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งานวิจยันี1 เป็นการวิจยัเชิงทดลองเรื�องผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความ
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วตัถุประสงค์  1)เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กก่อนเรียนและหลังเ รียน  2)เพื�อหาระดับเจตคติที� มีต่อทางการอ่าน
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เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั1 งนี1ประกอบดว้ย 1)เนื1อหาบทเรียนรายวิชา 2000-1202 ภาษาองักฤษเพื�อ
การสื�อสาร2และแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 2)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 3)แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั 4)แบบสอบถาม
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ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) โดยใชส้ถิติพื1นฐาน ไดแ้ก่       
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าPaired t-test  ผลการวิจยัพบวา่   
1) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัที�
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ABSTRACT 

 

This research is an experimental research about the achievement of Reading 

Comprehension with Collaborative Learning using facebook. The purposes of this research were  

1) to study the achievement of Reading Comprehension with Collaborative Learning using 

facebook; 2) to study their satisfaction on Reading Comprehension with Collaborative Learning 

using facebook. The sample group selected by Purposive Sampling were 30 students studying in 

Certificate Vocational Education (CVE) 1
st
 level, Retail Business in the second semester of the 

2013 academic year in Panyapiwat Technological College. Research instruments consisted of 

instruction that is 1)the content of the course 2000-1202 English for Communication 2, an English 

reading comprehension test; 2) pre-test and post-test achievement on reading comprehension;     

3) Collaborative Learning behavioral observation; and 4) questionnaire about students’ satisfaction 

on Reading Comprehension with Collaborative Learning using facebook. The experiment lasted 

for eight weeks. The data were statistically analyzed through Mean, percentage, standard deviation 

and Paired t-test. The results showed that: 1) after using Collaborative Learning using facebook, 

their achievement of Reading Comprehension was statistically significantly higher than before 

learning (p-value< 0.05); 2) their overall satisfaction on Reading Comprehension with 

Collaborative Learning using facebook was at high level. 

 

Keywords : Reading Comprehension/ Collaborative/ facebook 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1  ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษามีบทบาทสําคญัในการเตรียมประชาชนให้ทนักบัเทคโนโลยี โดยมีภาษาเป็น
ตวักลางสําคญัในการรับหรือถ่ายทอดขอ้มูลหรือข่าวสารจากแหล่งหนึ* งไปสู่อีกแหล่งหนึ* ง เป็น
สื* อกลางระหว่างมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ*งภาษาอังกฤษ ซึ* งถือว่าเป็นภาษาระหว่างประเทศ
(International Language) คนทั*วโลกสามารถติดต่อสื*อสารกนัไดห้ากมีความรู้ภาษาองักฤษ และยงั
เป็นเครื*องมือที*สําคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอีกด้วย และคนไทยในยุคขอ้มูลข่าวสาร ยุคที*
ประเทศต่างๆ ทั*วโลก มีการติดต่อสื*อสารกนัอยา่งรวดเร็วนัBน จาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความรู้ในการ
ติดต่อกบัต่างประเทศ มีการเรียนรู้ภาษาองักฤษจนถึงขัBนใช้ในการติดต่อสื*อสาร คน้ควา้ความรู้ใน
ขณะที*เรียนและการดาํรงชีวิตที*พึ*งตนเองไดพ้ร้อมที*จะแข่งขนัและร่วมมือในเวทีโลก (ศศิมล กั*งลี*, 
2544 อา้งถึงใน จุติมา ศรีบวั, 2555) สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กล่าวถึงการจดัการการศึกษาโดยให้ยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พฒันาตนเองได้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที*สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  

กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความสําคญันีB  จึงไดจ้ดัให้มีการเรียนการสอนภาษา 
องักฤษขึBนในโรงเรียน ตัBงแต่ระดบัประถมศึกษา รวมถึงระดบัอุดมศึกษา เป้าหมายในการจดัการ
เรียนการสอนเพื*อเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะต่างๆ ทัBงการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื*อให้สามารถ
นาํทกัษะเหล่านีBไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม การที*จะเขา้ถึงแหล่งความรู้ที*
มีอยู่มากมายไม่จาํกดับนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดน้ัBน ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเป็นสิ*งที*
จาํเป็นมาก เนื*องจากภาษาที*ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ ซึ* งเป็นที*น่า
เสียดายวา่นกัเรียนไทยเสียโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ที*ยิ*งใหญ่นีB   (สุรัสวดี อาจนนทล์า, 2549)  
จึงเห็นไดว้า่ทกัษะการอ่าน เป็นทกัษะที*มีบทบาทสําคญัมากหากเปรียบเทียบกบัทกัษะอื*นๆ เพราะ
ผูเ้รียนตอ้งใชใ้นการสื*อสารและการแสวงหาความรู้ต่างๆ จากหนงัสือความรู้วิชาการแขนงต่างๆ ใน
โลกสมยัใหม่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอยา่งเขา้ใจจึงตอ้งอาศยัการฝึกฝนเป็นอยา่งดี 
วอร์ด (Ward,1980) กล่าววา่ การอ่านเป็นทกัษะที*ให้ประโยชน์มากที*สุด ทัBงนีB เพราะผูเ้รียนที*เรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศมกัขาดโอกาสในการพดูภาษาองักฤษ แต่มีความจาํเป็นในการใช้
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ทกัษะในการอ่านเพื*อเป็นเครื*องมือในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึBนซึ* งสอดคลอ้งกบัเพท็ (Pett,1982) 
ที*กล่าววา่ ผูที้*เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทกัษะที*ผูเ้รียนตอ้งเรียนตลอดชีวิตคือทกัษะ
การอ่านนั*นเอง  ในขณะเดียวกนัจากการศึกษาผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพื*อการสื*อสาร 1 ภาค
เรียนที* 1 ของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชัBนปีที* 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิU ดา้น
การอ่านเพื*อความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1 อยูใ่นระดบัตํ*ากวา่เกณฑ์ (แผนกวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที* 1/2556 วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์)   

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ครูผูส้อนจึงควรจดัการเรียนการสอนเพื*อพฒันาการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจของนกัเรียน เพื*อให้นกัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าของการอ่านที*มีผลต่อ
การดาํรงชีวิตในสังคมซึ* งสอดคลอ้งกบักรมวิชาการ (2544) ที*ว่าการจดักระบวนการเรียนการสอน
ตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภาษา การจดัการเรียนการสอนภาษาจึงควรจดั
กิจกรรมให้หลากหลาย ทัBงกิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกผูเ้รียนให้รู้วิธีการ
เรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย  ซึ* งวธีิการการจดัการเรียนการสอนที*เหมาะสม ไดแ้ก่ การเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative)  (Barkley, Cross & Major, 2004) เป็นวิธีการเรียนแบบหนึ*งที*เหมาะสมใน
การแกปั้ญหาดงักล่าว ซึ* งเป็นวิธีการสอนที*แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื*อสนบัสนุน ส่งเสริม 
และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนในกลุ่มไดท้าํงานร่วมกนั ภายในแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกที*มี
ความสามารถแตกต่างกนัโดยจะมีการแสดงความคิดเห็นและการสนทนาร่วมกนั แลกเปลี*ยนความ
คิดเห็นในการทาํงานกลุ่ม มีการช่วยเหลือพึ*งพากนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั ทัBงในส่วนของตนเอง
และส่วนรวม หรืออาจเป็นการเรียนแบบเปิดโดยใหผู้เ้รียนไดค้น้หา ไดค้น้พบ เพื*อให้ทัBงตนเองและ
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที*กาํหนดไว ้ นอกจากนีB การเรียนรู้
ร่วมกนัไม่ไดมี้ในเฉพาะกลุ่มผูเ้รียนเท่านัBนแต่เป็นการปฏิบติัร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ซึ* ง
ผูส้อนเป็นผูชี้Bแนะแนวทาง ส่วนผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัและนาํประสบการณ์มาแบ่งปันกนั ซึ* งมีลกัษณะ
ตรงกนัขา้มกบัการเรียนรู้ที*เรียนโดยลาํพงั หรือการเรียนรู้ที*เนน้การแข่งขนั (Thousand, 2002 อา้งถึง
ใน ณมน จีรังสุวรรณ, 2555)  จากแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนันัBนยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนทาํงาน
ร่วมกนั ทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรคภ์ายในกลุ่มสมาชิก มีการสร้างความคิดใหม่ๆ มีกลยุทธ์ และ
วิธีการแกปั้ญหามากกวา่การทาํงานเป็นรายบุคคล มีการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที*ทนัสมยั มา
ออกแบบให้เหมาะสมกบัวิธีการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกนั โดยตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ร่วมกนับนเวบ็ที*เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื*อส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิU ทางการเรียนดีขึBน 
และเพื*อส่งเสริมใหเ้กิดการสื*อสารระหวา่งบุคคลและความร่วมมือกนัภายในกลุ่ม 
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เนื*องจากสังคมในปัจจุบนั  ผูค้นทั*วโลกสามารถติดต่อสื*อสารพูดคุยแลกเปลี*ยนและ
แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งไร้พรมแดนจนกลายเป็นแหล่งชุมชนหรือสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ซึ* งเครื*องมือที*นาํมาใชใ้นการติดต่อสื*อสารระหวา่งกนันัBนมีให้เลือกอย่างแพร่หลายเช่น  
e-mail, facebook, twitter, msn, wiki, youtube, flickr ฯลฯ หรือที*เรียกวา่ “สื*อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) คุณสมบติัของเทคโนโลยีดงักล่าว สามารถนาํมาปรับใช้ไดห้ลากหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะวงการการศึกษาที*ผูเ้รียนใช้สื*อสังคมออนไลน์เขา้มาเป็นวิธีการในการเรียนรู้ร่วมกนักบั
ผูอื้*นไดทุ้กที* ทุกเวลาทาํให้ผูเ้รียนแบ่งปันเนืBอหา แสดงความคิดเห็น เรียนรู้และเขา้ใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ หากไดรั้บการแนะนาํอยา่งถูกตอ้งในดา้นคุณค่า และประโยชน์ของการนาํมาใช ้ จาก
สภาพปัญหาการอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเข้าใจของนักเรียนระดับปวช.ชัBนปีที* 1ที*กล่าวไว้
เบืBองตน้ทางผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สภาพปัญหาดงักล่าว พบว่า มีสาเหตุมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ที*จดั
ใหไ้ม่อยูใ่นความสนใจของนกัเรียน นกัเรียนเกิดความรู้สึกเบื*อหน่ายต่อการเรียน นกัเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมนัBน ไม่ได้เป็นผูค้น้พบด้วยตนเอง ไม่ได้ทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  รวมทัBง
ระยะเวลาในการเรียนเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาผลสัมฤทธิU ทางการอ่านเพื*อความเขา้ใจ ผูว้ิจยัจึงคิด
หาวิธีให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั (Collaborative) โดยใชสื้*อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที*ไดรั้บความ
นิยมในหลายกลุ่มทุกเพศทุกวยั  โดยเฉพาะอย่างยิ*งกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มนกัเรียน ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการ
เลือกใชก้ารเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊ก เป็นทางหนึ* งที*อาจสามารถพฒันาผลสัมฤทธิU ทางการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจ  ของนกัเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1สาขางานธุรกิจคา้ปลีก ในวิทยาลยั
เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ เพื*อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มของตน สร้างเครือข่ายกลุ่มเพื*อน เพื*อ
ร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็นและสนทนาร่วมกนั แลกเปลี*ยนความคิดเห็นในการทาํงานกลุ่ม 
มีการช่วยเหลือพึ*งพากนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั ทัBงในส่วนของตนเองและส่วนรวม เพื*อให้ทัBง
ตนเองและสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มประสบความสําเร็จร่วมกนัตามเป้าหมายที*กาํหนดไว ้และเป็น
ทางเลือกสาํหรับการใชเ้ป็นอุปกรณ์การสอนอีกดว้ย  

ดงันัBน  ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดย
ใชเ้ฟซบุก๊ จะช่วยพฒันาผลสัมฤทธิU การอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจในรายวชิาภาษาองักฤษเพื*อ
การสื*อสาร 2 ของนกัเรียนระดบัปวช.1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ได ้
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การพฒันาผลสัมฤทธิU การอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช ้      
เฟซบุ๊ก ของนักเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ดงัต่อไปนีB  

1.  เพื*อศึกษาผลสัมฤทธิU การอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดย
ใชเ้ฟซบุก๊ ของนกัเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2.  เพื*อหาระดับเจตคติที*มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ ของนกัเรียนระดบัปวช. ชัBนปีที* 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วทิยาลยัเทคโนโลย ี         
ปัญญาภิวฒัน์ 

1.3  สมมติฐานของการวจัิย 
ผูว้จิยัไดต้ัBงสมมติฐานของการวจิยั  ดงันีB  
ผลสัมฤทธิU การอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจของนกัเรียน ดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดย

ใช้เฟซบุ๊กของนกัเรียนระดบัปวช. ชัBนปีที* 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 
งานวจิยันีB มีขอบเขตการศึกษา  ดงันีB  
1. ประชากร  นกัเรียนระดบัปวช. ชัBนปีที* 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลย ี  

ปัญญาภิวฒัน์ กลุ่มที*เขา้เรียนในภาคเรียนที* 2ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 359 คน 10 หอ้งเรียน 
2. กลุ่มตวัอยา่งที*ใชใ้นการวิจยัครัB งนีB  คือ นกัเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1 สาขางานธุรกิจ

คา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  กลุ่มที*เขา้เรียนในภาคเรียนที* 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ* ง
ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 1 ห้อง 30 คน เพราะผูเ้รียนกลุ่ม
ดงักล่าวเป็นหอ้งที*ผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายเป็นผูส้อนในรายวชิาภาษาองักฤษ ซึ* งผูว้ิจยัสามารถพบกบั
นกัศึกษาไดท้ัBงในและนอกเวลา อีกประการระยะเวลาในการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาสัBนเพราะ
นกัเรียนเรียนแบบ Block Course ใชเ้วลาเรียน 3 เดือน และฝึกงานอีก 3 เดือน 

3. เนืBอหารายวชิาภาษาองักฤษเพื*อการสื*อสาร 2 ของนกัเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1 สาขา
งานธุรกิจคา้ปลีก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ภาคเรียนที* 2/2556  มีทัBงหมด 8 บทเรียน ผูว้ิจยั
เลือกมาใช ้6 บทเรียน จดัทาํเป็นแผนการเรียนรู้ ดงันีB  
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แผนการเรียนรู้ที* 1  Meeting People          จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50  นาที  
แผนการเรียนรู้ที* 2  Illness and Medicine  จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50  นาที
แผนการเรียนรู้ที* 3  Foods and Drinks       จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50  นาที
แผนการเรียนรู้ที* 4  At the Restaurant       จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50  นาที 
แผนการเรียนรู้ที* 5  OnVacations              จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50  นาที 
แผนการเรียนรู้ที* 6  At 7-ELEVEN  Store จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50  นาที  

4.   ระยะเวลาที*ใชใ้นการวจิยั ทาํการทดลองภาคเรียนที* 2 ปีการศึกษา 2556 
 
1.5  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. การเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กพฒันาผลสัมฤทธิU ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื*อ
ความเขา้ใจ ของนกัเรียนระดบัปวช.ชัBนปีที* 1  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  มีประโยชน์ ดงันีB  

2. ครูผูส้อนไดมี้โอกาสในการพฒันาคุณภาพการสอน และนกัเรียนมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ร่วมกนัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยใชเ้ฟซบุก๊ 

3. เป็นแนวทางให้ครูในการเรียนรู้ร่วมกนักบัผูเ้รียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยใช้
เฟซบุ๊ก ซึ* งลดขอ้จาํกดัด้านเวลาในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการสอนของครูในการบูรณาการเขา้กบัหมวดวิชาอื*นๆ ไดแ้ก่ หมวดวิชาสังคมในการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้*น หมวดวิชาชีพในการเสริมสร้างประชาธิปไตย การยอมรับฟังความคิดเห็น
ผูอื้*น การเป็นผูน้าํและ ผูต้ามที*ดี 

4. เป็นสารสนเทศแก่ครูผูส้อนและผูที้* เกี*ยวข้อง ที*จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันา และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิ*งขึBน 

1.6  คํานิยามศัพท์ที�ใช้ในการวจัิย 
งานวจิยันีB มีนิยามศพัทด์งันีB  
ผลสัมฤทธิ5ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจ หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนที*ทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนที*เกิดจากเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเขา้ใจ เกี*ยวกบั
คาํศพัท์ สํานวน เนืBอเรื*อง และการจบัใจความสําคญัจากเรื*องที*อ่าน และนาํมาทาํแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบไดม้ากกวา่เกณฑที์*กาํหนดไว ้
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การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊ก  หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช ้fanpage ในเฟซบุ๊ก 
โดยที*ผูส้อนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 3-4 คน เพื*อส่งเสริมให้นกัเรียนทาํงาน
ร่วมกนั ซึ* งในกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกที*มีความสามารถแตกต่างกนั มีการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี*ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือพึ*งพาอาศยักนั ร่วมกนัรับผิดชอบงานที*ไดรั้บมอบหมายและทาํงานให้
บรรลุเป้าหมาย ทัBงนีBนกัเรียนจะไดศึ้กษาคน้ควา้ หาความรู้และประสบการณ์เป็นกลุ่มและตนเอง 

เจตคติที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊ก  
หมายถึง ความรู้สึก การกระทาํ หรือการประเมินสิ*งที*ชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
ของนักเรียนที*มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื*อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊ก                   
มี 4 ประเด็น คือ เนืB อหาบทเรียน,  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิU ,  ภาพประกอบและการเข้าใช ้ 
fanpage เฟซบุก๊,  คุณค่าและประโยชน์ที*ไดรั้บ 

นักเรียนระดับปวช.ชั=นปีที� 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีก  หมายถึง นกัเรียนที*กาํลงัศึกษาใน
ภาคเรียนที* 2 ปีการศึกษา 2556 ระดบัปวช.ชัBนปีที* 1 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ หลกัสูตร
เรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3  เดือน  
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บทที� 2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
การวิจยัครั� งนี�   ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายในการพฒันาผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื%อ

ความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊ก  ของนกัเรียนระดบัปวช.ชั�นปีที% 1สาขางานธุรกิจ 
คา้ปลีก  ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํรา  บทความ  และงานวิจยัต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งโดยมี
ประเด็นสาํคญัที%นาํเสนอคือ 
 2.1 หลกัสูตรการอาชีวศึกษา ประเภทวชิาพณิชยกรรม  สาขาวชิาพณิชยการ สาขางานธุรกิจ
คา้ปลีก หมวดวชิาสามญั  วชิาภาษาองักฤษเพื%อการสื%อสาร 2 

2.1.1 ความสาํคญัของการเรียนภาษาต่างประเทศ 
2.1.2  จุดประสงคร์ายวชิา 
2.1.3  มาตรฐานรายวชิา 
2.1.4  คาํอธิบายรายวชิา 
2.1.5  มาตรฐานสมรรถนะกลุ่มภาษาและตวับ่งชี�การแสดงออกทางภาษา 

 2.2 การอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.2.1 ความหมายของการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.2.2 ระดบัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.2.3 องคป์ระกอบของการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.2.4  กิจกรรมการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.2.5  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการอ่าน 
 2.3 ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
 2.3.2  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
 2.3.3  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
 2.3.4  ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
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 2.4 แนวคิดเกี%ยวกบัการเรียนรู้ร่วมกนั  (Collaborative Learning) 
2.4.1 พื�นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรู้ร่วมกนั 
2.4.2  ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้ร่วมกนั 
2.4.3  องคป์ระกอบของการเรียนรู้ร่วมกนั 
2.4.4  เทคนิคของการเรียนรู้ร่วมกนั 
2.4.5  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่าย 
2.4.6  หลกัเกณฑข์องการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 

 2.5 การจดัเรียนการสอนบนเครือข่าย 
2.5.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
2.5.2  ประเภทของการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
2.5.3 การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
2.5.4  ประโยชน์การเรียนการสอนบนเครือข่าย 

 2.6 เจตคติต่อการเรียนรู้ 
2.6.1  ความหมายของเจตคติ 
2.6.2  ลกัษณะของเจตคติ 
2.6.3  องคป์ระกอบของเจตคติ 
2.6.4  การวดัเจตคติ 
2.6.5  การพฒันาเจตคติ 
2.6.6 เจตคติต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
2.6.7  ประโยชน์ของเจตคติ 

 2.7 งานวจิยัที%เกี%ยวขอ้ง 
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2.1  หลกัสูตรการอาชีวศึกษา ประเภทวชิาพณชิยกรรม  สาขาวชิาพณชิยการ สาขางานธุรกจิค้าปลกี 
หมวดวชิาสามัญ  วชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545   กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใชต้ั�งแต่ปีการศึกษา 2545   และกรมอาชีวศึกษาไดป้รับปรุงเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ  พุทธศกัราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  โดยปรับโครงสร้างหลกัสูตร    ปรับปรุงเวลาการ
เรียนการสอน    เพิ%มเติมมาตรฐานสาขาวิชา สาขางาน และมาตรฐานรายวิชา  เพื%อเป็นกรอบ
แนวทางในการการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  ให้มีความชดัเจนเป็น
รูปธรรมมากขึ�นดงัเช่น  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  แบบทวิภาคีให้นกัเรียนไดเ้รียนและทาํงานไปใน
เวลาเดียวกนัโดยบริษทัร่วมกาํหนดเนื�อหา และจดัการเรียนการสอนที%สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของธุรกิจสําหรับเป้าหมายในดา้นการพฒันาบุคลากร  ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารงาน
คา้ปลีกความกา้วหนา้ทางเนื�อหาและเทคโนโลยขีองธุรกิจคา้ปลีกสําหรับเป้าหมายการฝึกงานคือให้
โอกาสนกัเรียน/นกัศึกษาสาขาพาณิชยการรูปแบบปกติไดฝึ้กปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  
ซึ% งภาษาองักฤษมีความสําคญัมากในการสื%อสาร   รายวิชา  2000 – 1202 ภาษาองักฤษเพื%อการ
สื%อสาร2 (English for Communication 2) หน่วยกิต2(2) จึงเป็นวิชาหนึ%งที%จะช่วย ฝึกปฏิบติั การฟัง 
พูด อ่าน เขียน เรื%องราวเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต อนาคตการใช้ คาํสํานวน วลีใน
การสนทนาในชีวติประจาํวนัและการทาํงานในสถานประกอบการได ้
 2.1.1 ความสาํคญัของการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ในสังคมโลกปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ%ง 
ในชีวิตประจาํวนัเนื%องจากเป็นเครื%องมือสําคญัในการติดต่อสื%อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี%ยวกับวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลกและ
ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลกนาํมาซึ% งมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอื้%นดีขึ� นเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที%ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื%อการ
สื%อสารได้  รวมทั�งเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆได้ง่ายและกวา้งขึ�นและมีวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที%เป็นสาระการเรียนรู้พื�นฐาน ซึ% งกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา 
ขั�นพื�นฐาน คือ ภาษาองักฤษ 

จากขอ้มูลใน The Cambridge Encyclopedia of Language (Crystal, 1987) มีการ
ประมาณวา่ ผูพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่มีอยูม่ากถึงประมาณ 300 ลา้นคน มีผูใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาที%สองอีกถึง 300 ล้านคน แล้วย ังมีอีกประมาณ 100 ล้านคนที%ใช้ภาษาอังกฤษที% เป็น
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ภาษาต่างประเทศไดอ้ย่างคล่องแคล่ว อย่างไรก็ตามนี%เป็นเพียงประมาณการอย่างตํ%าเท่านั�น ผูใ้ช้
ภาษาองักฤษจะมีจาํนวนรวมถึงกวา่หนึ%งพนัลา้นคน 

ผลการสาํรวจขององคก์าร UNESCO และองคก์ารระดบัโลกอื%น ๆ ยงัไดเ้นน้ให้เห็นชดั
ยิ%งขึ�นถึงความสําคญัของภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษไดถู้กใช้เป็นภาษาทางการและกึ%งทางการใน
ประเทศกว่า 60 ประเทศทั%วโลก และมีความสําคญัในประเทศอื%น ๆ อีก 20 ประเทศ ภาษาองักฤษ
ครองความสําคัญหรืออย่างน้อยก็มีการใช้อยู่ในทวีปทั� ง 6 ทวีป และถูกใช้เป็นภาษาหลัก 
นกัวทิยาศาสตร์สองในสามของโลกเขียนโดยใชภ้าษาองักฤษ จดหมายสามในสี%ส่วนในโลกนี� เขียน
เป็นภาษาองักฤษ ขอ้มูลในสื%ออิเล็คทรอนิคส์ถึง 80 เปอร์เซ็นตข์องโลกอยูใ่นรูปของภาษาองักฤษ 
รายการวทิยภุาษาองักฤษมีผูรั้บฟังมากกวา่ 150 ลา้นคนใน 120 ประเทศ เด็ก ๆ กวา่ 50 ลา้นคนเรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาเสริมตั�งแต่ชั�นประถม และอีกกว่า 80 ล้านคนเรียนในชั�นมธัยม (ขอ้มูลนี�
ไม่ไดร้วมถึงประเทศจีน)  จึงเป็นที%แน่นอนว่าประเทศที%ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
นั�นยอ่มทราบดีวา่ คนจะเรียนรู้ภาษาให้ซาบซึ� งสามารถใชภ้าษาเขา้สู่สังคมและวฒันธรรม สามารถ
ใช้ภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมตามสถานะการณ์ไดใ้นทุกทกัษะของภาษา  
และโดยเฉพาะอยา่งยิ%งผูที้%สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสื%อสารไดดี้จะมีโอกาสในการจา้งงาน และ
ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมในงานในหนา้ที%ใหย้ิ%งขึ�นไป  มากกวา่ผูที้%ไม่มีทกัษะทางภาษา 
 2.1.2 จุดประสงคร์ายวชิา  (Objectives) 

1. เพื%อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาเพื%อการสื%อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
2. เพื%อใหเ้ขา้ใจวฒันธรรม สังคมตามบริบทที%พบ 
3. เพื%อเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาองักฤษในการเขา้สู่สังคม 

2.1.3 มาตรฐานรายวชิา  (Subject  Standard) 
1. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ พูดและเขียนแนะนาํตนเอง สมาชิกในครอบครัว 

เพื%อนสถานศึกษาได ้
2. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ เลือกใช้ศัพท ์

สาํนวน ภาษาท่าทางทีเหมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 
3. ถาม-ตอบ เพื%อแลกเปลี%ยนขอ้มูลโดยใชค้าํถามประเภทต่างๆ 
4. ใชก้ลยทุธ์ในการฟังและอ่านที%เหมาะสมกบับริบทเพื%อความเขา้ใจ 
5. บูรณาการการการเรียนรู้ในชั�นเรียนกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองในศูนยก์ารเรียน โดยมี

หลกัฐานการเรียน บนัทึกการเรียนรู้ การประเมินผลตนเอง 
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2.1.4 คาํอธิบายรายวชิา  (Course  Description) 
ศึกษา ฝึกปฎิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื% องราวเนื�อหา สนทนาเรื% องเกี%ยวข้องกับ

ชีวิตประจาํวนั การแนะนาํตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ขอ้มูลบุคคล วนั เวลา  เสนอให้
ความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฎิเสธ การใช้ภาษาและท่าทางสื%อสารได้อย่างถูกตอ้งตาม
มารยาทสังคม เหมาะสมกบักาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาองักฤษ
และภาษาไทย การใช้คาํอ่านสัญลกัษณ์ แผนที% เขา้ใจเกี%ยวกบัวนัสําคญัและประเพณีของเจา้ของ
ภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชสื้%อเทคโนโลยทีี%มีอยูใ่นศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2.1.5 มาตรฐานสมรรถนะกลุ่มภาษาวชิาภาษาองักฤษเพื%อการสื%อสาร 2 
 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อย อา้งอิงจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ

วชิาชีพ(http://vocelt.vec.go.th/) ไดก้าํหนดสมรรถนะต่างๆไวด้งัต่อไปนี�  
  สมรรถนะหลกั  ไดแ้ก่  ทกัษะการฟัง  ทกัษะการพูด  ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน 

ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สมรรถนะยอ่ย แบ่งออกตามทกัษะแต่ละทกัษะ ดงันี�  
 ทกัษะการฟัง 1. เขา้ใจบทสนทนาที%ฟัง 
  2. ฟังจบัใจความ 
 ทกัษะการพดู 1. สนทนาในบริบทต่างๆ ทางสังคม 
  2. สนทนาเพื%อบอกขั�นตอนต่างๆ 
  3. ใชภ้าษาในการปฏิบติังาน 
 ทกัษะการอ่าน 1. อ่านขอ้ความหรือขอ้มูลในโอกาสต่างๆ 
  2. อ่านเรื%องทั%วไป 
 ทกัษะการเขียน 1. จดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
  2. เขียนใหข้อ้มูล 
 ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม 

1. ใชภ้าษา กบัวฒันธรรม 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  InformationCommunicationTechnology(ICT) 

  1. ใช ้ICTพฒันาการพดู 
  2. ใช ้ICT พฒันาการฟัง 
  3. ใช ้ICT พฒันาการอ่าน 
  4. ใช ้ICT พฒันาการเขียน 
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2.2  การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจ 
 2.2.1 ความหมายของการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 

การอ่านเป็นทกัษะการเรียนรู้อยา่งหนึ%งที%มีความสําคญัมากโดยเฉพาะอยา่งยิ%งในสังคม
ปัจจุบนั ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ปรากฎอยู่บนสื%อประเภทต่างๆมากมาย ผูเ้รียนที%เรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศมกัขาดโอกาสในการพดูภาษาองักฤษแต่มีความจาํเป็นในการใชท้กัษะในการ
อ่านเพื%อเป็นเครื%องมือในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ�น มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของ
การอ่านไว ้ดงันี�  

วิลเลียม  (Williams,1993)  ไดก้ล่าวถึงคาํจาํกดัความของการอ่านไวว้่าการอ่านเป็น
กระบวนการที%ผูอ่้านมองดูที%เนื�อเรื%องและเขา้ใจเนื�อเรื%องที%ไดอ่้าน โดยที%ผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจ
ขอ้ความทั�งหมดที%ปรากฏอยูใ่นเนื�อเรื%อง   ผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งดูทุกตวัอกัษร  ทุกคาํหรือทุกประโยคที%
ปรากฏอยูใ่นเนื�อเรื%อง   ผูอ่้านตอ้งมีกลยทุธ์ในการอ่านเพื%อใหเ้กิดความเขา้ใจเนื�อเรื%องที%อ่านไดดี้ขึ�น 

ซิลเบอร์สไตน์   (Silberstein,1994)  กล่าววา่การอ่านคือ  ทกัษะกระบวนการของขอ้มูล
ที%สลบัซบัซอ้นที%ผูอ่้านตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน  เพื%อที%จะสร้างสรรคค์วามสัมพนัธ์ของขอ้ความ
ที%มีความหมายขึ�นมา 

รูเมลฮาร์ท  (Rumelhart,1994) ไดส้รุปความหมายของการอ่านว่าเป็นกระบวนการใน
การเข้าใจภาษาเขียน    ซึ% งเริ% มจากการกวาดสายตาอ่านเครื% องหมายต่างๆ  ที%ปรากฏอยู่บน
หนา้กระดาษและจบลงดว้ยการมีแนวความคิดเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึ%งตามที%ผูเ้ขียนมีความตั�งใจที%
จะสื%อความ  ผูอ่้านที%มีความชาํนาญจะมีความสามารถในการเขา้ใจขอ้ความที%อ่านในรูปแบบของ
วากยสัมพนัธ์  ความหมายและความเหมาะสมในการใชภ้าษา    เพื%อการตีความที%ถูกตอ้ง  ซึ% งขอ้มูล
เหล่านี� มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้นในขณะที%ผูอ่้านกาํลงัอ่าน 

อุษณาบาํรุงแควน้ และ ศศิกาญจน์  ชีถนอม (2553) สรุปความหมายของการอ่านเพื%อ
ความเขา้ใจ วา่ กระบวนการทางความคิดที%ผูอ่้านจะรับรู้เขา้ใจตีความหมายและคาดเดาสิ%งที%อ่านโดย
อาศยัความรู้พื�นฐานประสบการณ์เดิมของผูอ่้านตวัชี� แนะทางภาษาที%ปรากฏในขอ้ความเชื%อมโยง
ความสัมพนัธ์ของเนื�อเรื% อง สรุปใจความเหตุการณ์ สรุปความคิดเห็นและทศันคติของผูเ้ขียน 
ตลอดจนประเมินความคิดและความเขา้ใจในสิ%งที%ผูเ้ขียนตอ้งการสื%อที%ไดจ้ากการอ่าน 

จากนิยามเกี%ยวกบัการอ่านดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวสรุปไดว้า่ การอ่านเพื%อความเขา้ใจ คือ 
กระบวนการทางความคิด การหาเหตุผล และการแกปั้ญหา ที%ผูอ่้านจะตอ้งตีความ และวิเคราะห์
ขอ้ความรวมทั�งประเมินสิ%งที%อ่าน โดยแปลออกมาเป็นความหมายที%ใชสื้%อความคิด สื%อความหมาย
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ระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน ใหเ้ขา้ใจตรงกนั แลว้สามารถสรุปเรื%องราวและประมวลผลสิ%งที%อ่าน มาใช้
ประโยชน์เป็นแนวคิดแนวปฏิบติัได ้
 2.2.2 ระดบัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 

ความสามารถในการอ่านสิ%งสําคญัคือ ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในการอ่าน  ซึ% งนกัวิชาการ
หลายท่านไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านไวด้งันี�  

วาเล็ตและไดสิค  (Valette & Disick, 1972)    ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่าน
ออกเป็น  5  ระดบัดงันี�  

1.  ระดบัทกัษะกลไก  (Mechanical  Skill) เป็นความเขา้ใจเนื�อหาตรงตามตวัอกัษร
สามารถจาํแนกสัญลกัษณ์ภาษาต่างประเทศออกจากภาษาของผูอ่้าน   สามารถบอกความเหมือน
และความแตกต่างของตวัสะกดได้รู้ความสัมพนัธ์ระหว่างเสียงและสัญลักษณ์ทางภาษาและรู้
ความหมายของคาํศพัท ์

