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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
ดว้ยเทคนิคซินเนคติกสเ์พ่ือส่งเสริมความสามารถ 
การเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

ผูวิ้จยั รชันีวรรณ เผ่าวณิชย ์
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อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม อาจารย ์ดร. นฤมล ศิระวงษ์  

  
การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคซินเนคติกสเ์พ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์2) ศึกษา
ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคซินเนคติกส์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 33 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบ
ผสมผสาน 3) แบบประเมินบทเรียนออนไลน ์4) แบบประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู ้5) แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6) แบบประเมินความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์(E1/ E2 = 80/ 80) ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส์เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์  
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน มีประสิทธิภาพ 81.06/ 82.93 เป็นไปตามเกณฑเ์ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
2) ผลสัมฤทธ์ิการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนหลังใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส์สูงกว่าก่อนเรียน  3) ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรา้งสรรคห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

 
ค าส าคญั : บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน, เทคนิคซินเนคติกส,์ ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง
สรา้งสรรค ์
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The purposes of this research are as follows: (1) to develop a blended learning online 

lesson with a synectic model to enhance English creative writing; and (2) to study the effect of using 
a blended learning online lesson with synectic model to enhance English creative writing. The 
sample used in this research consisted of 33 students in Prathomsuksa Four at Triamudomsuksa 
Pattanakarn School in the second semester of the 2020 academic year. They were selected 
using purposive sampling method. The instruments in this research were as follows: (1) a blended 
learning online lesson with synectic model to enhance English creative writing; (2) blended learning 
lesson plans; (3) a plan evaluation sheet; (4) an instructional media evaluat ion sheet; (5) an English 
creative writing test with a reading and writing subject; (6) an English creative writing evaluation 
sheet. The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation (S.D.), a 
dependent t-test and E1/E2. The results of the research were as follows : (1) the efficiency of the 
blended learning online lessons with a synectic model to enhance English creative writing was found 
to be efficient at 81.06/ 82.93; (2) students who took the blended learning online lesson with synectic 
model had a higher posttest score than their pretest score with a 0.05 level of significance; and (3) 
after students used the blended learning online lesson with synectic model, their English creative 
writing level was higher at a 0.05 level of significance. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง  
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการส่ือสาร นับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนา

การศึกษา การวางแผนการศึกษา และคณุภาพในการจดักิจกรรม เทคโนโลยีมีส่วนช่วยใหก้ิจกรรม
การเรียนทุกระดับชั้นเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถน ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา และสรา้ง
สังคมแห่งการเรียนรู ้ส่ือและเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสรา้งศักยภาพการเรียนรูข้อง
ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย เพื่อให้คุณภาพของระบบ
การศึกษาเจริญกา้วหนา้ สนับสนนุการใชส่ื้อนวตักรรม และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท าใหผู้เ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใ้หเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
เทคโนโลยีการศึกษานั้นครูผูส้อนจึงเปล่ียนบทบาทจากผูใ้หค้วามรูเ้ป็นผูช้ีแ้นวการเรียน ต่างจาก
การสอนรูปแบบเดิมท่ีครูผูส้อนจะเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้จึงไม่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ด้
อย่างเต็มศักยภาพ (รฐัพล ประดับเวทย์, 2560) ดังนั้นผูเ้รียนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชัน้เรียนทัง้รูปแบบกลุ่มและรายบุคคลตามความถนดัของตนเอง (สายศิลป์ สายืน, 2551)  

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กลายเป็นยุคของสังคมการเรียนรู ้(Knowledge Societies) 
เน่ืองจากมนุษย์ต้องใช้ความรูเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  ผู้มี
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษจะช่วยเสริมใหบุ้คคลมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าผูท่ี้
ไม่มีความรูใ้นภาษาอังกฤษ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุไว้ว่า การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นส่ิงส าคัญและเป็นประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกทัง้เป็นเครื่องมือเขา้ถึงความรูว้ิทยาการต่าง ๆ สามารถน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศ ด้วยเหตุนี ้
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีส าคัญภาษาหน่ึงท่ีนักเรียน และ บุคคลทั่วไป จ าเป็นต้องมีพื ้น
ฐานความรู ้ความเขา้ใจอยู่ในระดับท่ีสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม 

