
ในการทาํงาน 
ทุกครัง 

ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นทุก
ครังและยอมรับ 
ความคิดเห็น 
ซึงกนัและกนั 
ในการทาํงาน 
ทุกครัง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน  (ต่อ) 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

ผา่น 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

4.มีความ
รับผดิชอบใน 
การปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย 

มีความ
รับผดิชอบใน 
การปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย
นอ้ย 

มีความ
รับผดิชอบใน 
การปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย
บางครัง 

มีความ
รับผดิชอบใน 
การปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย
ทุกครัง 

มีความ
รับผดิชอบใน 
การปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย
ทุกครังดว้ยความ
เตม็ใจ 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    

4 – 6 คะแนน   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
7 – 9 คะแนน   หมายถึง    ผา่น 
10 – 12 คะแนน   หมายถึง    ดี 
13 – 16 คะแนน   หมายถึง    ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขนัเตรียม    

1. ครูชีแจงวตัถุประสงคใ์นการเรียน และแนะนาํขนัตอนการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือ 
กนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

2. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน  กลุ่มละ  4  คน  โดยคละความสามารถเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  ใหไ้ด ้
สัดส่วน  1:2:1    ซึงแบ่งตามผลคะแนนการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาคเรียนที 1  
ปีการศึกษา  2557  แลว้ให้แต่ละกลุ่มตงัชือกลุ่มของตนเอง พร้อมทงัแจง้รายชือสมาชิกในกลุ่มผา่น
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3. นกัเรียนดูภาพและผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี   ในเรืองของการแสดงความรู้ ความคิดลงในงานเขียน  

ขนัสอน 
ขนัท ี1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล     โดยใหศึ้กษาเนือหาหน่วยที 1 

เรือง  ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี   แลว้อ่านตวัอยา่งเรียงความ ระดบัชนัประถมศึกษา
ปีที 6  จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์    
   ขนัท ี2  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม โดยนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความหมาย
และลกัษณะของเรียงความทีดี  จากการอ่านตวัอยา่งเรียงความ  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  วา่เป็น
อยา่งไร  แลว้นาํเสนอการอภิปรายโดยร่วมมือกนัเขียนเป็นกลุ่มผา่นทางเอกสารออนไลน์ 
   ขนัท ี3  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม  โดยนกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์และ
อภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนกลุ่มอืนผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
  ขนัท ี4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคล   โดยนกัเรียนแต่ละคนทาํใบงาน เรือง  
ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี  แลว้นาํเสนอผลงานดว้ยการเขียนเป็นรายบุคคลผา่นทาง  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
   ขนัท ี5 นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล  โดยนกัเรียนแต่ละคนวิจารณ์
และอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นร่วมกนัในงานเขียนของเพือนแต่ละคนผา่นทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

ขันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี 
2. ครูตรวจใหค้ะแนนผลงานการเขียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

 3. ครูรวมคะแนนแต่ละกลุ่มเพือประเมินผลสัมฤทธิของกลุ่ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. ครูประกาศคะแนนให้แต่ละกลุ่มทราบทางเว็บไซต์ออนไลน์  และชมเชยกลุ่มทีทาํ
คะแนนไดม้ากทีสุด  2  ลาํดบัแรก  โดยกาํหนดรางวลัไว ้ 2  รางวลั  ไดแ้ก่  กลุ่มยอดเยียม  และกลุ่ม
เก่งมาก 

สือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เวบ็ไซตอ์อนไลน์  หน่วยที 1  เรือง  ความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี   
2. ตวัอยา่งเรียงความ   ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  
3. ภาพและผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



194 
 

งานกลุ่มหน่วยท ี1 
คําสัง ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายความหมายและลกัษณะของเรียงความทีดี  จากการอ่านตวัอยา่ง

เรียงความ  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  เรือง  พ่อของฉนั    แลว้นาํเสนอการอภิปรายโดย
ร่วมมือกนัเขียนเป็นกลุ่มผา่นทางเอกสารออนไลน์ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที 1 
เรือง  ความหมายและลกัษณะของเรียงความทดีี 

คําสัง ใหน้กัเรียนอ่านตวัอยา่งเรียงความ  เรือง  ประหยดัไฟฟ้า    แลว้อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  เกียวกบัความหมายของการเขียนเรียงความและลกัษณะ 
ของเรียงความเรืองนีวา่เป็นเรียงความทีดีหรือไม่  เพราะอะไร 
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมนิผลงานการเขียนเป็นกลุ่ม 
หน่วยท ี1    ความหมายและลกัษณะของเรียงความทดี ี

ชันประถมศึกษาปีท ี6 
คาํชีแจง          ขีดเครืองหมาย    ในช่องรายการประเมิน 
ค่าระดบั     1   หมายถึง   ควรปรับปรุง         2   หมายถึง   ผา่น         3   หมายถึง   ดี         4   หมายถึง   ดีมาก 

 
 
 

ชือกลุ่ม 

อธิบายความหมาย
ของการเขียน
เรียงความได ้

อธิบายลกัษณะของ
เรียงความทีดีได ้

มีมารยาทใน 
การเขียน  

 
รวม 
(12) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มที   
1.              
2.              
3.              
4.              
กลุ่มที    
1.              
2.              
3.              
4.              
กลุ่มที    
1.              
2.              
3.              
4.              
 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    

3 – 4 คะแนน   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
5 – 6 คะแนน   หมายถึง    ผา่น 
7 – 9 คะแนน   หมายถึง    ดี 
10 – 12 คะแนน   หมายถึง    ดีมาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิผลงานการเขียนรายบุคคล 
หน่วยท ี1    ความหมายและลกัษณะของเรียงความทดี ี

ชันประถมศึกษาปีท ี6 
คาํชีแจง          ขีดเครืองหมาย    ในช่องรายการประเมิน 
ค่าระดบั     1   หมายถึง   ควรปรับปรุง         2   หมายถึง   ผา่น         3   หมายถึง   ดี         4   หมายถึง   ดีมาก 

 
 