2.  ระดบัความรู้ความจาํ  (Knowledge Skill)  เป็นทกัษะที%ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของ
คาํวลี  ประโยคที%อ่าน  สามารถบอกไดว้า่คาํหรือขอ้ความใดสอดคลอ้งกบัรูปภาพที%เห็น  การอ่านใน
ระดบันี�มกัเป็นการอ่านทีละประโยค 

3.  ระดบัถ่ายโอน  (Transfer Skill)  เป็นทกัษะที%ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจขอ้ความที%มี
คาํศพัท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที%เรียนมาแลว้   รู้ความหมายของคาํศพัท์ที%ไม่เคยชิน   อาศยั
บริบทเป็นเครื%องชี�แนะในการเดาความหมาย   สามารถถ่ายทอดความหมายเดิมโดยใชรู้ปประโยคที%
แตกต่างออกไป   เขา้ใจตวัชี�แนะทางไวยากรณ์   เรียบเรียงความคิดโดยการจดัประเภท   การสังเขป
การยอ่ความ   การสังเคราะห์ความ 

4. ระดบัสื%อสาร (Communicative Skill) เป็นระดบัของความเขา้ใจที%ผูเ้รียนสามารถ
เขา้ใจขอ้ความที%มีคาํศพัทแ์ละโครงสร้างใหม่ๆ   หรือคาํที%มีรากศพัท์เดียวกบัคาํที%นกัเรียนเคยอ่าน
มาแล้วได้เข้าใจ  จับใจความสําคญัของเรื% องได้  สรุปความเหตุและผลที%ปรากฏในเนื�อความ     
เรียงลาํดบัเหตุการณ์  การเปรียบเทียบ   รู้ความสัมพนัธ์ของเหตุและผลทาํนายเหตุการณ์ที%จะเกิดขึ�น    
ตีความภาษาแบบอุปมยัได ้

5. ระดบัวิเคราะห์วิจารณ์   (Critical   Skill)   เป็นระดบัที%ผูอ่้านตีความถึงจุดมุ่งหมาย
ความคิดเห็นและทศันคติของผูเ้ขียนที%แฝงอยูใ่นลีลาการเขียนและภาษาของผูเ้ขียนได ้

เบอร์มิสเตอร์  (Burmeister, 1974)  ไดก้ล่าวถึงระดบัการอ่านโดยอาศยัพื�นฐานจาก
ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  ซึ% งไดอ้ธิบายเกี%ยวกบัระดบัต่างๆของความเขา้ใจในการอ่าน
ไวด้งันี�  
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1. ระดบัความจาํ  (Memory  Level)  หมายถึงความสามารถที%ผูอ่้านจาํหรือเขา้ใจสิ%ง
ต่างๆที%ปรากฏในบทอ่านได ้ เช่น   ขอ้เทจ็จริงในเนื�อเรื%อง    คาํจาํกดัความ    ใจความสําคญัของเรื%อง
รายละเอียดต่างๆ  ลาํดบัเหตุการณ์ของเรื%อง ปฏิบติัตามคาํชี�แจง 

2. ระดบัการแปลความหมาย   (Translation  Level) หมายถึงระดบัความเขา้ใจที%ผูอ่้าน
นาํขอ้ความหรือสิ%งที%ทราบจากการอ่านมาแปลเป็นรูปอื%น   เช่นการแปลจากภาษาหนึ%งเป็นอีกภาษา 
หนึ%ง   การถอดความ   การนาํใจความสําคญัของเรื%องไปแปรรูปเป็นแผนภูมิ   แผนที%หรือแผนภาพ
การนาํเรื%องมาเขียนเป็นบทละครสั�นๆ   หรือนาํบทละครมาเขียนเป็นเรื%องและการปฏิบติัตามคาํสั%ง 

3. ระดบัการตีความ  (Interpretation Level)    หมายถึง ระดบัความเขา้ใจที%ผูอ่้าน
สามารถเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของสิ%งต่างๆที%ผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกไวโ้ดยตรง    เช่น     การหาสาเหตุ
เมื%อบอกผลมาให ้การใหส้าเหตุเพื%อหาผล การคาดคะเนเหตุการณ์วา่อะไรจะเกิดขึ�นต่อไป การจบัใจ 
ความสาํคญัของเรื%องที%ผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุไวแ้ละการรวบรัดใจความ 

4. ระดบัการนาํไปประยกุตใ์ช ้(Application  Level)   หมายถึงระดบัความเขา้ใจที%ผูอ่้าน 
สามารถเข้าใจหลักการ  ตัวอย่าง  ใจความสําคัญของข้อมูลแล้วนําสิ% งเหล่านี� ไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้
5. ระดบัการวิเคราะห์ (Analysis  Level)  หมายถึงระดบัความเขา้ใจที%ผูอ่้านสามารถ

แยกแยะรายละเอียดส่วนยอ่ยที%ประกอบเขา้เป็นส่วนใหญ่ได ้ เช่น  การลงความเห็นหรือตดัสินโดย
อาศยัขอ้มูล   การวเิคราะห์บทประพนัธ์   การแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็นการวิเคราะห์
โฆษณาชวนเชื%อ การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดจากความคิดเห็นของผูเ้ขียน 

6. ระดบัการสังเคราะห์  (Synthesis Level)  หมายถึงระดบัความเขา้ใจที%ผูอ่้านสามารถ
นาํ รายละเอียดส่วนยอ่ยมาสรุปเขา้เป็นหลกัใหญ่ๆได ้

7. ระดบัการประเมินผล   (Evaluation  Level)   หมายถึงระดบัความเขา้ใจที%ผูอ่้านมี
ความสามารถในการกาํหนดเกณฑ์และตดัสินเรื%องที%อ่านโดยอาศยัมาตรฐานที%ตั�งไวจ้ากขอ้ความ
ต่างๆ  เช่น   ขอ้เทจ็จริง   บทแสดงความคิดเห็น   บทวจิารณ์   จินตนาการและความเชื%อ   เป็นตน้ 

เดอชองท ์(Dechant, 1982) ไดแ้บ่งความเขา้ใจในการอ่านเป็น 6 ระดบั คือ   
1. ระดบัความเขา้ใจในตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือ ผูอ่้านสามารถจดจาํและ

อธิบายเรื%องต่างๆในขอ้มูลที%อ่านไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. ระดบัการเรียบเรียงลาํดับขอ้ความ (Re-Organization) คือ ผูอ่้านวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ขอ้ความที%อ่านไวเ้ป็นลาํดบัอยา่งถูกตอ้ง 
3. ระดับสรุปความจากการอ้างอิง (Inference) คือ ผูอ่้านสรุปเรื% องที%อ่านโดยอาศยั

ประสบการณ์เดิมและตามเนื�อหาที%ปรากฏซึ% งอาจสรุปความสอดคล้องกบัผูเ้ขียน (Convergent 
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Inference) หรือสรุปความที%หลากหลาย (Divergent Inference) ที%ตอ้งอาศยัมโนภาพและความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล เช่น ให้ผูอ่้านแสดงความคิดเห็นเกี%ยวกบัตวัละครหรือปรากฏการณ์
ต่างๆที%พบไดใ้นเนื�อความที%อ่าน เป็นตน้  

4. ระดบัประเมินผลหรือระดบัวิพากษว์ิจารณ์ (Evaluation of Critical Reading) คือ
ผูอ่้านตอ้งประเมินหรือวจิารณ์เรื%องที%อ่านไดโ้ดยอาศยัเนื�อเรื%องที%อ่านเป็นตวัเสริม 

5.  ระดบัความซาบซึ� ง (Appreciation) คือ ผูอ่้านสามารถบอกรูปแบบการเขียนที% ผูเ้ขียน
ใช้ในการกระตุ้นให้ผูอ่้านมีปฏิกิริยาโต้ตอบ มีอารมณ์ร่วมในเนื�อเรื% องนั� นๆ สามารถบรรยาย
ลกัษณะตวัละคร เนื�อเรื%อง และสร้างจินตนาการของตนเองได ้

6.  ระดบัความเขา้ใจแบบบูรณาการ (Integrative Comprehension) คือ ผูอ่้านสามารถ
จดจาํขอ้มูล เพื%อนาํไปประยุกต์กบัประสบการณ์เดิมของตนเอง เพื%อประโยชน์ในการอ่านทั%วไป  
เช่น การอ่านกราฟ แผนที% และการใชพ้จนานุกรม เป็นตน้ 

เรเกอร์และเรเกอร์  (Raygor & Raygor, 1985)  กล่าววา่ความเขา้ใจในการอ่านแบ่ง
ออกเป็น  3  ระดบั     คือ 

1.  ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal comprehension)  เป็นระดบัความเขา้ใจที%
เกี%ยวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูอ่้านน้อยที%สุด   ส่วนใหญ่เป็นความเขา้ใจคาํและความคิดของผูเ้ขียน
เป็นเพียงการรับรู้ข่าวสารจากผูเ้ขียนเท่านั�น 

2.  ความเขา้ใจระดบัตีความ  (Interpretative comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจที%
ผูอ่้านตอ้งพยายามหาความสัมพนัธ์    เปรียบเทียบขอ้มูลจากเรื%องกบัประสบการณ์ของตนเขา้ใจ
ลาํดบัเหตุการณ์   ทราบความสัมพนัธ์ของเหตุและผลและตีความขอ้มูลทั%วไป 

3.  ความเขา้ใจระดบันาํไปประยกุตใ์ช ้ (Applied  comprehension)   ในระดบันี�นอกจาก
ผูอ่้านจะรับรู้และตีความข่าวสารจากผูเ้ขียนแล้ว   ผูอ่้านจะต้องประเมินผลความคิดของผูเ้ขียน
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ  หรือนาํขอ้มูลเหล่านั�นไปประยุกตใ์ช ้  เช่น   การสอนทาํของเล่นการ
ใชเ้ครื%องมืออุปกรณ์ต่างๆ    เป็นตน้ 

สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ (2532) ไดจ้ดัระดบัความเขา้ใจในการอ่านขอ้เขียนประเภท 
ร้อยแกว้ (Prose) และขอ้เขียนประเภทร้อยกรอง  (Poetry) รวมกนัไว ้เพื%อเป็นแนวทางให้ครูผูส้อน
สามารถนาํไปใช้เป็นจุดประสงค์ในการสอนอ่าน เพื%อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านใน
ระดบัต่างๆ ดงันี�  

1. รู้ตวัอกัษรที%ใชใ้นภาษานั�น และออกเสียงคาํไดถู้กตอ้ง 
2. บอกความหมาย และวธีิใชศ้พัทใ์หม่ที%ปรากฏในเรื%องได ้
3. บอกความหมายทั�งที%กล่าวไวใ้นเรื%อง และความหมายแฝงในเรื%องได ้
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4. บอกหนา้ที%ของประโยค หรือขอ้ความที%ใชใ้นการสื%อสารได ้
5. รู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปประโยคแบบต่างๆและความหมายได ้
6. เติมคาํในขอ้ความ หรือบทสนทนาไดเ้หมาะสม 
7. ตีความหมายของประโยค หรือขอ้ความได ้
8. บอกแนวความคิดของเรื%องได ้
9. อ่านแบบกวาดสายตาผา่นตวัอกัษรอยา่งคร่าวเพื%อจบัใจความสาํคญัได ้
10. อ่านเฉพาะส่วนเพื%อใหไ้ดข้อ้ที%ตอ้งการ 
11. นาํขอ้มูล และสิ%งที%อ่านมาแสดงในรูปอื%น เช่น แผนภูมิได ้
12. ตอบคาํถามเกี%ยวกบัเรื%องที%อ่านได ้
13. บอกลาํดบัเหตุการณ์เรื%องที%อ่านได ้
14. สรุปเรื%องในบทสนทนา หรือขอ้ความที%อ่านได ้
15. รายงานเกี%ยวกบัเรื%องที%อ่านได ้
16. ใหแ้สดงความคิดเห็นเกี%ยวกบัเรื%องที%อ่านได ้เช่น แนวการดาํรงชีวิต แนวคิด 
17. อ่านขอ้เขียนหรือคาํชี�แจงการใชเ้ครื%องมือแลว้ปฏิบติัตามได ้
18. บอกบทบาทที%สาํคญัของตวัละครในเรื%องได ้
19. ทาํนายปฏิกิริยาที%อาจเกิดขึ�นในสถานการณ์ต่างๆได ้
20. เลือกทศันคติที%เป็นที%ยอมรับของสังคมได ้
ทิพวลัย ์มาแสง  (2532) กล่าวถึง ระดบัของการอ่านไว ้ 5 ระดบัดงันี�  
1.  Mechanical ระดบันี� จะเป็นช่วงต่อเนื%องระหว่างการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

ผูเ้รียนอ่านออกเสียงจนคล่องและถูกตอ้งแลว้จึงฝึกอ่านในใจ 
2.  Understanding เป็นการอ่านเพื%อความเขา้ใจ ซึ% งเป็นจุดสําคญัของการสอนระดบั

มธัยมศึกษา 
3.  Enjoyment เป็นการอ่านเพื%อความสนุกสนาน ระดบันี� ผูส้อนจะฝึกผูเ้รียนได ้โดย

หาเนื�อเรื%องที%สนุกและต่างไปจากบทเรียน 
4.  Appreciation อ่านแลว้เกิดความซาบซึ� ง การอ่านแบบนี� จะเกิดขึ�นไดต่้อเนื%องเมื%อ

ผูเ้รียนจะเขา้ใจเนื�อเรื%องและเกิดความสนุกสนานก่อน 
5.  Criticism อ่านแลว้สามารถที%จะติชม วพิากษว์จิารณ์เรื%องที%อ่านได ้  
จากแนวคิดเกี%ยวกบัระดบัความเขา้ใจในการอ่านดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าการสอน

การอ่านนั�น ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถเขา้ใจเรื% องที%อ่านตั�งแต่ระดับคาํจนถึงระดับ
ประโยคและข้อความได้ นอกจากนั� นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับสูงขึ� นไป ควรจะมี
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ความสามารถทางการอ่านจนถึงขั�นวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี%ยวกบัเรื%องที%อ่านได ้
ครูผูส้อนควรสอนใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการเป็นแนวทางในการคิดหายุทธวิธีในการอ่าน 
เพื%อใหไ้ดข้อ้มูลที%ตอ้งการ เพราะทกัษะกระบวนการจะทาํใหก้ารอ่านเป็นไปอยา่งมีขั�นตอน 
 2.2.3 องคป์ระกอบของการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 

การอ่านเป็นกระบวนการอ่านที%สําคญัและซบัซ้อน โดยมีองค์ประกอบหลายอยา่งที%จะ
ช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเกี%ยวกบัองค์ประกอบเหล่านี� ย่อมนาํไปสู่
ความสําเร็จในการอ่าน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบนันี� ยงัไม่มีผูที้%จะสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบ
ดงักล่าวไดค้รอบคลุมหรือชดัเจน เพราะกระบวนการอ่านเป็นกระบวนการที%เกิดขึ�นในสมองของ
ผูอ่้าน ในขณะที%เขาอ่าน และเป็นพฤติกรรมในที%ที%ไม่สามารถศึกษาหรือมองเห็นไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยั
การสังเกตจากพฤติกรรมภายนอก โดยอาศยัหลกัฐานเหตุการณ์ต่างๆที%มีผูศึ้กษาวิจยัไวเ้ท่านั�นมีผู ้
เสนอขอ้มูลเกี%ยวกบัองคป์ระกอบที%จะช่วยการอ่านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพดงันี�  

บอนด์และทิงเกอร์ (Bond & Tinker,1997) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านวา่ตอ้ง
อาศยัองคป์ระกอบพื�นฐานไดแ้ก่ 

1.  การเขา้ใจความหมายของคาํ (Word Meaning) 
2.  การเขา้ใจความหมายของกลุ่มคาํ (Thought Units) ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัอ่านเป็นกลุ่มคาํ

เพื%อใหไ้ดค้วามหมายที%ต่อเนื%อง แทนที%จะอ่านทีละคาํ 
3.  การเข้าใจประโยค (Sentence Comprehension) นอกจากผูเ้รียนจะต้องรู้จกั

ความหมายคาํ และรู้จกัอ่านเป็นกลุ่มคาํแลว้ยงัจะตอ้งสามารถนาํเอาแต่ละคาํหรือแต่ละกลุ่มคาํมา
สัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัจนไดค้วามหมายเป็นประโยค 

4.  การเขา้ใจอนุเฉท (Paragraph Comprehension) ผูเ้รียนจะสามารถเขา้ใจอนุเฉทได้
ต่อเนื%องมองเห็นความสัมพนัธ์ของอนุเฉทและจดัลาํดบัความคิดของเรื%องที%อ่านได ้จึงจะสามารถ
เขา้ใจในเนื�อเรื%องทั�งหมด 

เอลลิสและทอมลินสัน (Ellis & Tomlinson,1980) กล่าววา่ผูที้%อ่านไดดี้เพราะมีความรู้
ความสามารถดงัต่อไปนี�  

1. ความสามารถทางทกัษะกลไก (Mechanical Skill) คือทกัษะในการใชส้ายตากวาด
ไปตามอกัษร ผูที้%มีทกัษะดงันี� ดีจะสามารถอ่านไดร้วดเร็ว 

2. ความเขา้ใจในความหมายของคาํ (Meaning of Lexical ltems) โดยผูอ่้านตอ้งรู้ทั�ง
ความหมายโดยตรง (Denotative) และความหมายโดยออ้ม (Connotative) ของคาํในบทอ่านนั�นๆ
และจะตอ้งสามารถเดาความหมายของคาํจากบริบทดว้ย 
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3. ความเขา้ใจความหมายทางไวยากรณ์ (Grammatical Meaning) ผูที้%อ่านจะตอ้งมี
ความรู้เกี%ยวกบัโครงสร้างของประโยคแบบต่างๆรวมทั�งตวัชี� แนะที%ใชเ้ชื%อมประโยค หรือใชอ้า้งอิง
สิ%งที%กล่าวถึงไปแลว้ 

4.  ทกัษะในการให้เหตุผล (Reasoning Skill) ทกัษะนี� เป็นทกัษะการคิดของผูอ่้านที%จะ
ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจในการเชื%อมโยง ความสัมพนัธ์ หรือลาํดบัของเรื%องราวต่างๆในบทอ่าน 

5.  ทกัษะในการเลือกสรร (Selection Skill) ทกัษะนี� จะช่วยให้ผูอ่้านรับรู้และเขา้ใจ
โครงสร้างของบทอ่าน เช่น รู้วา่ส่วนใดคือ บทนาํ เนื�อเรื%อง และบทสรุปตลอดจนสามารถแยกความ
แตกต่างระหวา่งใจความสาํคญักบัใจความรองได ้

โคดี�  (Coady, 1984) กล่าวถึงการอ่านว่าเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ          
3 ประการ คือ 

1.  ความสามารถเชิงสังกปั (Conceptual Abilities) หมายถึง ความสามารถในการที%จะ
เขา้ใจแนวความคิดหรือสังกปัในเรื%องที%อ่านนั�น 

2.  ความรู้เดิม (Background Knowledge) หมายถึง พื�นความรู้ของผูอ่้านที%มีอยูเ่กี%ยวกบั
เรื%องที%อ่าน 

3.  ยทุธวธีิเกี%ยวกบักระบวนการ (Process Strategies) เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของการอ่าน
และเป็นทางที%จะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการอ่าน 

วิลเลียม (William,1993) ได้เสนอแนะเกี%ยวกบัความสําเร็จในการอ่านประกอบด้วย
ปัจจยัต่อไปนี�  

1.  ความรู้เกี%ยวกบัระบบการเขียน (Knowledge of the Writing) ในลกัษณะทั�งที%เป็น
ตวัเขียน และตวัพิมพ ์รวมไปถึงการสะกดคาํ การผสมคาํ และการอ่านออกเสียง 

2.  ความรู้เกี%ยวกบัตวัภาษา (Knowledge of the Language) ไดแ้ก่ ความรู้เรื%องรูปแบบ
ของคาํ การเรียบเรียงคาํ โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษา 

3.  ความสามารถในการตีความ (Ability to Interpret) หมายถึง ความสามารถที%จะเขา้ใจ
จุดมุ่งหมายของบทอ่าน รู้วิธีการเรียบเรียงเนื�อหา เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคและสามารถ
ติดตามความคิดของผูเ้ขียนไดอี้กดว้ย 

4.  ความรู้รอบตวัของผูอ่้าน (Knowledge of the World)  หมายถึง ความรู้รอบตวั 
ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆของการอ่านที%สัมพนัธ์กบับทอ่านยิ%งมีมากเท่าไหร่ยิ%งมีความประสบ
ความสาํเร็จในการอ่าน ยิ%งผูอ่้านมีประสบการณ์หรือความรู้แตกต่างไปจากผูเ้ขียนมากเท่าใดก็ยอ่มที%
จะสร้างความลาํบากในการอ่านเพื%อความเขา้ใจมากขึ�นเท่านั�น 
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5.  เหตุผลในการอ่านและวิธีการอ่าน (Reason for Reading and Reading Styles) เหตุผล
ในการอ่านของแต่ละคนก็ยอ่มแตกต่างกนัไปและเหตุผลหรือความตอ้งการในการอ่านนี� เองมีผลต่อ
การเลือกวิธีในการอ่านดงันั�นผูอ่้านจึงตอ้งทราบว่า ตนเองจะอ่านอย่างไร อ่านทาํไม และจะอ่าน
อยา่งไร 

อุษณา บาํรุงแควน้ (2553) ไดส้รุปใจความเกี%ยวกบัองคป์ระกอบของการอ่านไวด้งันี�  
1. องคป์ระกอบที%เกิดจากตวัผูอ่้านเองอนัไดแ้ก่ความรู้เกี%ยวกบัสิ%งที%อ่านความสามารถ

ทางภาษาความสามารถในการใช้ความคิดเพื%อทาํความเขา้ใจในสิ%งที%อ่านประสบการณ์เดิมที%ตวั
ผูอ่้านมีต่อบทความนั�นๆซึ%งจะทาํใหเ้ขา้ใจเรื%องไดง่้ายขึ�นและเร็วขึ�นดว้ยรวมถึงความสนใจหรือชอบ
ในสิ%งที%อ่านอนัจะทาํใหผู้อ่้านมีความสุขต่อสิ%งที%อ่าน 

2. องค์ประกอบที%เกิดจากบทความหรือเนื�อหาที%อ่านเช่นความสมบูรณ์ของบทความ
หรือเนื�อหาลกัษณะโครงสร้างของขอ้ความซึ%งแตกต่างกนัไปตามแต่ละภาษาของเนื�อหานั�นๆ 

จากองคป์ระกอบของการอ่าน สรุปไดว้่าความสําเร็จหรือประสิทธิภาพในการอ่านนั�น
ประกอบดว้ยปัจจยั 2 ประการประการแรกคือ ความสามารถทางภาษา ทั�งในแง่ของเสียง ศพัท ์
โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆภายในบทอ่านรวมทั�งความสามารถนาํเอาความรู้ ประสบการณ์เดิมที%มีอยู่
มาสัมพนัธ์กบัเรื%องที%อ่านเพื%อให้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายขึ�นประการที%สองคือ ความสามารถในการ
ตีความจุดมุ่งหมายของบทอ่าน การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสรุปความและให้ความคิดเห็น
เกี%ยวกบัเรื%องที%อ่านได ้

 2.2.4 กิจกรรมการสอนการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ 
การสอนอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการจดักิจกรรมให้แก่

ผูเ้รียน  จะช่วยพฒันาคุณภาพการอ่านของผูเ้รียนให้สูงขึ�นตามลาํดบั ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บัความถี%ในการ
ฝึกฝน ซึ% งผูเ้รียนควรจะไดรั้บการฝึกฝนอยา่งสมํ%าเสมอและต่อเนื%อง  

วิสาข์ จัติวตัร์ (2543) ได้กล่าวว่า กิจกรรมการสอนอ่านมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน
สามารถอ่านเนื�อหาไดด้ว้ยความเขา้ใจ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการสอนอ่านนี� คือ ช่วยให้นกัเรียน
ไดพ้ฒันาจากการที%ตอ้งไดรั้บการสอนจากไปสู่ภาวะที%สามารถอ่านไดเ้องอยา่งอิสระ  

จุดประสงคข์องการสอนทั�ง 3 ระยะ มีดงันี�  
1. กิจกรรมนาํเขา้สู่การอ่าน (Pre–Reading) การที%ผูเ้รียนจะอ่านสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ ควร

ตอ้งมีขอ้มูลบางส่วนเกี%ยวกบัสารที%จะไดอ่้าน โดยครูผูส้อนอาจใชกิ้จกรรมนาํให้ผูเ้รียนไดมี้ขอ้มูล
บางส่วนเพื%อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท ก่อนเริ% มต้นอ่านสารที%กําหนดให้ โดยทั%วไป มี               
2 ขั�นตอน คือ 
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 1.1 ขั�น Personalization เป็นขั�นสนทนา โตต้อบ ระหวา่งครู กบัผูเ้รียน หรือ ระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน เพื%อทบทวนความรู้เดิมและเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน 

 1.2 ขั�น Predicting เป็นขั�นที%ให้ผูเ้รียนคาดเดาเกี%ยวกบัเรื% องที%จะอ่าน โดยอาจใช้
รูปภาพ แผนภูมิ หัวเรื%อง ฯลฯ ที%เกี%ยวขอ้งกบัเรื%องที%จะไดอ่้าน แลว้นาํสนทนา หรือ อภิปราย หรือ 
หาคาํตอบเกี%ยวกบัภาพนั�น ๆ หรือ อาจฝึกกิจกรรมที%เกี%ยวกบัคาํศพัท์ เช่น ขีดเส้นใต ้หรือวงกลม
ลอ้มรอบคาํศพัท์ในสารที%อ่าน หรือ อ่านคาํถามเกี%ยวกบัเรื% องที%จะได้อ่าน เพื%อให้ผูเ้รียนได้ทราบ
แนวทางวา่จะไดอ่้านสารเกี%ยวกบัเรื%องใด เป็นการเตรียมตวัล่วงหนา้เกี%ยวกบัขอ้มูลประกอบการอ่าน 
และคน้หาคาํตอบที%จะได้จากการอ่านสารนั�นๆ หรือ ทบทวนคาํศพัท์จากความรู้เดิมที%มีอยู่ ซึ% งจะ
ปรากฎในสารที%จะไดอ่้าน โดยอาจใชว้ธีิบอกความหมาย หรือทาํแบบฝึกหดัเติมคาํ ฯลฯ 

2.  กิจกรรมระหว่างการอ่าน หรือ กิจกรรมขณะที%สอนอ่าน (During–Reading) เป็น
กิจกรรมที%ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในขณะที%อ่านสารนั�น กิจกรรมนี� มิใช่การทดสอบการอ่าน แต่เป็น
การ  “ฝึกทกัษะการอ่านเพื%อความเขา้ใจ” กิจกรรมระหวา่งการอ่านนี�  ควรหลีกเลี%ยงการจดักิจกรรมที%
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัทกัษะอื%นๆ เช่น การฟัง หรือ การเขียน อาจจดักิจกรรมให้พูดโตต้อบได้
บ้างเล็กน้อย เนื%องจากจะเป็นการเบี%ยงเบนทักษะที%ต้องการฝึกไปสู่ทักษะอื%นโดยมิได้เจตนา 
กิจกรรมที%จดัใหใ้นขณะฝึกอ่าน ควรเป็นประเภทต่อไปนี�  

 2.1 Matching คือ อ่านแลว้จบัคู่คาํศพัท์ กบั คาํจาํกดัความ หรือ จบัคู่ประโยค เนื�อ
เรื%องกบัภาพ แผนภูมิ 

 2.2 Ordering คือ อ่านแลว้เรียงภาพ แผนภูมิ ตามเนื�อเรื%องที%อ่าน หรือ เรียงประโยค 
(Sentences) ตามลาํดบัเรื%อง หรือเรียงเนื�อหาแต่ละตอน ( Paragraph) ตามลาํดบัของเนื�อเรื%อง 

 2.3 Completing คือ อ่านแลว้เติมคาํ สํานวน ประโยค ขอ้ความ ลงในภาพ แผนภูมิ 
ตาราง ฯลฯ ตามเรื%องที%อ่าน 

 2.4 Correcting คือ อ่านแลว้แกไ้ขคาํ สํานวน ประโยค ขอ้ความ ให้ถูกตอ้งตามเนื�อ
เรื%องที%ไดอ่้าน 

 2.5 Deciding คือ อ่านแลว้เลือกคาํตอบที%ถูกตอ้ง ( Multiple Choice) หรือ เลือก
ประโยคถูกผดิ ( True/False) หรือ เลือกวา่มีประโยคนั�นๆ ในเนื�อเรื%องหรือไม่ หรือ เลือกวา่ประโยค
นั�นเป็นขอ้เทจ็จริง ( Fact) หรือ เป็นความคิดเห็น ( Opinion) 

 2.6 Supplying / Identifying คือ อ่านแลว้หาประโยคหวัขอ้เรื%อง ( Topic Sentence) 
หรือ สรุปใจความสําคญั( Conclusion) หรือ จบัใจความสําคญั ( Main Idea) หรือตั�งชื%อเรื%อง (Title) 
หรือ ยอ่เรื%อง (Summary) หรือ หาขอ้มูลรายละเอียดจากเรื%อง ( Specific Information) 
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3. กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-Reading) เป็นกิจกรรมที%มุ่งให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษา
ในลกัษณะทกัษะสัมพนัธ์เพิ%มขึ�นจากการอ่าน ทั�งการฟัง การพูดและการเขียน ภายหลงัที%ได้ฝึก
ปฏิบติักิจกรรมระหวา่งการอ่านแลว้ โดยอาจฝึกการแข่งขนัเกี%ยวกบัคาํศพัท ์สํานวน ไวยากรณ์ จาก
เรื% องที%ได้อ่าน เป็นการตรวจสอบทบทวนความรู้ ความถูกต้องของคาํศพัท์ สํานวน โครงสร้าง
ไวยากรณ์ หรือฝึกทกัษะการฟังการพูดโดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัตั�งคาํถามเกี%ยวกบัเนื�อเรื%องแลว้ช่วยกนั
หาคาํตอบ สาํหรับผูเ้รียนระดบัสูง อาจใหพ้ดูอภิปรายเกี%ยวกบัอารมณ์หรือเจตคติของผูเ้ขียนเรื%องนั�น 
หรือฝึกทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี%ยวกบัเรื%องที%ไดอ่้าน เป็นตน้ 

2.2.5 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการอ่าน 
อจัฉรา วงศโ์สธร (2538)  ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์การประเมินทกัษะการอ่านพิจารณาไดเ้ป็น 

2 ลกัษณะ ได้แก่ เกณฑ์ที%กาํหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที%กาํหนด
ความสามารถรวม ดงัมีรายละเอียด ดงันี�  

1. ความสามารถทางการอ่านที%เป็นเกณฑแ์บบยอ่ย ไดแ้ก่ 
 1.1 ความรู้ด้านคาํศพัท์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจคาํศพัท์และสํานวน

ความรู้ดา้นไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใชค้วามรู้ดา้นไวยากรณ์ในการทาํความเขา้ใจ
เกี%ยวกบัคาํสรรพนาม ความเชื%อมโยงของเนื�อความ เช่น การใช้คาํสันธาน คาํบุพบท การกาํหนด
หนา้ที%ของภาษาวา่เป็นการขอร้อง เชื�อเชิญ หรือขออนุญาต เป็นตน้ 

2. ความสามารถทางการอ่านที%เป็นเกณฑแ์บบรวม ไดแ้ก่ 
 2.1 ความสามารถในการเขียนเรียบเรียงความ หมายถึง ความสามารถในการทาํความ

เขา้ใจบทอ่าน และสามารถตอบคาํถามโดยการเรียบเรียงถอ้ยคาํใหม่ให้ไดใ้จความเดิม หรือสามารถ
ตอบคาํถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงลาํดบัขอ้ความได ้โดยใชค้วามรู้ในดา้นคาํศพัทแ์ละความรู้
ดา้นไวยากรณ์ 

 2.2 ความสามารถในการอ่านขอ้มูลที%เป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถในการ
โยงรายละเอียดที%เกี%ยวข้องเข้ากับใจความสําคญัของเรื% องได้ว่าเป็นรายละเอียดสนับสนุนหรือ
รายละเอียดที%ใหข้อ้มูลขดัแยง้กนั และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดต่างๆ 

 2.3 ความสามารถในการอ่านจบัใจความสําคญั หมายถึง ความสามารถในการระบุ
แก่นเรื%อง หวัเรื%อง และใจความสาํคญัของเรื%องที%อ่านได ้

 2.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินความสัมพนัธ์ของเนื�อความ และ
สุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์ ประเมิน 
และสรุปบทอ่านได้ว่า เป็นสารประเภทใด ใช้ลีลาภาษาแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ เขา้ใจ
เจตนา ทศันคติของผูเ้ขียนที%แฝงอยู ่วิพากษว์ิจารณ์ถึงเหตุผลที%เกิดขึ�นได ้ตลอดจนสามารถประเมิน
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บทอ่านไดว้่ามีความชดัเจน เขา้สู่ประเด็นอยา่งไม่ออ้มคอ้ม และใชภ้าษาไดก้ระชบัหรือไม่ ในการ
ประเมินความสามารถในการอ่านนี�  สามารถใชเ้กณฑ์ความสามารถแบบแยกยอ่ยหรือแบบรวมก็ได ้
หรืออาจใชเ้กณฑท์ั�งสองแบบประยกุตร์วมกนั โดยใหน้ํ�าหนกัเกณฑแ์บบรวมมากกวา่ยอ่ย 
 
2.3 ผลสัมฤทธิ3ทางการเรียน 

2.3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
กู๊ด (Good, 1973) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไวว้า่ ผลสัมฤทธิ�  หมายถึง

การทาํให้สําเร็จ (Accomplishment) หรือประสิทธิภาพของการปฏิบติัในลกัษณะที%กาํหนดให้ หรือ
ดา้นความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หมายถึง การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Attained) ที%
กาํหนดให ้หรือคะแนนที%ไดจ้ากการปฏิบติังานที%ไดรั้บมอบหมายหรือทั�งสองอยา่ง 

วรรณี อึ�งสิทธิพูลพร (2544) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะและความรู้
ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม ซึ% งประกอบด้วย
ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก ค่านิยมต่างๆ ความสัมฤทธิ� ผลนี�  อาจจะทดสอบ
ดว้ยแบบทดสอบวดัผลการเรียนที%ใชก้นัอยูโ่ดยทั%วไป เช่น การสอบซ่อม การสอบกลางปี การสอบ
ประจาํเดือนหรือประจาํปี เป็นตน้ 