จากขอ้มลูของกระทรวงการศึกษาพบว่านกัเรียนไทยมีทกัษะภาษาองักฤษอยู่ในระดบัท่ี
ต ่ากว่ามาตรฐาน และยังพบว่าผู้เรียนไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ สาเหตุดังกล่าว
วิเคราะห์มาจากการเรียนท่ีด้อยคุณภาพ ซึ่งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่าทุกระดับ 
โดยเฉพาะปัญหาดา้นทักษะการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์(Creative Writing) ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเขียนตาม
จินตนาการของตนเอง โดยรูปแบบและความถูกตอ้งของภาษาเป็นเพียงปัจจยัรอง การเขียน เป็น
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ทักษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาเป็นอย่างมากในการเรียนรูแ้ละฝึกกระบวนการเขียน แต่หลักสูตรของ
ผูเ้รียนในปัจจุบันวิชาการเขียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเพียงวิชาเพิ่มเติม อีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาการเขียน คือกระบวนการเรียนการสอนในหอ้งเรียนนั้นผู้สอนจะเป็นผูอ้่านงานเขียนของ
ผูเ้รียนเพียงผูเ้ดียว โดยขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขของผูส้อนจึงมีอิทธิพลต่องานเขียนของ
ผูเ้รียน และส่งผลท าใหเ้กิดการพัฒนาหลงัจากการเรียนการสอนครัง้นั้น แต่เมื่อการเรียนการสอน
จบลงการพัฒนาการเขียนก็จะชะลอตัวและจบลงเช่นกัน ผูเ้รียนท่ีจะมีทกัษะการเขียนไดน้ั้นตอ้งมี
พืน้ฐานจากทักษะการฟัง การพูด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะการรบัรูท่ี้ส าคัญ
รวมไปถึงทักษะการเขียนก็จะไดร้บัการพัฒนาเช่นกนั แต่รูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษยังไม่
มีประสิทธิภาพท่ีมากพอ เน่ืองจากผูเ้รียนยงัขาดความรูแ้ละประสบการณใ์นการเขียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์ถือเป็นแนวทางการสอนหน่ึงเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค์ การเรียนรูแ้บบซินเนคติกสเ์ป็นกลวิธี
ของการฝึกความคิดสรา้งสรรค์โดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการเรียนรูก้ับส่ิงท่ีนักเรียน
คุน้เคย (วนิช สธุารตัน,์ 2547) ซินเนคติกสน์ัน้แบ่งออกเป็น 6 ขัน้ ดงันี ้1) ผูเ้รียนสรา้งผลงานตามท่ี
ก าหนด 2) การสรา้งอุปมาแบบตรง 3) การอุปมาบุคคลกับส่ิงของ 4) การอุปมาคู่ขัดแย้ง 5) 
อธิบายความหมายคู่ขดัแยง้ 6) น าความคิดใหม่มาปรบัปรุงผลงาน เทคนิคซินเนคติกสเ์ป็นรูปแบบ
ท่ีน่าสนใจ เสริมสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้นชัน้เรียน จากท่ีกล่าวมานั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยซินเนคติกส ์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษนั้นจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างมาก
เน่ืองจากมีหลายขั้นตอน จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนอาจจะไม่
เพียงพอ ผูว้ิจยัจึงเห็นควรท่ีจะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบซินเนคติกสม์ารว่มกบัส่ือออนไลน ์
เป็นการเรียนร่วมกันทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อตอบสนองตามความต้องการและ
ความถนดัของผูเ้รียนแต่ละบุคคล ท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้นตนเอง ทกุท่ี ทกุเวลา 

การเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning)  เป็นรูปแบบการสอนท่ีใช้บูรณาการ
ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์ับการสอนแบบปกติ หรือกล่าวอีกอย่างก็คือ เป็นการสอน ท่ี
ผสมผสานการเรียนระหว่างการเผชิญหน้าและการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
(Graham และ Bonk, 2012) การเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังบรรยายในห้องเรียนปกติ ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ลดสภาวะปัญหาคาบเรียนไม่เพียงพอ มีการสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเรียนรู ้และผูเ้รียนยงัสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้และส่งข่าวสารถึงกันได้
อย่างรวดเร็ว ส่วนผู้สอนนั้นจะมีหน้าท่ีสนับสนุนผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้ งนี ้จะให้
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ความส าคญักบัการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและถกูตอ้งตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการเรียนการสอนใหม้ากยิ่งขึน้ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ จะสามารถช่วยพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคใ์หดี้ยิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการผสมผสานการเรียนรูร้ะหว่างในหอ้งเรียนและ
นอกหอ้งเรียน ลดปัญหาเวลาเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งผูเ้รียนสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยกิจกรรม
การเรียนรูแ้บบผสมผสานด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ จะกระตุ้นและเสริมสรา้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนท่ีความหลากหลายและ
แปลกใหม่ ส่งผลต่อเน่ืองใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนสงูขึน้ 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้ังนี ้