ชือ-สกลุ 

อธิบายความหมาย
ของการเขียน
เรียงความได ้

อธิบายลกัษณะของ
เรียงความทีดีได ้

มีมารยาทใน 
การเขียน  

 
รวม 
(12) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    

3 – 4 คะแนน   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
5 – 6 คะแนน   หมายถึง    ผา่น 
7 – 9 คะแนน   หมายถึง    ดี 
10 – 12 คะแนน   หมายถึง    ดีมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียน 
หน่วยท ี1    ความหมายและลกัษณะของเรียงความทดี ี

ชันประถมศึกษาปีท ี6 
คาํชีแจง          ขีดเครืองหมาย    ในช่องรายการประเมิน 
ค่าระดบั     1   หมายถึง   ควรปรับปรุง         2   หมายถึง   ผา่น         3   หมายถึง   ดี         4   หมายถึง   ดีมาก 
 

 
 
 

ชือกลุ่ม 

มีการวางแผน 
การทาํงาน
ร่วมกนั 

มีการให ้
ความร่วมมือและ  
ช่วยเหลือกนั 
ในการทาํงาน 

ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น 
และยอมรับ 
ความคิดเห็น 
ซึงกนัและกนั 
ในการทาํงาน 

มีความ
รับผิดชอบใน
การปฏิบติังานที
ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

รวม 
(16) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มที    
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
กลุ่มที    
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
กลุ่มที   
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ    

4 – 6 คะแนน   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
7 – 9 คะแนน   หมายถึง    ผา่น 
10 – 12 คะแนน   หมายถึง    ดี 
13 – 16 คะแนน   หมายถึง    ดีมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คะแนนการพฒันาหลงัเรียน 
หน่วยท ี1    ความหมายและลกัษณะของเรียงความทดี ี

ชันประถมศึกษาปีท ี6 
 

 
ชือกลุ่ม 

งาน
กลุ่ม 
(12) 

งาน
รายบุคคล 

(12) 

รวม 
(24) 

ค่าเฉลยี
คะแนน 
(100) 

คะแนน
ฐาน 
(100) 

คะแนน
พฒันา 

ระดบั 
การพฒันา 

กลุ่มท ี    
1.       
2.       
3.       
4.       
กลุ่มท ี    
1.       
2.       
3.       
4.       
กลุ่มท ี    
1.       
2.       
3.       
4.       
 

เกณฑ์แสดงระดับคะแนนในการจัดกลุ่ม   

คะแนนพฒันาเฉลียของกลุ่ม ระดบัการพฒันา 
0 - 15 

16 - 25 
26 - 30 

กลุ่มเก่ง 
กลุ่มเก่งมาก 
กลุ่มยอดเยยีม 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง   การเขียนเรียงความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชันประถมศึกษาปีท ี6 

คําชีแจง : ให้นักเรียนเลือกคําตอบทถูีกต้องทสุีดเพยีงข้อเดียว 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของเรียงความทีดี    
 ก.  มีการลาํดบัความคิดดี  ไม่วกวน 
 ข.  เนือหาตรงกบัชือเรืองหรือแนวคิดของเรือง 
 ค.  เนือหาในเรียงความส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียนตลอดทงัเรือง 
 ง.  การแสดงความคิดเห็นมีลกัษณะแปลกใหม ่
2.  ขอ้ใดเรียบเรียงประโยคเป็นขอ้ความไดถู้กตอ้ง    
  1.  พระเจา้มงัระตรัสสรรเสริญฝีมือคนไทยวา่มีพิษอยูท่วัตวั 
  2.  สามารถชกชนะนกัมวยพม่าติดต่อกนัถึงสิบคน 
  3.  นายขนมตม้เป็นนกัมวยทีมีฝีมือมาก 
  4.  และพระราชทานรางวลัมากมายเป็นทีเลืองลือตงัแต่สมยัโบราณจนถึงทุกวนันี 
 ก.  3 – 2 – 1 – 4      
 ข.  3 – 1 – 4 – 2 

ค.  3 – 4 – 2 – 1   
 ง.  3 – 2 – 4 – 1 
3. หากดวงดาวตอ้งการเขียนเรียงความเรือง  ชีวิตของชา้งไทย  ดวงดาวควรใชโ้วหารใดในการเขียน       
    ก.  สาธกโวหาร    
 ข.  พรรณนาโวหาร 

ค.  เทศนาโวหาร 
 ง.  บรรยายโวหาร 
4. “ พระอาทิตยสี์แดงกลมโต   ค่อยๆ โผล่พน้สันเขาทีทอดยาวทะมึนในม่านหมอกสีขาวหม่น   
    แสงเงิน  แสงทองแห่งรุ่งอรุณทอประกายสะทอ้นระยบิระยบั ”     
 จากขอ้ความเป็นโวหารประเภทใด    
 ก. อุปมาโวหาร    
 ข.  พรรณนาโวหาร  

ค.  เทศนาโวหาร 
 ง.  บรรยายโวหาร 
 

   ส
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5. ลุงชมได.้.....................สิงประดิษฐที์เป็น......................ของทอ้งถิน   ซึงไดรั้บการรับรอง 
       ......................ผลิตภณัฑ์ชุมชน   จนทาํใหลุ้งชมไดรั้บการยกยอ่งจากผูค้นทวัไป 
    จากขอ้ความขา้งตน้ควรเติมคาํใดลงในช่องวา่ง    
 ก.  ทดลอง , ภูมิปัญญา , มาตรฐาน 
 ข.  ทดลอง , ประสบการณ์ , สมมติฐาน 
 ค.  คิดคน้ , ภูมิปัญญา , มาตรฐาน 
 ง.  คิดคน้ , ประสบการณ์ , สมมติฐาน 
6. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของเรียงความ    
 ก.  ยอ่หนา้สรุป    
 ข.  ยอ่หนา้เนือเรือง 