สมบูรณ์ตนัยะ (2545)  เป็นแบบทดสอบที%ใชส้ําหรับวดัพฤติกรรมทางสมองของผูเ้รียน
วา่มีความรู้ความสามารถในเรื%องที%เรียนรู้มาแลว้หรือไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาแลว้มากนอ้ยเพียงใด 

นิพนธ์วรรณเวช (2550) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน คือ ผลสําเร็จที%เกิดขึ�นจากการเรียน    
อนัเนื%องมาจากการเรียนรู้ และเมื%อผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ขึ�นแลว้ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ� ทางการ
เรียน หรือกล่าวอีกนยัหนึ%งก็คือ ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้แลว้นั%นเอง  

ประทีป  สุภพิมล (2554) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติั
ที%แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเนื�อหาหรือข้อมูลความรู้ที%กําหนดไว ้และบ่งบอกถึง
สมรรถภาพทางสติปัญญาที%สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

จากความหมายที%กล่าวมาแลว้ สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนไดว้่า  คือ  
ความรู้  ความเข้าใจ  ทกัษะ  และทศันคติอนัเกิดจากการเรียนรู้  ซึ% งอาจวดัได้จากการทดสอบ
ระหวา่งหรือหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน ดว้ยการทดสอบ
จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน 
แบบทดสอบวดัจุดประสงค ์เป็นตน้  
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 2.3.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
ภทัรา  นิคมานนท ์และวรรณี  รูปขาํดี (2540) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบดา้น

พุทธิพิสัยวา่โดยทั%วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอตันยั หมายถึง แบบทดสอบที%ถาม
ให้ตอบยาวๆแสดงความคิดเห็นได้อย่างกวา้งขวาง ประเภทที% 2 คือแบบทดสอบแบบปรนัย 
หมายถึง แบบทดสอบประเภทถูก – ผดิ จบัคู่ เติมคาํและเลือกตอบ โดยใชเ้กณฑที์%ใชจ้าํแนกประเภท
ของแบบทดสอบไดแ้ก่ 

1. จาํแนกตามกระบวนการในการสร้าง จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
 1.1 แบบทดสอบที%ครูสร้างขึ�นมาเอง เป็นแบบทดสอบที%สร้างขึ�นเฉพาะคราวเพื%อใช้

ทดสอบผลสัมฤทธิ� และความสามารถทางวชิาการของเด็ก 
 1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบที%สร้างขึ�นดว้ยกระบวนการหรือวิธีการ

ที%ซบัซอ้นมากกวา่แบบทดสอบที%ครูสร้างขึ�น เมื%อสร้างขึ�นแลว้มีการนาํไปทดลองสอบและนาํผลมา
วเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติ เพื%อปรับปรุงใหมี้คุณภาพดี มีความเป็นมาตรฐาน 

2. จาํแนกตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
 2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  หมายถึง แบบทดสอบที%ใช้วดัปริมาณความรู้ความ

ความสามารถ ทกัษะเกี%ยวกบัดา้นวชิาการที%ไดเ้รียนรู้วา่มีมากนอ้ยเพียงใด 
 2.2 แบบทดสอบความถนัด เป็นแบบทดสอบที%ใช้วดัความสามารถที%เกิดจากการ

สะสมประสบการณ์ที%ไดเ้รียนรู้มาในอดีต 
3. จาํแนกตามรูปแบบคาํถามและวธีิการตอบ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
 3.1 แบบทดสอบอตันยั มีจุดมุ่งหมายที%จะให้ผูส้อบไดต้อบยาวๆแสดงความคิดเห็น

อยา่งเตม็ที% 
 3.2 แบบทดสอบปรนยั เป็นแบบทดสอบที%ถามให้ผูส้อบตอบสั�นๆในขอบเขตจาํกดั

คาํถามแต่ละขอ้วดัความสามารถเพียงเรื%องใดเรื%องหนึ%งเพียงเรื%องเดียว ผูส้อบไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันยั 

4. จาํแนกตามลกัษณะการตอบ จาํแนกได ้3 ประเภทคือ 
 4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบติั เช่นขอ้สอบวชิาพลศึกษา ใหแ้สดงท่าทางประกอบเพลง

วิชาประดิษฐ์ ให้ประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวสัดุ การให้คะแนนจากการทดสอบประเภทนี� ครูตอ้ง
พิจารณาทั�งดา้นคุณภาพผลงาน ความถูกตอ้งของวธีิการปฏิบติัรวมทั�งความคล่องแคล่วและปริมาณ
ของผลงานดว้ย 

 4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบที%ใชเ้ขียนตอบทุกชนิด 
 4.3 แบบทดสอบดว้ยวาจา เป็นแบบทดสอบที%ผูส้อบใชก้ารโตต้อบดว้ยวาจา 
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5. จาํแนกตามเวลาที%กาํหนดใหต้อบ จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
 5.1 แบบทดสอบวดัความเร็ว เป็นแบบทดสอบที%มุ่งวดัทกัษะความคล่องแคล่วใน

การคิดความแม่นยาํในความรู้เป็นสาํคญั มกัมีลกัษณะค่อนขา้งง่าย แต่ใหเ้วลาในการทาํขอ้สอบนอ้ย 
ผูส้อบตอ้งแข่งขนักนัสอบ ใครที%ทาํเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากที%สุดถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่ 

 5.2 แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบลกัษณะนี� มีลกัษณะค่อนขา้ง
ยากและใหเ้วลาทาํมาก 

6. จาํแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
 6.1 แบบทดสอบยอ่ย เป็นแบบทดสอบที%มีจาํนวนขอ้คาํถามไม่มากนกั มกัใชส้ําหรับ

ประเมินผลเมื%อเสร็จสิ� นการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยย่อย โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื%อ
ปรับปรุงการเรียนเป็นสาํคญั 

 6.2 แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบที%ถามความรู้ความเข้าใจรวมหลายๆเรื%อง
หลายๆเนื�อหาหลายๆจุดประสงค์ มีจาํนวนมากขอ้ มกัใช้ตอนสอบปลายภาคเรียนหรือปลายปี
การศึกษา จุดมุ่งหมายสาํคญัคือใชเ้ปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่งผูส้อบดว้ยกนั 

7. จาํแนกตามเกณฑก์ารนาํผลจากการสอบไปวดัประเมิน จาํแนกได ้2 ประเภท คือ 
 7.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพื%อวดัระดบัความรู้พื�นฐานและความรู้ที%

จาํเป็นในการบ่งบอกถึงความรอบรู้ของผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์
 7.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นแบบทดสอบที%มุ่งนาํผลการสอบไปเปรียบเทียบกับ

บุคคลอื%นในกลุ่มที%ใชข้อ้สอบเดียวกนั ถา้ใครมีความสามารถเหนือใครเพียงใดเหมาะสําหรับใชเ้พื%อ
การสอบที%มีการแข่งขนัมากกวา่เพื%อการเรียนการสอน 

8. จาํแนกตามสิ%งเร้า จาํแนกได ้2 ประเภทคือ 
 8.1 แบบทดสอบทางภาษา ไดแ้ก่ การใชค้าํพูดหรือตวัหนงัสือไปเร้าผูส้อบโดยการ

พดูหรือเขียนออกมา 
 8.2 แบบทดสอบที%ไม่ใชภ้าษา ไดแ้ก่ การใชรู้ป กิริยาท่าทางหรืออุปกรณ์ต่างๆไปเร้า

ใหผู้ส้อบตอบสนอง 
ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ  (2543)  ไดแ้บ่งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคาํถามที%ครูเป็นผูส้ร้างขึ�น ซึ% งเป็นขอ้คาํถาม

เกี%ยวกบัความรู้ที%นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องตรงไหนจะได้สอน
ซ่อมเสริมหรือเป็นการวกัความพร้อมที%จะไดเ้รียนในบทเรียนใหม่ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการของครู 
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี� สร้างขึ�นจากผูเ้ชี%ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชาหรือจากครูผูส้อนวิชานั�น แต่ผ่านการทดลองหลายครั� ง จนกระทั%งมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑป์กติของแบบทดสอบนั�น สามารถใชเ้ป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพื%อประเมินค่าการเรียนการใน
เรื%องใดๆก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานที%มีคู่มือดาํเนินการสอบบอกวิธีสอบและยงัมีมาตรฐานในดา้น
การแปลคะแนนด้วยทั�งแบบทดสอบที%ครูสร้างขึ�นและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสร้างข้อ
คาํถามเหมือนกนัเป็นคาํถามที%วดัเนื�อหาและพฤติกรรมที%สอนไปแลว้จะเป็นพฤติกรรมที%สามารถตั�ง
คาํถามวดัได ้ซึ% งควรวดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมต่างๆดงันี�  

1. ความรู้ ความจาํ 
2. ความเขา้ใจ 
3. การนาํไปใช ้
4. การวเิคราะห์ 
5. การสังเคราะห์ 
6. การประเมินค่า 
สมนึก  ภทัทิยธนี  (2546)  แบบทดสอบที%วดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ที%นกัเรียน

ไดรั้บการเรียนผ่านมาแลว้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที%ครูสร้างกบัแบบทดสอบ
มาตรฐานซึ% งทั� งแบบทดสอบที%ครูสร้างขึ� นและแบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการในการสร้างข้อ
คาํถามเหมือนกนั เป็นคาํถามที%วดัเนื�อหาและพฤติกรรมที%สอนไปแลว้ จะเป็นพฤติกรรมที%สามารถ
ตั�งคาถามได ้ซึ% งควรจดัใหค้รอบคลุมพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

1. วดัดา้นความรู้ความจาํ 
2. วดัดา้นความเขา้ใจ 
3. วดัดา้นการนาํไปใช ้
4. วดัดา้นการวเิคราะห์ 
5. วดัดา้นการสังเคราะห์ 
6. วดัดา้นการประเมินค่า 
พิชิต  ฤทธิ� จรูญ  (2547)  ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�   แบ่งออกเป็น             

2 ประเภทคือ 
1.  แบบทดสอบที%ครูสร้างขึ�นเอง หมายถึง แบบทดสอบที%มุ่งวดัผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน

เฉพาะกลุ่มที%ครูสอน เป็นแบบทดสอบที%ครูสร้างขึ� นใช้กันทั%วไปในสถานศึกษามีลักษณะเป็น
แบบทดสอบขอ้เขียนซึ%งแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ 
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 1.1  แบบทดสอบอตันัย เป็นแบบทดสอบที%กาํหนดคาํถามหรือปัญหาให้แล้วให ้
ผูต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ที% 

 1.2  แบบทดสอบปรนยั หรือแบบใหต้อบสั�น ๆ เป็นแบบทดสอบที%กาํหนดให้ผูส้อบ
เขียนตอบสั�น ๆ หรือมีคาํตอบใหเ้ลือกแบบจากดัคาตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้
อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี� แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
แบบทดสอบถูก-ผดิ แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2.  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที%มุ่งวดัผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียนทั%วๆ ไป 
ซึ% งสร้างโดยผูเ้ชี%ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือ มี
มาตรฐานในการดาํเนินการสอน วธีิการใหค้ะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

สรุปได้ว่าประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท คือ แบบทดสอบที%ครูสร้างขึ�นมาเอง  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�   
แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบปรนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบด้วยวาจา แบบทดสอบวดัความเร็ว แบบทดสอบย่อย  
แบบทดสอบรวม  แบบทดสอบอิงเกณฑ์  แบบทดสอบอิงกลุ่ม  การจะเลือกใช้แบบทดสอบ
ประเภทใดนั�นขึ�นอยูก่บัครูผูส้อน ทั�งนี�ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเนื�อหาของรายวิชานั�นๆ ที%
เหมาะสม 

2.3.3 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ  สามารถปรับปรุงได้โดยฝึกเขียนขอ้สอบได้รับ

ความวิจารณ์และข้อเสนอแนะ  ผูส้อนต้องเข้าใจทั� งจุดประสงค์และเนื�อหาที%จะวดั ต้องรู้ถึง
กระบวนการคิดในการปฏิบติังานของผูเ้รียน รู้ระดบัความสามารถในการอ่านและการใชศ้พัทข์อง
ผูส้อบ รู้จกัลกัษณะเด่นและขอ้พกพร่องของขอ้สอบแต่ละชนิดเพื%อจะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสม 

พิชิต  ฤทธิ� จรูญ  (2547)  ใหแ้นวการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ดงันี�  
1. วเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 
2. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3. กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวธีิสร้าง 
4. เขียนขอ้สอบ 
5. ตรวจทานขอ้สอบ 
6. จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 
7. ทดลองสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบ 
8. จดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง 
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สุมาลี  จนัทร์ชลอ  (2547)  เสนอวธีิการสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ� ดงันี�  
1. ขอ้สอบควรใชป้ระเมินจุดประสงคที์%สาํคญัของการสอนที%สามารถสอบวดัไดโ้ดยใช้

แบบทดสอบที%เป็นขอ้เขียน 
2. ข้อสอบควรสะท้อนให้เห็นทั� งจุดประสงค์ที% เป็นเนื�อหาและจุดประสงค์ที% เป็น

กระบวน การสาํคญัที%เนน้ในหลกัสูตร 
3. ข้อสอบควรจะสะท้อนให้เห็นทั� งจุดประสงค์ในการวดั เช่น วดัประเมินความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลหรือวดัเพื%อแยกผูที้%ไดเ้รียนรู้ 
4. ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกบัระดับความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวที%

พอเหมาะ 
สรุปไดว้่า หลกัเกณฑ์เบื�องตน้ในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน คือ 

ขอ้สอบควรสะทอ้นให้เห็นทั�งจุดประสงค์ที%เป็นเนื�อหาและจุดประสงค์ที%เป็นกระบวนการสําคญัที%
เนน้ในหลกัสูตร ซึ% งตอ้งมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูอ่้านและมีความยาวที%พอเหมาะ 
หลงัจากนั�นทาํการเขียนขอ้สอบพร้อมทั�งตรวจทานขอ้สอบ แล้วนาํไปจดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบั
ทดลอง ทาํการทดลองสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบ สุดทา้ยจดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง 

2.3.4 ประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 
พรพิศ  เถื%อนมณเฑียร  (2549)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนไว ้ใชส้าํหรับ 
1. วดัผลสัมฤทธิ� ในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2. ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมยิ%งขึ�น 
3. ใหแ้ยกประเภทนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆตามความสามารถ 
4. การวนิิจฉยัสมรรถภาพเพื%อใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือไดต้รงจุด 
5. เปรียบเทียบความงอกงาม 
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรียน 
7. พยากรณ์ความสาํเร็จในการศึกษา 
8. การแนะแนว 
9. การประเมินผลการศึกษา 
10. การศึกษาคน้ควา้วจิยั 
พวงรัตน์  ทวรัีตน์  (2543)  ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน มีดงันี�  
1.ใชส้าํรวจทั%วไปเกี%ยวกบัตาํแหน่งการเรียนในโรงเรียนเมื%อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ปกติ

ใหเ้ขา้ใจนกัเรียนไดดี้ขึ�น 
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2.ใชแ้นะแนวและประเมินค่าเกี%ยวกบัการสอบไดส้อบตกของแต่ละบุคคลจุดอ่อน และ
จุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนฉลาด และนักเรียนที%ต้องการความ 
ช่วยเหลือ การปรับปรุงการสอน 

3.ใชจ้ดักลุ่มนกัเรียนเพื%อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 
4.ช่วยในการวจิยัทางการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในวชิาที%สอบแตกต่างกนัโดยใช้

แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเครื%องมือวดั 
สรุปได้ว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน คือ ใช้

สําหรับวดัผลสัมฤทธิ� ในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแลว้ทาํการเปรียบเทียบตรวจสอบ
พฒันาการของผูเ้รียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางที%ดีก็ดาํเนินต่อ แต่ถา้หากไม่
บรรลุจุดประสงค์ก็นําไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือทําการวิจัยแล้วทําการประเมินผล
การศึกษาอีกครั� ง 

 
2.4 แนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนรู้ร่วมกนั  (Collaborative Learning : CL) 

จากแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1987) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกนัหมายถึง การ
เรียนรู้ในสถานการณ์ที%ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนั เพื%อบรรลุถึงความสําเร็จในงานหรือเป้าหมายที%ร่วมกนั
 จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson&Johnson, 1994) กล่าววา่ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นการ
ทาํงานร่วมกนัเพื%อให้บรรลุเป้าหมายการทาํกิจกรรมร่วมกนั ซึ% งในระหว่างการทาํกิจกรรมร่วมกนั
นั�น แต่ละคนจะแสวงหาผลลพัธ์ที%เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสมาชิกคนอื%นๆ ในกลุ่ม การเรียนรู้
ร่วมกนัจึงเป็นการเรียนรู้อีกหนึ%งวธีิที%ถูกนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง  

ลูคสั (Lucas, 1998) ให้ความหมายความร่วมมือในการทาํงานขององค์กรว่า เป็นการ
ทาํงานร่วมกนัระหว่างบุคคลที%เกิดขึ�นเนื%องจากความตอ้งการของบุคคล หรือความตอ้งการของ
องคก์รในการร่วมกนัรับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกนัของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการทาํงาน มี
กลุ่มร่วมมือสมาชิกมีการวเิคราะห์วจิารณ์ตนเอง และรู้สึกวา่ตนไดรั้บความไวว้างใจจากผูอื้%น  

ไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนแบบร่วมแรงรวม
พลงั  (Collaborative Learning) ว่าการเรียนรู้นี� เป็นวิธีการเรียนการสอนแบบทาํงานรับผิดชอบ
ร่วมกนัเนน้การมีความสนใจร่วมกนัของสมาชิกมากกวา่ระดบัความสามารถ บทบาทของสมาชิก
ทุกคนมีความชดัเจนและทาํงานไปพร้อม ๆ กนั  ศึกษาคน้ควา้ ปฏิบติังานและช่วยเหลือซึ% งกนัและ
กนั การเรียนแบบนี� เน้นการยอมรับในบทบาทหน้าที%ของกนัและกนั   รวมทั�งสามารถแลกเปลี%ยน
ความรู้ความคิดเห็นซึ%งกนัและกนัไดต้ลอดเวลา 
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ราชบัณฑิตสถาน (2551)  เ รียกว่า  การร่วมกันเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ร่วมกัน 
หมายถึง  การเรียนรู้ที%เกิดขึ�นจากที%บุคคลรวมตวักนัทาํงานอยา่งมีเกียรติและศกัดิ� ศรีเสมอกนั  โดย
เนน้การรวมพลงัและกระบวนการทาํงานที%ดี 

สรุปได้ว่า  การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative learning) เป็นรูปแบบของวิธีการทาง
สังคม ที%มีการพูดคุย เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มคนเพื%อสร้างความรู้ขึ�นมาดว้ยตนเอง จากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนั  และสนบัสนุนการเรียนรู้ที%เกิดจากความร่วมมือกนัเรียนรู้และการช่วยเหลือกนั อาจ
ร่วมมือกนัอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื%อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน การทาํงาน
ร่วมกนัดงักล่าวนี� จะประกอบด้วย การวางแผนกาํหนดเป้าหมาย ทาํแผนปฏิบติัการ ดาํเนินการ
ตามที%กําหนด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบที%จะแสวงหาวิธีการเพื%อ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของตน ร่วมกนัแกปั้ญหาที%เกิดขึ�น สร้างพลงั และการช่วยเหลือกนั 

2.4.1 พื�นฐานทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ร่วมกนั 
บาร์คเลยค์รอส และ เมเจอร์ (Barkley, Cross & Major, 2004)  ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้

ร่วมกนัมีความเกี%ยวขอังกบัทฤษฎีทางพุทธิปัญญา และ คอนสตรัคติวสิต ์ดงันี�  
1. การเชื%อมต่อกบัพุทธิปัญญา (Cognitive Connection)  
การเชื%อมกนักบัทางสติปัญญาจะคู่ขนานไปกบัการทาํงานของเส้นประสาทในสมอง     

นกัพุทธิปัญญาสมยัใหม่ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างทางจิตใจ (Mind) ที%เรียกว่า สกีมา (Schema หรือ 
Schemata) ที%เป็นโครงสร้างที%ประกอบดว้ย ขอ้เท็จจริง ความคิด ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบต่าง ๆ 
เช่น คนมีสกีมาเกี%ยวกบัวิทยาลยั ก็จะเชื%อมโยงไปถึง ลกัษณะของนกัเรียน รูปแบบของคณะ ที%ตั�ง
เป็นตน้ ดงันั�น สกีมาจึงเป็นการรวบรวม จดัระเบียบสารสนเทศเขา้ดว้ยกนัเพื%อสร้างเป็น ความคิด
รวบยอด (Concept) จากที%ยกตวัอยา่งแต่ละคนก็จะมีสกีมาเรื%องวิทยาลยัแตกต่างกนั ผูเ้รียนจะเรียนรู้
ได้มากยิ%งขึ� นถ้าเขามีความรู้เดิมมาก่อน ทั�งนี� การคน้หาสารสนเทศในสมองก็เป็นเรื% องที%ยาก มี
งานวิจยัที%ศึกษาเกี%ยวกบัความลึกซึ� ง (Deep) และลกัษณะที%ผิวเผิน (Surface) ที%ทาํให้เกิดความ
แตกต่างของการเรียนรู้ ของ ซาลโจ (Saljo, 1979) ที%พบคาํตอบในรูปแบบที%เป็นลาํดบัเกี%ยวกบัความ
เขา้ใจ ไดด้งันี�  

 1.1 การเรียนรู้เป็นการไดม้าซึ% งสารสนเทศ หรือ การรู้ใหม้าก (Knowing a Lot) 
 1.2 การเรียนรู้ คือ ความทรงจาํ (Memorizing) หรือ การจดัเก็บ สารสนเทศ 
 1.3 การเรียนรู้เป็นการไดม้าซึ% งขอ้เทจ็จริง และทกัษะที%ใช ้
 1.4การเรียนรู้จะทาํใหส้ร้างสัมผสัการรับรู้ หรือ สร้างความหมาย แตกต่างกนัไปตาม 

สารสนเทศ 
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 1.5 การเรียนรู้ เป็นการทาํให้เขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการทาํ 
ความเขา้ใจ (Understanding) ดว้ยการตีความหมายหลายครั� ง (Reinterpret) 

2. การเชื%อมต่อทางสังคม (Social Connections) 
จากฐานแนวคิดของ วีก็อทสกี�  (Vygotsky, 1986) ที%กล่าวถึง บริเวณความใกลเ้คียง

พฒันาการทางปัญญาหรือ Zone of proximal development( ZPD) ซึ% งเป็นขอบเขต (Range) ระหวา่ง 
2 สิ%ง คือสิ%งหนึ%งเป็นขอบเขตที%เด็กสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองโดยอิสระกบัอีกขอบเขตที%เด็ก   สามารถ
ทาํได ้เช่นกนั  แต่ตอ้งไดรั้บการแนะนาํจากผูช้าํนาญการ โดยธรรมดาแลว้เด็ก ๆ เขาจะทาํอะไรโดย
การสังเกตโดยจะอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์เดิมที%พวกเขามี นอกจากการมีปฏิสัมพนัธ์ก็คือ 
“ประสบการณ์” (Experience)  วกี็อทสกี�  ไดเ้สนอแนวคิดเกี%ยวกบัขอบเขตระหวา่งการที%สามารถทาํ
ได้ด้วยตนเองกับการทาํได้โดยอาศยัการชี� แนะ ความแตกต่างดังกล่าวทาํให้เกิดประโยชน์ต่อ        
นกัการศึกษามาก 

2.4.2 ลกัษณะเฉพาะของการเรียนรู้ร่วมกนั 
ลกัษณะการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) มี ดงันี�  
1. การแบ่งปันความรู้ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน การแบ่งปันความรู้แบบดงัเดิมในห้องเรียน

ครูเป็นผูใ้หค้วามรู้แต่นกัเรียนเป็นผลที%ไดจ้ากการปฏิบติัโดยประสบการณ์และเกิดความรู้ 
2. การแบ่งบนัการควบคุมหอ้งเรียนระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ครูเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายส่วน

นกัเรียนเป็นผูป้ฏิบติัตามที%ไดรั้บมอบหมายและประเมินความสมบูรณ์ขององคค์วามรู้ที%ไดร่้วมกนั
ของสมาชิก 

3. ครูเป็นผูชี้�แนะแนวทาง โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ที%มีความสาํคญัต่อการเรียน 
4. ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม ครูใหผู้เ้รียนจดักลุ่มแลว้ทาํงานร่วมกนัตาม

เป้าหมาย 
2.4.3 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 

มนตช์ยั  (2551) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการเรียนรู้ร่วมกนั มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1.  มีความเกี%ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependence) 
2.  การมีปฏิสัมพนัธ์ส่งเสริมซึ%งกนัและกนั (Face to Face PromotiveInteraction) 
3.  ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) 
4.  การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทาํงานกลุ่มย่อย (Interdependence 

andSmall Group Skill) 
5.  กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
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2.4.4 เทคนิคการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกนั 
บาร์คเลยค์รอส และ เมเจอร์ (Barkley, Cross & Major, 2004) ไดแ้บ่งเทคนิควิธีการ

เรียนรู้ร่วมกนัออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงันี�   
1. เทคนิคสําหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion) เป็นเทคนิคที%มีการ

แลกเปลี%ยนขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด และ ความเห็น และเป็นที%นิยมใช้กนัเนื%องจาก การ
อภิปรายเพื%อแลกเปลี%ยนความคิดเห็นกนัจะช่วยผูเ้รียนได ้ ในการหาวิธีการในการใชค้วามคิด และ
เรียนรู้ดว้ยการสื%อสาร กระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด เกี%ยวกบั หลกัการ ลกัษณะนิสัย และ ภาษา ทาํให้
ผูเ้รียนไดมุ้มมองหลากหลาย  มีความทา้ทาย ชวนคิด ซับซ้อน ซึ% งเทคนิคนี� จะช่วยให้ผูเ้รียนลึกซึ� ง
และอยูใ่นความจาํไดน้าน เทคนิคนี�  ค่อนขา้งยากที%จะทาํให้ผูมี้ส่วนร่วมทั�งหลายแสดงความคิดเห็น
กนัถ้านักเรียนยงัแสดงบทบาทเป็นเพียงผูที้%นั%งรับฟังเฉย ๆ  เทคนิคนี� ต้องการการพูดคุย แสดง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื%อ ซึ% งนกัเรียนจะไม่ค่อยกลา้ที%จะแสดงความคิดเห็นเพราะกลวัวา่มุมมอง
ตนเองอาจจะไม่ถูกตอ้ง หรือ ถูกมองว่าไม่ฉลาด อย่างไรก็ตามครูก็จะตอ้งสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความทา้ทายในชั�นเรียน เพื%อใหเ้กิดการอภิปราย  

2. เทคนิคสําหรับการสลบักนัสอน (Reciprocal Teaching) สิ%งที%มีประสิทธิภาพที%สุดใน
การสอนแต่ละครั� งก็คือ ครู และ ผูเ้รียนตอ้งมีเป้าหมาย และอีกวธีิการที%น่าสนใจก็คือ ให้ผูเ้รียนสอน
ผูเ้รียนดว้ยกนัเอง วิธีการแลกเปลี%ยน หรือ สลบักนั (Reciprocal) นกัเรียนจะเป็นทั�ง ครู และ ผูเ้รียน 
และมีการร่วมมือเพื%อช่วยเหลือในการเรียนรู้ซึ% งกนัและผา่นคู่ของตนเอง 

การสอนแบบแลกเปลี%ยนนี�  ในการปฏิบติัจริงพบว่ามีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้มาก 
เป็นการลงมือปฏิบติัมากกวา่จะเป็นผูรั้บ ผูเ้รียนจะตอ้งช่วยเหลือซึ% งกนัและกนัเพื%อให้ไดรั้บความรู้ 
หรือ ความเขา้ใจ จะทาํให้นกัเรียนมีความรู้สูงขึ�น ที%จะทาํความเขา้ใจและเพียงพอที%จะเป็นโคช้เพื%อ
ช่วยเหลือคนอื%น การสลบักนัสอนนี�  จะกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้และเกิดทกัษะ ความเขา้ใจกบัคู่
ของตนเอง 

3. เทคนิคสําหรับการแกปั้ญหา (Techniques for Problem Solving) ครูส่วนมากจะ
สนใจที%จะพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รียน เนื�อหาที%ยุง่ยากจะเป็นแบบฝึกความคิด 
ปัญหาที%ใชน้าํเสนอผูเ้รียนที%เป็นยทุธศาสตร์การสอนที%มีประสิทธิภาพก็คือ การใชปั้ญหาเป็นฐานใน
การเรียนรู้ (Problem-Based Learning) เป็นแรงจูงใจให้เกิดการค้นหาความรู้ที%จาํเป็นต่อการ
แก้ปัญหาจนประสบผลสําเร็จ การนําเสนอปัญหาต้องท้าทาย ผู ้เรียนจําเป็นต้องฝึกการคิด 
เพื%อที%จะให้เกิดการเรียนรู้ในการคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีทางพุทธิปัญญาสามารถนาํมา
สนบัสนุนความคิดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ประโยชน์ที%ไดรั้บจากการเรียนรู้ในการแกปั้ญหาก็คือ 
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ผูเ้รียนประยุกต์ใช้ปัญหาได้ทั%วไป ตารางต่อไปนี� เป็นการออกแบบที%จะช่วยเหลือผูเ้รียนในการ
เรียนรู้ และการแก ้ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เทคนิคการใชก้ราฟิก  และการจดัระเบียบสารสนเทศ (Techniques Using Graphic 
Information Organizer) บางครั� งภาพก็มีคุณค่ามากกวา่คาํเป็นพนัคาํ การจดัระเบียบกราฟิก  เป็น
เครื% องมือที%ทรงพลังในการเปลี%ยนสารสนเทศที%ซับซ้อน เป็นการแสดงภาพอย่างมีความหมาย 
เพราะวา่สารสนเทศมีการจดัระเบียบแลว้ กราฟิกที%จดัระเบียบจะช่วยผูเ้รียนให้คน้พบรูปแบบ และ
การเชื%อมโยง ระหว่างความคิด ที%บางครั� งก็อาจจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยถา้ทาํตามลาํพงั เพราะว่ามนัจะ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนต่าง ๆ ของทั�งหมด และยงัช่วยผูเ้รียนมีมุมมองทั�งที%เป็น
ภาพรวม และรายละเอียดยอ่ ๆ นอกจากนั�นยงัช่วยในการตีความหมาย การทาํความเขา้ใจ และทาํให้
หย ั%งรู้ไดง่้ายยิ%งขึ�น ทั�งนี�ก็เพราะการจดัระเบียนกราฟิก ใชค้าํเดี%ยว หรือ วลีสั�นๆ และผสมผสานกบั
การแสดงภาพ หรือ ไดอะแกรม การจัดระเบียบกราฟิกจะมีความยืดหยุ่นในการใช้ได้ตาม
วตัถุประสงคที์%แตกต่างกนัไป 

5. เทคนิคที%ให้ความสนใจเกี%ยวกบัการเขียน (Techniques Focusing on Writing) ผูเ้รียน
มกัจะใช้การเขียนเพื%อแสดงความคิดเห็น การเขียนเป็นเครื%องมือของการเรียนรู้ที%การเขียนจะเป็น
เครื%องมือช่วยในการเรียนรู้ไดอ้ย่างลึกซึ� ง สร้างความเขา้ใจในหลกัการ และเนื�อหา สําคญัต่อการ
ไดม้าซึ% งทกัษะการคิด 

2.4.5 รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนับนสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ (Facebook) 
จากการศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันในแบบที%ใช้ในห้องเรียนปกติ เมื%อนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้บนเครือข่าย จะมีลกัษณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัตวัอยา่งรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกนัทั�ง 4 รูปแบบ ดงันี�  

1.การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigations) 
รูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม ไดเ้นน้การสร้างบรรยากาศการทาํงาน

ร่วมกนัเพื%อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มซึ% งมีลกัษณะเป็น
โครงสร้างการเรียนรู้ที%เน้นความสําคญัของทักษะการคิดระดับสูง เช่น การวิเคราะห์และการ
ประเมินผล ผูเ้รียนทาํงานเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยใชก้ารสืบคน้แบบร่วมมือกนัเพื%อการอภิปรายเป็นกลุ่ม 
รวมทั�งวางแผนเพื%อผลิตโครงการของกลุ่มเมื%อนําการเรียนการสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี�  

ก. ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอหัวขอ้หรือประเด็นที%ตอ้งการศึกษา คน้ควา้จากสิ%งที%ไดเ้รียนไป
ผ่านทางสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื%อให้ผูส้อนไดรั้บทราบเพื%อนาํมาดาํเนินการจดัเป็นหัวขอ้หรือ
ประเด็นการศึกษาต่อไป 
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ข. เมื%อผูส้อนไดจ้ดัหวัขอ้หรือประเด็นการศึกษาใน ฟอรั%มแลว้ เมื%อผูเ้รียนเขา้ไปอ่านจะ
มีการแบ่งกลุ่มกนัเอง โดยผูเ้รียนจะเลือกเขา้กลุ่มตามหวัขอ้ที%ตนเองตอ้งการศึกษา ซึ% งมีสมาชิกกลุ่ม
ประมาณ 4 – 6 คน จาํนวนสมาชิกในกลุ่มของแต่ละหัวขอ้อาจมีจาํนวนไม่เท่ากนัก็ได ้ขึ�นอยู่กบั
ลกัษณะของหวัขอ้ที%จะศึกษา แต่ละกลุ่มควรมีผูเ้รียนที%มีความสามารถหลากหลายคละกนัไป 

ค. ผูส้อนจะแนะนาํวธีิทาํงานกลุ่ม การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูลความรู้ในแต่ละหวัขอ้
โดยชี� แจงไวใ้นส่วนรายละเอียด/คาํชี� แจงของแต่ละหัวขอ้หรือประเด็นการศึกษาตามรายละเอียด
ของงาน 

ง. มีการกําหนดไวใ้นหน้า “ข้อตกลงทางการเรียน” ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
วางแผนการศึกษาในหวัขอ้ของตน และแบ่งงานกนัตามที%ไดว้างแผนไว ้โดยสมาชิกแต่ละคน หรือ
สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหวัขอ้ยอ่ย (Subtopic) และเลือกวิธีแสวงหาคาํตอบในเรื%องนั�นๆ ดว้ย
ตนเอง หลงัจากนั�นสมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละคู่ จะเสนอรายงานความกา้วหน้าและผลการทาํงาน
ใหก้ลุ่มทราบ โดยผา่นทาง โพสต ์(Post) ซึ% งสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํเสนอผลงาน 