1. เพื่อพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย
เทคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ 

2. ศึกษาผลการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยเทคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ 

2.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
2.2 ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

ความส าคัญของการวิจัย 
ไดบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนค

ติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ท่ีเสริมสรา้งบรรยากาศการ
เรียนรูใ้นหอ้งเรียนใหส้นุกสนาน ผูเ้รียนสามารถสรา้งสรรค์ค าใหม่ และใชค้ลังค าศัพทไ์ดม้ากขึน้ 
อนัจะท าใหเ้กิดทกัษะการเขียนท่ีแปลกใหม่ และสละสลวยมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 

ตอนที่ 1 การพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์มี
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดงันี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่  

1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือโดยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ คือ มี
ประสบการณก์ารสอนและมีความเชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี  

1.2 กลุ่ม ท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ คือ  นัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มา
ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 42 คน แบ่งไดด้งันี ้

1.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 1 กลุ่มเด่ียว ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 คน  
1.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 2 กลุ่มเล็ก ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 9 คน  
1.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 3 กลุ่มใหญ่ ใชก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 

คน 
ตอนที่  2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ก่อนและหลังการใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จ านวน 
360 คน คือ 

1. กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ดว้ยบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หอ้งเรียน จ านวน 
33 คน 

 
 
 
 
 



  5 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หารายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามโครงสรา้ง และ

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนือ้หาทัง้หมด 3 
หน่วยการเรียนรู้ คือ  Live a Little: Eat Potatoes!, The World’s Most Popular Drink, Sushi 
Crosses the Pacific โดยแต่ละหน่วยการเรียนรูส้อดแทรกเนือ้หาท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 

1) Topic of Paragraph (ประโยคส าคญัของย่อหนา้) 
2) Main idea (ใจความส าคญั) 
3) Scanning (การอ่านเพื่อหาขอ้มลูเฉพาะ) 
4) Skimming (การอ่านครา่วๆ) 
5) Vocabulary (ค าศพัท)์ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคซินเนคติกส ์

2. ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 9 ครัง้ ครัง้

ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ประมาณ 5 สปัดาห ์โดย 1 หน่วยการเรียนรูจ้ะตอ้งใชเ้วลา 3 ครัง้ คือ เรียน
ปกติ เรียนออนไลน ์และเรียนปกติ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนท่ีใชบ้ทเรียนออนไลนร์่วมกับเทคนิคซินเนคติกส ์ดว้ยกระบวนการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรค ์ท่ีผูว้ิจัยไดจ้ัดท าขึน้มา โดยเรียนเนือ้หารายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ผ่าน
ระบบออนไลน ์และท ากิจกรรมโดยใชเ้ทคนิคซินเนคติกสใ์นหอ้งเรียนปกติ 

1.1 บทเรียนออนไลน ์หมายถึง บทเรียนบนเว็บไซต ์Google Site ท่ีประกอบไปดว้ย
เนือ้หารายวิชา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ การบา้น และแหล่งสืบขอ้ขอ้มลู  

1.2 กิจกรรมด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ หมายถึง การน าเนือ้หารายวิชาท่ีเรียนผ่าน
หอ้งเรียนปกติและส่ือออนไลน ์น ามาท ากิจกรรมในหอ้งเรียนปกติดว้ยวิธีการเชื่อมโยงส่ิงท่ีแตกต่าง
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กัน โดยใชก้ารเปรียบเทียบเพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่ 6 ขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี, 2547) 
ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ขั้นน า ผูเ้รียนท างานต่าง ๆ ตามท่ีครูผู้สอนนั้นสั่ง เช่น การร่างงานเขียน
โดยบรรยาย เล่าเร่ืองตามเนือ้หาในหน่วยการเรียนรู ้หรือตามหวัขอ้ในแบบฝึกหดั เป็นตน้  