ค.  ยอ่หนา้คาํนาํ 
 ง.  โครงเรือง  
7. ขอ้ใดกล่าวถึงองคป์ระกอบของเรียงความไดถู้กตอ้ง    
 ก.  ยอ่หนา้สรุปเป็นส่วนทีสาํคญัทีสุดของการเขียนเรียงความ 
 ข.  ยอ่หนา้เนือเรืองเรียงความทีดีควรมีเอกภาพ   สัมพนัธภาพ  และสารัตถภาพ 
 ค.  ยอ่หนา้เนือเรืองเรียงความมีไดแ้ค่เพียง  1 ยอ่หนา้เท่านนั 
 ง.  ส่วนทีขยายความจากคาํนาํ   เรียกวา่สรุป 
8. หากตอ้งการเขียนเรียงความเกียวกบัเรืองความสามคัคี   ควรวางโครงเรืองโดยใชห้วัขอ้ใด    
        ก.  ประวติั          ทีตงั          ลกัษณะ          ความสาํคญั  
 ข.  กาํเนิด          การศึกษา          ผลงาน          งานเด่น          เกียรติคุณ 
 ค.  ทีมา          เวลาและสถานที          เนือเรือง          คติธรรม 
 ง.  ความหมาย          การปฏิบติั          ประโยชน์          อุทาหรณ์ 
9. ขอ้ใดไม่ใช่หวัขอ้ในการวางโครงเรือง  เรืองนก     
 ก.  ทีอยูอ่าศยัของนก   
 ข.  รูปร่างลกัษณะของนก 

ค.  การศึกษาของนก 
 ง.  อาหารของนก 
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10. การเขียนทีทาํใหผู้อ่้านอยากติดตามเนือเรืองและเร้าความสนใจผูอ่้าน  เป็นความคิดทีแปลกใหม่ 
     ลกัษณะการเขียนดงักล่าว  เป็นการเขียนสิงใด   
 ก.  ยอ่หนา้คาํนาํ       
 ข.  ยอ่หนา้เนือเรือง 

ค.  ยอ่หนา้สรุป 
 ง.  โครงเรือง 
11. “ คาํวา่   ประหยดั    ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2525    ใหค้วามหมายวา่    ยบัยงั   
      ระมดัระวงั  ใหใ้ชจ่้ายแต่พอควรแก่ฐานะ  ความหมายพอ้งกบัคาํวา่  มธัยสัถ ์ ซึงแปลวา่ ใชจ่้าย 
      อยา่งประหยดั   จึงเห็นไดว้า่  2  คาํนี   มกัใชด้ว้ยกนัเสมอ ”     

จากขอ้ความนีควรอยูใ่นส่วนใดของเรียงความ    
ก.  ยอ่หนา้คาํนาํ    
ข.  ยอ่หนา้เนือเรือง   
ค.  ยอ่หนา้สรุป 
ง.  โครงเรือง 

12. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของยอ่หนา้คาํนาํทีดี   
 ก.  การเขียนยอ่หนา้คาํนาํโดยการยกคาํพงัเพยทีเกียวขอ้งกบัเนือเรือง 
 ข.  การเขียนยอ่หนา้คาํนาํโดยการอธิบายความหมายของเรือง 
 ค.  การเขียนยอ่หนา้คาํนาํดว้ยการถามคาํถามทีน่าสนใจ 
 ง.  การเขียนยอ่หนา้คาํนาํดว้ยการเอาประวติัศาสตร์ทีรู้จกักนัดีมาเขียน 
13. คนเราเมือไดก้าํเนิดมา  และเจริญเติบโตจนสามารถทาํงานหาเลียงตนเองไดน้นั   เพราะไดรั้บ 
      การ   “ให”้     ซึงเป็นทีมาของพระคุณทงัสาม     พระคุณทีหนึง  “ใหชี้วติ”      พระคุณทีสอง   
      “ใหก้ารเลียงดู”    และพระคุณทีสาม   “ใหก้ารศึกษา”  
 จากยอ่หนา้คาํนาํของเรียงความขา้งตน้    ควรใชชื้อเรืองวา่อยา่งไร    
 ก.  ชีวติคือการให้   
 ข.  แม่ของฉนั    

ค.  ครอบครัวของฉนั 
ง.  ครูดีทีฉนัรัก 
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14. กระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทีไดพ้ระราชทานแก่พสกนิกร   
      ณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   ความตอนหนึงวา่  “….การถือหลกัทีจะส่งเสริมความเจริญ 
      ใหค้่อยเป็นค่อยไปตามลาํดบัดว้ยความรอบคอบ  ระมดัระวงัและประหยดันนั  ก็เพือป้องกนั 
      ความผดิพลาดลม้เหลว….”    จากขอ้ความดงักล่าว  เป็นการเขียนยอ่หนา้คาํนาํดว้ยวธีิใด  
       ก.  ยกคาํพงัเพยหรือสุภาษิตทีเกียวขอ้ง 
 ข.  อธิบายความหมายของเรือง 
 ค.  อธิบายชือเรือง 
 ง.  ยกคาํกล่าวของบุคคลสาํคญั 
15. ขอ้ใดกล่าวเกียวกบัการเขียนยอ่หนา้เนือเรืองไม่ถูกต้อง    
 ก.  ยอ่หนา้เนือเรือง  คือ  ส่วนทีเป็นใจความสาํคญัของเรืองทีเขียน 
 ข.  การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง   เขียนไดเ้พียง  1  ยอ่หนา้เท่านนั 
 ค.  การเขียนยอ่หนา้เนือเรือง   ผูเ้ขียนอาจยกประสบการณ์ของผูเ้ขียนมาสนบัสนุนเรือง 

     ทีเขียนก็ได ้
 ง.  ยอ่หนา้เนือเรืองประกอบไปดว้ยขอ้เทจ็จริง   และขอ้คิดเห็นของผูเ้ขียน  
16. การเขียนยอ่หนา้เนือเรืองโดยใหเ้นือเรืองมีความสัมพนัธ์กนัตลอดทงัเรือง   มีการลาํดบัความคิด 
      และเนือเรืองต่อเนืองกนั   เป็นการเขียนยอ่หนา้เนือเรืองลกัษณะแบบใด    
 ก.  มีเอกภาพ    
 ข.  มีสัมพนัธภาพ   