การประเมินผลงาน/การทาํงาน และร่วมอภิปรายออนไลน์ผ่านการโพสต์ เกี%ยวกับ
รายงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มที%ไดเ้ลือกหัวขอ้ย่อยไปศึกษาและรวบรวมจดัทาํรายงานของ
กลุ่ม จากนั�นนาํเสนอให้เพื%อนทั�งชั�นเรียนฟัง โดยการนาํเสนอในลกัษณะการ Upload File ไวใ้น
เวบ็ไซตใ์ห้เพื%อนร่วมชั�นเรียนไดศึ้กษา ทั�งนี� จะตอ้งส่งขอ้มูลที%จะนาํเสนอให้กบัผูส้อนไดพ้ิจารณา
ก่อน และผูส้อนจะเป็นผู ้Upload  File ไวใ้หผู้เ้รียนทั�งชั�นไดศึ้กษา 

2. การเรียนการสอนแบบกลุ่มแข่งขนัแบบแบ่งตามผลสัมฤทธิ�  (Student Teams –
Achievement Divisions หรือ STAD) 

การเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD เป็นรูปแบบหนึ% งของการเรียนแบบร่วมมือ ที%ใช้
ร่วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอื%นๆ หรือหลงัจากที%ครูไดส้อนผูเ้รียนทั�งชั�นไปแลว้ และ
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ร่วมกนัภายในกลุ่มสืบเนื%องจากสิ%งที%ครูไดส้อนไป ซึ% งใชไ้ดก้บัทุก
วชิา ที%ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในสิ%งที%เป็นขอ้เทจ็จริง เกิดความคิดรวบยอด คน้หาสิ%งที%
มีคาํตอบ ชัดเจน แน่นอน เมื%อนําการเรียนการสอนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี�  

ก. ผูส้อนใชฟ้อรั%มก่อนเรียนอธิบายงานที%ตอ้งทาํในกลุ่ม ลกัษณะการเรียนภายในกลุ่ม 
กฎ กติกา ขอ้ตกลงในการทาํงานกลุ่ม ประกอบดว้ย 

การกาํหนดให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือกนัและกนั เพื%อเพื%อนทุก
คนเกิดการเรียนรู้ไปด้วยกนั 

DPU



34 
 

 สมาชิกของกลุ่มตอ้งทาํงานของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์เพื %องานกลุ่มเสร็จ
สมบูรณ์ด้วย กล่าวคือ การที%สมาชิกทุกคนทาํงานที%ได้รับมอบหมายเสร็จสิ�นและเขา้ใจในงานที%
ทาํอย่างชัดเจน 

 การปรึกษาหรือถามปัญหา ให้กระทาํภายในกลุ่มเพื%อนก่อนที%จะถามครู 
 หลงัทาํงานเสร็จนั%นคือทุกคนในกลุ่มพร้อมได้รับการทดสอบ หรือการประเมิน

จากครู 
ข. ผูส้อนเป็นผูก้าํหนดกลุ่ม โดยผูเ้รียนจะไดรั้บมอบหมายให้อยูใ่นกลุ่มคละเพศ คละ

ความสามารถ ในกลุ่มหนึ%งจะมีสมาชิกจาํนวน 4 – 5 คน หรือขึ�นอยูก่บัจาํนวนหวัขอ้ที%ให้ผูเ้รียนได้
ศึกษา  

ค. กาํหนดระยะเวลาเพื%อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเนื�อหาในบทเรียนออนไลน์ และหลงัจากที%
ผูเ้รียนไดศึ้กษาเนื�อหาตามบทเรียนออนไลน์แลว้ มีการมอบหมายใบงาน/แบบฝึกหัด ให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาดว้ยกนัในกลุ่มของตนเอง และผูเ้รียนตอ้งพยายามที%จะช่วยเหลือให้สมาชิกทุกคนเขา้ใจใน
เนื�อหาทั�งหมด และร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบตามใบงาน/แบบฝึกหดัที%ผูเ้รียนแต่ละ
คนไดคิ้ดคาํตอบขึ�นมา และอภิปรายออนไลน์ร่วมกนั เพื%อให้ไดค้าํตอบที%ถูกตอ้ง ทั�งนี� โดยใช ้โพสต์
ในสังคมออนไลน์เฟซบุก๊เป็นสื%อกลางในการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัสมาชิกกลุ่ม 

ง. มีการประเมินในสิ%งที%ผูเ้รียนไดเ้รียนไป โดยทดสอบคะแนนเป็นรายบุคคล และนาํ
คะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนของกลุ่มและหาค่าเฉลี%ย กลุ่มที%มีคะแนนถึงเกณฑ์ที%
กาํหนดจะได้รับรางวลั(Rewards) หรือมีการประกาศผลในบอร์ดของห้องเรียนรวมถึงในฟอรั%ม
ประกาศผลคะแนนดว้ย 

2.4.6 หลกัเกณฑข์องการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
 Johnson  and Johnson (1997) ไดส้รุปหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัที%เป็นกระบวนทศัน์ใหม่

ทางการศึกษา ไวด้งันี�  
1.  องคค์วามรู้คือการสร้าง การคน้คิดและเปลี%ยนสภาพโดยผูเ้รียน  ผูส้อนสร้างเงื%อนไข

ที%ผูเ้รียนสามารถสร้างความหมายจากวสัดุในการเรียนโดยใชก้ระบวนการผา่นโครงสร้างทางปัญญา
และเก็บไวใ้นความจาํระยะยาวเพื%อจะสามารถนาํกลบัมาใช ้

2.  ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการสร้างองคค์วามรู้ การเรียนคือสิ%งที%ผูเ้รียนทาํไม่ใช่
สิ% งที%ท ําให้ผู ้เ รียน ผู ้เ รียนไม่ใช่คอยรับความรู้จากครูหรือหลักสูตร  ผู ้เ รียนจะต้องมีความ
กระตือรือร้นที%จะเรียนโดยใชโ้ครงสร้างทางปัญญาหรือสร้างองคค์วามรู้ขึ�นมาใหม่ 

3.  การสอนมีจุดมุ่งหมายเพื%อพฒันาสมรรถนะและความสามารถดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน 
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4.  การศึกษาคือการติดต่อระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  และระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนใน
การทาํงานร่วมกนั 

5.  การสอนจะสมบูรณ์และมีประโยชน์ตามทฤษฎีจะตอ้งพิจารณาที%ผูส้อนวา่ไดมี้การ
อบรมทกัษะและกระบวนการของการสอนแบบร่วมกนัอยา่งต่อเนื%อง 
 

ตารางที� 2.1 การเปรียบเทียบการสอนแบบเดิม (Tradition Teaching) กบัการสอนที%เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 

การสอนแบบเดิม 

(Tradition Teaching) 

การเรียนรู้ร่วมกนั 

(Collaborative Learning) 

จดัสิ%งแวดลอ้มใหค้รูเป็นศูนยก์ลาง  จดัสิ%งแวดลอ้มให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
ครูเป็นผูค้วบคุม  ผูเ้รียนเป็นควบคุมการเรียนของตนเอง  
อาํนาจและความรับผดิชอบอยูที่%ครู  อาํนาจและความรับผดิชอบอยูที่%ผูเ้รียน  
ครูเป็นผูส้อนและตดัสินใจ  ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและแนะนาํ 

ผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจ 

ประสบการณ์ในการเรียนมีพื�นฐานอยูบ่นการ
แข่งขนั 

การเรียนอาศยัการเรียนแบบร่วมมือ การเรียน
แบบร่วมกนั ผูเ้รียนทาํงานดว้ยกนัและช่วยเหลือ
ผูอื้%นแลกเปลี%ยนทกัษะและความคิด 

ครูเป็นผูอ้ธิบายการจดัการงานในแต่ละวชิา  จดัการตามสภาพจริงในการทาํโครงการ  
เนื�อหาเป็นสิ%งที%สาํคญั  ช่องทางการใชข้อ้มูลเป็นสิ%งสาํคญั  
ความรู้ที%ไดม้าจากการฝึกและปฏิบติั ความรู้มาจากการประเมินและการตดัสินใจซึ%ง

เป็นความรับผดิชอบของผูเ้รียนโดยการสร้าง
องคค์วามรู้ขึ�นมา 

 
ที�มา : Theroux (2010 อา้งถึงในนรีรัตน์ สร้อยศรี, 2554) 
 

 เมื%อพิจารณาจากตารางแลว้จะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการสอนแบบเดิมมีครูเป็นศูนยก์ลางใน
การเรียนการสอนแต่การเรียนรู้ร่วมกนัมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 
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2.5 การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย 

2.5.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
  นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายและความสําคญัของการจดัการเรียนการ

สอนผา่นเครือข่ายไว ้ดงันี�  
  คาน (Khan, 1997) และพาร์สัน (Parson, 1997) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอน

ผา่นเวบ็สรุปไดว้า่โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia)  มาใช้
โดยการนาํวสัดุช่วยการเรียนรู้ การศึกษาทางไกล สิ%งที%ตอ้งการส่งให้บางส่วนหรือทั�งหมด มาจดัการ
เรียนการสอนโดยเวบ็สามารถกระทาํไดใ้นหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขอบเขตที%เชื%อมโยงกนั 

  แฮนนมั (Hannum, 1998) กล่าวถึงการเรียนการสอนผา่นเวบ็วา่เป็นการจดัสภาพการ
เรียนการสอนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตบนพื�นฐานของหลกัและวิธีการออกแบบการ
เรียนการสอนอยา่งมีระบบ  

  ใจทิพย ์ ณ สงขลา (2542) ไดใ้ห้ความหมายการเรียนการสอนสื%อบนเครือข่ายหมายถึง
การผนวกคุณสมบติัสื%อหลายมิติหรือไฮเปอร์มีเดียเขา้กบัคุณสมบติัของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เวบ็เพื%อ
สร้างสิ%งแวดลอ้มแห่งการเรียนในมิติที%ไม่มีขอบเขตจาํกดัดว้ยระยะทางและเวลาที%แตกต่างกนัของ
ผูเ้รียน (Learning without Boundary)  

  วชุิดา  รัตนเพียร (2542) กล่าววา่การเรียนการสอนผา่นสื%อบนเครือข่ายเป็นการนาํเสนอ
โปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจโดยนาํเสนอผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ% ง
ผูอ้อกแบบและสร้างโปรแกรมการสอนผ่านสื%อบนเครือข่ายจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถและ
บริการที%หลากหลายของอินเทอร์เน็ตและนาํคุณสมบติัต่างๆเหล่านั�นมาใช้เพื%อประโยชน์ในการ
เรียนการสอนใหม้ากที%สุด 

   กิดานันท์  มลิทอง (2543) กล่าวว่าการเรียนการสอนสื%อบนเครือข่ายเป็นการใช้
เครือข่ายในการเรียนการสอนโดยนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะสื%อหลายมิติของวิชาทั�งหมดตาม
หลักสูตรหรือเพียงใช้เสนอข้อมูลบางอย่างเพื%อประกอบการสอนก็ได้รวมทั�งใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะต่างๆของการสื% อสารที% มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบกันเพื%อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

   อาจกล่าวโดยสรุปว่าบทเรียนบนเครือข่ายเป็นการนาํเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเวบ็
เพจในลกัษณะสื%อหลายมิติหรือไฮเปอร์มีเดียขอ้ความภาพนิ%งภาพเคลื%อนไหวและเสียงเป็นสื%อกลาง
ในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี%ยนข่าวสารขอ้มูลระหวา่งกนัโดยนาํเสนอผา่นบริการเวิล์ดไวด์เวบ็ใน
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื%อสร้างสิ%งแวดลอ้มแห่งการเรียนในมิติที%ไม่มีขอบเขตจาํกดัดว้ยระยะทาง
และเวลาที%แตกต่างกนัของผูเ้รียน 
 2.5.2 ประเภทของการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่าย 

  เนื%องจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรที%มีคุณสมบัติหลากหลายต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาดงันั�นการเรียนการสอนบนเครือข่ายจึงสามารถทาํไดห้ลายลกัษณะในแต่
ละสถาบนัหรือในแต่ละเนื�อหาหลกัสูตรก็จะมีวธีิการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายที%แตกต่างกนั
ออกไปซึ%งมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนบนเครือข่ายดงันี�  

พาร์สัน  (Parson, 1997)  ไดแ้บ่งประเภทของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ออกเป็น  3  
ลกัษณะคือ 

 1.  เวบ็รายวิชา  (Stand- alone Courses)  เวบ็รายวิชาเป็นเวบ็ที%มีการบรรจุเนื�อหา 
(Content)  หรือเอกสารในรายวิชาเพื%อการสอนเพียงอยา่งเดียวเป็นเวบ็รายวิชาที%มีเครื%องมือและ
แหล่งที%เขา้ไปถึงและเขา้หาไดโ้ดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตลกัษณะของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ที%มี
ลกัษณะเป็นแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจาํนวนมากที%เขา้มาใช้งานจริงแต่มีลกัษณะการสื%อสารส่ง
ขอ้มูลระยะไกลและมกัจะเป็นการสื%อสารทางเดียว 

2. เวบ็สนบัสนุนรายวชิา  (Web  Supported Courses)  เป็นเวบ็รายวชิาที%มี 
ลกัษณะเป็นรูปธรรมที%มีลกัษณะเป็นการสื%อสารสองทางที%มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียนและมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาให้มากมีการกาํหนดงานให้ทาํบทเวบ็การกาํหนดให้
อ่านมีการร่วมกนัอภิปรายการตอบคาํถามมีการสื%อสารอื%นๆผา่นคอมพิวเตอร์มีกิจกรรมต่างๆที%ให้
ทาํในรายวชิามีการเชื%อมโยงไปยงัแหล่งทรัพยากรอื%นๆเป็นตน้ 

3.  เวบ็ทรัพยากรการศึกษา  (Web Pedagogical Resources) เป็นเวบ็ที%มีรายละเอียดทาง
การศึกษาการเชื% อมโยงไปยัง เว็บอื%นๆเครื% องมือว ัตถุดิบและรวมรายวิชาต่างๆ ที% มีอยู่ใน
สถาบนัการศึกษาไวด้ว้ยกนัและยงัรวมถึงขอ้มูลเกี%ยวกบัสถาบนัการศึกษาไวบ้ริการทั�งหมดและเป็น
แหล่งสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆทางการศึกษาทั�งทางดา้นวิชาการและไม่ใช่วิชาการโดยการใชสื้%อที%
หลากหลายรวมถึงการสื%อสารระหวา่งบุคคลดว้ย 

ซึ% งทั� งนี� ในกระบวนการการเรียนการสอนจะถือว่าลักษณะเว็บรายวิชาและเว็บ
สนบัสนุนรายวชิาเป็นการเรียนการสอนผา่นเวบ็ที%มีแนวคิดที%ช่วยในการเรียนการสอนในรายวิชาแต่
ในขณะที%เว็บทรัพยากรการศึกษาจะเป็นรูปของการให้บริการการจดัการในการบริหารและช่วย
สนบัสนุนในกิจกรรมการเรียนของสถาบนัโดยมองภาพรวมของการจดัการทั�งสถาบนั 

 
 

DPU



38 
 

2.5.3 การออกแบบการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
ในการออกแบบและพฒันาเวบ็การเรียนการสอนผ่านให้มีประสิทธิภาพนั�นมีนักการ

ศึกษาหลายท่านใหข้อ้เสนอแนะเกี%ยวกบักระบวนการที%จะใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการเรียน
การสอนดงันี�  

 ดิลลอน (Dillon,1995) ไดใ้ห้แนวคิดเกี%ยวกบัขั�นตอนในการสร้างบทเรียนที%มีลกัษณะ
เป็นสื%อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ% งหลกัการนี�สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบและพฒันา
เวบ็เพื%อการเรียนการสอนแนวคิดดงักล่าวมีขั�นตอน ดงันี�  

  1. ศึกษาเกี%ยวกบัผูเ้รียนและเนื�อหาที%จะนาํมาพฒันาเพื%อกาํหนดวตัถุประสงค์และหา
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน 

  2. วางแผนเกี%ยวกบัการจดัรูปแบบโครงสร้างของเนื�อหาศึกษาคุณลกัษณะของเนื�อหาที%
จะนาํมาใชเ้ป็นบทเรียนวา่ควรจะนาํเสนอในลกัษณะใด 

3. ออกแบบโครงสร้างเพื%อการเข้าถึงขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยผูอ้อกแบบควร
ศึกษาทาํความเข้าใจกบัโครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆโดยพิจารณาจากลักษณะผูเ้รียนและ
เนื�อหาวา่โครงสร้างลกัษณะใดจะเอื�ออาํนวยต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของผูเ้รียนไดดี้ที%สุด 

4. ทดสอบรูปแบบเพื%อหาขอ้ผิดพลาดจากนั�นทาํการปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบซํ� าอีก
ครั� งจนแน่ใจวา่เป็นบทเรียนที%มีประสิทธิภาพก่อนที%จะนาํไปใชง้าน 

ฮิรูมิ และ เบอร์มูเดส (Hirumi & Bermudez, 1996) เสนอกระบวนการในการออกแบบ
และพฒันาการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไว ้5 ขั�นตอนคือ 

1. วเิคราะห์ทรัพยากรต่างๆที%เกี%ยวขอ้ง 
2. ออกแบบการเรียนการสอน 
3. พฒันาเวบ็เพจโดยใชแ้ผนโครงเรื%อง (Storyboard) ช่วยในการสร้างและกาํหนด

โครงสร้างของขอ้มูล 
4. นาํเวบ็ไปใชใ้นการเรียนการสอน 
5. ประเมินผลการใชง้าน 
เพอร์นิสิ และ คาสาติ (Pernici & Casati, 1997) ไดแ้ยกยอ่ยกระบวนออกเป็น 4 ขั�นตอน 

ดงันี�  
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที%จาํเป็นต่อการออกแบบซึ% งประกอบด้วยการตั� ง

ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ก า ร กํา ห น ด ผู ้ เ รี ย น แ ล ะ สิ% ง ที% จ ํา เ ป็ น ใ น ด้ า น ฮ า ร์ ด แ ว ร์ แ ล ะ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ 
 2. ผูส้อนตอ้งกาํหนดแนวทางในการสร้างเวบ็ไซต์ได้แก่ เนื�อหาที%จะใช้ กิจกรรมต่างๆ
ขั�นตอนการเรียนการสอน 
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 3. เป็นการออกแบบในแนวกวา้ง (Design in the Large) โดยผูส้อนจะตอ้งวางแผน
ลกัษณะการเขา้สู่เนื�อหา (Navigation) ซึ% งรวมถึงการกาํหนดรายการต่างๆ (Menus) และการ
เรียงลาํดบัของขอ้มูล 

 4. เป็นการออกแบบในแนวแคบ (Design in the Small) คือการกาํหนดรายละเอียดต่างๆ ที%
มีในแต่ละหนา้ 

 คาน (Khan, 1997) ไดก้ล่าวไวว้า่การออกแบบเวบ็ที%ดีมีความสาํคญัต่อการเรียนการสอน
เป็นอยา่งมากดงันั�นจึงควรทาํความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะ 2 ประการของโปรแกรมการเรียนการสอน 
ผา่นเวบ็ 

  1.คุณลกัษณะหลกั (Key Features) เป็นคุณลกัษณะพื�นฐานของโปรแกรมการเรียนการ
สอนผ่านเว็บทุกโปรแกรม ตวัอย่างเช่นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียน ผูส้อน 
หรือผูเ้รียน คนอื%นๆการนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะของสื%อหลายมิติ (Multimedia) การนาํเสนอ
บทเรียนระบบเปิด (Open System) กล่าวคืออนุญาตให้ผูเ้รียนสามารถเชื%อมโยงเขา้สู่เวบ็เพจอื%นๆที%
เกี%ยวขอ้งไดผู้เ้รียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายได ้(Online Search) ผูเ้รียนควรที%จะสามารถเขา้
สู่โปรแกรมการสอนผ่านเวบ็จากที%ใดก็ไดท้ั%วโลกรวมทั�งผูเ้รียนควรที%จะสามารถควบคุมการเรียน
ของตนเองได ้

  2.คุณลกัษณะเพิ%มเติม (Additional Features) เป็นคุณลกัษณะประกอบเพิ%มเติมซึ% งขึ�นอยู ่
กับคุณภาพและความยากง่ายของการออกแบบเพื%อนํามาใช้งานและการนํามาประกอบกับ
คุณลกัษณะหลกัของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเวบ็ตวัอย่างเช่น ความง่ายในการใช้งานของ
โปรแกรมมีระบบป้องกนัการลกัลอบขอ้มูลรวมทั�งระบบให้ความช่วยเหลือบนเครือข่ายมีความ
สะดวกในการแกไ้ข ปรับปรุงโปรแกรมเป็นตน้ 

  โจนส์และฟาร์เควอร์ (Jones & Farquar, 1997) ไดแ้นะนาํหลกัการออกแบบเบื�องตน้ที%
จะเป็นจุดเริ%มในการพฒันาเวบ็เพื%อการเรียนการสอนดงันี�  

  1.ควรมีการจดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบขอ้มูลที%ชดัเจนการที%เนื�อหามีความต่อเนื%องไป
ไม่สิ�นสุดหรือกระจายมากเกินไปอาจทาํให้เกิดความสับสนต่อผูใ้ช้ไดฉ้ะนั�นจึงควรออกแบบให้มี
ลกัษณะที%ชัดเจนแยกย่อยออกเป็นส่วนต่างๆจดัหมวดหมู่ในเรื% องที%สัมพนัธ์กนัรวมทั�งอาจมีการ
แสดงใหผู้ใ้ชเ้ห็นแผนที%โครงสร้างเพื%อป้องกนัความสับสนได ้

  2.กาํหนดพื�นที%สําหรับการเลือก (Selectable Areas) ให้ชัดเจนซึ% งโดยทั%วไปจะมี
มาตรฐานที%ชัดเจนอยู่แล้วเช่นลักษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ที%เป็นคาํสีฟ้าและขีดเส้นใต้พยายาม
หลีกเลี%ยงการออกแบบที%ขดัแยง้กบัมาตรฐานทั%วไปที%คนส่วนใหญ่ใช้ยกเวน้จะมีความจาํเป็นที%ตอ้ง
ใช้นอกจากนี� ยงัรวมไปถึงการทาํให้ตวัเลือกเกิดการเปลี%ยนแปลงซึ% งปกติเมื%อมีการคลิกคาํหรือ
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ขอ้ความใดๆ เมื%อกลบัมาที%หนา้เดิมคาํหรือขอ้ความนั�นๆก็จะเปลี%ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงเขม้เพื%อบอก
ใหท้ราบวา่ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกส่วน นั�นไปแลว้ในการออกแบบจึงควรใชม้าตรฐานเดิมแบบนี� เช่นกนั 

  3.กาํหนดให้แต่หน้าจอภาพสั� นๆทั�งนี� จากการวิจยัพบว่าผูใ้ช้ไม่ชอบการเลื%อนขึ�นลง 
(Scroll) (Nielsen, 1996  อา้งถึงใน Jones & Farquar, 1997) อีกทั�งยงัเสียเวลาในการโหลดนานและ
ยุ่งยากต่อการพิมพ์ที%ผูใ้ช้ตอ้งการเนื�อหาเพียงบางส่วนแต่ถ้ามีความจาํเป็นตอ้งใช้หน้ายาวก็ควร
กาํหนดเป็นพื�นที%แต่ละส่วนของหน้าโดยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกไปยงัจุดต่างๆ ไดใ้นหน้าเดียวใน
ลกัษณะของบุค๊มาร์ค (Bookmark) 

  4.ลกัษณะการเชื%อมโยงที%ปรากฏในแต่ละหน้าหากมีทั�งการเชื%อมโยงในหน้าเดียวกนั
และการเชื%อมโยงไปยงัหนา้อื%นๆหรือออกจากหนา้จอไปยงัหน้าจอใหม่จะก่อให้เกิดการสับสนได้
โดยเฉพาะอยา่งยิ%งถา้ผูเ้รียนใชปุ่้มมาตรฐานที%มีอยูใ่นโปรแกรมคน้ผา่น (Web Browser) อาจทาํให้
ผูเ้รียนหลงทางไดฉ้ะนั�นจึงตอ้งออกแบบใหมี้ความแตกต่างและชดัเจน 

  5.ตอ้งระวงัเรื%องของตาํแหน่งในการเชื%อมโยงการที%จาํนวนการเชื%อมโยงมากและกระจดั 
กระจายอยูท่ ั%วไปในหนา้อาจก่อให้เกิดความสับสนการออกแบบที%ดีควรจดัการเชื%อมโยงไปยงัหน้า
อื%นๆอยู่รวมกนัเป็นสัดส่วนมีลาํดบัก่อนหลงัหรือมีหมายเหตุประกอบ เช่นจดัรวมไวส่้วนล่างของ
หนา้จอ เป็นตน้ 

  6.ความเหมาะสมของคาํที%ใช้เชื%อมโยงคาํที%ใช้สําหรับการเชื%อมโยงจะต้องเขา้ใจง่าย         
มีความชดัเจนและไม่สั�นจนเกินไป 

  7.ความสาํคญัของขอ้มูลควรอยูส่่วนบนของหนา้จอภาพหลีกเลี%ยงการใชก้ราฟิกดา้นบน
ของหนา้จอเพราะถึงแมจ้ะดูดีแต่ผูเ้รียนจะเสียเวลาในการไดรั้บขอ้มูลที%ตอ้งการ 

  จากที%กล่าวมาการเรียนการสอนผา่นเวบ็เป็นการจดัการอยา่งจงใจและนาํเสนอขอ้มูลที%มี
เป้าหมายเพื%อพฒันาการเรียนรู้โดยเฉพาะดงันั�นการออกแบบเวบ็ช่วยสอนจึงตอ้งพิจารณาให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์และการจดัระเบียบของเนื�อหาในบทเรียนที%สร้างขึ�นเพื%อช่วยให้การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นไปอยา่งมีระบบ 

2.5.4 ประโยชน์การเรียนการสอนบนเครือข่าย 
ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บมีมากมายหลายประการทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัวตัถุ 

ประสงคข์องการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนซึ% งเป็นมิติใหม่ของเครื%องมือและกระบวนการ
ในการเรียนการสอนโดยมีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไวด้งันี�  

 ปรัชญนนัท์ นิลสุข (2543) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะสําคญัของเวบ็ซึ% งเอื�อประโยชน์ต่อ
การจดัการเรียนการสอน มีอยู ่8 ประการ ไดแ้ก่ 
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1.  การที%เวบ็เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนและ
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนหรือผูเ้รียนกบัเนื�อหาบทเรียน 

2.  การที%เวบ็สามารถนาํเสนอเนื�อหาในรูปแบบของสื%อประสม (Multimedia)  
3.  การที%เวบ็เป็นระบบเปิด (Open System) ซึ% งอนุญาตให้ผูใ้ชมี้อิสระในการเขา้ถึงขอ้มูล

ไดท้ั%วโลก 
4.  การที%เวบ็อุดมไปดว้ยทรัพยากร เพื%อการสืบคน้ออนไลน์ (Online Search/Resource)  
5.  ความไม่มีขอ้จาํกดัทางสถานที%และเวลาของการสอนบนเวบ็ (Device, Distance and 

Time Independent) ผูเ้รียนที%มีคอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ไดซึ้% งต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ตจะสามารถเขา้
เรียนจากที%ใดก็ไดใ้นเวลาใดก็ได ้

6.  การที%เวบ็อนุญาตให้ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุม (Learner Controlled) ผูเ้รียนสามารถเรียน
ตามความพร้อมความถนดัและความสนใจของตน 

7.  การที%เว็บมีความสมบูรณ์ในตนเอง (Self - contained) ทาํให้เราสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนทั�งหมดผา่นเวบ็ไดก้ารที%เวบ็อนุญาตให้มีการติดต่อสื%อสารทั�งแบบเวลา
เดียว (Synchronous Communication) เช่น Chat และต่างเวลากนั (Asynchronous Communication) 
เช่น Web Board เป็นตน้ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ได้กล่าวถึงการสอนบนเว็บมีขอ้ดีอยู่หลายประการ 
กล่าวคือ 

1.  การสอนบนเวบ็เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนที%อยู่ห่างไกลหรือไม่มีเวลาในการมาเขา้
ชั�นเรียนไดเ้รียนในเวลาและสถานที%ๆ ตอ้งการซึ% งอาจเป็นที%บา้น ที%ทาํงานหรือสถานศึกษาใกลเ้คียง
ที%ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตไดก้ารที%ผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมายงัสถาน 
ศึกษาที%กาํหนดไวจึ้งสามารถช่วยแกปั้ญหาในดา้นของขอ้จาํกดัเกี%ยวกบัเวลาและสถานที%ศึกษาของ
ผูเ้รียนเป็นอยา่งดี 

2.  การสอนบนเว็บยงัเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัทางการศึกษาผูเ้รียนที%
ศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคหรือในประเทศหนึ%งสามารถที%จะศึกษาถกเถียง อภิปราย กบั
อาจารยค์รูผูส้อนซึ%งสอนอยูที่%สถาบนัการศึกษาในนครหลวงหรือในต่างประเทศก็ตาม 

3.  การสอนบนเวบ็นี�  ยงัช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื%องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื%องจาก
เวบ็เป็นแหล่งความรู้ที%เปิดกวา้งให้ผูที้%ตอ้งการศึกษาในเรื%องใดเรื%องหนึ% งสามารถเขา้มาคน้ควา้หา
ความรู้ ไดอ้ยา่งต่อเนื%องและตลอดเวลาการสอนบนเวบ็สามารถตอบสนองต่อผูเ้รียนที%มีความใฝ่รู้
รวมทั�งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Meta-Cognitive Skills) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 4.  การสอนบนเวบ็ ช่วยทลายกาํแพงของห้องเรียนและเปลี%ยนจากห้องเรียน 4 เหลี%ยม
ไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างสะดวก
และมีประสิทธิภาพสนบัสนุนสิ%งแวดลอ้มทางการเรียนที%เชื%อมโยงสิ%งที%เรียนกบัปัญหาที%พบในความ
เป็นจริงโดยเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง (Contextualization) และการ
เรียนรู้จากปัญหา (Problem-Based Learning) ตามแนวคิดแบบConstructivism  

 5.  การสอนบนเว็บเป็นวิธีการเรียนการสอนที%มีศกัยภาพเนื%องจากที%เว็บได้กลายเป็น
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่ครอบคลุมสารสนเทศทั%วโลกโดยไม่จาํกดัภาษาการ
สอนบนเว็บช่วยแก้ปัญหาของข้อจาํกัดของแหล่งคน้ควา้แบบเดิมจากห้องสมุดอนัได้แก่ปัญหา
ทรัพยากรการศึกษาที%มีอยูจ่าํกดัและเวลาที%ใชใ้นการคน้หาขอ้มูลเนื%องจากเวบ็มีขอ้มูลที%หลากหลาย
และเป็นจาํนวนมากรวมทั�งการที%เวบ็ใช้การเชื%อมโยงในลกัษณะของไฮเปอร์มิเดีย (สื%อหลายมิติ)   
ซึ% งทาํใหก้ารคน้หาทาํไดส้ะดวกและง่ายดายกวา่การคน้หาขอ้มูลแบบเดิม 

 6.  การสอนบนเวบ็จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ที%กระตือรือร้นทั�งนี� เนื%องจากคุณลกัษณะ
ของเว็บที%เอื�ออาํนวยให้เกิดการศึกษาในลกัษณะที%ผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็นได้อยู่
ตลอดเวลาโดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนที%แทจ้ริง ตวัอยา่งเช่นการให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัในการทาํ
กิจกรรมต่าง ๆบนเครือข่ายการให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไวบ้นเวบ็บอร์ด
หรือการใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รียนคนอื%นๆ อาจารย ์หรือผูเ้ชี%ยวชาญในเวลาเดียวกนัที%
หอ้งสนทนา เป็นตน้ 

 7.  การสอนบนเว็บเอื�อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ ซึ% งการเปิดปฏิสัมพนัธ์นี� อาจทาํได้ 2 
รูปแบบ คือ ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ยกนัและ/หรือผูส้อนปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนในเนื�อหาหรือสื%อ
การสอนบนเวบ็ซึ% งลกัษณะแรกนี�จะอยูใ่นรูปของการเขา้ไปพูดคุย พบปะ แลกเปลี%ยน ความคิดเห็น
กนัส่วนในลกัษณะหลงันั�นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที%
ผูส้อนไดจ้ดัหาไวใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

 8.  การสอนบนเว็บยงัเป็นการเปิดโอกาสสําหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึงผูเ้ชี%ยวชาญสาขา
ต่างๆทั�งในและนอกสถาบนัจากในประเทศและต่างประเทศทั%วโลกโดยผูเ้รียนสามารถติดต่อ
สอบถามปัญหาขอขอ้มูลต่าง ๆที%ตอ้งการศึกษาจากผูเ้ชี%ยวชาญจริงโดยตรงซึ% งไม่สามารถทาํไดใ้น
การเรียนการสอนแบบดั�งเดิมนอกจากนี� ยงัประหยดัทั�งเวลาและค่าใช้จ่ายเมื%อเปรียบเทียบกบัการ
ติดต่อสื%อสารในลกัษณะเดิมๆ 

 9.  การสอนบนเว็บเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตนสู่สายตาผูอื้%น
อยา่งง่ายดาย ทั�งนี� ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเพื%อนๆในชั�นเรียนหากแต่เป็นบุคคลทั%วไปทั%วโลกไดด้งันั�นจึง
ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกในการเรียนอยา่งหนึ%งสาํหรับผูเ้รียนผูเ้รียนจะพยายามผลิตผลงาน
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ที%ดีเพื%อไม่ใหเ้สียชื%อเสียงตนเองนอกจากนี�ผูเ้รียนยงัมีโอกาสไดเ้ห็นผลงานของผูอื้%นเพื%อนาํมาพฒันา
งานของตนเองใหดี้ยิ%งขึ�น 