ขั้นท่ี 2 ขั้นการสรา้งอุปมาแบบตรง ให้ผูเ้รียนเลือกค าศัพท์จากหน่วยการเรียนรู้
มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  

ขั้นท่ี 3 เปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ ให้ผูเ้รียนสมมติเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากเนือ้
เร่ืองท่ีอ่านและบรรยายความรูสึ้กออกมา  

ขั้นท่ี 4 ขั้นอุปมาค าขัดแย้ง ให้ผู้เรียนหาความหมายของค าศัพท์ท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบจากขัน้ท่ี 2 (อปุมาแบบตรง) และ ขัน้ท่ี 3 (อปุมาบุคคล) สรา้งสรรคเ์ป็นค าใหม่  

ขัน้ท่ี 5 การเปรียบเทียบทางตรง ใหผู้เ้รียนคิดเปรียบเทียบทางตรงโดยใชค้ าศัพท์
จากขัน้ท่ี 4 (อปุมาความขดัแยง้) 

ขัน้ท่ี 6 สรา้งสรรคค์วามคิด เป็นขัน้ท่ีใหผู้เ้รียนน ารา่งงานเขียนท่ีไดท้ าไวใ้นขัน้ท่ี 1 
มาทบทวนใหม่ และเลือกค าศัพทใ์หม่ ๆ  เพื่อปรบัแกไ้ขการร่างงานเขียนใหม้ีความคิดสรา้งสรรค์
มากยิ่งขึน้ 

2. การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ หมายถึง การหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบ
ผสมผสาน จากผู้เชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน และหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือ E1/E2 ตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้80/80 จากผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มการทดลอง จ านวน 42 คน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบความรู ้
และความสามารถท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 

4. ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีแสดงออกถึงความคิดเชิงสรา้งสรรค์ ใชจ้ิตนาการหรือความคิดท่ีถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบเขียนดว้ยถอ้ยค าท่ีสละสลวย โดยผูว้ิจัยน าหลักเกณฑข์อง (Holmes, 1993) มา
ปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัผูเ้รียน ซึ่งไดห้วัขอ้การประเมินความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดงันี ้

1) ดา้นเนือ้หาของเนือ้เร่ือง 
2) การล าดบัใจความ 
3) หลกัเกณฑท์างภาษา 
4) การน าเสนอ หรือการสรา้งสรรคค์ าใหม่ 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย  
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย           
ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคห์ลังการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์

แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ ของนักเรียนชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  4 โร ง เรี ย น เต รี ย ม อุ ดม ศึ กษ าพั ฒ น าก า ร  สู งก ว่ า ก่ อ น ก า ร เรี ย น

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา 
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
2. ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง
สรา้งสรรคน์กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 
(Holmes, 1993) 
1) ดา้นเนือ้หาของเนือ้เร่ือง 
2) การล าดบัใจความ 
3) หลกัเกณฑท์างภาษา 
4) การเสนอ หรือการสรา้งสรรคค์ าใหม่ 

บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ 

ก า ร เรี ย น ผ่ า น ระ บ บ
ออนไลน ์(Khan, 1997) 

เทคนิคซินเนคติกส ์
(ทิศนา แขมมณี, 2547) 

- เนือ้หารายวิชา 
- แบบฝึกหดั 
- แบบทดสอบ 
- การบา้น  
- แหล่งสืบขอ้ขอ้มลู 

ขัน้ที่ 1 ขัน้น า 
ขัน้ที่ 2 การสรา้งอปุมาแบบตรง 
ขัน้ที่ 3 การสรา้งอปุมาบุคคล 
ขัน้ที่ 4 การอปุมาขดัแยง้ 
ขัน้ที่ 5 เปรียบเทียบทางตรง 
ขัน้ที่ 6 สรา้งสรรคค์วามคิด 



 
 

 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง และได้น าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี ้

1. การเรียนรูแ้บบผสมผสาน 
2. แผนการจดัการเรียนรู ้
3. บทเรียนออนไลน ์
4. การสอนแบบซินเนคติกส ์
5. การเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์
6. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
1.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ธอร์น  (Thorne, 2003) ให้ความหมายการเรียน รู้แบบผสมผสาน (Blended 
learning) ว่าเป็นข้อเสนอหรือข้อแนะน าในการแก้ไขการเรียนรู ้และพัฒนาความต้องการส่วน
บุคคล รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จึงเป็นการรวบรวมนวัตกรรม และสร้าง
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการมีการโตต้อบบนการเรียนรูแ้บบออนไลนแ์ละการ
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเรียนรูแ้บบผสมผสาน จะสนับสนุนท าให้เกิดการเรียนรูดี้ขึน้ 
โดยสามารถติดต่อกบัครูผูส้อนแบบส่วนตวัได ้