ค.  มีสารัตถภาพ 
ง.  มีเสรีภาพ 

17. “ ฉนัจึงอยากชกัชวนใหทุ้กคนมาเทียวบา้นฉนัมากๆ  เพราะ เทียวเมืองไทย  ไม่ไปไม่รู้ ”  
       จากขอ้ความดงักล่าว   เป็นการเขียนยอ่หนา้สรุปดว้ยวธีิใด    

ก.  สรุปดว้ยการแนะนาํและชกัชวน 
 ข.  สรุปดว้ยคาํคม  สุภาษิต 
 ค.  สรุปดว้ยการฝากขอ้คิด 
 ง.  สรุปดว้ยการสังสอน 
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18. ขอ้ความใดควรเป็นยอ่หนา้สรุปของเรียงความเรือง  ประหยดัสร้างชาติ   
 ก.  การประหยดัชีวิต   ชีวติเป็นสิงทีมีค่า   จะตอ้งไม่ทาํการใดๆ  ทีเป็นการบนัทอน 

     หรือทาํลาย  เช่น  การเสพยาเสพติด 
 ข.  การประหยดั  หมายถึง  การจดัสัดส่วนรายรับใหพ้อเหมาะแก่อตัภาพโดยใชจ่้ายในสิงที 

      จาํเป็นและมีประโยชน์ 
 ค.  การเดินทางในสังคมปัจจุบนั  ส่วนใหญ่เป็นการใชย้านพาหนะทีมีนาํมนัเป็นหวัใจ 

     สาํคญัอนัไดแ้ก่  รถยนต ์  รถจกัรยานยนต์ 
 ง.  การประหยดัทาํใหค้นมีฐานะทีมนัคง  เราคงไดย้นิเรืองราวของผูป้ระสบความสาํเร็จใน 

     ชีวติทีไต่เตา้มาจากประหยดัมามากแลว้   ถา้เราตอ้งการเป็นเช่นบุคคลเหล่านนั  เราควร 
     จะเริมประหยดักนัตงัแต่บดันี   ดงัคาํขวญัทีวา่   “ ประหยดัวนันี    เพือชีวิตทีดี     
     ในวนัขา้งหนา้ ” 

19. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัการเขียนยอ่หนา้สรุป    
 ก.  การเขียนทีจูงใจใหผู้อ่้านสนใจอ่านเนือเรือง 
 ข.  เป็นส่วนทียาวทีสุดของการเขียนเรียงความ  เป็นใจความสาํคญัของเรืองทีเขียน 
 ค.  การเขียนทีชวนใหติ้ดตามหาคาํตอบโดยพยายามใหเ้ชือมโยงไปสู่เนือเรือง 
 ง.  การเขียนทีทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองราวทงัหมด   อ่านแลว้เกิดความประทบัใจ 
20. หากตอ้งการเขียนเรียงความใหไ้ดผ้ลงานทีถูกตอ้งสมบูรณ์   ควรมีขนัตอนการศึกษาและพฒันา 
      งานเขียนอยา่งไร   
 ก.  อ่านเรียงความทีชนะการประกวด 
 ข.  เปรียบเทียบแผนภาพความคิดของเรียงความแต่ละเรือง 
 ค.  ฝึกเขียนเรียงความจนเกิดทกัษะ 
 ง.  ถูกทุกขอ้  
 
 
 
 
  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  23  เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   เรือง   การเขียนเรียงความ 

 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1 ค 11 ก 
2  ก 12 ง 
3 ง 13 ก 
4 ข 14 ง 
5 ค 15 ข 
6 ง 16 ข 
7 ข 17 ก 
8 ง 18 ง 
9 ค 19 ง 

10 ก 20 ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้    ชันประถมศึกษาปีท ี 6 
คําชีแจง     โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยใส่เครืองหมาย   ลงในช่องระดบัความคิดเห็น              
        ซึงระดบัการประเมินกาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพเป็น  5  ระดบั   ดงันี 
  ระดบั  5      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
          มีคุณภาพดีมาก 

  ระดบั  4      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพดี 

  ระดบั  3      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพปานกลาง 

  ระดบั  2      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพพอใช ้

  ระดบั  1      หมายถึง   เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

                     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
         มีคุณภาพควรปรับปรุง 

ตารางที  24  แบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ  โดยบูรณาการ 

       สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้   

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านเนือหา 
1. เนือหาบทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

     

2. เนือหามีความถูกตอ้งและน่าเชือถือ      
3. เนือหามีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      
4. โครงสร้างเนือหามีความสัมพนัธ์ต่อเนือง      
5. ความยากง่ายของเนือหา      
6. การใชภ้าษาสามารถสือความหมายไดช้ดัเจน      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  24  แบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ  โดยบูรณาการ 

       สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  (ต่อ)   

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7. การเรียงลาํดบัเนือหามีความเหมาะสม      
8. เนือหามีความเหมาะสมกบัระยะเวลา      
9. แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา      
10. เนือหามีประโยชน์ต่อผูเ้รียน      
ด้านการออกแบบหน้าจอ 
11. เขา้ถึงเนือหาสาระไดง่้าย  ใชง้านไดส้ะดวก 

     

12. เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง การเขียนเรียงความโดย 

      บูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดั 
      กิจกรรมการเรียนรู้   มีสีสันสดใส  สวยงาม 
       น่าสนใจ  เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 

     

13. มีการเชือมโยงภายในและภายนอกที 
     ไม่ซบัซอ้นและถูกตอ้ง 

     

14. ใชเ้วลาในการดาวน์โหลดนอ้ย  แสดงผลเร็ว      
15. การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม      
16. รูปแบบ ขนาดตวัอกัษรชดัเจนอ่านง่าย      
17. สีตวัอกัษรทีใชเ้หมาะสม  สบายตา      
18. การจดัวางองคป์ระกอบของเวบ็ไซตบ์ทเรียน 

      เรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

      สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรม 
      การเรียนรู้  มีความเหมาะสม ง่ายต่อการใชง้าน 

     

ด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้ 
19. คาํแนะนาํการใชบ้ทเรียนมีความชดัเจน  

     

20. สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใชใ้นการเรียนแบบ 
      ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ 
      แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ 
      มีความเหมาะสม 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  24  แบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ  โดยบูรณาการ 

       สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  (ต่อ)   

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
21. สือสังคมออนไลน์ทีใชใ้นการเรียนช่วย 
      ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน 

     

22. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเวบ็ไซตบ์ทเรียน 

      เรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

      สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรม 
      การเรียนรู้   มีความเหมาะสม 

     

23. มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน      
24. มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน      
25. ภาพรวมของเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง การเขียน 

      เรียงความโดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ 
      ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    

     

 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงชือ.....................................................ผูป้ระเมิน 
       (.....................................................) 