 10. การสอนบนเวบ็เปิดโอกาสให้ผูส้อนสามารถปรับปรุงเนื�อหาหลกัสูตรให้ทนัสมยัได้
อย่าง สะดวกสบายเนื%องจากขอ้มูลบนเวบ็มีลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) ดงันั�นผูส้อนสามารถ
อพัเดตเนื�อหาหลกัสูตรที%ทนัสมยัแก่ผูเ้รียนได้ตลอดเวลานอกจากนี� การให้ผูเ้รียนได้สื%อสารและ
แสดงความคิดเห็นที%เกี%ยวขอ้งกบัเนื�อหาทาํให้เนื�อหาการเรียนมีความยืดหยุ่นมากกวา่การเรียนการ
สอนแบบเดิมและเปลี%ยนแปลงไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญัการสอนบนเวบ็สามารถ
นาํเสนอเนื�อหาในรูปของมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิ%ง เสียงภาพเคลื%อนไหว วีดีทศัน์ ภาพ 3 
มิติโดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอเพื%อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทางการเรียน 

 สรุปไดว้า่  การเรียนการสอนบนเครือข่ายมีประโยชน์ทางดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและ
รวดเร็วที%มีอินเทอร์เน็ตติดตั�งอยู่ สามารถกระทาํไดต้ลอด 24 ชั%วโมง  ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้อื%นๆได้ อภิปรายโต้ตอบกบัผูเ้รียนอื%น หรือผูเ้ชี%ยวชาญสาขาต่างๆ ได้อย่าง
อิสระ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มที% 
เกิดแรงจูงใจในการเรียนทาํให้เกิดความรู้ ความจาํได้ดีขึ�น เพราะเป็นสิ%งที%ผูเ้รียนสนใจใฝ่รู้และ
ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  นอกจากนี� ผูส้อนสามารถอพัเดตเนื�อหาบทเรียนที%ทนัสมยัแก่ผูเ้รียนได้
ตลอดเวลา อีกทั�งสามารถวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนไดท้นัที 
 
2.6   เจตคติต่อการเรียน 

2.6.1 ความหมายของเจตคติ 
เจตคติเป็นนามธรรมที%เกิดจากการเรียนรู้ในสังคมหรือการเรียนรู้บุคคลตลอดจน

เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที%เกิดขึ�นเป็นความรู้สึกของบุคคลที%จะแสดงในโอกาสต่อไปเจตคติ 
(Attitude) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “Aptus” แปลวา่โนม้เอียงเหมาะสมและตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2542  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) อ่านวา่ “เจ-ตะ-คะ-ติ” หมายถึงท่าที
ความรู้สึกแนวความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ%งใดสิ%งหนึ%งไดมี้การศึกษาและนกัจิตวิทยาให้ความหมาย
ไวแ้ตกต่างกนัดงันี�  

ร็อบบิ�น (Robbin, 1993) กล่าวว่าเจตคติหมายถึงการประเมินสิ%งที%ชอบหรือไม่ชอบ
เกี%ยวกบัวตัถุบุคคลหรือเหตุการณ์ซึ% งสะทอ้นถึงความรู้สึกเกี%ยวกบับางสิ%งบางอยา่ง 
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เฮอร์เจนฮาร์น (Hergenhahn, 1994) กล่าววา่เจตคติหมายถึงความโนม้เอียงที%เกิดจากการ
เรียนรู้ของบุคคลในการตอบสนองต่อวตัถุหรือสถานการณ์ต่างๆในทางใดทางหนึ%งเจตคติเป็นสิ%งที%
เป็นผลมาจากความรู้ 

เลฟตนั (Lefton, 1997) กล่าววา่เจตคติหมายถึงรูปแบบของความรู้สึกความเชื%อความ
โนม้เอียงของพฤติกรรมต่อบุคคลอื%นความคิดหรือวตัถุ 

องัคณา สายยศ (2540) กล่าววา่เจตคติมาจากภาษาองักฤษวา่แอททิจูด (Attitude)  ซึ% งแต่
เดิมใชค้าํวา่ทศันคติแต่ปัจจุบนันิยมใชค้าํวา่เจตคติซึ% งหมายถึงอารมณ์หรือความรู้สึกอนับงัเกิดจาก
การรับรู้ต่อสิ%งนั�นๆโดยแสดงพฤติกรรมโนม้เอียงอย่างใดอย่างหนึ% งในรูปการประเมินเช่นชอบ – 
ไม่ชอบเป็นตน้ 

สุรางค์ โคว้ตระกูล (2541) กล่าววา่เจตคติเป็นอชัฌาสัยหรือแนวโนม้ที%มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตอบต่อสิ%งแวดลอ้มหรือสิ%งเร้าซึ% งอาจเป็นไดท้ั�งคนวตัถุสิ%งของหรือความคิดอาจจะเป็น
ทางบวกหรือทางลบก็ไดถ้า้บุคคลมีเจตคติทางบวกต่อสิ%งใดก็จะมีพฤติกรรมที%จะเผชิญกบัสิ%งนั�นถา้
มีเจตคติทางลบต่อสิ%งใดก็จะหลีกเลี%ยง 

นิพนธ์ แจง้เอี%ยม (2547) กล่าววา่เจตคติหมายถึงสิ%งที%อยู่ภายในจิตใจของบุคคลที%จะ
ตอบสนองต่อสิ%งใดสิ%งหนึ% งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ% งเราสามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของ
บุคคลวา่จะตอบสนองต่อสิ%งเร้าอยา่งไร 

  จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของเจตคติได้ว่าเจตคติหมายถึง
ความรู้สึกความเชื%อของบุคคลที%มีต่อสิ%งต่างๆซึ% งจะแสดงออกมาในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบพอใจ
หรือไม่พอใจเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยหรืออาจจะแสดงออกในลกัษณะเป็นกลางเช่น  รู้สึกเฉยๆเป็น
ตน้เจตคติเป็นนามธรรมที%มีพฤติกรรมทางจิตใจที%ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงแต่สามารถสรุป
อา้งอิงจากพฤติกรรมภายนอกที%แสดงออกได ้

2.6.2 ลกัษณะของเจตคติ 
  เจตคติเป็นสิ% งที%เกิดจากการเรียนรู้หรือการได้รับประสบการณ์มิใช่สิ% งที%ติดตวัมาแต่

กาํเนิดดงันั�นจึงเป็นสิ%งที%มีการเปลี%ยนแปลงได ้
 ไทรแอนดีส (Triandis, 1971) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเปลี%ยนแปลงเจตคติไวด้งันี�  

1.  เจตคติเป็นผลจากที%บุคคลประเมินผลจากสิ%งเร้าแลว้แปรเปลี%ยนมาเป็นความรู้สึก
ภายในที%ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ในการที%จะแสดงพฤติกรรม 

2.  เจตคติของบุคคลจะแปรค่าไดท้ั�งในดา้นคุณภาพและความเขม้ซึ% งจะมีทั�งทางบวก
และทางลบ 
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3. เจตคติเป็นสิ% งที%เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าที%จะมีมาตั�งแต่เกิดหรือเป็นผลมาจาก
โครงสร้างภายในตวับุคคลหรือวฒิุภาวะ 

4. เจตคติขึ�นอยูก่บัสิ%งเร้าเฉพาะอยา่งทางสังคม 
5. เจตคติที%บุคคลมีต่อสิ%งเร้าที%เป็นกลุ่มเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
6. เจตคติเป็นสิ%งที%เกิดขึ�นแลว้จะเปลี%ยนแปลงไดย้าก 
จะเห็นไดว้่าเจตคติของบุคคลสามารถที%จะเปลี%ยนแปลงไดภ้ายใตส้ถานการณ์หลายๆ

อยา่งดงักล่าวมาแลว้ทาํนองเดียวกบัเจตคติของนกัเรียนต่อวิชาภาษาองักฤษก็สามารถเปลี%ยนแปลง
ไดเ้ช่นกนั 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2539) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของเจตคติที%สาํคญัดงันี�  
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์สิ% งเร้าต่างๆรอบตวับุคคลการอบรมเลี� ยงดูการเรียนรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นสิ%งที%ก่อให้เกิดเจตคติแมว้า่ประสบการณ์ที%เหมือนกนัก็
มีเจตคติที%แตกต่างกนัไดด้ว้ยเหตุหลายประการเช่นสติปัญญาอายเุป็นตน้ 

2. เจตคติเป็นการตระเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ%งเร้าเป็นการเตรียมความ
พร้อมภายในจิตใจมากกว่าภายนอกที%จะสังเกตได้สภาวะความพร้อมที%จะตอบสนองมีลกัษณะที%
ซบัซอ้นของบุคคลที%จะชอบหรือไม่ชอบยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเกี%ยวเนื%องกบัอารมณ์ดว้ยเป็น
สิ%งที%อธิบายไม่คอยจะไดแ้ละบางครั� งไม่ค่อยมีเหตุผล 

3. เจตคติมีทิศทางของการประเมินทิศทางของการประเมินคือลกัษณะความรู้สึกหรือ
อารมณ์ที%เกิดขึ�นถา้เป็นความรู้สึกหรือการประเมินวา่ชอบพอใจเห็นดว้ยก็คือเป็นทิศทางในทางที%ดี
เรียกวา่เป็นทิศทางในทางบวกและถา้การประเมินออกมาในทางไม่ดีเช่นไม่ชอบไม่พอใจก็มีทิศทาง
ในทางลบเจตคติในทางลบไม่ไดห้มายความวา่ไม่ควรมีเจตคตินั�นแต่เป็นเพียงความรู้สึกไม่ดีในทาง
ลบเจตคติในทางลบต่อการคดโกงต่อการเล่นการพนันการมีเจตคติในทางบวกก็ไม่ได้หมายถึง     
เจตคติที%ดีและพึงปรารถนาเช่นเจตคติทางบวกต่อการโกหกการสูบบุหรี% เป็นตน้ 

4. เจตคติมีความเขม้คือมีปริมาณมากนอ้ยของความรู้สึกถา้ชอบมากก็เห็นดว้ยอยา่งมาก
ก็แสดงวา่มีความเขม้ขน้สูงถา้ไม่ชอบเลยหรือเกลียดที%สุดก็แสดงวา่มีความเขม้สูงไปอีกทางหนึ%ง 

5. เจตคติมีความคงทนเจตคติเป็นสิ%งที%บุคคลยึดมั%นถือมั%นและมีส่วนในการกาํหนด
พฤติกรรมของคนนั�นการยดึมั%นในเจตคติต่อสิ%งใดทาํใหก้ารเปลี%ยนแปลงเจตคติเกิดขึ�นไดย้าก 

6. เจตคติมีทั�งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายในเป็นสภาวะ
ทางจิตใจซึ%งหากไม่ไดแ้สดงออกก็ไม่สามารถจะรู้ไดว้า่บุคคลนั�นมีเจตคติอยา่งไรในเรื%องนั�นเจตคติ
ที%เป็นพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเนื%องจากถูกกระตุ้นและการกระตุ้นนี� ยงัมีสาเหตุอื%นๆ  
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รวมอยูด่ว้ย  เช่นบุคคลแสดงความไม่ชอบดว้ยการดุด่าคนอื%นนอกจากไม่ชอบคนนั�นแลว้อาจจะเป็น
เพราะถูกทา้ทายก่อน   เป็นตน้ 

7. เจตคติจะตอ้งมีสิ%งเร้าจึงมีการตอบสนองขึ�นแต่ก็ไม่จาํเป็นว่าเจตคติที%แสดงออกจาก
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตรงกนัเพราะก่อนแสดงออกบุคคลนั�นปรับปรุงให้
เหมาะสมกบับรรทดัฐานของสังคมแลว้จึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

จากลกัษณะของเจตคติดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่าเจตคตินั�นเกิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ% งมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํของบุคคลนั�นๆรวมทั�งเป็น
ตวักระตุน้ที%ทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลกัษณะของความชอบหรือไม่ชอบซึ% งเจตคติที%
เกิดขึ�นกบัแต่ละบุคคลนั�นสามารถเปลี%ยนแปลงได ้

2.6.3 องคป์ระกอบของเจตคติ 
สุชา  จนัทน์เอม (2539) กล่าววา่เจตคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั  3 ประการคือ 
1.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้ (Cognitive Component) เป็นเรื%องของการรู้บุคคลใน

เรื%องใดเรื%องหนึ% งอาจเป็นการรู้เกี%ยวกบัวตัถุสิ%งของหรือเหตุการณ์ต่างๆวา่รู้สิ%งต่างๆนั�นไดอ้ยา่งไรรู้
ในทางดีหรือไม่ทางบวกหรือทางลบซึ% งก่อให้เกิดเจตคติขึ�นถา้รู้สิ%งใดสิ%งหนึ%งในทางดีเราก็จะมีเจต
คติต่อสิ%งนั�นในทางดีและถา้รู้สิ%งใดสิ%งหนึ%งในทางไม่ดีเราก็จะมีเจตคติที%ไม่ดีต่อสิ%งนั�นดว้ย 

2.  องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้น
อารมณ์ความรู้สึกซึ% งถูกเร้าจากการรู้นั�นเมื%อเราเกิดรู้สิ%งใดสิ%งหนึ%งแลว้จะทาํให้เราเกิดความรู้สึกที%ดี
หรือไม่ดีถา้เรารู้สึกต่อสิ%งใดสิ%งหนึ%งไม่ดีเราก็จะไม่ชอบหรือไม่พอใจในสิ%งนั�นซึ% งในความรู้สึกนี� จะ
ทาํให้เกิดเจตคติในทางใดทางหนึ%งคือชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกนี� เมื%อเกิดขึ�นแลว้จะเปลี%ยนแปลง
ไดย้ากไม่เหมือนกบัความจริงต่างๆซึ%งจะเปลี%ยนแปลงไดง่้ายกวา่ถา้มีเหตุผลพอเพียง 

3.  องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อมที%จะ
ตอบสนองต่อสิ%งนั�นในทางใดทางหนึ% งคือพร้อมที%จะสนบัสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือหรือทาํลาย
ขดัขวางต่อสู้เป็นตน้พฤติกรรมที%แสดงออกมานั�นเกิดจากความรู้และความรู้สึกที%มีอยูเ่กี%ยวกบัวตัถุ
เหตุการณ์หรือบุคคลนั�นๆ 

สร้อยตระกูล  อรรถมานะ  (2542) กล่าววา่เจตคติหรือทศันคติมีองคป์ระกอบที%สําคญั
โดยทั%วไปคือ 

1. องคป์ระกอบดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) ความคิดความเขา้ใจ
นี� จะเป็นการแสดงออกซึ% งความรู้หรือความเชื%อซึ% งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ
จากสภาพแวดล้อมอนัเป็นเรื%องของปัญญาในระดบัที%สูงขึ�นอาทินักบริหารหรือผูบ้งัคบับญัชามี
ความคิดหรือความเชื%อว่าผูใ้ต้บังคบับัญชาของเขานั� นมีลักษณะของความเป็นผูใ้หญ่สามารถ
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ปกครองตนเองไดด้งันั�นเขาจึงไดค้วามเป็นอิสระในการทาํงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเปิดโอกาส
ใหมี้ส่วนร่วมในการทาํการวนิิจฉยัสั%งการ 

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกนี�
จะเป็นสภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกบัการประเมิน (Evaluation) ในสิ%งนั�นๆอนัเป็นผล
จากการเรียนรู้ในอดีตดงันั�นจึงเป็นการแสดงออกซึ% งความรู้สึกอนัเป็นการยอมรับอาทิชอบถูกใจ
สนุกหรือปฏิเสธต่อสิ%งนั�นอาทิเกลียดโกรธก็ไดค้วามรู้สึกนี�อาจทาํให้บุคคลเกิดความยึดมั%นและอาจ
แสดงปฏิกิริยาตอบโตห้ากมีสิ%งที%ขดักบัความรู้สึกดงักล่าว 

3. องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง
แนวโน้มของบุคคลที%จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ% งที%ตนชอบหรือเกลียดอันเป็นการ
ตอบสนองหรือการกระทาํในทางใดทางหนึ% งซึ% งเป็นผลมาจากความคิดความเชื%อความรู้สึกของ
บุคคลที%มีต่อสิ%งเร้านั�นๆอาทิบุคคลนั�นมีทศันคติที%ดีต่อระบอบประชาธิปไตยหรือมีความคิดความ
เชื%อความรู้สึกที%ดีต่อระบอบประชาธิปไตยบุคคลผูน้ั�นก็มีแนวโนม้ที%จะแสดงพฤติกรรมแบบเขา้หา
หรือแสวงหา (Seek Contact) ตรงกนัขา้มหากมีทศันคติต่อสิ%งนั�นๆไม่ดีก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ถอยหนีหรือหลีกเลี%ยง (Avoiding Contact) 

ลว้น สายยศ  และองัคณา  สายยศ (2543) กล่าววา่ ในปัจจุบนันกัจิตวทิยามีแนวความคิด
เห็นแตกต่างกนัอยู ่ 3 กลุ่มคือ 

1. เจตคติมีองค์ประกอบเดียวตามความคิดหรือแนวความเชื%อนี�พิจารณาไดจ้ากนิยาม 
เจตคตินั%นเองโดยจะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเป้าเจตคติวา่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบกลุ่มนี�  ไดแ้ก่
เทอร์สโตน (Thurstone) แอลพอร์ต (Allport) เป็นตน้ 

2. เจตคติมีสององคป์ระกอบมีแนวความเชื%อวา่เจตคติมี 2 องคป์ระกอบคือองคป์ระกอบ
ดา้นสติปัญญา (cognitive) และองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (affective) นกัจิตวิทยาที%สนบัสนุนการ
แบ่งเจตคติเป็น 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่แคทซ์ (Katz) เป็นตน้ 

3. เจตคติมีสามองคป์ระกอบแนวความคิดนี� เชื%อวา่เจตคติมี 3 องคป์ระกอบนกัจิตวิทยา
กลุ่มนี�ไดแ้ก่โรเซ็นเบิร์กและโฮพแลนดเ์ป็นตน้ซึ% งประกอบดว้ย 

3.1  ดา้นสติปัญญา (cognitive component) ประกอบไปดว้ยความรู้ความคิดและ
ความเชื%อที%ผูน้ั�นมีเป้าเจตคติ 

3.2  ดา้นความรู้สึก (affective component) หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของคน
ใดคนหนึ%งที%มีต่อเป้าเจตคติวา่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ%งนั�นพอใจหรือประเมินสิ%งนั�นวา่ดีหรือไม่ดี 
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3.3  ดา้นพฤติกรรม (behavior component) บางที%เรียกวา่ action component เป็น
แนวโนม้ของการจะกระทาํหรือจะแสดงพฤติกรรมเจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นในชั�นนี� เป็นการ
แสดงแนวโนม้ของการกระทาํต่อเป้าเจตคติเท่านั�นยงัไม่แสดงออกจริง 

ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเจตคติโดยใช ้ 3 องคป์ระกอบคือ 1) องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ 2) องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก 3) องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม 

2.6.4   การวดัเจตคติ 
เจตคติเป็นพฤติกรรมภายในที%มีลกัษณะเป็นนามธรรมซึ% งตวัเราเองเท่านั�นที%ทราบการ

วดัเจตคติโดยตรงจึงทาํไม่ไดแ้ต่การศึกษาเจตคตินั�นสามารถกระทาํได ้
สุวทิย ์ บุญช่วย และคณะ (2541) กล่าววา่เจตคติสามารถวดัไดโ้ดยการสร้างแบบวดัเจต

คติเพื%อถามความรู้สึกต่อสิ%งเร้าในรูปของความชอบหรือไม่ชอบแบบวดัเจตคติที%นิยมใชมี้อยู ่3-4 วิธี
คือ 

1. วิธีลิเคิรอท์สเกล (Likert Scale) เป็นวิธีการวดัเจตคติที%รู้จกักนัแพร่หลายมากที%สุดวิธี
หนึ% งการวดัเจตคติของลิเคร์ทเริ%มด้วยการรวบรวมหรือเรียบเรียงขอ้ความที%เกี%ยวขอ้งกบัเจตคติที%
ตอ้งการจะศึกษาให้ความหมายสิ%งที%ตอ้งการจะวดัให้แน่นอนชดัเจนและครอบคลุมขอบเขตเนื�อหา
ที%ตอ้งการวดัทั�งหมดและขอ้ความที%สร้างขึ�นตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ความที%สนบัสนุนและต่อตา้น
ในเรื% องที%ต้องการจะวดักล่าวคือมีข้อความที%เป็นบวกและเป็นลบคละกันไปและนําข้อความที%
รวบรวมได้ไปลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างที%ต้องการจะทาํการศึกษาโดยกาํหนดคาํตอบของแต่ละ
ขอ้ความใหเ้ลือกตอบคือเห็นดว้ยอยา่งยิ%งเห็นดว้ยไม่แน่ใจไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ%ง 

  การให้คะแนนนั�นจะขึ�นอยู่กบัชนิดของขอ้ความว่าเป็นขอ้ความที%สนบัสนุนหรือเป็น
บวกถา้ตอบเห็นดว้ยอย่างยิ%งให้คะแนน 5 คะแนนและลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ%งให้
คะแนน 1 คะแนนส่วนขอ้ความที%ต่อตา้นหรือเป็นลบถา้ตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ%งให้คะแนน 5 
คะแนนและลดลงเรื%อยๆไปจนถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ%งให้คะแนน 1 คะแนนคะแนนของผูต้อบแต่ละคน
ในแบบวดัเจตคติคือผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัเจตคติซึ% งลิเคร์ทถือวา่ผูที้%มีเจตคติที%ดีต่อสิ%ง
ใดยอ่มมีโอกาสที%จะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความที%สนบัสนุนสิ%งนั�นมากและในทาํนองเดียวกนัผูที้%มีเจต
คติไม่ดีต่อสิ%งใดนั�นโอกาสที%จะเห็นดว้ยกบัขอ้ความที%สนบัสนุนสิ%งนั�นก็มีนอ้ยและโอกาสที%จะตอบ
เห็นดว้ยกบัขอ้ความที%ต่อตา้นสิ%งนั�นจะมีมากคะแนนรวมของทุกขอ้จะเป็นเครื%องชี� ให้เห็นถึงเจตคติ
ของผูต้อบในแบบวดัเจตคติของแต่ละคน 

2. วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone Scale) วิธีการวดัแบบเทอร์สโตนนี� เนน้ปัญหาดา้น
การมีช่วงเท่ากนัมากกวา่การวดัแบบอื%นซึ% งในทางปฏิบติัหมายถึงวิธีการให้นํ� าหนกัหรือคะแนนแต่
ละขอ้ความที%ประกอบขึ�นมาเป็นสากลขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีนํ� าหนกัในแต่ละช่วงเท่ากนัโดย
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เทอร์สโตนยดึหลกัที%วา่ “คุณลกัษณะใดๆในความรู้สึกของคนเรานั�นจะมีตั�งแต่เห็นดว้ยนอ้ยที%สุดไป
จนถึงเห็นดว้ยมากที%สุด” โดยจะแบ่งช่วงความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วงเท่าๆกนัความคิดเห็นแต่ละ
ขอ้ความจะมีนํ�าหนกัค่าเจตคติต่างกนัไปจะอยูใ่นช่วงไหนนั�นก็แลว้แต่ขอ้ความคิดเห็นนั�น 

3. วิธีกทัแมนสเกล (Guttman Scale) จากขอ้บกพร่องเทอร์สโตนสเกลและลิเคร์ทสเกล
ในเรื%องเกี%ยวกบัความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกนัตลอดจนความสามารถในการนาํ
คะแนนมาสร้างเป็นสเกลใชแ้กข้อ้บกพร่องที%กทัแมนไดใ้ห้ความสนใจและคิดหาวิธีสร้างสเกลที%มี
คุณสมบติัเด่น 

4. วิธีการหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็นการศึกษา
เกี%ยวกบัความคิดรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที%มีต่อสิ%งต่างๆผูที้%คิด
วิธีนี� คือชาร์ลออสกูด (Charles E. Osgood) และผูร่้วมงานเป็นการศึกษาถึงความหมายของสิ%งต่างๆ
ตามความคิดเห็นของกลุ่มที%จะศึกษาโดยการใหป้ระเมินค่าเกี%ยวกบัสิ%งใดสิ%งหนึ%งที%ตอ้งการวดัอาจจะ
เป็นสถานที%บุคคลเหตุการณ์ฯลฯการประมาณค่านั�นใชค้าํคุณศพัท์ซึ% งตรงกนัขา้มและมีลาํดบัของ
ความมากนอ้ยจากดา้นหนึ%งไปสู่อีกดา้นหนึ%งรวมทั�งหมด 7 อนัดบั (บางครั� งใช ้5 หรือ 3 อนัดบั) ใน
การที%จะใหผู้ต้อบประเมินค่ามากหรือนอ้ยนี�ทาํใหเ้ชื%อไดว้า่แบบวดันี�สามารถใชว้ดัเจตคติของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลต่อสิ%งต่างๆไดแ้ละสามารถเปรียบเทียบเจตคติที%มีต่อสิ%งใดสิ%งหนึ%งของกลุ่มต่างๆได ้

จะเห็นได้ว่าการวดัเจตคติมีหลายวิธีและวิธีของลิเคอร์ทสเกลเป็นวิธีที%นิยมใช้กัน
แพร่หลายสําหรับการวิจยัครั� งนี� ไดน้าํวิธีของลิเคอร์ทสเกลมาประยุกตเ์ป็น 5 ระดบัเพื%อวดัระดบั  
เจตคติที%มีต่อการเรียนรู้ร่วมกนัโดยเฟซบุก๊ 

2.6.5 การพฒันาเจตคติ 
  การเรียนการสอนของนกัเรียนในโรงเรียนบุคคลที%มีอิทธิพลต่อการเปลี%ยนแปลงเจตคติ

ของนกัเรียนคือครูตลอดจนเพื%อนนกัเรียนและสิ%งแวดลอ้มอื%นๆในโรงเรียนครูจาํเป็นตอ้งสร้างเจต
คติในทางบวกให้นกัเรียนมีเจตคติที%ดีต่อการเรียนเห็นความสําคญัของบทเรียนเห็นประโยชน์ที%จะ
ไดรั้บจากการเรียนการสอน 

  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์  (2539) กล่าวถึงการพฒันาเจตคติโดยอาศยัทฤษฎีการเกิดและ
การเปลี%ยนแปลงเจตคติมาใชใ้นการเรียนการสอนดงันี�  

1. การใหก้ารเสริมแรงกบันกัเรียน 
2. การใหก้ารเลียนแบบเจตคติ 
3. การพิจารณาถึงองคป์ระกอบที%มีอิทธิพลต่อการเปลี%ยนแปลงเจตคติ 
4. ครูอาจตอ้งใหข่้าวสารและสร้างสถานการณ์ที%จะทาํใหเ้กิดความสอดคลอ้งและขดัแยง้ 
5. การเปลี%ยนเจตคติของกลุ่มจะง่ายกวา่การเปลี%ยนแปลงทีละคน 
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6. หลกัการและวธีิการในการเปลี%ยนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสม 
7. หาวธีิการกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเปลี%ยนเจตคติโดยใหเ้ขามีส่วนในการตดัสินใจ 
8. เจตคติที%ดีต่อตนเองโดยการที%มีความรู้ความเขา้ใจในความสามารถของตนมีความ   

พึงพอใจในรูปลกัษณะของตนเองและการรู้การแสดงออกถึงพฤติกรรมที%เหมาะสม 
2.6.6 ประโยชน์ของเจตคติ 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของเจตคติไวว้า่ 
1. เจตคติเป็นคาํย่อของการอธิบายความรู้สึกเป็นอย่างๆคลุมพฤติกรรมต่างๆไดม้าก  

เช่นพูดว่าเขามีเจตคติที%ดีต่อครอบครัวมีความหมายถึงเขารักครอบครัวใช้เวลามากในการอยู่กบั
ครอบครัวมีความสุขใจที%ไดอ้ยูก่บัครอบครัวเห็นพอ้งตอ้งกนักบัความคิดเห็นของครอบครัวทาํอะไร
หลายๆอยา่งเพื%อครอบครัวเป็นตน้ 

2. เจตคติใช้พิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลที%มีต่อสิ%งอื%นหรือต่อเป้าเจตคติของ
คนนั�นไดน้ั%นคือรู้จกัเจตคติของคนสามารถส่งเสริมหรือยบัย ั�งสิ%งที%เขาจะแสดงออกได ้

3. เจตคติสามารถมองสังคมไดเ้พราะเจตคติเป็นสิ%งคงเส้นคงวาพฤติกรรมของบุคคลที%
จะแสดงออกจากเจตคติจึงสามารถนาํมาอธิบายความคงเส้นคงวาของสังคมได ้

4. เจตคติมีความดีงามในตวัมนัเองเจตคติของคนที%มีต่อเป้าเจตคติรอบๆตวัเราเอง
สะทอ้นใหเ้ห็นโลกทศัน์ของคนนั�นๆมีคุณค่าในการศึกษาจุดมุ่งหมายของชีวติเขา 

5. จากที%รู้วา่เจตคติเกิดจากพนัธุกรรมและสิ%งแวดลอ้มดงันั�นการให้การศึกษาเพื%อให้เกิด
เจตคติที%ดีงามตามสังคมจึงตอ้งศึกษาสัญชาติญาณและปรับสิ%งแวดลอ้มเพื%อให้มีอิทธิพลต่อเจตคติ
ของคนตามที%ตอ้งการ 

6. นกัสังคมวิทยาหลายคนให้ความเห็นว่าเจตคติเป็นศูนยค์วามคิดและเป็นฐานของ
พฤติกรรมของสังคมการจะปรับระบบกลไกของสังคมจึงควรเปลี%ยนแปลงเจตคติของแต่ละบุคคล 

ดงันั�นการรู้เจตคติของคนจึงใช้เพื%อทาํนายพฤติกรรมที%เขาจะแสดงออกเป็นการรู้ไว้
ก่อนเพื%อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ได้คนในสังคมที%มีเจตคติดีงามตามสังคมต้องการใน       
วงการศึกษายิ%งมีความจาํเป็นอยา่งมาก 
 
2.7 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
       2.7.1 งานวจิยัภายในประเทศที%เกี%ยวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจ มีดงันี�  

จกัรพรรดิ คงนะ (2550) ได้ทาํวิจยัเรื% อง การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษที%
เกี%ยวกบัปัญหาของวยัรุ่นตอนตน้ สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดั
ตาก้องอนุสรณ์ จังหวดันครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่าน
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ภาษาองักฤษที%เกี%ยวกบัปัญหาของวยัรุ่นตอนตน้ มีค่า 75.84/75.12 ซึ% งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ ์และความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช้
แบบฝึกฯอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั 0.05 

ศศิกาญจน์ ชีถนอม (2553)  ได้ทาํวิจยัเรื% องการเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ และเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 1 ที%ไดรั้บการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที% 1) ที%ใช้สื%อการสอนซึ% งเนน้วฒันธรรมทอ้งถิ%นกบัการสอน
แบบเดิม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นมลายบูางกอก) 
จาํนวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที% ไดรั้บการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที% 1) ผล
การศึกษาพบวา่ 1) ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .01 2) ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อน
และหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สูงขึ�นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที%
ระดบั .01 3) เจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม สูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .01 

อุษนา  บํารุงแคว้น (2553) ได้ทําวิจัยเรื% องการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 2 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบผสมผสาน
กลุ่มตวัอย่าง เป็น นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 2โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพฯ จาํนวน 39 คน มี
วตัถุประสงค์เพื%อศึกษาผลของการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบผสมผสานเพื%อพฒันา
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน สถิติที%ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสถิติ
ทดสอบที (สูตร t – test for dependent samples) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี%ยแบบลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) ผลการวิจยัพบว่า การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบผสมผสานสามารถ
พฒันาความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .01 

ณมน จีรังสุวรรณ และธนยศ  สิริโชดก(2555) ไดท้าํวิจยัเรื%องรูปแบบการเรียนการสอน
แบบร่วมมือดว้ยระบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในการศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื%อสร้างรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยระบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่  ผูเ้ชี%ยวชาญทั�ง 
5 ท่าน มีความคิดเห็นเกี%ยวกบัรูปแบบการเรียนการสอน วา่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งสามารถ
นาํมาใชใ้นการเรียนการสอน 

จุติมา  ศรีบวั  (2555) ไดท้าํวิจยัเรื%อง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื%อความเขา้ใจ
จากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติัสําหรับ
นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที% 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า        
1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื%อความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
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ภาษาองักฤษ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติั มีประสิทธิภาพ 75.7/78.22 ตามเกณฑ ์  
2) ผลสัมฤทธิ� ดา้นการอ่านเพื%อความเขา้ใจของนกัเรยนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะการอ่านอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 
        2.7.2 งานวจิยัต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษ มีดงันี�  

 เอนเนส (Eanes, 1997) ไดล้องใช้วิธีการสอนแบบ พี คิว โฟร์อาร์  (PQ4R : Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, and Review)โดยมีขั�นตอนการสอนที%ประกอบดว้ย การสํารวจ
เนื�อหา การตั�งคาํถาม การอ่าน การบอกเล่าหรืออธิบายเกี%ยวกบัเรื% องที%อ่านและการทบทวน ผล
ปรากฏว่าเป็นวิธีการสอนอ่านที%มีประสิทธิภาพ เนื%องจากนกัเรียนมีการปฏิสัมพนัธ์กบัเรื%องที%อ่าน
จากการตั�งคาํถามและการอ่านซํ� า นอกจากนี� ยงัพบวา่นกัเรียนในกลุ่มทดลองสามารถจดจาํเนื�อหาที%
อ่านไดแ้ม่นยาํขึ�น 

 มิลเลอร์ (Miller, 2000) ไดท้ดลองใชว้ิธีการสอนแบบ พี คิว โฟร์อาร์ กบันกัศึกษาระดบั
มหาวทิยาลยัวชิาจิตวทิยา ผลปรากฏวา่วธีิต่างๆ ที%มีอยูใ่นการสอนแบบ พี คิว โฟร์อาร์ นั�นเป็นกลวิธี
ในการเรียนรู้ที%ดีที%สุดสําหรับการจดจาํเนื�อเรื%องที%อ่าน ขณะเดียวกนัศูนยใ์ห้คาํปรึกษาเกี%ยวกบัการ
เรียนการสอนแห่งวิทยาลยัแมนฮตัตนั (The Counselling Center, Manhattan College, 2000) ไดใ้ห้
คาํปรึกษากบัผูเ้รียนวา่ กลวิธีการอ่านของการสอนแบบ พี คิว โฟร์อาร์ นั�นเป็นวิธี ที%ช่วยให้ผูเ้รียน
ไดป้รับปรุง และพฒันาความเขา้ใจในการอ่านและการจาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