สมาคมสโลน (Allen และ Seaman, 2005) กล่าวว่าการเรียนแบบผสมผสาน คือ 
การเรียนท่ีบูรณาการระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน โดยท่ีเนือ้หาส่วนใหญ่
ส่งผ่านระบบออนไลน ์ใชก้ารพดูคยุผ่านส่ือออนไลนแ์ละมีการพบปะกนัในหอ้งเรียนบา้ง  

ฮอรน์ และ สแตกเกอร ์(Horn และ Staker, 2011) ใหค้วามหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้
แบบผสมผสานนีว้่า เป็นการเรียนรูท่ี้ท าใหผู้เ้รียนไดร้บัมวลประสบการณก์ารเรียนรูอ้ย่างเป็นอิสระ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรโ์ดยผูเ้รียนสามารถควบคุมตวัแปรทางการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของเวลา สถานท่ี แนวทางการเรียนรู ้และอตัราการเรียนรูข้องผูเ้รียนเอง 

กราฮัม (Graham และ Bonk, 2012) ให้ความหมายการเรียนแบบผสมผสานนี้ว่า 
เป็นรูปแบบการเรียนการการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการสอนบน
ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร ์ 
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กนกพร ฉันทนารุ่งภักด์ิ (2548) ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสานไว้ว่า เป็น
การบูรณาการเรียนการสอนแบบออนไลนผ่์านระบบเครือข่าย และการเรียนแบบเผชิญหนา้ในชั้น
เรียนแบบดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนัโดยมีการจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนท่ีสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และ สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูร้ว่มกบับริบทของการเรียนแบบออนไลน ์ 

 กรวิชญ์ โสภา (2561) การเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการ
เรียนรูท่ี้ผสมผสานวิธีการเรียนแบบในชัน้เรียนแบบเผชิญหนา้ หรือแบบออฟไลน ์กับการเรียนโดย
ใชส่ื้อเทคโนโลยีการศึกษาเว็บไซตต่์าง ๆ ท่ีเรียนผ่านส่ือคอมพิวเตอร ์ส่ือออนไลน ์หรือ เครือข่าย
การส่ือสารด้วยคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใ้ห้สูง
ยิ่งขึน้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่าการเรียนรูแ้บบผสมผสาน คือ กระบวนการเรียนรูท่ี้
ผสมผสาน ซึ่งเป็นการเรียนรูท่ี้มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหอ้งเรียนปกติ
กบัครูผูส้อน หรือการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน โดยท่ีผูเ้รียนกับครูผูส้อนนั้นไม่เผชิญหนา้กันกล่าว
อีกอย่างหน่ึงก็คือ ผูเ้รียนศึกษาเนือ้หาความรูผ่้านระบบออนไลนโ์ดยใชแ้หล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย 
โดยเป้าหมายคือใหผู้เ้รียนนัน้บรรลเุป้าหมายการเรียนรูเ้ป็นส าคญั 

1.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
คารแ์มน (Carman, 2002) ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานว่าประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีมีการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลนก์ับ
การเรียนแบบดัง้เดิม ซึ่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ มีดงัต่อไปนี ้

1. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นปัจจุบัน (Live Events) คือ “การเรียนแบบประสาน
เวลา (Synchronous)” ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงหรือเหตุการณ์สมมติท่ีจ าลองขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วน
รว่มในช่วงเวลาเดียวกนั หรือท่ีเรียกว่า “หอ้งเรียนเสมือน (Virtual Classroom)”  

2. การเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ (Online Content) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตามพืน้ฐานความรูแ้ละความสามารถของผูเ้รียน (Self-paced 
Learning)  

3. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้(Collaboration) คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยผูเ้รียนสามารถพบปะและพดูคยุกบัผูอ้ื่นผ่านระบบเครือข่าย เช่น Mail, Chat เป็นตน้ 

4. การวัดและประเมินผล (Assessment) คือ รูปแบบการเรียนท่ีมีการวัดและ
ประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนตัง้แต่การทดสอบก่อนเรียน (Pre-assessment) การทดสอบ
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ระหว่ า ง เรียน  (self-paced evaluation) และทดสอบหลั ง เรียน  (Post assessment) เพื่ อ
พฒันาการกระบวนการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ต่อไป  