                 ................./......................../ ........................ 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาสาํหรับการประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   
การเขียนเรียงความ  โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ในครังนี 

(นางขนิษฐา   ทวศีรี   นกัศึกษาปริญญาโท) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนั 
     เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์    

คําชีแจง 
แบบสอบถามนีมีจุดประสงค์เพือสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ย

เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์   
โดยให้นักเรียนอ่านรายการประเมิน  แล้วใส่เครืองหมาย    ลงในช่องว่างแต่ละขอ้ทีตรงกับ
ความรู้สึกของนกัเรียน  

ระดบัการประเมินกาํหนดเกณฑต์ดัสินคุณภาพแบ่งเป็น   3  ระดบั  ดงันี 
ระดบั  3    หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ระดบั  2    หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั  1    หมายถึง   มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ตารางที  25  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 
       เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

3 2 1 
1. ด้านรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์    
1.1 ขนาดตวัอกัษรและสีของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน    
1.2 รูปแบบสวยงาม  น่าสนใจ    
1.3 สามารถเขา้ใชง้านสือสังคมออนไลน์ไดง่้ายและสะดวก    
1.4 มีการเชือมโยง (link) ภายในและภายนอกทีไม่ซบัซอ้น    
1.5 มีความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน    
1.6 ช่วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการฝึกทกัษะ 
      การเขียน 

   

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้    
2.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการเขียน 
      เรียงความ 

   

2.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั     
2.3 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั    
2.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี    
2.5 ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  25  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 

       เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์  (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

3 2 1 
2.6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดทุ้กที  ทุกเวลา    
2.7 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองตามโอกาสทีเหมาะสม    
2.8 เนือหาในบทเรียนชดัเจน   เขา้ใจง่าย    
2.9 นกัเรียนมีความพึงพอใจทีไดเ้รียนโดยใชสื้อสังคมออนไลน์ 
     ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

   

 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิมเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  แผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ย 

       เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่น 
       สือสังคมออนไลน์    

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

1.2  สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
1.3  สอดคลอ้งกบัการวดัและการประเมินผล     +1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
2.  สาระสําคัญ 
2.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

2.2  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

3.2  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระดบัความรู้ 
       ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.3  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระยะเวลา +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
4.  การวดัและการประเมินผล 
4.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

4.2  สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
4.3  เกณฑก์ารประเมินมีความสอดคลอ้งกบัระดบั 
       ความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

 
สอดคลอ้ง 

5.2  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
5.3  สอดคลอ้งกบัสือ/แหล่งการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
5.4  สอดคลอ้งกบัการวดัและการประเมินผล +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



213 
 
ตารางที  26   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  แผนการจดัการเรียนรู้ทีเรียนดว้ย 

        เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่น 
        สือสังคมออนไลน์  (ต่อ)    

 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
5.5  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระดบัชนัของ 
       ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.6  สอดคลอ้งกบัการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือ 
       กนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน 
       เรียงความ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.  สือ / แหล่งการเรียนรู้ 
6.1  สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

6.2  สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
6.3  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระดบั 
       ความสามารถของผูเ้รียน 

0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  27   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ 

        ทางการเรียน  เรือง  การเขียนเรียงความ   
 

 
จุดประสงคที์ 

 
ขอ้ที ระดบั

พฤติกรรม 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

ค่า 
IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
หน่วยท ี1 

1.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย
ของการเขียนเรียงความได ้
2.นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของ
เรียงความทีดีได ้

1 จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 จาํ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
3 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยท ี2 
1. นกัเรียนสามารถแต่งประโยคจากคาํ
ทีกาํหนดใหไ้ด ้
2. นกัเรียนสามารถเรียบเรียงประโยค
ใหไ้ดใ้จความต่อเนืองเป็นเรืองราวได ้
3. นกัเรียนสามารถเลือกใชส้าํนวน
ภาษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเนือเรืองที
เขียน 

4 เขา้ใจ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
5 เขา้ใจ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
6 สร้างสรรคใ์หม่ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
7 สร้างสรรคใ์หม่ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
8 เขา้ใจ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
9 เขา้ใจ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

10 เขา้ใจ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
หน่วยท ี3 

1. นกัเรียนสามารถเขียนเรืองจากคาํที
กาํหนดใหไ้ด ้

 

11 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
12 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
13 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
15 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
16 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยท ี4 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายองค ์
ประกอบของเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถจาํแนกองค ์
ประกอบของเรียงความได ้

17 
 

จาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  27   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ 

        ทางการเรียน  เรือง  การเขียนเรียงความ  (ต่อ) 
 

 
จุดประสงคที์ 

 
ขอ้ที ระดบั

พฤติกรรม 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

ค่า 
IOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
หน่วยท ี5 

1. นกัเรียนสามารถอภิปรายลกัษณะ
การวางโครงเรืองของเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถวางโครงเรืองของ
เรียงความได ้

19 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
21 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
22 ประยกุตใ์ช ้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยท ี6 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ 
การเขียนยอ่หนา้คาํนาํได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนยอ่หนา้คาํนาํ
ได ้
 

23 เขา้ใจ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
24 ประยกุตใ์ช ้ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
25 ประยกุตใ์ช ้ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
26 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
27 วเิคราะห์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
28 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยท ี7 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ 
การเขียนยอ่หนา้เนือเรืองได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนยอ่หนา้ 
เนือเรืองได ้