 หวงัเหยินชิง (Wang. 2006) ไดศึ้กษาประสิทธิผลของการเรียนรู้ร่วมกนัเทคนิคจิ�กซอวมี์
ผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษณสถาบันเทคโนโลยีชุงฮวา  ประเทศไต้หว ัน
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื%อดูผลแตกต่างที%ไดจ้ากการเรียนแบบดั�งเดิมและวิธีการเรียนแบบสร้าง
ความร่วมมือผลที%ไดจ้ากการศึกษาแสดงไดว้า่นกัเรียนที%เรียนแบบให้ความร่วมมือนั�นมีผลคะแนนที%
มากกวา่กลุ่มที%เรียนแบบดั�งเดิมและยงัส่งผลใหมี้ทศันคติที%ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษเชื%อมโยงไปถึง
ความตอ้งการในการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้ภาษามากขึ�นอยา่งไรก็ตามทั�งสองกลุ่มเมื%อวดัแรงจูงใจ
ในการเรียนปรากฏวา่ไม่พบความแตกต่างหากทั�งสองกลุ่มมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ 
         2.7.3 งานวจิยัภายในประเทศที%เกี%ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย มีดงันี�  

เขมณัฏฐ์  มิ%งศิริธรรม (2552) การพฒันารูปแบบการเรียนบนเวบ็เชิงบูรณาการระหวา่ง
การเรียนแบบร่วมมือกบัการเรียนร่วมกนัเพื%อส่งเสริมการเรียนดว้ยการนาํตนเองของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ผลการศึกษาวจิยัพบวา่  นักศึกษาปริญญาบณัฑิตที%เรียนตาม
รูปแบบการเรียนที%พฒันาขึ�นมีคะแนนการนาํตนเองหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที%ระดบั .05 และนกัศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที%พฒันาขึ�นมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 
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  สุภณิดา  ปุสุรินทร์คาํ  (2553) ไดท้าํการวิจยัเรื%อง การพฒันารูปแบบการแบ่งปันความรู้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื%อพฒันาความเป็นชุมชน
นักปฏิบัติของครูในโรงเรียนที% เข้า ร่วมในโครงการหนึ% งอํา เภอหนึ% งโรงเรียนในฝันของ
กรุงเทพมหานครผลการวจิยั พบวา่  (1)ครูที%เขา้ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร
ไม่ไดน้าํความรู้มาแลกเปลี%ยนกบัเพื%อนครูนกัเรียนไม่สนใจทาํแบบฝึกหดั/แบบทดสอบในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและครูตอ้งการสนทนากบัเพื%อนครูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เป็นทางการ  
(2)รูปแบบการแบ่งปันความรู้ที%พฒันาขึ�น ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1) องค์ประกอบของ
รูปแบบการแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย ชุมชนนักปฏิบติั การดาํเนินกิจกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพยากรสนบัสนุนการแบ่งปันความรู้ 2) ขั�นตอนการแบ่งปันความรู้ ประกอบ 
ดว้ย การปฐมนิเทศเชิงปฏิบติัการการดาํเนินการจดักิจกรรมการแบ่งปันความรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือและการประเมินผลและ 3) ผลลัพธ์ที%ได้จากการดาํเนินกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ 
ประกอบดว้ย ผลงานกลุ่มและผลการประเมินตนเองเกี%ยวกบัการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื%อสารดว้ยวธีิการเรียนแบบร่วมมือเพื%อพฒันาความเป็นชุมชนนกัปฏิบติัของครู 
(3.)ในภาพรวมของการประเมินตนเองเกี%ยวกบัการแบ่งปันความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื%อสารดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื%อพฒันาความเป็นชุมชนนกัปฏิบติั พบวา่กลุ่มตวัอย่างมี
คุณลกัษณะความเป็นชุมชนนกัปฏิบติัในระดบัมาก 

 สนิท  ตีเมืองซ้าย (2554) ไดท้าํการวิจยัเรื%อง การเรียนรู้ร่วมกนัผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ�  (STAD) บนระบบมูเดิล(Moodle) ดาํเนินการวิจยัตาม
รูปแบบ ADDIE ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การทดลองใช้
งาน และการประเมินผล โดยที%โมดูลการเรียนรู้ร่วมกนัที%สร้างขึ�นประกอบดว้ย การจดัการขอ้มูล
ผูเ้รียน การจดักลุ่มผูเ้รียน การติดต่อสื%อสาร การช่วยเหลือผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การ
รายงานความคืบหนา้ แฟ้มสะสมงาน แหล่งเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินผลการเรียนและการ
รายงานผลการเรียน ผลการวจิยัปรากฎวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ชี%ยวชาญอยูใ่นเกณฑ์
ระดบัเหมาะสมมาก และความพึงพอใจของผูเ้รียนอยูร่ะดบัพึงพอใจมากที%สุด 

2.7.4 งานวจิยัต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย มีดงันี�  
  คูรูบาแคก (Kurubacak, 2000) ไดศึ้กษาวิจยัเกี%ยวกบัการเรียนออนไลน์ทศันคติของ

ผูเ้รียนที%มีต่อการสอนผ่านเว็บผลการวิจัยพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์
เนื%องจากสามารถสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆผูเ้รียนชอบที%จะไดรั้บความรู้จากขอ้มูลที%มีอยู่มากกว่า
จะตอ้งไปศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองชอบการเรียนเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มและการเรียนผ่าน
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ออนไลน์นั�นระบบตอ้งมีการให้คาํแนะนาํและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนได้ใช้ประโยชน์จากเครื%องมือ
ต่างๆใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 

  เยว่ และ หลิน  (Yueh & Lin, 2005)  ไดศึ้กษาวิจยัเกี%ยวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มบน
เวบ็สําหรับสนบัสนุนการทาํงานกลุ่มและการเรียนรู้ของผูเ้รียนในรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นหลกักลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัทางตอนเหนือของไตห้วนั 
ผลการวจิยัพบวา่ ระบบการเรียนที%มีสภาพแวดลอ้มบนเวบ็ สามารถสนบัสนุนการทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามขั�นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ประกอบด้วยฟังก์ชันที%สนับสนุน     
การทาํงานกลุ่ม เช่น การรวบรวมขอ้มูล การแลกเปลี%ยนขอ้มูล การอภิปรายร่วมกนั การบนัทึก
กิจกรรมการเรียนของกลุ่ม และการช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียน  และนอกจากนั�นผูเ้รียนยงัมี
ทศันคติที%ดีมากต่อระบบการเรียนที%มีสภาพแวดลอ้มบนเวบ็ 

  เบียลโล (Biello, 2006) ศึกษาเกี%ยวกบัวิธีการและกระบวนการการออกแบบพฒันาสื%อ
มัลติมีเดียที% มีปฏิสัมพันธ์ในวิชา ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนารูปแบบ (Model) จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและเอกสารวิจยัที%เกี%ยวขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา การออกแบบสื%อการ
สอน และการพฒันาสื%อมลัติมีเดียที%มีปฏิสัมพนัธ์ โดยใหมี้ผูเ้ชี%ยวชาญใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น 
ดา้นการศึกษา ดนตรีศึกษา จิตวทิยา สถาบนัการวจิยั เป็นตน้ ผลที%ไดคื้อ รูปแบบของสื%อมลัติมีเดียที%
สนับสนุน ความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านวฒันธรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนพื�นฐานการศึกษาที%แตกต่างกนั 

  จากการศึกษางานวิจยัที%เกี%ยวขอ้งทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ิจยัจะนาํมาใช้
เป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัเรื% องผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื%อความเขา้ใจด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
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บทที� 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาคน้ควา้วจิยัเรื�อง  ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการ

เรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ของนกัเรียนระดบัปวช.ชั/นปีที� 1  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์เป็น
การวจิยัเชิงทดลองโดยมีกลุ่มประชากรที�ใชใ้นการศึกษาคือ  นกัเรียนระดบัปวช.ชั/นปีที� 1  สาขางาน
ธุรกิจคา้ปลีก  โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและแบบสอบถามวดัเจต
คติที�มีต่อการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊กที�ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาขึ/น  การเก็บขอ้มูลแบบทดสอบ
เป็นการเก็บรวบรวมก่อนเรียนและหลงัเรียน  การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามวดัเจตคติเป็นการเก็บ
รวบรวมเพียงครั/ งเดียวหลงัเรียนแลว้นาํมาวิเคราะห์หาขอ้สรุปโดยมีวิธีดาํเนินการศึกษาคน้ควา้วิจยั
ดงันี/  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
3.3  วธีิการดาํเนินการวิจยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population)  เป็นนกัเรียนระดบัปวช.ชั/นปีที� 1  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  
กลุ่มเรียนภาคเรียนที� 2/2556 จาํนวน 359 คน 10 หอ้งเรียนวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

2. กลุ่มตวัอยา่ง (Samples) ไดแ้ก่นกัเรียนระดบัปวช.ชั/นปีที� 1/16 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก 
ภาคเรียนที� 2/2556 จาํนวน 30 คน 1 ห้องเรียน  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  ไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

การศึกษาคน้ควา้วจิยัเชิงทดลองเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย 
1. บทเรียนและแบบทดสอบรายวิชา 2000 – 1202 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 เนน้

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจสร้างจากแผนการเรียนรู้ 6 แผน 
แผนการเรียนรู้ที� 1 Meeting People จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที� 2 Illness and Medicine จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที
แผนการเรียนรู้ที� 3 Foods and Drinks จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที
แผนการเรียนรู้ที� 4 At the Restaurant จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที� 5 On Vacations จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที� 6 At 7-ELEVEN Store จาํนวน   1  แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
2. นาํบทเรียนและแบบทดสอบทั/งหมด 6 บทเรียนมาสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน เพื�อทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจาํนวน 1 ชุด  เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือกจาํนวน 
30 ขอ้ 

3. แบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊กของนกัเรียนระดบัปวช.ชั/นปีที� 1  สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยั
เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 20 ขอ้ 

4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊กเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดบั 
(Rating Scale) จาํนวน 5 ขอ้ 
 
3.3 วธีิการดําเนินการวจัิย 
 จากการศึกษาหลกัสูตรการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขางานธุรกิจคา้ปลีก หมวดวิชาสามญั  รายวิชา  2000 – 1202  ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2  
และศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการจดัการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กเพื�อเพิ�มผลสัมฤทธิ�
ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ  โดยใชแ้หล่งเรียนรู้จากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง บทความ สื�อ
การเรียนรู้ออนไลน์ และศึกษารายละเอียดเนื/ อหาที�ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ในรายวิชา 2000 – 1202  ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 ทั/งนี/ ผูว้ิจยัได้
สร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ดงันี/  
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 3.3.1 บทเรียนและแบบทดสอบที�สร้างขึ/นในเฟซบุก๊ 
  3.3.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  3.3.3 แบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ย 
การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
  3.3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ย 
การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
 3.3.1   บทเรียนและแบบทดสอบที�สร้างขึ/นในเฟซบุก๊ 

1. ผูว้ิจยัดาํเนินการออกแบบและสร้างบทเรียนและแบบทดสอบตามแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงสร้างของรายวชิา  2000 – 1202ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร มีทั/งหมด 8 บทเรียน 
ผูว้จิยัเลือกใช ้6 บทเรียน จดัทาํเป็นแผนการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊กเพื�อเพิ�มผลสัมฤทธิ� ทางการ
อ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนปวช.ชั/นปีที� 1สาขางานธุรกิจคา้ปลีกดงันี/  

แผนการเรียนรู้ที� 1  Meeting People จาํนวน 1 แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที  
แผนการเรียนรู้ที� 2  Illness &Medicine จาํนวน 1 แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที
แผนการเรียนรู้ที� 3  Foods & Drinks จาํนวน 1 แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที
แผนการเรียนรู้ที� 4  At the Restaurant จาํนวน 1 แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที� 5  OnVacations จาํนวน 1 แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
แผนการเรียนรู้ที� 6  At 7-ELEVEN Store จาํนวน 1 แผนๆละ 2 คาบเรียนๆละ 50 นาที 
ทั/ง 6 บทเรียนใช้ระยะเวลา 8สัปดาห์ ดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัในห้องเรียน โดยใชเ้ฟซบุ๊ก

เพื�อเพิ�มผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ของนกัเรียนปวช.ชั/นปีที� 1 สาขางาน
ธุรกิจคา้ปลีก  วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

โครงสร้างรายวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร2 ประกอบดว้ย เนื/อหา สาระการเรียนรู้
รายวชิา จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จาํนวนคาบเรียนดงัรายละเอียดในตารางต่อไปนี/  
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ตารางที� 3.1  ตารางแสดงโครงสร้างบทเรียน 
 

 

แผนการ
เรียนรู้ 

หน่วยที� 
เนื)อหา สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

คาบ
เรียน 

 1. Meeting 
People 

Friend Finder การทกัทายการแนะนาํตวัเป็นเรื�องใกล้
ตวัที�นกัเรียนหรือผูเ้รียน
ภาษาต่างประเทศจะตอ้งปฏิบติัได ้  
ดงันั/นการเรียนรู้การทกัทายการแนะนาํ
ตวัเองมารยาทในการพบกนัและการลา
จากการปฏิบติัที�เหมาะสมรวมทั/งการใช้
ศพัทส์าํนวนที�เหมาะสมถูกตอ้ง 

1. อ่านประโยคหรือขอ้ความ
เกี�ยวกบัขอ้มูลของบุคคล 
แลว้ตอบคาํถามได ้
2. วเิคราะห์ขอ้มูลของบุคคล 
จากเรื�องที�อ่านไดเ้ขา้ใจ
ถูกตอ้ง 

2 

2. Illness 
And 
Medicine 

Falling  Sick ความเจ็บป่วยและการใชย้าเกี�ยวขอ้ง
กับชีวิตมนุษย์ดังนั/ นเราจําเป็นต้อง
ศึกษาอ่านสลากยา และขอ้มูลทั�วไป
เกี�ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยและการ
บริโภคยา อ่านเกี�ยวกับขั/นตอนการ
เข้าพบแพทย์ และได้รับการตรวจ
รักษา เรียงลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั
การพบแพทยไ์ดถู้กตอ้ง 
 

1. ดูภาพและอ่านประโยค
หรือขอ้ความเกี�ยวกบัอาการ
เจ็บป่วย แลว้ตอบคาํถามได ้
2. วเิคราะห์ขอ้มูลจากภาพ 
การอ่านฉลากยาแลว้ตอบ
คาํถามได ้

2 

3. Foods  
and  
Drinks 

Food  Facts อาหารและนํ/ าเป็นหนึ�งในปัจจยัสี�ที�
เกี�ยวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัทุกคนตอ้ง
เรียนรู้สาํนวนภาษาองักฤษที�เกี�ยวกบัสิ�ง
เหล่านี/ เพื�อใชใ้นการสื�อสารใน
ชีวติประจาํวนัอ่านประโยชน์และโทษ
ของการรับประทานอาหาร มีความ
เขา้ใจและตอบคาํถาม  อ่านตาํราอาหาร 
วธีิการปรุงอาหาร และสามารถนาํไป
ปฏิบติัและบอกกล่าวใหผู้อื้�นเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามได ้

1. อ่านบทความเกี�ยวกบั
ประโยชน์และโทษของ
อาหารแต่ละประเภท แลว้
ตอบคาํถามได ้
2. บอกลาํดบัวธีิการทาํอาหาร 
หรือเครื�องดื�มอยา่งง่ายได ้

2 
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ตารางที�3.1 (ต่อ) 
 

แผนการ
เรียนรู้ 

หน่วยที� 
เนื)อหา สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 

คาบ
เรียน 

4. At the 
Restaurant 

Food  Menu การดื�มกินถือวา่มีความสมัพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบั
ชีวติความเป็นอยูข่องทุกๆคน ซึ�งทุกคนตอ้งมี
การสื�อสารติดต่อกนัเมื�อเวลารับประทาน
อาหารตามสถานที�ต่างๆ ดว้ยภาษาองักฤษที�
สุภาพ มารยาทในการรับประทานอาหาร การ
อ่านรายการอาหาร 

1. อ่านบทสนทนาเกี�ยวกบั
การสั�งอาหารแลว้ตอบคาํถาม
ได ้
2. อ่านรายการอาหาร ราคา 
แลว้สรุปรายการอาหาร
พร้อมบอกราคาได ้
3.อ่านขอ้ปฏิบติัเกี�ยวกบั
มารยาทในการรับประทาน
อาหาร แลว้ปฏิบติัตามได ้

2 

5. On 
Vacations 

Where  to  stay การพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุงาน 
(vacation) เป็นกิจกรรมที�จาํเป็นตอ่ชีวติความ
เป็นอยูซึ่� งทุกคนตอ้งประสบและ
ติดต่อสื�อสารกนัและกนัในดา้นการใชส้าํนวน
และภาษา (structure & expression) เพื�อการ
ชกัชวนเชิญชวนการติดต่อจองสถานที�
พกัผอ่นที�พกัและแหล่งท่องเที�ยวต่างๆและ
การเขียนจดหมายเล่าเหตุการณ์ตา่งๆที�
ประสบใหผู้อื้�นไดรั้บทราบตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆที�เกิดขึ/นในระหวา่งการเดินทางไป
พกัผอ่นตอนหยดุงาน (taking a vacation) 

1. อ่านบทความเกี�ยวกบั
สถานที�พกัและจาํแนก
ประเภทที�พกัต่างๆได ้
2. อ่านเรื�องเล่าเกี�ยวกบัการ
ตั/งแคมป์ แลว้ตอบคาํถามได ้

2 

6. At 7-
ELEVEN 
Store 

- History 
- Top-up 

การซื/อขายสินคา้  เป็นกิจวตัร ที�ทุกคน
เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก  อ่าน
ประวติัเกี�ยวกบัธุรกิจคา้ปลีก และตอบคาํถาม
ไดถู้กตอ้ง อ่านบทสนทนาเกี�ยวกบัการซื/อขาย
สินคา้ การเติมเงินออนไลน์ ในร้านสะดวกซื/อ 
และเขา้ใจประโยคสนทนาไดถู้กตอ้ง     

1. อ่านประวติัเกี�ยวกบัร้าน
สะดวกซื/อแลว้ สรุป ตอบ
คาํถามได ้
2. อ่านบทสนทนาเกี�ยวกบั
การเติมเงินออนไลน์ในร้าน
สะดวกซื/อ แลว้ปฏิบติัตามได ้
 

2 
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 2. ผูว้ิจ ัยได้นําบทเรียนและแบบทดสอบที�สร้างขึ/ นให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
 3. ผูว้ิจยัไดน้าํบทเรียนและแบบทดสอบที�ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ นาํไปอพัโหลด 
(upload)ในหนา้เฟซบุก๊ ซึ� งมีขั/นตอนและการออกแบบดงันี/   
  3.1 ขั/นการออกแบบหนา้Fanpage 
 
 

1)  
 
 
 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
   
ภาพที� 3.1 โครงสร้างการออกแบบหนา้ Fanpage 
 
 
 
 
 
 

เฟซบุก๊ผูว้จิยั 

เพจ สร้างหนา้ เลือกประเภท กาํหนดชื�อหนา้ 

กลุ่ม กาํหนดชื�อกลุ่ม กาํหนดความเป็นส่วนตวั เลือกไอคอน 

เฟซบุก๊ผูว้จิยั 

คน้หาชื�อกลุ่ม ขอเขา้ร่วมกลุ่มจากผูว้จิยั ผูว้จิยัรับเขา้กลุ่ม 

เฟซบุก๊ผูเ้รียน 
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 3.2  แผนผงัโครงสร้างFanpage : EC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 3.2 แผนผงัโครงสร้าง Fanpage : EC2 
  
 
 

เฟซบุก๊:ครูปัณยตา ปภว. 

Fanpage : EC2 

Lesson 1 
Text 

Test 

Lesson 2 
Text 

Test 

Lesson 3 
Text 

Test 

Lesson 4 
Text 

Test 

Lesson 5 
Text 

Test 

Lesson 6 
Text 

Test 
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 3.3 ขั/นตอนการเขา้สู่หนา้ Fanpage : EC2 

1) ผูเ้รียนต้องมีเฟซบุ๊กของตนเอง และเข้าไปที�หน้าเฟซบุ๊กของผูเ้รียน ไปที�ช่อง
คน้หา แลว้พิมพค์าํวา่  ครูปัณยตา ปภว.  

2) ใหค้น้หาคาํวา่ “ถูกใจ” ในแถบเมนู ใตภ้าพชื�อครูปัณยตา ปภว. จะพบหนา้fanpage       
ชื�อ EC2  ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปคลิก Like ที�หน้าFanpage นั/นทั/งนี/ ผูว้ิจยัไดส้ร้างห้องกลุ่มเตรียม
สาํหรับผูเ้รียนเขา้รับเป็นสมาชิกจาํนวน 10 กลุ่มๆละ 3 คน   

3) ในหนา้ Fanpage: EC2  มีบทเรียนทั/งหมด 6 บทเรียน ที�ผูเ้รียน สามารถเขา้ไป
ศึกษาและทาํแบบทดสอบได ้โดยเริ�มจาก บทเรียนที� 1 (Lesson 1) จนถึงบทเรียนที� 6 (Lesson 6) 
ตามลาํดบั  

4) บทเรียนและแบบทดสอบทั/งหมด ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเรียนรู้ และร่วมกนั
คน้หาคาํตอบ  จากนั/นใหต้วัแทนกลุ่มไปตอบในหอ้งกลุ่มของตน ตามที�ผูว้จิยักาํหนดไว 

5) ขั/นตอนการตอบคาํถามแต่ละบทเรียนของกลุ่มสมาชิก 
(1) เขา้สู่หนา้เฟซบุก๊ของผูเ้รียน  ไปที�แถบเมนูดา้นขา้ง คน้หาคาํวา่ กลุ่ม RB 1/16 A (กรณีผูเ้รียนอยู่
ในกลุ่ม A) 

 
 
 
 

 
  
  
 

 
 
 
 

ภาพที� 3.3 หอ้งกลุ่มเรียนรู้ดว้ยกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
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(2) คลิกที�หอ้งกลุ่มของตนเอง แลว้ตอบคาํถามแต่ละบทเรียน ดงัภาพ 
 

 
 
ภาพที� 3.4  ตวัแทนสมาชิกกลุ่มตอบคาํถามจากแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละบทเรียน 
 
(3) ผูส้อนตรวจสอบความถูกตอ้งในหอ้งกลุ่มแต่ละกลุ่ม ประเมินผลใหค้ะแนนพร้อมขอ้เสนอแนะ 
 

         
 
ภาพที� 3.5  ผูส้อนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและประเมินผลแต่ละกลุ่ม 

DPU



64 
 

4. ผูว้จิยัไดน้าํบทเรียนและแบบทดสอบที�อพัโหลด (upload) และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบคุณลกัษณะของบทเรียนในดา้นเนื/อหา ภาษา ภาพประกอบและ
การเขา้ใชเ้ฟซบุก๊ ซึ� งใชว้ธีิการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง Index of item Objective Congruence 
(IOC) โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา ดงันี/  

คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจวา่บทเรียนนี/ตรงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่บทเรียนนี/ตรงตามวตัถุประสงค ์
คะแนน-1  หมายถึง แน่ใจวา่บทเรียนนี/ไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
เกณฑค่์าIOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ์ 
สาํหรับบทเรียนและแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ มีค่าIOC เท่ากบั 

0.67-1.00 
5. ผูว้จิยัไดน้าํบทเรียนและแบบทดสอบที�อพัโหลด (upload) และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป

ทดลองใช ้(try out) กบันกัเรียนปวช. 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ที�
ได้ศึกษารายวิชานี/ แล้ว ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 12 คน ซึ� งเป็นคนละกลุ่มกับ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพื�อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
 3.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

1. ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารตํารางานวิจัยเกี�ยวกับการวดัความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจรวมทั/งบทเรียนที�ผูว้ิจยัสร้างขึ/นเองเพื�อใช้ร่วมกบัแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

2. ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบทดสอบเป็นขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 1 ชุดจาํนวน 
30 ขอ้30 คะแนน วดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกนั 

3. ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบที�สร้างขึ/นให้อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

4. ผูว้ิจยัได้นาํแบบทดสอบที�ผูว้ิจยัสร้างขึ/น ให้ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 คน พิจารณา
ตรวจสอบความเที�ยงตรงดา้นเนื/อหา ความชดัเจนของภาษา และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้และเนื/อหา เพื�อดูว่าขอ้สอบแต่ละขอ้สร้างไดต้รงตามตารางวิเคราะห์หลกัสูตรหรือไม่ ซึ� งมี
เกณฑก์ารประเมิน ดงันี/  (Hambleton & Rovinelli, 1977) 
 ใหค้ะแนน  +1  หมายถึง   เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
 ใหค้ะแนน   0  หมายถึง   เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
 ใหค้ะแนน  -1 หมายถึง   เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
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สูตรการหาค่า       IOC =  Σ R 
  N 
 เมื�อ IOC =  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม 
  R =  ผลรวมของคะแนนความคิด 
  N = จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญทั/งหมด 
 เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ .50 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจมีค่า IOC เท่ากบั    

0.67-1.00 
5. ผูว้จิยัไดน้าํแบบทดสอบที�แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัเรียนปวช. 1 สาขา

งานธุรกิจคา้ปลีก วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ที�ได้ศึกษารายวิชานี/ แลว้ ในภาคเรียนที� 2 ปี
การศึกษา 2556 จาํนวน 12 คน ซึ� งเป็นคนละกลุ่มกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เพื�อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข
เพื�อหาค่าความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยกาํหนดเกณฑ์การผ่านค่าความยากง่าย (p) 
ระหวา่ง .20 - .80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) .20 ขึ/นไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจมีค่าความยากง่าย (p) 
เท่ากบั 0.695 – 0.733 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) เท่ากบั 0.2 ขึ/นไป  

จากนั/นหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา (α - Coefficient) หรือสัมประสิทธิ� ความเชื�อมั�นของ
แบบทดสอบเป็นค่าความเชื�อมั�นที�คาํนวณหาไดจ้ากสูตรครอนบราค (Cronbach) การหาค่าความ
เชื�อมั�นของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบค่าคะแนนที�ไดเ้ป็นค่าที�มีค่าใกลเ้คียง 1 (Cronbach, 1951 
อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจมีค่าสัมประสิทธิ� ความ
เชื�อมั�นของแบบทดสอบเท่ากบั 0.89 ซึ� งมีค่าใกลเ้คียง 1 

6. ผูว้จิยัไดน้าํแบบทดสอบที�ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.3  แบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 

1. ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที� 1 สถานภาพทั�วไปของผูต้อบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
ตอนที� 2 การวดัเจตคติที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊ก

เพื�อพฒันาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนปวช.ชั/นปีที� 1 สาขา
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งานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์  รายวิชา  2000–1202 ภาษาองักฤษเพื�อการ
สื�อสาร 2 จาํนวน 20 ขอ้ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) โดยมีการกาํหนดอนัดบั 5 ระดบั ดงันี/   (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 

5  หมายถึง พึงพอใจมากที�สุด 
4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
1  หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที�สุด 
ผลการประเมินที�ได ้นาํไปหาค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานโดยใชเ้กณฑ ์ดงันี/  
ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที�สุด 
ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที�สุด 
คาํถามประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ดงันี/  
1. เนื/อหาบทเรียน 
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  
3. ภาพประกอบและการเขา้ใช ้fanpage เฟซบุก๊ 
4. คุณค่าและประโยชน์ที�ไดรั้บ 
ตอนที� 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) ใชว้ิธี

วิเคราะห์เนื/อหา (Content Analysis) เกี�ยวกบัความรู้ความเขา้ใจจากการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความ
เขา้ใจ 

2. ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�สร้างขึ/นให้อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

3. ผู ้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�สร้างขึ/ นให้ผู ้เชี�ยวชาญจาํนวน 3 คน 
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม ซึ� งมีเกณฑ์การประเมิน ดงันี/  (Hambleton & Rovinelli, 
1977) 
 ใหค้ะแนน  +1  หมายถึง   เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
 ใหค้ะแนน   0  หมายถึง   เมื�อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
 ใหค้ะแนน  -1 หมายถึง   เมื�อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงตามวตัถุประสงค ์
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สูตรการหาค่า       IOC =  Σ R 
  N 
 เมื�อ IOC =  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม 
  R =  ผลรวมของคะแนนความคิด 
  N = จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญทั/งหมด 
 เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ .05 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์

แบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจมีค่า IOC เท่ากบั 0.67-

1.00 
 4. นาํแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติ ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัเรียนปวช. 1 สาขางาน

ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ที�ได้ศึกษารายวิชานี/ แล้ว ในภาคเรียนที�  2                
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 12 คน ซึ� งเป็นคนละกลุ่มกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งตรวจสอบความชดัเจน
ของภาษา ความเหมาะสมของคาํถามและเวลาที�ใช้ แลว้จดบนัทึกขอ้บกพร่อง เพื�อนาํมาปรับปรุง
แกไ้ขอีกครั/ งหนึ�ง ก่อนนาํไปพิมพเ์ป็นแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติ  ที�มีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพื�อ
ความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ นาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.4  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊จาํนวน 1 ชุด 5 ขอ้  

 1. ผูว้ิจยัสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นมาตรวดั Likert Scale 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543)  โดยมีเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนนดงันี/  

ระดบัที� 4 หมายถึง เรียนรู้แบบร่วมมือมากที�สุด 
ระดบัที� 3 หมายถึง เรียนรู้แบบร่วมมือมาก 
ระดบัที� 2 หมายถึง เรียนรู้แบบร่วมมือพอใช ้
ระดบัที� 1 หมายถึง   ควรปรับปรุง  
เกณฑใ์นการแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความหมาย ดงันี/  
1.00 – 1.49 หมายความวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัปรับปรุง 
1.50 – 2.49 หมายความวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัพอใช ้
2.50 – 3.49 หมายความวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดบัมาก 
3.50 – 4.00  หมายความวา่มีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ระดบัมากที�สุด 
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2. ผูว้ิจยัได้นาํแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัที�สร้างขึ/นให้อาจารยที์�ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเนื/อหาซึ� งใช้วิธีการ
ตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item -Objective Congruence หรือ IOC)  (Rovinelli & 
Hambleton, 1977) โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณาดงันี/  

คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบนี/วดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
คะแนน 0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบนี/วดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
คะแนน -1   หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบนี/ไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์
เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัมีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 
3. ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัตามคาํแนะนาํของ

อาจารยที์�ปรึกษาและผูเ้ชี�ยวชาญ 
4. ผูว้จิยัไดน้าํแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัที�ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไป

ใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี/   
3.4.1 ขั/นเตรียม  สาํรวจและเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนในขั/นตอนนี/ผูว้ิจยัอธิบายขั/นตอนการ

ใชง้านเฟซบุ๊กซึ� งมีชื�อห้องกลุ่มที�ผูเ้รียนเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพื�อให้ผูเ้รียนไดท้าํงานร่วมกนั ซึ� งใน
กลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที�มีความสามารถแตกต่างกนั มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี�ยน
เรียนรู้ ช่วยเหลือพึ�งพาอาศยักนั ร่วมกนัรับผิดชอบงานที�ได้รับมอบหมายในแต่ละบทเรียนและ
แบบทดสอบในหนา้ fanpage ในเฟซบุ๊ก และทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั/งนี/ ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
หาความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยนาํความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มาผสมผสานจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค ์หรือองคค์วามรู้ใหม่สําหรับการตอบคาํถามแบบทดสอบจากบทเรียนจาํนวน 6 
บทเรียนในหน้า fanpage ในเฟซบุ๊กเน้นความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจใน
รายวิชาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2  ทั/งนี/ การเรียนบทเรียนและแบบทดสอบใช้ในชั/นเรียน      
(ในชั�วโมงการเรียนการสอน) ซึ� งมีทั/งหมด 8 สัปดาห์ 
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3.4.2 ขั/นการใช ้
1. สัปดาห์ที� 1 
ผูว้ิจยัใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพื�อวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ชุด 30 ขอ้30 คะแนน ใชเ้วลา 60 นาที
โดยทดสอบเป็นรายบุคคล 

2. สัปดาห์ที� 2 – 7   
1) ผูว้จิยักาํหนดผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มๆละ 3 คน ที�มีความสามารถแตกต่างกนั ไดแ้สดง

ความคิดเห็น แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือพึ�งพาอาศยักนั ร่วมกนัรับผิดชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย
ในแต่ละบทเรียนและแบบทดสอบในหนา้ fanpageในเฟซบุก๊ ทั/งนี/ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หาความรู้
และประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยนําความรู้เดิมและความรู้ใหม่ มาผสมผสานจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ หรือองค์ความรู้ใหม่ สําหรับการตอบคาํถามแบบทดสอบจากบทเรียนจาํนวน 6 
บทเรียนในหน้า fanpage ในเฟซบุ๊กเมื�อได้คาํตอบแล้วให้ตวัแทนกลุ่มเขา้ไปตอบคาํถามแต่ละ
บทเรียนในกลุ่มของตน 

2) ผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มซึ�งเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัในแต่ละ
บทเรียนและแบบทดสอบ จากนั/นผูว้จิยับนัทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

3) ผูว้ิจยัตรวจแบบทดสอบแต่ละบทเรียนของแต่ละกลุ่มส่งคะแนนที�แต่ละกลุ่มทาํได้
ซึ� งทั/งนี/ ผูว้ิจยั ไดต้ั/งเกณฑ์การสอบผ่านไวร้้อยละ 60 พร้อมให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้มูล
ยอ้นกลบัใหก้ลุ่มในเฟซบุก๊ของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเพื�อเป็นการวดัระดบัความรู้ความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

3. สัปดาห์ที� 8 
 หลงัจากนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียนครบทุกบทเรียนตามที�กาํหนดไวแ้ล้ว ผูว้ิจยัได้เวน้

ระยะเวลา 1 สัปดาห์แลว้จึงนดัหมายนกัเรียนทุกคน ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� หลงัเรียนซึ� งเป็น
ชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน และทาํแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษ
เพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
 3.4.3  ขั/นประเมินผล 

1) ผูว้จิยัไดต้รวจนบัคะแนนแบบทดสอบความรู้ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพื�อ
ความเขา้ใจ 

2) ผู ้วิจ ัยได้ตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนซึ�งเป็นขอ้สอบชุดเดียว 

3) ผูว้จิยัไดต้รวจนบัคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั 
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4) ผูว้จิยัไดป้ระมวลผลแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
 