5. ส่ิงอ านวยท่ีสนบัสนนุการเรียน (Performance support materials) ซึ่งรวมถึง
วสัดแุบบเสมือนและของจริง โดยส่ิงเหล่านีช้่วยใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้คงทน 

กรวิชญ์ โสภา (2561) ไดเ้สนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดย
พฒันาจากรูปแบบการออกแบบการสอนดว้ย ADDIE model มีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอนการ
ออกแบบการสอนในขัน้ตอนอื่น ๆ ดงันี ้

1.1 การวิเคราะหผ์ูเ้รียน ทรพัยากร องคก์ร รวมไปถึงรูปแบบการสอน เพื่อใช้
ในการพฒันาการศึกษา (หลกัสตูร)  

1.2 วิเคราะหท์รพัยากรที่ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 
1.3 วิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียน รวมไปถึงการวดัและประเมินผล 
1.4 การวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของการ

ท างาน 
1.5 วิเคราะหค์วามตอ้งการขององคก์ร  

2. ขัน้การออกแบบ (Design Solutions) การออกแบบเกี่ยวขอ้งกบัการใชผ้ลลพัธ์
จากขัน้ตอนการวิเคราะห ์เพื่อวางแผนพัฒนาการสอน ในระหว่างขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งก าหนดโครงรา่ง
วิธีการใหบ้รรลถุึงเป้าหมายการสอน ประกอบดว้ย  

2.1 ก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
2.2 การออกแบบใหต้อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  

3. ขั้นการพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ 
โดยเป้าหมายของขัน้ตอนนีคื้อ สรา้งแผนการสอนและส่ือการเรียนการสอน ส่ือทัง้หมดท่ีใชใ้นการ
สอน แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบดงันี ้  
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ตาราง  1  แสดงองคป์ระกอบของการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานขัน้การพฒันา 

แบบไม่ผสานเวลา 

(Asynchronous) 
 

แบบผสานเวลา 

(Synchronous) 
 

แบบเผชิญหนา้ 

(Face-to-Face) 
 

- ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 
- กระดานสนทนา, กระทู,้ แชท  
- ฐานความรู ้ 
- EPSS  
- LCMS 
- LMS  
- Web Authoring Tools  
- เว็บเบราวเ์ซอร ์
- Performance Tracking 
System  
- บทความ  
- หนงัสือ  
- ค าถามท่ีถามบ่อย  
- สถานการณจ์ าลอง  
- CBT  
- ซีดีรอม  
- วิดีทศัน ์ 
- Video Streaming  
- การฝึกอบรมบนเว็บ  
- Follow-up Assignment 

- การประชมุผ่านเสียง  
- การประชมุผ่านวิดีโอ  
- การประชมุผ่านดาวเทียม  
- การแบ่งกลุ่มยอ่ยผ่านระบบ
ออนไลน ์เช่น Zoom 
- Labs  
- หอ้งเรียนเสมือน  
- การประชมุผ่านระบบออนไลน ์ 
- การอภิปรายออนไลน ์

- หอ้งเรียนแบบดัง้เดิม  
- หอ้งปฏบิติัการ  
- หอ้งพบปะ  
- หอ้งประชมุ  
- มหาวิทยาลยั  
- ท่ีปรกึษา  
- การเรียนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน  
- กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ  
- ทีมสนบัสนนุ  
- การแนะน าการเรียน  
- เครือข่ายการท างานและ
กลุ่ม อภิปราย 
 