29 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
30 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
31 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
32 ประยกุตใ์ช ้ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

หน่วยท ี8 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ 
การเขียนยอ่หนา้สรุปได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนยอ่หนา้สรุป
ได ้

33 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
34 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
35 ประยกุตใ์ช ้ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
36 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

หน่วยท ี9 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายขนัตอน 
การเขียนเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนเรียงความได ้

37 เขา้ใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
38 จาํ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
39 จาํ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้
40 จาํ 0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  28   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบวดัความสามารถในการเขียน 

        เรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค   
 

 
องคป์ระกอบ 
ทีประเมิน 

 
ระดบัคุณภาพของผลงาน 

หรือการปฏิบติั 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
1.องคป์ระกอบ
ของเรียงความ  
(คาํนาํ  เนือเรือง  
สรุป) 
 

ระดับ  4    ดีมาก 
-เรียงความมีองคป์ระกอบครบถว้น  
-แต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้ง   
 สัมพนัธ์กนั 
-แต่ละองคป์ระกอบใชก้ลวธีิการเขียน  
 ทีทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  3    ดี 
-เรียงความมีองคป์ระกอบครบถว้น  
-แต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้ง 
 สัมพนัธ์กนั 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  2    ผ่าน 
-เรียงความมีองคป์ระกอบครบถว้น 
-แต่ละองคป์ระกอบไม่สอดคลอ้ง 
 สัมพนัธ์กนั 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  1    ควรปรับปรุง 
-เรียงความมีองคป์ระกอบไม่ครบ   
 หรือไม่สามารถจาํแนกองคป์ระกอบ 
 ไดช้ดัเจน 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  28   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบวดัความสามารถในการเขียน 

        เรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค  (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบ 
ทีประเมิน 

 
ระดบัคุณภาพของผลงาน 

หรือการปฏิบติั 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
2.การจดัลาํดบั 
เนือเรือง 

ระดับ  4    ดีมาก 
-เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองที 
 กาํหนด   
-การดาํเนินเรืองไม่สับสนวกวน 
-ใหข้อ้คิดทีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  3    ดี 
-เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองที 
 กาํหนด   
-การดาํเนินเรืองไม่สับสนวกวน  

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

ระดับ  2    ผ่าน 
-เนือหาสาระสัมพนัธ์กบัชือเรืองที 
 กาํหนด  
-การดาํเนินเรืองสับสนวกวน   
 ไม่ต่อเนือง 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  1    ควรปรับปรุง 
-เนือหาสาระไม่สัมพนัธ์กบัชือเรืองที 
 กาํหนด 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  28   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบวดัความสามารถในการเขียน 

        เรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค  (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบ 
ทีประเมิน 

 
ระดบัคุณภาพของผลงาน 

หรือการปฏิบติั 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
3.การใชส้าํนวน
ภาษา 

ระดับ  4    ดีมาก 
-ใชส้าํนวนภาษาถูกตอ้งและ 
 สละสลวยกลมกลืนกบัเนือเรือง  
-สือความหมายชดัเจน   
-ร้อยเรียงประโยคไดอ้ยา่งราบรืน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  3    ดี 
-ใชส้าํนวนภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 
-สือความหมายชดัเจน   
-ร้อยเรียงประโยคไดอ้ยา่งราบรืน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  2    ผ่าน 
-ใชส้าํนวนภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 
-สือความหมายไม่ชดัเจน   
-ร้อยเรียงประโยคไม่ราบรืน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  1    ควรปรับปรุง 
-ใชส้าํนวนภาษาไม่เหมาะสม  เช่น  
 ใชภ้าษาระดบัสนทนา  
-สือความหมายไม่ชดัเจน  
-ร้อยเรียงประโยคไม่ราบรืน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  28   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบวดัความสามารถในการเขียน 

        เรียงความ  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบรูบริค  (ต่อ) 
 

 
องคป์ระกอบ 
ทีประเมิน 

 
ระดบัคุณภาพของผลงาน 

หรือการปฏิบติั 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
4.อกัขรวธีิ ระดับ  4    ดีมาก 

-สะกดคาํไดถู้กตอ้งทุกคาํ   
+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  3    ดี 
-สะกดคาํผดิ 1-5 แห่ง 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  2    ผ่าน 
-สะกดคาํผดิ 6-10 แห่ง 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ระดับ  1    ควรปรับปรุง 
-สะกดคาํผดิเกิน 10 แห่ง   

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  29   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   แบบสอบถามความพึงพอใจของ 

        นกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและ 
        เขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์    

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 
ค่า 

IOC 

 

สรุปผล 

1 2 3 
1. ด้านรูปแบบ/ลกัษณะสือสังคมออนไลน์      
1.1 ขนาดตวัอกัษรและสีของตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 รูปแบบสวยงาม  น่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
1.3 สามารถเขา้ใชง้านสือสังคมออนไลน์ไดง่้ายและ  
      สะดวก 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.4 มีการเชือมโยง (link) ภายในและภายนอกทีไม่ 
     ซบัซอ้น 

+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

1.5 มีความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
1.6 ช่วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการฝึก 
      ทกัษะการเขียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้      
2.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถใน 
      การเขียนเรียงความ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั  +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2.3 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2.5 ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2.6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดทุ้กที  ทุกเวลา +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2.7 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองตามโอกาส 
      ทีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.8 เนือหาในบทเรียนชดัเจน   เขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2.9 นกัเรียนมีความพึงพอใจทีไดเ้รียนโดยใช ้
      สือสังคมออนไลน์ร่วมกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  30   ผลการประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

        สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
 

 

รายการประเมิน 

คะแนนประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 

รวม 

 
ค่า 
เฉลีย 

 

 
สรุปผล 

การประเมิน 
1 2 3 

ด้านเนือหา       
1. เนือหาบทเรียนมีความสอดคลอ้งกบั   
    จุดประสงค ์

4 5 5 14 4.67 มีคุณภาพดีมาก 

2. เนือหามีความถูกตอ้งและน่าเชือถือ 4 5 5 14 4.67 มีคุณภาพดีมาก 
3. เนือหามีความเหมาะสมกบัระดบั   
    ผูเ้รียน 