3.5    การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปโดยมีรายละเอียดดงันี/  
 3.5.1  ผูว้จิยัไดน้าํผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื/นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างและใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า Paired t-test 
 3.5.2  ผูว้จิยัไดน้าํผลจาก แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกนัทั/งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื/นฐาน ไดแ้ก่ค่าร้อยละ และค่าเฉลี�ย  
 3.5.3 ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) 
แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.5.4 อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 

3.6 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี/  

1. สถติทิี�ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ6ทางการเรียน 

        IOC =  Σ R 

            N 

 เมื�อ IOC =  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถาม 

  R =  ผลรวมของคะแนนความคิด 

  N = จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญทั/งหมด 

 เกณฑ ์ค่า  IOC มากกวา่ .05 หมายความวา่ผา่นเกณฑ์ 
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2. หาค่าคะแนนเฉลี�ย (Arithmetic Mean)  

�� = ∑�
�  

 
   ��  แทน   ค่าเฉลี�ย 
   ∑� แทน   ผลรวมของคะแนนทั/งหมดในกลุ่ม 
   �  แทน   จาํนวนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3. หาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                  �� = �	∑
��(∑
)�	(	��)  

 
 เมื�อ SD  แทน   ความเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

   ∑� แทนผลรวมของคะแนนทั/งหมด 
   ∑�� แทนผลรวมกาํลงัสองของคะแนนแต่ละตวั 
   N   แทนนกัเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
 

4. ค่าความยากง่ายของของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียน   

                                     p = 
LH

LH

NN

RR

+

+  

 
  เมื�อ               p           แทน  ค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ 
            HR  แทน  จาํนวนผูส้อบที�ตอบถูกในกลุ่มสูง 

                           LR   แทน  จาํนวนผูส้อบที�ตอบถูกในกลุ่มตํ�า 

                          HN   แทน  จาํนวนผูส้อบที�ตอบในกลุ่มสูง 

                          LN   แทน  จาํนวนผูส้อบที�ตอบในกลุ่มตํ�า 
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5. ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียน   

r = 
H

LH

N

RR −  

 
 เมื�อ     r  แทนค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 
   HR  แทน   จาํนวนคนที�ตอบถูกของกลุ่มสูง 
   LR  แทน  จาํนวนคนที�ตอบถูกของกลุ่มตํ�า 
   HN  แทน  จาํนวนคนในกลุ่มสูง (จาํนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ�าเท่ากนั) 

 

6. หาค่าสัมประสิทธิ6แอลฟาของครอนบาค 

สูตรสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค 

   α = 










 ∑−

− 2
ts

2
is

1
1n

n  

 
  เมื�อ  

   α คือ  ค่าสัมประสิทธิ� ความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
   n คือ  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

   2
iS  คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ้ 

   2
tS  คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั/งฉบบั 

 

7. เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

           สูตร         t    = 

( )( )
1

22

−

− ∑
∑

N

DND

D
 

 

t หมายถึง  ค่า T- test 
N หมายถึง จาํนวนนกัเรียนในกลุ่มทดลอง 

∑D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 

∑ 2D  หมายถึง ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนกัเรียนยกกาํลงั 
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บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัเรื�องผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั

โดยใชเ้ฟซบุก๊ของนกัเรียนระดบัปวช.ชั,นปีที�1 วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
(1)ศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ก่อนเรียนและหลงัเรียนการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ (2)หาระดบัเจตคติที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊กผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นนกัเรียนระดบัปวช.ชั,นปีที� 
1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 
30 คนเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั, งนี, ได้แก่ (1)บทเรียนและแบบทดสอบที�เป็นเนื,อหาของวิชา 
2000-1202 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 ซึ� งผูว้ิจยัสร้างขึ,น (2)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการ
อ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนจาํนวน1ชุด 30 ขอ้เป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
(3)แบบสอบถามเพื�อประเมิน    เจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ย
การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊กจาํนวน 1 ชุด 20 ขอ้แบบมาตรวดัระดบั (4)แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มจาํนวน 1 ชุด 5 ขอ้เป็นแบบ
มาตรวดัระดับทั,งหมดที�กล่าวมานี,  ผูว้ิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง
ประกอบคาํอธิบายเป็นความเรียงซึ� งมีรายละเอียดการนาํเสนอตามลาํดบัดงันี,  

4.1 ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช ้     
เฟซบุก๊ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ของนกัเรียนระดบั ปวช.1 
4.3 ผลระดบัเจตคติของนกัเรียนระดบัปวช.ชั,นปีที� 1 ที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความ

เขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
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4.1  ผลสัมฤทธิ�ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื�อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
 
ตารางที� 4.1 ผลคะแนนหลงัเรียน/ร้อยละ  การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งที�ร่วมกนัเรียนรู้ในเฟซบุ๊ก และทาํแบบทดสอบหลงัเรียนในเฟซบุ๊ก จาํนวน 6 บทเรียนของ
นกัเรียนทั,งหมด 10 กลุ่ม 
 

กลุ่
ม 

บทที� 1 

Meeting 

People 

บทที� 2 

Illness and 

Medicine 

บทที� 3 

Foods and 

drinks 

บทที� 4 

At the 

Restaurant 

บทที� 5 

On 

Vacations 

 

บทที� 6 

At 

7-ELEVEN 

Store 

คะแนนเฉลี�ย

โดยรวม 

คะแนน (19) 

ร้อยละ 

คะแนน (35) 

ร้อยละ 

คะแนน (13) 

ร้อยละ 

คะแนน (18) 

ร้อยละ 

คะแนน (10) 

ร้อยละ 

คะแนน (10) 

ร้อยละ 

คะแนน (105) 

ร้อยละ 

1 18 94.74 30 85.71 13 100 17 94.44 10 100 7 70 95 90.48 

2 14 73.68 32 91.43 13 100 18 100 9 90 7 70 93 88.57 

3 15 78.95 27 77.14 11 84.62 17 94.44 10 100 8 80 88 83.81 

4 17 89.47 33 94.29 13 100 16 88.89 10 100 7 70 96 91.43 

5 13 68.42 29 82.86 12 92.31 17 94.44 10 100 9 90 90 85.71 

6 14 73.68 30 85.71 13 100 13 72.22 10 100 9 90 89 84.76 

7 12 63.16 26 74.29 12 92.31 15 83.33 9 90 7 70 81 77.14 

8 11 57.89 31 88.57 12 92.31 17 94.44 10 100 7 70 88 83.81 

9 13 68.42 27 77.14 13 100 16 88.89 10 100 8 80 87 82.86 

10 14 73.68 28 80.00 13 100 16 88.89 9 90 8 80 88 83.81 

 
จากตารางที� 4.1 แสดงใหแ้ห็นผลคะแนนหลงัเรียนและร้อยละทางการอ่านภาษาองักฤษ

เพื�อความเขา้ใจจาํนวน 6 บทเรียนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊ก
หลงัเรียนมีนกัเรียนจาํนวน 30 คนแบ่งเป็น 10 กลุ่มๆละ 3 คน การทาํแบบทดสอบแต่ละชุดนกัเรียน
แต่ละกลุ่มจะตอ้งมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนผา่นเกณฑที์�กาํหนดไวคื้อร้อยละ60 
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ภาพรวมของผลการทดสอบทั,ง6ชุดกลุ่มที�ไดค้ะแนนสูงสุดของการทดสอบกลุ่มที� 4 ได้
คะแนนร้อยละ 91.43 ลาํดบัรองลงมาคือกลุ่มที�1ไดค้ะแนนร้อยละ 90.48 และถดัมาคือกลุ่มที� 2 ได้
คะแนนร้อยละ 88.57 กลุ่มที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือกลุ่ม 7 ไดค้ะแนนร้อยละ 77.14 

 
ตารางที�  4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การทดสอบ n Mean S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 5.97 2.51 
8.03 

 
0.000* 

หลงัเรียน 30 22.00 2.73 
  

 

หมายเหตุ. *มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

  
จากตารางที� 4.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการ

เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30  คน  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ�
ทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนมีค่า Mean 5.97, S.D. 2.51 และหลงัเรียนมี�ค่า Mean 22.00, S.D. 
2.73 เมื�อทดสอบดว้ยสถิติ paired t-test นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัที�
ระดบั .05   (t = 8.03, sig = 0.000) 
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4.2  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กของนักเรียนระดับ ปวช .1  

ตารางที�  4.3  ผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่
ม 

บทที� 1 บทที� 2 บทที� 3 บทที� 4 บทที� 5 บทที� 6 รวม 

ค่า 
เฉลี�ย 

ระดับ 
ค่า 

เฉลี�ย 
ระดับ 

ค่า 
เฉลี�ย 

ระดับ 
ค่า 

เฉลี�ย 
ระดับ 

ค่า 
เฉลี�ย 

ระดับ 
ค่า 

เฉลี�ย 
ระดับ 

ค่า 
เฉลี�ย 

ระดับ 

1 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.20 มาก 3.80 
มาก
ที�สุด 

3.80 
มาก
ที�สุด 

3.80 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.63 
มาก
ที�สุด 

2 3.40 มาก 3.80 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.80 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 3.40 มาก 3.57 
มาก
ที�สุด 

3 3.20 มาก 3.40 มาก 3.00 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.80 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.43 มาก 

4 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.80 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.80 
มาก
ที�สุด 

4.00 
มาก
ที�สุด 

3.73 
มาก
ที�สุด 

5 3.40 มาก 3.80 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด  

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 3.40 มาก 3.53 
มาก
ที�สุด 

6 3.20 
มาก
ที�สุด 

3.20 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 3.40 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 

7 3.00 มาก 3.20 มาก 3.40 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.60 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 

8 3.20 มาก 3.40 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 3.47 มาก 

9 3.00 มาก 3.00 มาก 3.40 มาก 3.40 มาก 4.00 
มาก
ที�สุด 

3.60 
มาก
ที�สุด 

3.40 มาก 

10 3.20 มาก 3.40 มาก 3.60 
มาก
ที�สุด 

3.20 มาก 3.40 มาก 4.00 
มาก
ที�สุด 

3.47 มาก 

เฉ
ลี�ย

 

3.28 มาก 3.4 มาก 3.54 
มาก
ที�สุด 

3.56 
มาก
ที�สุด 

3.62 
มาก
ที�สุด 

3.62 
มาก
ที�สุด 

3.50 
มาก
ที�สุด 
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จากตารางที� 4.3 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ทั,งหมด 10 กลุ่ม  พบวา่  ภาพรวมของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนัในแต่ละบทเรียน พบวา่ นกัเรียนกลุ่มที�อยูใ่นระดบัมากที�สุดตามลาํดบั คือ กลุ่มที� 4 ค่าเฉลี�ย 
3.73  กลุ่มที�  1 ค่าเฉลี�ย 3.63 กลุ่มที� 2 ค่าเฉลี�ย 3.57 และกลุ่มที� 5 ค่าเฉลี�ย 3.53 เมื�อพิจารณา
พฤติกรรมรายกลุ่มพบวา่ กลุ่มที�มีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัในระดบัมากที�สุด จะมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกนัในแต่ละบทเรียนมากที�สุดเช่นกนั 
 
ตารางที� 4.4 รายการพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั,งหมด 10 กลุ่ม 

 

รายการพฤติกรรม ค่าเฉลี�ย ระดับ 

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 3.57 มากที�สุด 

การมีปฏิสัมพนัธ์ 3.58 มากที�สุด 

มีการสร้างความรู้ใหม่ 3.43 มาก 

มีการเรียนรู้และปรับการทาํงาน 3.42 มาก 

ความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย 3.52 มากที�สุด 

ค่าเฉลี�ยโดยรวม 3.50 มากที�สุด 

 
จากตารางที� 4.4 สรุปผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊กของ

นักเรียนกลุ่มตวัอย่างทั,ง 10 กลุ่มพบว่าในภาพรวมนักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนัมีค่าเฉลี�ยโดยรวม 3.50 อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ค่าเฉลี�ย 3.58   ด้านมีการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ค่าเฉลี�ย 3.57 และดา้นความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย ค่าเฉลี�ย 3.52 
ตามลาํดบั   ส่วน ดา้นมีการสร้างความรู้ใหม่ ค่าเฉลี�ย 3.43 และดา้นการเรียนรู้และปรับการทาํงาน 
ค่าเฉลี�ย 3.42  
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ตารางที� 4.5 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊กกบั
ผลคะแนนร้อยละทดสอบหลงัเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจจาํนวน 6 บทเรียน ของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 กลุ่ม 

 

กลุ่
ม 

บทที� 1 บทที� 2 บทที� 3 บทที� 4 บทที� 5 บทที� 6 รวม 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

ร่วมมือ 

(ค ่าเฉลี�ย) 

การอ่าน 

(ร้อยละ) 

1 3.60 94.74 3.20 85.7 3.80 100 3.80 94.44 3.80 100 3.60 70 3.63 90.48 

2 3.40 73.68 3.80 91.4 3.60 100 3.80 100 3.40 90 3.40 70 3.57 88.57 

3 3.20 78.95 3.40 77.1 3.00 84.62 3.60 94.44 3.80 100 3.60 80 3.43 83.81 

4 3.60 89.47 3.60 94.3 3.80 100 3.60 88.89 3.80 100 4.00 70 3.73 91.43 

5 3.40 68.42 3.80 82.9 3.60 92.31 3.60 94.44 3.40 100 3.40 90 3.53 85.71 

6 3.20 73.68 3.20 85.7 3.60 100 3.40 72.22 3.40 100 3.60 90 3.40 84.76 

7 3.00 63.16 3.20 74.3 3.40 92.31 3.60 83.33 3.60 90 3.60 70 3.40 77.14 

8 3.20 57.89 3.40 88.6 3.60 92.31 3.60 94.44 3.60 100 3.40 70 3.47 83.81 

9 3.00 68.42 3.00 77.1 3.40 100 3.40 88.89 4.00 100 3.60 80 3.40 82.86 

10 3.20 73.68 3.40 80.00 3.60 100 3.20 88.89 3.40 90 4.00 80 3.47 83.81 

เฉลี�ย 3.28 74.21 3.4 83.71 3.54 96.16 3.56 90.00 3.62 97.00 3.62 77.00 3.50 85.24 

 
จากตารางที� 4.5 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความ

เขา้ใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊กกบัผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 ครั, ง ในภาพรวม เรียงลาํดบัตามคะแนน ดงันี,  กลุ่มที� 4ไดค้ะแนนร้อยละ 
91.43และไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉลี�ย 3.73 กลุ่มที� 1ไดค้ะแนนร้อยละ 90.48 และไดค้ะแนนความ
ร่วมมือค่าเฉลี�ย 3.63 และกลุ่มที� 2 ไดค้ะแนนร้อยละ 88.57 และไดค้ะแนนความร่วมมือ ค่าเฉลี�ย  3.57 
เมื�อพิจารณาความ สัมพนัธ์ของคะแนนร้อยละการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจด้วยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊กกบัผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 
พบวา่ กลุ่มที�มีคะแนนค่าเฉลี�ยความร่วมมือมากที�สุดส่งผลให้คะแนนร้อยละการอ่านภาษาองักฤษเพื�อ
ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากที�สุดเช่นกนั 
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4.3   ผลของระดับเจตคติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที�มีต่อทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจ
ด้วยวธีิการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊ก 
 
ตารางที� 4.6   ตอนที� 1 สถานภาพทั�วไป 
 

รายการประเมิน จาํนวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
13 
17 

 
43.33 
56.67 

2. ความสนใจดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 
นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

 
13 
11 
6 

 
43.33 
36.67 
20.00 

3. จาํนวนครั, งในการเขา้กลุ่มสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ 
0-1วนัต่อสัปดาห์ 
2-3วนัต่อสัปดาห์ 
4-5วนัต่อสัปดาห์ 
6-7 วนัต่อสัปดาห์ 

 
2 
3 
5 

20 
 

 
6.67 

10.00 
16.67 
66.66 

 

จากตารางที� 4.6 ตอนที� 1 สถานภาพทั�วไปพบวา่ 

1) นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นหญิงมีจาํนวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 56.67 

2) นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจระดบันอ้ยมีจาํนวน 

13 คนคิดเป็นร้อยละ 43.33 
3) นกัเรียนเขา้กลุ่มสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ต่อสัปดาห์ 6-7  วนัต่อสัปดาห์จาํนวน 20 คนคิด

เป็นร้อยละ 66.66 
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ตารางที� 4.7  ตอนที�  2  เจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉลี�ย ความเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัเจตคต ิ

บทเรียนและ แบบทดสอบ 

1. ความสอดคลอ้งของเนื,อหากบัจุดประสงคข์องบทเรียน 

2. ปริมาณของเนื,อหาและ แบบทดสอบในแต่ละบทเรียน 

3. ความถูกตอ้งของเนื,อหาและ แบบทดสอบในแต่ละบทเรียน 

4. ความชดัเจนของเนื,อหาและ แบบทดสอบในแต่ละบทเรียน 

5. เนื,อหามีความน่าสนใจ 

6. ความเหมาะสมของเนื,อหาและ แบบทดสอบกบัระดบัของ

ผูเ้รียน 

7.เนื,อหาส่งเสริมใหเ้กิดการคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมบน

อินเตอร์เน็ต 

 

4.73 

4.13 

4.80 

4.47 

4.23 

4.03 

4.27 

 

0.58 

0.90 

0.48 

0.78 

0.68 

0.61 

0.64 

 

มากที�สุด 

มาก 

มากที�สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมด้านเนื]อหาบทเรียนและแบบทดสอบ 4.38 0.72 มาก 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� 

8. ความชดัเจนของคาํสั�งของแบบทดสอบ 

9. ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื,อหากบัแบบทดสอบ 

10. จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

11. ความเหมาะสมของคาํถามแตล่ะ แบบทดสอบ 

 

4.33 

4.20 

4.07 

4.70 

 

0.55 

0.61 

0.37 

0.60 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที�สุด 

รวมด้านแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 4.33 0.58 มาก 
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ตารางที� 4.7 (ต่อ) 

 

 รายการประเมนิ ค่าเฉลี�ย 
ความเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบัเจตคต ิ

ภาพประกอบและการเข้าใช้เฟซบุ๊ก 

12.ภาพที�นาํเสนอสอดคลอ้งกบัเนื,อหา 

13.ขนาดของภาพและการ์ตูนที�ใชป้ระกอบแต่ละบทเรียน 

14.การเขา้ถึงขอ้มูลที�ตอ้งการในเฟซบุ๊กสะดวกและรวดเร็ว 

15.การเชื�อมโยงไปยงัเมนูต่างๆ สะดวกและถูกตอ้ง 

16.การเชื�อมโยงไปยงัแต่ละหนา้fanpageและหอ้งกลุ่มในเฟซบุ๊ก 

 

4.20 

4.37 

4.17 

4.23 

3.93 

 

 

0.53 

0.50 

0.60 

0.55 

0.50 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมด้านภาพประกอบและการเข้าใช้เฟซบุ๊ก 4.18 0.58 มาก 
 

คุณค่าและประโยชน์ที�ได้รับ 

17.ไดฝึ้กทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

18.มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต  โดยใชเ้ฟซบุ๊ก 

19.มีเวลาเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ในการอ่านภาษาองักฤษ 

เพื�อความเขา้ใจ 

20.สามารถนาํไปประยกุตใ์นการเรียนรายวชิาอื�นๆได ้

 

 

4.80 

4.70 

 

4.37 

 

4.43 

 

 

 

0.55 

0.60 

 

0.67 

 

0.63 

 

 

มากที�สุด 

มากที�สุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

รวมด้านคุณค่าและประโยชน์ที�ได้รับ 4.58 0.63 มากที�สุด 

รวมทั]งฉบบั 4.36 0.66 มาก 
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จากตารางที� 4.7  แสดงให้เห็น ระดบัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อ
ความเข้าใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊ก  โดยภาพรวมพบว่า ระดับเจตคติด้านคุณค่าและ
ประโยชน์ที�ไดรั้บอยู่ในระดบัมากที�สุด  ค่าเฉลี�ยรวม 4.58 และระดบัเจตคติที�อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นบทเรียนและแบบทดสอบ ค่าเฉลี�ยรวม 4.38  ด้านแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  ค่าเฉลี�ยรวม 4.33  
และดา้นภาพประกอบและการเขา้ใชเ้ฟซบุก๊ ค่าเฉลี�ยรวม 4.18 ตามลาํดบั 

เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
ด้านเนื,อหาบทเรียน มีเจตคติอยู่ในระดบัมากที�สุดคือความถูกตอ้งของเนื,อหาในแต่ละ

บทเรียน มีค่าเฉลี�ย 4.80 และความสอดคลอ้งของเนื,อหากบัจุดประสงคข์องบทเรียนมีค่าเฉลี�ย 4.73 และ
มีเจตคติระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงันี, ความชดัเจนของเนื,อหาและ แบบทดสอบในแต่ละบทเรียน มี
ค่าเฉลี�ย 4.47  เนื,อหาส่งเสริมใหเ้กิดการคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมบนอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี�ย 4.27 เนื,อหา
มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี�ย 4.23 ปริมาณของเนื,อหาและ แบบทดสอบในแต่ละบทเรียน มีค่าเฉลี�ย 4.13 
และความเหมาะสมของเนื,อหาและ แบบทดสอบกบัระดบัของผูเ้รียน มีค่าเฉลี�ย 4.03 

ดา้นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�   มีเจตคติอยู่ในระดบัมากที�สุด คือ  ความเหมาะสมของ
คาํถามแต่ละบทเรียนมีค่าเฉลี�ย 4.70 และมีเจตคติระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงันี,  ความชดัเจนของคาํสั�ง
ของแบบทดสอบ มีค่าเฉลี�ย 4.33 ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื,อหากบัแบบทดสอบ มีค่าเฉลี�ย 4.20 และ
จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ มีค่าเฉลี�ย 4.07 

ดา้นภาพประกอบการและเขา้ใช้เฟซบุ๊กมีระดบัเจคติอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงันี,  
ขนาดของภาพและการ์ตูนที�ใช้ประกอบแต่ละบทเรียน มีค่าเฉลี�ย 4.37 การเชื�อมโยงไปยงัเมนูต่างๆ 
สะดวกและถูกตอ้ง มีค่าเฉลี�ย 4.23  ภาพที�นาํเสนอสอดคล้องกบัเนื,อหา มีค่าเฉลี�ย 4.20  การเขา้ถึง
ขอ้มูลที�ตอ้งการใน เฟซบุ๊ก สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี�ย 4.17 และการเชื�อมโยงไปยงัแต่ละหน้า 
fanpage และหอ้งกลุ่มใน     เฟซบุก๊ มีค่าเฉลี�ย 3.93 

ดา้นคุณค่าและประโยชน์ที�ไดรั้บ มีเจตคติอยูใ่นระดบัมากที�สุดคือนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจมีค่าเฉลี�ย 4.80 และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  โดยใชเ้ฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี�ย 4.70  และมีเจตคติระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงันี,สามารถนาํไป
ประยุกต์ในการเรียนรายวิชาอื�นๆได้มีค่าเฉลี�ย 4.43 และมีเวลาเรียนรู้นอกห้องเรียนในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ มีค่าเฉลี�ย 4.37 
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บทที� 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยันี
 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง เรื�องผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความ
เขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊กของผูเ้รียนระดบั ปวช. ชั
นปีที� 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  
สรุปผลการศึกษาตามลาํดบัดงันี
  
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกนั
โดยใชเ้ฟซบุก๊ของนกัเรียนระดบัปวช.ชั
นปีที� 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2.  เพื�อหาระดบัเจตคติที�มีต่อทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ดว้ยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ ของนกัเรียนระดบัปวช. ชั
นปีที� 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วทิยาลยัเทคโนโลยี
ปัญญาภิวฒัน์ 
สมมติฐานของการวจิยั 

ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟ
ซบุ๊กนกัเรียนระดบัปวช. ชั
นปีที� 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
ขอบเขตของการวจิยั 

งานวจิยันี
 มีขอบเขตการศึกษา  ดงันี
  
1. ประชากร  นกัเรียนระดบัปวช. ชั
นปีที� 1 สาขางานธุรกิจคา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยี

ปัญญาภิวฒัน์กลุ่มที�เขา้เรียนในภาคเรียนที� 2ปีการศึกษา 2556จาํนวน 359 คน 10 หอ้งเรียน 
2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั
 งนี
  คือ นกัเรียนระดบัปวช  .ชั
นปีที�  1  สาขางานธุรกิจ

คา้ปลีก  วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์กลุ่มที�เขา้เรียนในภาคเรียนที� 2ปีการศึกษา 2556ซึ� งไดม้า
จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จาํนวน 1 ห้อง 30 คนเพราะผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าวเป็น
หอ้งที�ผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายเป็นผูส้อนในรายวิชาภาษาองักฤษซึ� งผูว้ิจยัสามารถพบกบันกัศึกษาได้
นอกเวลาและเป็นการสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาไดอ้ย่างใกลชิ้ดอีกประการระยะเวลาในการเรียน
การสอนเป็นระยะเวลาสั
นเพราะนกัเรียนเรียนแบบ Block Course ใชเ้วลาเรียน 3 เดือนและฝึกงาน
อีก 3 เดือน 

 

DPU



84 

 

3. เนื
อหารายวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 ของนกัเรียนระดบัปวช.ชั
นปีที� 1 สาขา
งานธุรกิจคา้ปลีก วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 มีทั
งหมด 8 
บทเรียนผูว้ิจยัเลือกใช ้6 บทเรียน 

4. ระยะเวลาที�ใชใ้นการวจิยั ทาํการทดลองภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2556 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
1. บทเรียนและแบบทดสอบที�สร้างขึ
นในเฟซบุก๊ 
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้

ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
4. แบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเข้าใจด้วยการ

เรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลรวมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ดงันี
   
สัปดาห์ที� 1 ผูว้จิยัใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนเพื�อวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อ

ความเขา้ใจ ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบใชเ้วลา 60 นาที 30 ขอ้ 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ชุด 
โดยทดสอบเป็นรายบุคคล 

สัปดาห์ที� 2 – 7  ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มนกัเรียน 
1) ผูว้ิจยักาํหนดนกัเรียนในแต่ละกลุ่มๆ ละ 3 คน ร่วมกนัศึกษาเรียนรู้เนื
อหาในแต่ละ

บทเรียน จากนั
นร่วมกนัทาํแบบทดสอบจากหนา้ fanpageในเฟซบุ๊ก เมื�อไดค้าํตอบแลว้ให้ตวัแทน
กลุ่มเขา้ไปตอบคาํถามแต่ละบทเรียนในกลุ่มของตน   

2) ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ� งเป็นการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัในแต่
ละบทเรียนและแบบทดสอบ จากนั
นผูว้จิยับนัทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

3) ผูว้ิจยัตรวจแบบทดสอบแต่ละบทเรียนของแต่ละกลุ่มส่งคะแนนที�แต่ละกลุ่มทาํได้
ซึ� งทั
งนี
 ผูว้ิจยั ไดต้ั
งเกณฑ์การสอบผ่านไวร้้อยละ 60 พร้อมให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้มูล
ยอ้นกลบัให้กลุ่มในเฟซบุ๊กของผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเพื�อเป็นการวดัระดบัความรู้ความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

หลงัจากนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียนครบทุกบทเรียนตามที�กาํหนดไวแ้ล้ว ผูว้ิจยัได้เวน้
ระยะเวลา 1 สัปดาห์แลว้จึงนดัหมายนกัเรียนทุกคน ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� หลงัเรียนซึ� งเป็น
ชุดเดียวกบัแบบทดสอบ ก่อนเรียน และทาํแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษ
เพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
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หลังจากนั
นผูว้ิจ ัยรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ   คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนการอ่านภาษาองักฤษ
เพื�อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนซึ� งเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนั คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ร่วมกนั และประมวลผลแบบสอบถามเพื�อวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปโดยมีรายละเอียดดงันี
  
1. ผูว้จิยัไดน้าํผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจก่อนเรียน

และหลงัเรียนโดยใชส้ถิติพื
นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างและใช้
สถิติทดสอบสมมุติฐาน คือ สถิติทดสอบค่า Paired t-test 

2. ผูว้ิจยัไดน้าํผลจาก แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกนัทั
งหมดมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื
นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี�ย  

3. ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) 
แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั
โดยใชเ้ฟซบุก๊ สามารถสรุปผลไดด้งันี
  

1. ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟ
ซบุก๊ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษ
ก่อนเรียนมีค่า Mean 5.97, S.D. 2.51 และหลงัเรียนมี Mean 22.00, S.D. 2.73 เมื�อทดสอบดว้ยสถิติ 
paired t-test นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั .05  (t = 8.03, sig 
0.000) 

2. ผลจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ทั
งหมด 10 กลุ่ม 
โดยใช้เฟซบุ๊กพบว่า ภาพรวมของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ในการทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียน นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัอยู่ในระดบัมากที�สุดตามลาํดบัคือ 
นกัเรียนกลุ่มที� 6 ค่าเฉลี�ย 3.67กลุ่มที� 1 ค่าเฉลี�ย 3.63 กลุ่มที� 2 ค่าเฉลี�ย 3.57   และกลุ่มที� 4 ค่าเฉลี�ย 
3.53  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นตามลาํดบัพบว่า ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ค่าเฉลี�ย 3.58   ดา้นมีการ
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แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ค่าเฉลี�ย 3.57 และดา้นความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย ค่าเฉลี�ย 3.52   
ส่วนดา้นมีการสร้างความรู้ใหม่ ค่าเฉลี�ย 3.43 และดา้นการเรียนรู้และปรับการทาํงาน ค่าเฉลี�ย 3.42  

3. ระดบัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจด้วยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊โดยภาพรวมพบวา่ ระดบัเจตคติดา้นคุณค่าและประโยชน์ที�ไดรั้บอยูใ่นระดบั
มากที�สุด  ค่าเฉลี�ยรวม 4.58  และระดับเจตคติที�อยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ด้านเนื
อหาบทเรียน 
ค่าเฉลี�ยรวม 4.38  ดา้นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  ค่าเฉลี�ยรวม 4.33 และ ดา้นภาพประกอบและการ
เขา้ใชเ้ฟซบุก๊ ค่าเฉลี�ยรวม 4.18  ตามลาํดบั 
 
5.2  อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจด้วยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ สามารถอภิปรายผลได ้ดงัต่อไปนี
  

1.ผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟ
ซบุก๊ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการอ่านภาษาองักฤษ
ก่อนเรียนมีค่า Mean 5.97, S.D. 2.51 และหลงัเรียนมี Mean 22.00, S.D. 2.73 เมื�อทดสอบดว้ยสถิติ 
paired t-test นกัเรียนมีความรู้หลงัเรียนอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั .05  (t = 8.03, sig 0.000)พบว่า
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนซึ� งสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ กู๊ด (Good, 1973); วรรณี อึ
งสิทธิพูลพร (2544); สมบูรณ์ ตวัยะ (2545); นิพนธ์ 
วรรณเวช (2550) ; และประทีป   สุภพิมล (2554) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเกิดจากความรู้ 
ความเขา้ใจ ทกัษะและทศันคติอนัเกิดจากการเรียนรู้ ซึ� งอาจวดัไดจ้ากการทดสอบระหวา่งเรียนหรือ
หลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามวตัถุประสงค์ของบทเรียน นอกจากนี
 ยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของบอนด์และทิงเกอร์(Bond&Tinker,1997) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านวา่ตอ้งอาศยั
องค์ประกอบพื
นฐาน ได้แก่ การเขา้ใจความหมายของคาํ การเขา้ใจความหมายของกลุ่มคาํ การ
เขา้ใจประโยค และการเขา้ใจอนุเฉท และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโคดี
  (Coady, 1984) กล่าววา่
การอ่านเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความสามารถในการที�เข้าใจ
แนวความคิด ความรู้เดิม และยุทธวิธีเกี�ยวกบักระบวนการและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจุติมา  
ศรีบวั (2555) ไดท้าํวจิยัเรื�อง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื�อความเขา้ใจจากหนงัสือพิมพแ์ละ
นิตยสารภาษาองักฤษ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติัสําหรับผูเ้รียนชั
นมธัยมศึกษาปีที� 
4 โรงเรียนยานนาเวศวทิยาคม กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ� ดา้นการอ่านเพื�อความ
เขา้ใจของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ทั
งหมด 10 กลุ่ม 
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โดยใช้เฟซบุ๊กพบว่า ภาพรวมของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการทาํ
แบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับมากที�สุดตามลาํดับคือ 
นกัเรียนกลุ่มที� 6 ค่าเฉลี�ย 3.67  กลุ่มที� 1 ค่าเฉลี�ย 3.63  กลุ่มที� 2 ค่าเฉลี�ย 3.57   และกลุ่มที� 4 
ค่าเฉลี�ย 3.53  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นตามลาํดบัพบวา่ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ค่าเฉลี�ย 3.58   ดา้น
มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ค่าเฉลี�ย 3.57 และดา้นความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย ค่าเฉลี�ย 
3.52   ส่วนดา้นมีการสร้างความรู้ใหม่ ค่าเฉลี�ย 3.43 และดา้นการเรียนรู้และปรับการทาํงาน 
ค่าเฉลี�ย 3.42  ขอ้สําคญัอีกประการหนึ�งการที�นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั การทาํงาน
เป็นกลุ่มนกัเรียนไดศึ้กษาบทเรียนและทาํแบบทดสอบรายบทร่วมกนัภายในกลุ่ม โดยใชท้างเลือก
ใหม่ คือการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัจากสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ� งเป็นที�นิยมในกลุ่มวยัรุ่น กลุ่มผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สลาวิน (Slavin, 1987); จอห์นสันและจอห์สัน (Johnson & Johnson, 
1994); ลูคสั (Lucas, 1998) กล่าววา่ การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) ทางออนไลน์ที�ใช้
รูปแบบของวธีิการทางสังคม ที�มีการพดูคุย เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มคนเพื�อสร้างความรู้ขึ
นมาดว้ยตนเอง 
จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  และสนบัสนุนการเรียนรู้ที�เกิดจากความร่วมมือกนัเรียนรู้และการ
ช่วยเหลือกนั อาจร่วมมือกนัอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื�อให้ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 
การทาํงานร่วมกนัดงักล่าวนี
 จะประกอบด้วย การวางแผนกาํหนดเป้าหมาย ทาํแผนปฏิบติัการ 
ดาํเนินการตามที�กาํหนด โดยสมาชิกทุกคนตอ้งมีจิตสํานึกดา้นความรับผิดชอบที�จะแสวงหาวิธีการ
เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานของตน ร่วมกนัแกปั้ญหาที�เกิดขึ
น สร้างพลงั และการช่วยเหลือกนัซึ� ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอุษนา บาํรุงแควน้(2553) พบวา่วิธีการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบ
ผสมผสาน สามารถพฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน และผลการวิจยั
ของณมณ จีรังสุวรรณและธนยศ สิริโชดก    )2555  ( พบวา่รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ย
ระบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งสามารถนาํมาใช้ในการเรียนการ
สอนได ้