4 5 3 12 4.00 มีคุณภาพดี 

4. โครงสร้างเนือหามีความสัมพนัธ์ 
    ต่อเนือง 

4 5 4 13 4.33 มีคุณภาพดี 

5. ความยากง่ายของเนือหา 3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 
6. การใชภ้าษาสามารถสือความหมายได ้
    ชดัเจน 

3 4 3 10 3.33 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

7. การเรียงลาํดบัเนือหามีความเหมาะสม 4 5 4 13 4.33 มีคุณภาพดี 
8. เนือหามีความเหมาะสมกบัระยะเวลา 3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 
9. แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบั 
    เนือหา 

4 5 5 14 4.67 มีคุณภาพดีมาก 

10. เนือหามีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 4 5 4 13 4.33 มีคุณภาพดี 
ด้านการออกแบบหน้าจอ       
11. เขา้ถึงเนือหาสาระไดง่้าย  ใชง้านได ้
     สะดวก 

5 4 5 14 4.67 มีคุณภาพดีมาก 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  30   ผลการประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

        สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  (ต่อ)    
 

 

รายการประเมิน 

คะแนนประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 

รวม 

 
ค่า 
เฉลีย 

 

 
สรุปผล 

การประเมิน 
1 2 3 

12. เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง การเขียน  
     เรียงความโดยบูรณาการสือสังคม 
     ออนไลน์ในการจดักิจกรรมการ 
     เรียนรู้   มีสีสันสดใส  สวยงาม 
     น่าสนใจ  เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 

4 4 4 12 4.00 มีคุณภาพดี 

13. มีการเชือมโยงภายในและภายนอกที 
     ไม่ซบัซอ้นและถูกตอ้ง 

3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 

14. ใชเ้วลาในการดาวน์โหลดนอ้ย     
       แสดงผลเร็ว 

4 5 5 14 4.67 มีคุณภาพดีมาก 

15. การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม 4 5 4 13 4.33 มีคุณภาพดี 
16. รูปแบบ ขนาดตวัอกัษรชดัเจน 
     อ่านง่าย 

4 4 4 12 4.00 มีคุณภาพดี 

17. สีตวัอกัษรทีใชเ้หมาะสม  สบายตา 4 4 4 12 4.00 มีคุณภาพดี 
18. การจดัวางองคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์   
     บทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความ 

     โดยบูรณาการสือสังคมออนไลน์ใน 
      การจดักิจกรรมการเรียนรู้   มีความ  
      เหมาะสม  ง่ายต่อการใชง้าน 

3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 

ด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้       
19. คาํแนะนาํการใชบ้ทเรียนมี 
      ความชดัเจน 

4 4 5 13 4.33 มีคุณภาพดี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  30   ผลการประเมินคุณภาพเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

        สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  (ต่อ)   
 

 

รายการประเมิน 

คะแนนประเมิน
ของผูเ้ชียวชาญ 

(คนที) 

 

รวม 

 
ค่า 
เฉลีย 

 

 
สรุปผล 

การประเมิน 
1 2 3 

20. สือสังคมออนไลน์ทีนาํมาใชใ้นการ 
      เรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 
      การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการ 
      การอ่านและเขียนเรียงความ 
      มีความเหมาะสม 

3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 

21. สือสังคมออนไลน์ทีใชใ้นการเรียน 
      ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง 
      ผูเ้รียน 

4 4 3 11 3.67 มีคุณภาพดี 

22. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใน 

     เวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง  การเขียน 

     เรียงความโดยบูรณาการสือสังคม 
     ออนไลน์ในการจดักิจกรรม 
     การเรียนรู้   มีความเหมาะสม 

3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 

23. มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั 
     ผูส้อน 

3 4 3 10 3.33 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

24. มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั 
     ผูเ้รียน 

3 4 3 10 3.33 มีคุณภาพ 
ปานกลาง 

25. ภาพรวมของเวบ็ไซตบ์ทเรียนเรือง   
     การเขียนเรียงความโดยบูรณาการ 

     สือสังคมออนไลน์ในการจดักิจกรรม 
     การเรียนรู้   

3 4 4 11 3.67 มีคุณภาพดี 

ค่าเฉลียรวม 4.01 มีคุณภาพดี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  31   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และค่าความเชือมนั 

        โดยใชสู้ตร  KR-20   ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   
         เรือง  การเขียนเรียงความ   

 
 

จุดประสงคที์ 
 

ขอ้ที 
ค่า 

ความยากง่าย 
(p) 

ค่า 
อาํนาจจาํแนก 

(r) 

 
แปลผล 

ขอ้สอบ 
ทีใชจ้ริง 
20 ขอ้ 

หน่วยท ี1 
1.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย
ของการเขียนเรียงความได ้
2.นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของ
เรียงความทีดีได ้

1 0.86 0.33 คดัออก  
2 0.59 0.17 คดัออก  
3 0.59 0.83 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 1 

หน่วยท ี2 
1. นกัเรียนสามารถแต่งประโยคจากคาํ
ทีกาํหนดใหไ้ด ้
2. นกัเรียนสามารถเรียบเรียงประโยค
ใหไ้ดใ้จความต่อเนืองเป็นเรืองราวได ้
3. นกัเรียนสามารถเลือกใชส้าํนวน
ภาษาไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเนือเรืองที
เขียน 

4 0.82 0.33 คดัออก  
5 0.23 -0.17 คดัออก  
6 0.86 0.33 คดัออก  
7 0.59 0.67 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 2 
8 0.64 0.67 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 3 
9 0.50 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 4 

10 0.41 0.00 คดัออก  
หน่วยท ี3 

1. นกัเรียนสามารถเขียนเรืองจากคาํที
กาํหนดใหไ้ด ้

 

11 0.64 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 5 
12 0.95 0.17 คดัออก  
13 0.95 0.17 คดัออก  
14 0.73 0.00 คดัออก  
15 0.73 0.17 คดัออก  
16 0.82 0.17 คดัออก  

หน่วยท ี4 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายองค ์
ประกอบของเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถจาํแนกองค ์
ประกอบของเรียงความได ้

17 
 

0.68 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 6 

18 0.59 0.83 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 7 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  31   ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และค่าความเชือมนั 

        โดยใชสู้ตร  KR-20   ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   
        เรือง  การเขียนเรียงความ  (ต่อ) 

 
 

จุดประสงคที์ 
 

ขอ้ที 
ค่า 

ความยากง่าย 
(p) 

ค่า 
อาํนาจจาํแนก 

(r) 

 
แปลผล 

ขอ้สอบ 
ทีใชจ้ริง 
 20 ขอ้ 

หน่วยท ี5 
1. นกัเรียนสามารถอภิปรายลกัษณะ
การวางโครงเรืองของเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถวางโครงเรืองของ
เรียงความได ้

19 0.50 -0.17 คดัออก  
20 0.68 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 8 
21 0.86 0.17 คดัออก  
22 0.68 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 9 

หน่วยท ี6 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ 
การเขียนยอ่หนา้คาํนาํได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนยอ่หนา้คาํนาํ
ได ้
 

23 0.59 1.00 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 10 
24 0.45 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 11 
25 0.91 0.17 คดัออก  
26 0.50 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 12 
27 0.36 0.50 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 13 
28 0.45 0.83 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 14 

หน่วยท ี7 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ 
การเขียนยอ่หนา้เนือเรืองได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนยอ่หนา้ 
เนือเรืองได ้

29 0.64 0.83 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 15 
30 0.77 0.33 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 16 
31 0.27 0.00 คดัออก  
32 0.41 0.17 คดัออก  

หน่วยท ี8 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะ 
การเขียนยอ่หนา้สรุปได ้
2.นกัเรียนสามารถเขียนยอ่หนา้สรุปได ้

33 0.32 -0.17 คดัออก  
34 0.73 0.33 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 17 
35 0.55 0.67 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 18 
36 0.41 0.67 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 19 

หน่วยท ี9 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายขนัตอน 
การเขียนเรียงความได ้
2. นกัเรียนสามารถเขียนเรียงความได ้

37 0.73 0.33 ใชไ้ด ้ ขอ้ที 20 
38 0.23 -0.17 คดัออก  
39 0.50 0.00 คดัออก  
40 0.82 0.17 คดัออก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้สอบทีผา่นเกณฑ์  ตอ้งมีค่าความยากง่าย  (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20  ถึง 0.80  และค่าอาํนาจ
จาํแนก (r)  อยูร่ะหวา่ง  0.20  ขึนไป   ซึงไดข้อ้สอบทีผา่นเกณฑ์จาํนวน 20 ขอ้  ไดแ้ก่  ขอ้ที  3 , 7 , 
8 , 9 , 11 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 35 , 36 , 37 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชือมนั  โดยใช้สูตร KR-20  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน  เรือง  การเขียนเรียงความ   จาํนวน  20  ขอ้   ไดค้่าความเชือมนั  เท่ากบั  0.85  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  32   ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยเทคนิค 

        การร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคม 
        ออนไลน์   

 
นกัเรียนคนที คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 12 19 
2 6 18 
3 15 19 
4 4 16 
5 12 19 
6 4 17 
7 8 17 
8 13 18 
9 16 19 

10 8 19 
11 1 16 
12 10 20 
13 11 18 
14 13 15 
15 7 15 
16 13 16 
17 15 19 
18 4 15 
19 14 20 
20 11 16 
21 1 17 
22 8 16 
23 12 18 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ง 

 
ตัวอย่างการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 

และเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวอย่างการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความ 
ผ่านสือสังคมออนไลน์ 

1. นกัเรียนเขา้ไปที URL   https://sites.google.com/site/krukhanitthats  จะปรากฎดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



230 
 
2. นกัเรียนศึกษาคาํแนะนาํการใชบ้ทเรียน  และจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การเขียนเรียงความ ก่อนเรียน  (pretest)     
   โดยทาํแบบทดสอบใน Google Documents 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. นกัเรียนศึกษาตามขนัตอนของเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียน    
    เรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ จนครบทงั 9 หน่วย  ดงันี     

 ขนัที 1   นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการอ่านรายบุคคล 
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ขนัที 2   นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนเป็นกลุ่ม    
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ขนัที 3  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานกลุ่ม   
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ขนัที 4  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเขียนรายบุคคล 
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ขนัที 5  นกัเรียนร่วมกนัวจิารณ์และอภิปรายผลงานรายบุคคล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง การเขียนเรียงความ หลงัเรียน (posttest)   
    โดยทาํแบบทดสอบใน Google Documents 
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6. นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนั 
    เรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผา่นสือสังคมออนไลน์ใน Google  Documents 
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ภาพบรรยากาศการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 
และเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ 
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ภาพบรรยากาศการเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน 
และเขียนเรียงความผ่านสือสังคมออนไลน์ 
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ภาคผนวก  จ 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

ผลงานการเขียนเป็นกลุ่ม 
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ผลงานการเขียนเป็นกลุ่ม 
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ผลงานการเขียนรายบุคคล 
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ผลงานการเขียนรายบุคคล 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ – สกุล   
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ทีทาํงาน  
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2534 
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ประวติัการทาํงาน 
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     พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั      

นางขนิษฐา   ทวศีรี  
70 หมู่ 3   ตาํบลวงัเยน็   อาํเภอบางแพ   จงัหวดัราชบุรี    
โรงเรียนอนุบาลบางแพ   ตาํบลบางแพ   อาํเภอบางแพ   จงัหวดัราชบุรี 
 
 
สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั   อาํเภอเมืองนครปฐม   จงัหวดันครปฐม 
สาํเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบณัฑิต   วชิาเอกการประถมศึกษา    
สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง    จงัหวดัราชบุรี 
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