การใชเ้ฟซบุ๊กเป็นปัจจยัหนึ�งที�ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัสําหรับการอ่านภาษาองักฤษ
เพื�อความเข้าใจผลสรุปข้อมูลทั�วไปจากแบบสอบถามวดัเจตคติพบว่ามีนักเรียนเข้ากลุ่มสังคม
ออนไลน์     เฟซบุ๊ก  6-7 วนัต่อสัปดาห์ จาํนวน20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 จะเห็นไดว้่านกัเรียน
สนใจและนิยมใช ้เฟซบุ๊กอาจเนื�องจากเฟซบุ๊กส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัระหวา่งสมาชิก
ในกลุ่ม ถา้เป็นการเรียนการสอนจะเป็นปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัระหวา่งผูส้อนกบันกัเรียน นกัเรียน
กับนักเรียน ดังนั
 นการเข้าใช้fanpage ในเฟซบุ๊กตั
 งแต่บทเรียนและแบบทดสอบ  การทํา
แบบทดสอบระหวา่งบท ทาํให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกเบื�อหน่าย  การเสริมแรงและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทนัที
จากผูส้อน เมื�อนักเรียนทาํผิดก็สามารถแก้ไขขอ้ผิดพลาดได้ทนัที ซึ� งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
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ปรัชญนนัท ์นิลสุข (2543) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของเวบ็ซึ� งเอื
อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ
สอน ได้แก่ การที�เว็บเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและผูเ้รียนกับ
ผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัเนื
อหาบทเรียน  เวบ็สามารถนาํเสนอเนื
อหาในรูปแบบของสื�อประสมและ
การที�เว็บอุดมไปด้วยทรัพยากร เพื�อการสืบค้นออนไลน์ นอกจากนี
  ถนอมพร เลาหจรัสแสง  
(2544) ได้กล่าวว่า การสอนบนเว็บช่วยทลายกาํแพงของห้องเรียนและเปลี�ยนจากห้องเรียน 4 
เหลี�ยมไปสู่โลกกวา้งแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเขา้แหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพสนบัสนุนสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนที�เชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัปัญหาที�พบ
ในความเป็นจริงโดยเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง และการเรียนรู้จาก
ปัญหา  การสอนบนเวบ็จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ที�กระตือรือร้นทั
งนี
  ผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้แสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยูต่ลอดเวลาโดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนที�แทจ้ริง เช่นการให้ผูเ้รียนร่วมมือกนั
ในการทาํกิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายการให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดและแสดงไวบ้นเวบ็
บอร์ดหรือการให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รียนคนอื�นๆ อาจารยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญในเวลา
เดียวกนัที�ห้องสนทนา เป็นตน้  และยงัสอดคล้องกบัการวิจยัของเย่ว และ หลิน (Yueh & Lin,  
2005) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มบนเวบ็สําหรับสนบัสนุนการทาํงานกลุ่มและ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนในรูปแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกักลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของไต้หวนั ผลการวิจยัพบว่า ระบบการเรียนที�มี
สภาพแวดลอ้มบนเวบ็ สามารถสนบัสนุนการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามขั
นตอนการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ประกอบดว้ยฟังก์ชนัที�สนบัสนุน   การทาํงานกลุ่ม เช่น การรวบรวมขอ้มูล 
การแลกเปลี�ยนขอ้มูล การอภิปรายร่วมกนั การบนัทึกกิจกรรมการเรียนของกลุ่ม และการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน  และนอกจากนั
 นผู ้เ รียนย ังมีทัศนคติที� ดีมากต่อระบบการเรียนที� มี
สภาพแวดลอ้มบนเวบ็ 

2. ระดบัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจดว้ยการเรียนรู้
ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊โดยภาพรวมพบวา่ ระดบัเจตคติดา้นคุณค่าและประโยชน์ที�ไดรั้บอยูใ่นระดบั
มากที�สุด  ค่าเฉลี�ยรวม 4.58  และระดบัเจตคติที�อยูใ่นระดบัมาก  และระดบัเจตคติที�อยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ด้านบทเรียน แบบทดสอบ ค่าเฉลี�ยรวม 4.38 ดา้นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  ค่าเฉลี�ยรวม 
4.33 และดา้นภาพประกอบและการเขา้ใชเ้ฟซบุก๊ ค่าเฉลี�ยรวม 4.18 ตามลาํดบั โดยพิจารณารายดา้น 
ดงันี
  

2.1 บทเรียน แบบทดสอบ  นกัเรียนมีความสนใจในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.38) การเขา้
ไปศึกษาบทเรียน และทาํแบบทดสอบในหนา้ fanpageในเฟซบุ๊ก ทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรมในการ
เรียนรู้เปลี�ยนไปในทางที�ดีขึ
น และกระตือรือร้นในการรับผิดชอบร่วมกนักบัสมาชิกในกลุ่มในการ
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คน้หาคาํตอบร่วมกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิสาข ์ จติัวตัร์ (2543) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมการ
สอนอ่านมีจุดมุ่งหมายให้นกัเรียนสามารถอ่านเนื
อหาไดด้ว้ยความเขา้ใจ โดยมีจุดประสงคข์องการ
สอน 3 ระยะ ไดแ้ก่ (1)กิจกรรมนาํเขา้สู่การอ่าน คือการที�ผูเ้รียนจะอ่านสารไดอ้ย่างเขา้ใจ ตอ้งมี
ขอ้มูลบางส่วนเกี�ยวกบัสารที�จะไดอ่้าน เช่น กิจกรรมที�เกี�ยวกบัคาํศพัท์ ให้ขีดเส้นใตห้รือวงกลม
ล้อมรอบคาํศพัท์ในสารที�อ่าน หรืออ่านคาํถามเกี�ยวกบัเรื� องที�จะได้อ่าน เพื�อให้ผูเ้รียนได้ทราบ
แนวทางว่าจะไดอ่้านสารเกี�ยวกบัเรื�องใด การเตรียมขอ้มูลประกอบการอ่านและคน้หาคาํตอบที�จะ
ไดจ้ากการอ่านสารนั
นๆ หรือทบทวนคาํศพัทจ์ากความรู้เดิมที�มีอยู ่ซึ� งจะปรากฎในสารที�จะไดอ่้าน  
(2)กิจกรรมระหว่างการอ่าน เป็นการฝึกทักษะการอ่านเพื�อความเข้าใจ ซึ� งมีอยู่หลายประเภท
กิจกรรม เช่น อ่านแลว้จบัคู่คาํศพัท์ อ่านแลว้เรียงภาพ อ่านแลว้เติมคาํ อ่านแลว้แกไ้ขคาํ อ่านแลว้
เลือกคาํตอบที�ถูกตอ้ง อ่านแลว้หาประโยคหวัขอ้เรื�อง จบัใจความสําคญั หรือหาขอ้มูลรายละเอียด
จากเรื�อง (3)กิจกรรมหลงัการอ่าน โดยให้ผูเ้รียนร่วมกนัตั
งคาํถามเกี�ยวกบัเนื
อเรื�องแลว้ช่วยกนัหา
คาํตอบสําหรับผูเ้รียนระดบัสูง อาจให้พูดอภิปรายเกี�ยวกบัอารมณ์หรือเจตคติของผูเ้รียนเรื�องนั
น 
หรือทกัษะการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับเรื� องที�ได้อ่าน และที�กิดานันท์  มลิทอง (2543)  
กล่าวว่า การเรียนการสอนสื�อบนเครือข่ายเป็นการใช้เครือข่ายในการเรียนการสอนโดยนาํเสนอ
บทเรียนในลกัษณะสื�อหลายมิติของวชิาทั
งหมดตามหลกัสูตรหรือเพียงใชเ้สนอขอ้มูลบางอยา่งเพื�อ
ประกอบการสอนก็ได ้รวมทั
งใช้ประโยชน์จากคุณลกัษณะต่างๆของการสื�อสารที�มีอยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ตมาใชป้ระกอบกนัเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� นกัเรียนมีเจตคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉลี�ย 4.33)  
ซึ� งในดา้นความเหมาะสมของคาํถามแต่ละแบบทดสอบผูเ้รียนมีเจตคติในระดบัมากที�สุด เมื�อผูเ้รียน
มี    เจตคติที�ดีต่อแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ� หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิชิต  ฤทธิ� จรูญ  (2547) กล่าววา่ การที�จะทาํให้ทราบผลสัมฤทธิ� ทางการ
เรียนของผูเ้รียนว่ามีการพฒันาตรงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้หรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด ตอ้งใช้
วิธีการทดสอบที�มีความถูกตอ้ง  เที�ยงตรง มีคุณภาพการสร้างอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาที�เรียกว่า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบบทดสอบนี
 เป็นแบบทดสอบที�มีคุณภาพซึ� งผูว้ิจยัได้
นาํไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 คนประเมินคุณภาพ ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และนอกจากนั
น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบไป try out กบักลุ่มที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศึกษา
ระดบัเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํมาหาค่าความยาก ได ้ค่าความยากง่ายระหวา่ง .20 -.80 และค่า
อาํนาจจาํแนก ไดค้่าอาํนาจจาํแนก .20 ขึ
นผา่นเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบั สุมาลี  จนัทร์ชลอ  
(2547) กล่าวว่า ข้อสอบควรสะท้อนให้เห็นทั
งจุดประสงค์ที�เป็นเนื
อหาและจุดประสงค์ที�เป็น
กระบวน การสําคญัที�เน้นในหลกัสูตร ขอ้สอบควรมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
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ผูอ่้านและมีความยาวที�พอเหมาะ แบบทดสอบที�มีคุณภาพสามารถวดัผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียนไดจ้ริง.
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหวงัเหยินชิง (Wang, 2006) ไดศึ้กษาประสิทธิผลของการเรียนรู้
ร่วมกนัเทคนิคจิxกซอวมี์ผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษณสถาบนัเทคโนโลยีชุงฮวา  
ประเทศไตห้วนัพบว่านักเรียนที�เรียนแบบให้ความร่วมมือนั
นมีผลคะแนนที�มากกว่ากลุ่มที�เรียน
แบบดั
งเดิมและส่งผลให้มีทศันคติที�ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษเชื�อมโยงไปถึงความตอ้งการในการ
ติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้ของภาษามากขึ
น 

2.3 ภาพประกอบและการเขา้ใช้เฟซบุ๊ก นักเรียนมีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี�ย 4.33)   เป็นการเสริมแรงทางบวกใหก้บัผูเ้รียน เป็นการปรับเจตคติของผูเ้รียนไปในทางที�ดี
ขึ
 น ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ� หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบาร์คเลยค์รอส และเมเจอร์ (Barkley, Cross & Major, 2004) กล่าวถึง
เทคนิคการใชก้ราฟิก  และการจดัระเบียบสารสนเทศ (Techniques Using Graphic Information 
Organizer) บางครั
 งภาพก็มีคุณค่ามากกวา่คาํเป็นพนัคาํ การจดัระเบียบกราฟิก  เป็นเครื�องมือที�ทรง
พลงัในการเปลี�ยนสารสนเทศที�ซบัซ้อน เป็นการแสดงภาพอยา่งมีความหมายกราฟิกที�จดัระเบียบ
จะช่วยผูเ้รียนใหค้น้พบรูปแบบ และการเชื�อมโยง ระหวา่งความคิด ที�บางครั
 งก็อาจจะเป็นไปไม่ได้
เลยถา้ทาํตามลาํพงั เพราะว่ามนัจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของทั
งหมด 
และยงัช่วยผูเ้รียนมีมุมมองทั
งที�เป็นภาพรวม และรายละเอียดย่อ ๆ นอกจากนั
นยงัช่วยในการ
ตีความหมาย การทาํความเขา้ใจ และทาํใหห้ย ั�งรู้ไดง่้ายยิ�งขึ
น ทั
งนี
ก็เพราะการจดัระเบียนกราฟิก ใช้
คาํเดี�ยว หรือ วลีสั
นๆ และผสมผสานกบัการแสดงภาพ หรือ ไดอะแกรม การจดัระเบียบกราฟิกจะมี
ความยืดหยุ่นในการใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์ที�แตกต่างกนัไปและถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544) 
กล่าวว่าการสอนบนเวบ็สามารถนาํเสนอเนื
อหาในรูปของมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิ�ง เสียง
ภาพเคลื�อนไหว วิดีทศัน์ ภาพ 3 มิติ โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบของการนาํเสนอ
เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน  และแนวคิดของ   ดิลลอน (Dillon, 1995) กล่าววา่การ
สร้างบทเรียนที�มีลกัษณะเป็นสื�อหลายมิติมีขั
นตอนคือ (1)ศึกษาเนื
อหาที�จะนาํมาพฒันาเพื�อกาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละหาแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียน (2)จดัรูปแบบโครงสร้างของเนื
อหาศึกษา
คุณลกัษณะของเนื
อหาที�จะนาํมาใช้เป็นบทเรียนว่าควรจะนาํเสนอในลกัษณะใด (3)ออกแบบ
โครงสร้างเพื�อการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยผูอ้อกแบบควรศึกษาทาํความเขา้ใจกับ
โครงสร้างของบทเรียนแบบต่างๆโดยพิจารณาจากลกัษณะผูเ้รียนและเนื
อหาวา่โครงสร้างลกัษณะ
ใดจะเอื
ออาํนวยต่อการเขา้ถึงขอ้มูลของผูเ้รียนไดดี้ที�สุด (4)ทดสอบรูปแบบเพื�อหาขอ้ผิดพลาด
จากนั
นทาํการปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบซํ
 าอีกครั
 งจนแน่ใจวา่เป็นบทเรียนที�มีประสิทธิภาพก่อนที�
จะนาํไปใช้งานนอกจากนี
 โจนส์และฟาร์เควอร์ (Jones &Farquar, 1997) ได้แนะนาํหลกัการ
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ออกแบบเบื
องตน้โดยใหมี้การจดัโครงสร้างหรือจดัระเบียบขอ้มูลที�ชดัเจน การจดัหมวดหมู่ในเรื�อง
ที�สัมพนัธ์กนั การทาํใหต้วัเลือกเกิดการเปลี�ยนแปลงซึ� งปกติเมื�อมีการคลิกคาํหรือขอ้ความใดๆ เมื�อ
กลบัมาที�หนา้เดิม คาํหรือขอ้ความนั
นๆ จะบอกให้ทราบวา่ผูใ้ชไ้ดเ้ลือกส่วนนั
น การออกแบบจึงควร
ใช้มาตรฐานเดิมแบบเดียวกันตลอด และความเหมาะสมของคาํที�ใช้เชื�อมโยงคาํที�ใช้สําหรับการ
เชื�อมโยงจะตอ้งเขา้ใจง่ายมีความชดัเจนและไม่สั
นจนเกินไป และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเบียล
โล (Biello, 2006) ศึกษาเกี�ยวกบัวิธีการและกระบวนการการออกแบบพฒันาสื�อมลัติมีเดียที�มี
ปฏิสัมพนัธ์ในวิชา ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ โดยพฒันารูปแบบ (Model) จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
เอกสารวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา การออกแบบสื�อการสอน และการพฒันาสื�อ
มลัติมีเดียที�มีปฏิสัมพนัธ์ โดยให้มีผูเ้ชี�ยวชาญให้คาํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการศึกษา ดนตรี
ศึกษา จิตวิทยา สถาบนัการวิจยั เป็นตน้ ผลที�ได้คือ รูปแบบของสื�อมลัติมีเดียที�สนับสนุน ความ
แตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านวฒันธรรมการเรียนรู้ ตลอดจนพื
นฐาน
การศึกษาที�แตกต่างกนั 

2.4 คุณค่าและประโยชน์ที�ไดรั้บนกัเรียนมีเจตคติอยูใ่นระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย 4.58) เมื�อ
นกัเรียนมีความตระหนกั เห็นคุณค่าและประโยชน์ที�ไดรั้บจากการเรียนการอ่านภาษาองักฤษดว้ยการ
เรียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุ๊ก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ไดเ้สนอเรื�องการ
สอนบนเวบ็มีขอ้ดีอยูห่ลายประการ ดงันี
  (1)สามารถช่วยแกปั้ญหาในดา้นของขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัเวลาและ
สถานที�ศึกษา (2)ช่วงส่งเสริมแนวคิดในเรื�องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื�องจากเวบ็เป็นแหล่งความรู้ที�
เปิดกวา้งให้ผูที้�ตอ้งการศึกษาในเรื�องใดสามารถเขา้มาคน้ควา้หาความรู้ ไดอ้ย่างต่อเนื�องและตลอดเวลา
การสอนบนเว็บสามารถตอบสนองต่อผูเ้รียนที�มีความใฝ่รู้รวมทั
งมีทกัษะในการตรวจสอบการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3)เว็บได้กลายเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการรูปแบบใหม่
ครอบคลุมสารสนเทศทั�วโลกโดยไม่จาํกดัภาษาซึ� งทาํให้การคน้หาทาํไดส้ะดวกและง่ายดายกว่าการ
คน้หาขอ้มูลแบบเดิม (4)เวบ็ช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ที�กระตือรือร้น ผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้แสดงความ
คิดเห็นได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที�แท้จริง เช่นการให้ผูเ้รียนร่วมมือกันทาํ
กิจกรรมต่างๆ บนเครือข่าย การให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไวบ้นเวบ็บอร์ดหรือ
การให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้มาพบปะกบัผูเ้รียนคนอื�นๆ อาจารย ์หรือผูเ้ชี�ยวชาญในเวลาเดียวกนัที�ห้อง
สนทนา และ (5) เว็บเอื
อต่อการเกิดปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียนด้วยกัน และ/หรือผูส้อนปฏิสัมพนัธ์กับ
บทเรียนในเนื
อหาหรือสื�อการสอนบนเว็บ และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของคูรูบาแคก (Kurubacak, 
2000) ไดศึ้กษาวิจยัเกี�ยวกบัการเรียนออนไลน์ทศันคติของผูเ้รียนที�มีต่อการสอนผ่านเวบ็ผลการวิจยั
พบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์เนื�องจากสามารถสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ๆผูเ้รียนชอบ
ที�จะไดรั้บความรู้จากขอ้มูลที�มีอยูม่ากกวา่จะตอ้งไปศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองชอบการเรียนเป็นรายบุคคล
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มากกว่าเป็นกลุ่มและการเรียนผ่านออนไลน์นั
นระบบตอ้งมีการให้คาํแนะนาํและสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเครื�องมือต่างๆใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

    5.3.1   ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
1.  การพฒันาบทเรียน แบบทดสอบ หน้าfanpageในเฟซบุ๊ก ตอ้งมีการเขียนแผนผงัใน

การเขา้ใชง้านในหนา้fanpageในเฟซบุก๊ การเปิดห้องกลุ่ม การเพิ�มสมาชิกกลุ่มในเฟซบุ๊ก เพื�อความ
สะดวกและรวดเร็วในการเขา้ใชง้าน นอกจากนี
 ยงัตอ้งเตรียมทรัพยากรทางเทคโนโลยี มลัติมีเดีย
ดา้นต่างๆ ใหพ้ร้อม เช่น เนื
อหา ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว  เป็นตน้  

2.  ผูเ้รียนที�เขา้ใช้หน้าfanpageในเฟซบุ๊ก จะตอ้งได้รับคาํแนะนาํการใช้เป็นรายกลุ่ม
อยา่งใกลชิ้ด เพื�อใหผู้เ้รียนไดใ้ชต้ามจุดประสงคที์�กาํหนดไว ้

3. การออกแบบและสร้างfanpageในเฟซบุ๊ก ควรมีการศึกษาหรือปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา เพื�อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัผูเ้รียนมากที�สุด 

4. ควรปรับปรุงดา้นภาพประกอบให้มีการนาํเสนอภาพ ขนาดของภาพ และการ์ตูนที�ใช้
ประกอบแต่ละบทเรียนมีความน่าสนใจ สอดคล้องกบัเนื
อหาแต่ละบทเรียน รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูล 
เนื
อหาบทเรียน และแบบทดสอบในเฟซบุก๊ ควรออกแบบใหมี้การเขา้ใชไ้ดส้ะดวกและรวดเร็วมากที�สุด 
    5.3.2   ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั
 งต่อไป 

1.  การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชเ้ฟซบุก๊ 
2.  การพฒันาการพดูภาษาองักฤษในหอ้งสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนั 

บนระบบสังคมออนไลน์  
3.  การสร้างคลงัความรู้ทกัษะการฟังภาษาองักฤษบนเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ หรือเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
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Pre – Post Test     English for Communication 2  : Comprehension     
by Ms. Panyata Muensri

Section  1    Choose  the  best  answer.   
Meeting  people :  Read the profiles and answer the question item 1

 Hello. My  name  is  Mike. I’m  seventeen  years
I’m  in the 10
happy.  I  enjoy  listening  to  music.  My  favorite  band  is  Westlife. 

1. Which is true about Mike?
a. He  likes  watching  TV.
b. He  lives  with  his  mother.
c. He is happy to play basketball.
d. His  favorite  singer is 

Westlife.
2. Where does Mike live?

a. He  lives  in  Asia.
b. He  lives  in  Europe.
c. He  lives  in  the US.
d. He  lives  in  Australia.  

3. What  doesit  
a.  Band  
b. Music 
c. School 
d. Basketball

 

 

 

 

Post Test     English for Communication 2  : Comprehension      
by Ms. Panyata Muensri 

Choose  the  best  answer.    
Meeting  people :  Read the profiles and answer the question item 1-5 

Hello. My  name  is  Mike. I’m  seventeen  years  old  and  I  live  in  Singapore.  
I’m  in the 10th grade  at  ATC school.  I  love  playing  basketball.  
happy.  I  enjoy  listening  to  music.  My  favorite  band  is  Westlife. 
Which is true about Mike? 

He  likes  watching  TV. 
es  with  his  mother. 

He is happy to play basketball. 
His  favorite  singer is 
Westlife. 

Where does Mike live? 
He  lives  in  Asia. 
He  lives  in  Europe. 
He  lives  in  the US. 
He  lives  in  Australia.   

  refer  to? 

Basketball 

4. Which  doesn’t  appear  in  Mike’s  
profile? 
a. Age 
b. Like 
c. Name 
d. Family 

5. What   is  correct?
a. Mike  likes  singing.
b. Mike  enjoys  reading.
c. Mike  likes  playing  sport.
d. Listening  to  music  is  boring.
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old  and  I  live  in  Singapore.  
grade  at  ATC school.  I  love  playing  basketball.  It  makes me 

happy.  I  enjoy  listening  to  music.  My  favorite  band  is  Westlife. 
Which  doesn’t  appear  in  Mike’s  

What   is  correct? 
Mike  likes  singing. 
Mike  enjoys  reading. 
Mike  likes  playing  sport. 
Listening  to  music  is  boring. 
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Illness  and  Medicine  :  Look  at  the  picture  and  andwer  the  question item 6

 

 

 

6. Who  takes  the  girl  to  see  a  
doctor? 
a. Her  uncle
b. Her  father
c. Her  mother
d. Her  brother

7. Where  are  they?
a. In  the  clinic.
b. In  the  hospital.
c. In  the  girl’s  house.
d. In  the  doctor’s  house.

 
8. Who  checks  the  girl?

a. The  nurse
b. The  doctor
c. My  mother
d. None 

 

Illness  and  Medicine  :  Look  at  the  picture  and  andwer  the  question item 6

Who  takes  the  girl  to  see  a  

Her  uncle 
Her  father 
Her  mother 
Her  brother 

Where  are  they? 
In  the  clinic. 

hospital. 
In  the  girl’s  house. 
In  the  doctor’s  house. 

Who  checks  the  girl? 
The  nurse 
The  doctor 
My  mother 

9. What  make  her  get  well?
a. Sleeping  on  bed
b. Taking  some  salt
c. Drinking  soft  drink
d. Taking  medicine  and  

injection
10. What   is not

a. The  nurse  gives  her  some  
sweet. 

b. Mother  takes  her  to  see  a  
doctor. 

c. The  doctor  gives  her  an  
injection.

d. The  doctor  in  the  hospital  
checks  her.
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Illness  and  Medicine  :  Look  at  the  picture  and  andwer  the  question item 6-10   

 

What  make  her  get  well? 
Sleeping  on  bed 
Taking  some  salt 
Drinking  soft  drink 
Taking  medicine  and  
injection 

not  correct? 
The  nurse  gives  her  some  

Mother  takes  her  to  see  a  

The  doctor  gives  her  an  
injection. 
The  doctor  in  the  hospital  
checks  her. 

DPU



109 

Foods  and  Drinks   :  Food  Fact 

11. Which  is  good  for  your  brain? 

a. Potatoes 

b. Sausages 

c. Fish  and  seafood 

d. Fruit  and  vegetables 

12. What  contains  a  lot  of  vitamins? 

a. Eggs 

b. Meat 

c. Fruit  

d. Potatoes 

13. What  contains  extra  salt  and  extra  fat? 

a. Hamburger 

b. Sauages 

c. Chocolates 

d. French  fries 

14. Who  should  not  eat  more  than  3  or  4  eggs? 

a. Infants 

b. Babies 

c. Teenagers 

d. Adults 

15. What   is   correct? 

a. Eggs  contain  vitamins  and  fiber. 

b. There  is  a  lot  of  sweet  in  sausage. 

c. There  isn’t  much  fat  in  fish  and  seafood. 

d. There’s  some  sugar  in  fruit,  and  it  isn’t  good  for  you. 
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At  the  Restaurant   :  Read  the  story  and  answer  the  questions item 16-20 

 Every day in the evening, the Browns go to the restaurant on the corner for their dinner. 
As soon as they sit at a table in the restaurant, a waitress brings them a menu. Everyone 
looks at the menu and then makes up their mind to order food for the evening meal. 
Mr.Brown orders fried egg, chicken soup and a cup of coffee. Mrs. Brown always orders 
roast chicken, barbecue and orange juice while Susan orders a hamburger, salad and ice 
cream. David orders steak, roast beef and a glass of milk. The Browns always enjoy their 
evening meal at the restaurant.  
 

16. Whose  drink  is  the  healthiest ? 
a. David’s 
b. Susan’s 
c. Mr. Brown’s 
d. Mrs. Brown’s 

 
17. What  kind  of  food  is  not  good  

for  children? 
a. Roast beef 
b. Hamburger  
c. Fried  egg  
d. Chicken  soup 

 
18. Which  is  not  the  place  where  

you  can  eat? 
a. Food  shop 
b. the  kitchen 
c. the  restaurant 
d. Takeaway  food  shop 

19. Which  is  the most  important   meal  of  
day? 

a. Breakfast 
b. Lunch  
c. Dinner 
d. Supper 
 
20. Which  is  not  to  eat  out  healthy  ?  
a. Order the set – menu  
b. Planing  before  you  go  out  to  eat. 
c. Try  not  to  arrive  at  the  

restaurant  overly  hungry.   
d. Choose  menu  items  that  contain  

fruits, vegetabels  and  whole  
grains 
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On  Vacations   :  Where  to  stay 

21. Where  should  you  stay, if  you  like  to  be  comfortable? 
a. In  the  Inn 
b. In  campsite 
c. In  the  hotel 
d. In  homestay 

22. Where  could  you  stay,  if  you  want  to  sleep  and  eat  breakfast? 
a. B&B  hotel 
b. S&P  hotel 
c. S&B  hotel 
d. B&P  hotel 

23. What  is  the  most important  for  traveling  aboard? 
a. suitcase 
b. camera 
c. passport 
d. guide book 

24. What  activity  should  not  you  do  in  the  campsite? 
a. leaving  a  fire  
b. Cooking   meals  
c. Putting  up  a  tent  
d.  Watching  the  stars 

25. Which  place  is  cheap  and  a  good  place  to  meet  other  young  people? 
a. The  tent 
b. The  motel 
c. The  hotel 
d. The  hostel 
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At  7-eleven  store   :  information  and  history 

26. Which  is  the  convenience  store? 
a. 7-eleven 
b. The  Mall 
c. Bic  C  extra 
d. Family  mart 

27. What  is  the  meaning  of  7-eleven? 
a. 7 partners and 11 stores 
b. Open 7 am and close 11 pm 
c. Sell  7  foods and 11 drinks 
d. To  begin  operating  on  7thNovermber 

28. Where  did  7 – eleven  begin  operating? 
a. In  Japan 
b.  In  America 
c. In  England 
d.  In  Thailand 

29. How  do  you  say ,  if  your  customer  come  into  the  store? 
a. Welcome, may  I  help  you?  
b. What  would  you  like  to  eat? 
c. Thank  you. Please  come  again. 
d. Good  morning, do  you  need  any  help? 

30. Which  is  not  sold  in  7-11? 
a. Food   
b. Drinks  
c. Top-up 
d. Sneakers  

 
 

****************************************** 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีKมีต่อบทเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพืKอความเข้าใจทีK
ได้เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เฟซบุ๊ก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั_นปีทีK 1 

 
คําชี_แจง  

 แบบประเมินนี�  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ชั�นปีที� 1 ที�มีต่อบทเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ที�ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัโดยใช้

เฟซบุก๊รายวชิาภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 โดยแบบประเมินนี� มีจาํนวนทั�งสิ�น  3  ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนที� 1  เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไป  

ตอนที� 2  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั�น

ปีที� 1 ที�มีต่อบทเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ที�ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊ 

ตอนที� 3  เป็นคาํถามแบบปลายเปิดเพื�อรับทราบขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

ดงันั�น ขอให้นกัเรียนประเมินความพึงพอใจที�มีต่อการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้เฟซบุ๊ก ดา้น

การอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ โดยทาํเครื�องหมาย �  ในช่องคะแนนที�ตรงกบัความ

คิดเห็นของตนมากที�สุดเพียงขอ้เดียว ซึ� งความหมายของระดบัความคิดเห็น  มีดงันี�  

 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากที�สุด 

 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  

 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 

 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยที�สุด 

 
 

ผูว้จิยั 
นางสาวปัณยตา  หมื�นศรี 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาหลกัสูตรและการสอน 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนทีK 1 ขอ้มูลทั�วไป 

1. เพศ    

 � ชาย   �  หญิง 

2. ความสนใจดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

 � นอ้ย   �  ปานกลาง  �มาก  

3. จาํนวนครั� งในการเขา้กลุ่มสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ 

�  0 – 1 วนัต่อสัปดาห์  �4 – 5 วนัต่อสัปดาห์  

�2 – 3 วนัต่อสัปดาห์  �6 – 7 วนัต่อสัปดาห์  

ตอนทีK 2แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั�นปีที� 1  ที�มีต่อ

บทเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ ที�ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัโดยใชเ้ฟซบุก๊  
 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

บทเรียนและแบบทดสอบ 

1. ความสอดคลอ้งของเนื�อหากบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     

2. ปริมาณของเนื�อหาในแต่ละหน่วยการเรียน      

3. ความถูกตอ้งของเนื�อหาในแตล่ะหน่วยการเรียน      

4. ความชดัเจนของเนื�อหาในแต่ละหน่วยการเรียน 
     

5. เนื�อหามีความน่าสนใจ      

6. ความเหมาะสมของเนื�อหากบัระดบัของผูเ้รียน      

7.เนื�อหาส่งเสริมใหเ้กิดการคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 

บนอินเตอร์เน็ต 

     

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิc 
8. ความชดัเจนของคาํสั�งของแบบทดสอบ 

     

9. ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื�อหากบัแบบทดสอบ      

10. จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ      

11. ความเหมาะสมของคาํถามแตล่ะแบบทดสอบ      
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ตอนทีK 2 (ต่อ) 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ภาพประกอบและการเข้าใช้เฟซบุ๊ก 
12. ภาพที�นาํเสนอสอดคลอ้งกบัเนื�อหา 

     

13. ขนาดของภาพและการ์ตูนที�ใชป้ระกอบแต่ละบทเรียน      

14. การเขา้ถึงขอ้มูลที�ตอ้งการในเฟซบุก๊ สะดวกและรวดเร็ว      

15. การเชื�อมโยงไปยงัเมนูต่างๆ สะดวกและถูกตอ้ง      

16. การเชื�อมโยงไปยงัแต่ละหนา้ fanpageและหอ้งกลุ่มในเฟซบุก๊      

คุณค่าและประโยชน์ทีKได้รับ 
17. ไดฝึ้กทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื�อความเขา้ใจ 

     

18. มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นเครือข่าย  
      อินเทอร์เน็ตโดยใชเ้ฟซบุก๊ 

     

19. มีเวลาเรียนรู้นอกหอ้งเรียน ในการอ่านภาษาองักฤษ 
      เพื�อความเขา้ใจ  

     

20. สามารถนาํไปประยกุตใ์นการเรียนรายวชิาอื�นๆได ้      

 

ตอนทีK 3 ขอ้คิดเห็นอื�นๆ ................................................................................................................................... 

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

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

 
 

ขอขอบคุณที�ใหค้วามร่วมมือ 
ผูว้จิยั 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื�อ-นามสกุล นางสาวปัณยตา  หมื�นศรี 

ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2539     ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต 

  สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

  วโิรฒ ภาคใต ้ 

   พ.ศ. 2551  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครูมหาวทิยาลยั 

   ราชภฏัสวนสุนนัทา 

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั พ.ศ. 2550  -  ปัจจุบนั                

 ครูผูส้อน วชิาภาษาองักฤษวิทยาลยัเทคโนโลยี 

 ปัญญาภิวฒัน์ 

ประสบการณ์/ ผลงานทางวชิาการ /รางวลั  

 พ.ศ. 2551 รางวลัครูโรงเรียนเอกชนที�มีผลงานดีเด่น

 ประจาํปีการศึกษา 2551   

 พ.ศ. 2555     รางวลัผลงานวจิยั ระดบัดีมาก 

 การประกวดแข่งขนังานวิจยัและนวตักรรมการสอน 

 ทางอาชีวศึกษา ครั> งที� 5 สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละ 

 อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 พ.ศ. 2556 รางวลัเสมาทอง สาํนกังานเขตพื>นที� 

 การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

  

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