ท่ีมา: กรวิชญ์ โสภา. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อ
พฒันาทกัษะการปฏิบติัคอมพิวเตอรก์ราฟิก. หนา้ 13. 
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4. ขัน้น าไปใช ้(Implementation) เป็นขัน้ตอนการถ่ายทอดความรู ้หรือบทเรียนจาก
ท่ีสอนผ่านรูปแบบของหอ้งเรียนปกติ หอ้งแล็บ หอ้งทดลอง รวมไปจนถึงคอมพิวเตอร ์เป้าหมายใน
ขั้นน าไปใช้ คือการส่งสารจากการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ โดยผูเ้รียนมีความเขา้ใจสาร และเกิด
ประโยชน์สูงสุด บทเรียนบนระบบคอมพิวเตอร ์หรือระบบเครือข่ายต้องมีการตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพของส่ือ มีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญก่อนน าไปใชง้านจริง 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) คือ การเปรียบเทียบการเรียนแบบปกติกับการเรียน
ผ่านระบบคอมพิวเตอร ์โดยทดลองกบัผูเ้รียน 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเรียนหอ้งเรียนปกติ กับกลุ่มท่ีเรียน
ผ่านระบบคอมพิวเตอร ์โดยทัง้ 2 กลุ่มนีท้ าแบบทดสอบชุดเดียวกัน แปลผลคะแนนท่ีไดเ้ป็นการ
สรุปผลของประสิทธิภาพของบทเรียน และประสิทธิผลจากรูปแบบการสอน  

Slone Consortium (Moore, 2005) รูปแบบของการเรียนรูแ้บบผสมผสานนั้นหากมี
การเรียนแบบออนไลนม์ากเพียงใด ก็จะเรียกการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามลักษณะนัน้ ๆ 
ดงันี ้

1. Traditional: ออนไลน์ 0% เป็นการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเพียงอย่าง
เดียว ไม่มีการน าเทคโนโลยีออนไลนเ์ขา้มาช่วยในการเรียนการสอน  

2. Web Facilitated: 1-29% เป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเป็น
หลัก แต่มีการใช้เทคโนโลยีเว็บ เข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเสริมการสอน (Web 
Enhanced)  

3. Blended/Hybrid Learning: 30 – 79% เป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 
โดยมีการน าเทคโนโลยีออนไลน ์เขา้มารว่มกบัการเรียนการสอนแบบปกติ  

4. Online: 80+% ในกรณีท่ีมีการเรียนแบบออนไลน ์80% หรือมากกว่า เรียกว่า
ออนไลน ์เป็น Online Class หรือเรียนเต็มรูปแบบออนไลน ์ 

จากท่ีกล่าวมารูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอนท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบดัง้เดิมท่ีมีการบรรยายหรือการท ากิจกรรมในชั้น
เรียน ร่วมกับการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน ์เพื่อตอบสนองความสามารถส่วนบุคคล โดยท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรูร้ว่มกันผ่านเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลความรูค้วามสามารถต่าง 
ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากการเรียนการสอน ซึ่งมีเวลาในการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน ์ตัง้แต่ 30 
– 79% ของระยะเวลาในการเรียนการสอน ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน 
โดยแบ่งเป็นการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนปกติ รอ้ยละ 60 และเรียนผ่านระบบออนไลน ์รอ้ยละ 40 
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1.3 องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
คลารก์และเมเยอร์ (Clark และ Mayer, 2003) ได้น าเสนอองค์ประกอบของการ

เรียนรูแ้บบอีเลิรน์นิง ออกเป็น 12 กลุ่ม โดยไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ดา้นออฟไลน ์(Offline) 6 
กลุ่ม ดา้นออนไลน ์(Online) 6 กลุ่ม สามารถสรุปได ้ดงัตาราง 2 ดงันี ้

ตาราง  2  องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสาน 

องคป์ระกอบดา้นออฟไลน ์ องคป์ระกอบดา้นออนไลน ์
1. การเรียนรูใ้นสถานท่ี
ท างาน (Workplace 
learning) 

- ผูจ้ดัการเป็นนกัพฒันา 
- การเรียนรูเ้กี่ยวกบังาน 
- โครงการ 
- การฝึกงาน 
- การติดตามผล 
- การมอบหมายงาน 

1. เนือ้หาการเรียนบน 
ระบบเครือข่าย
(Online Learning  
Content) 

- แหล่งทรพัยากรการเรียนรู้
พืน้ฐาน 
- การปฏิสมัพนัธด์า้นทั่วไป 
- การปฏิสมัพนัธด์า้น
เนือ้หาท่ีเฉพาะ 
- การสนบัสนนุการปฏิบติั- 
สถานการณจ์ าลอง 

2. ผูส้อน ผูช้ีแ้นะหรือ 
ท่ีปรกึษาในชัน้เรียน 
แบบดัง้เดิม (Face-to- 
Face Tutoring or 
coaching)  

- การฝึกสอน 
- การชีแ้นะการให้
ค าปรกึษา 
- การสะทอ้นผลแบบ 
360 องศา 

2. ผูส้อน ผูช้ีแ้นะหรือ 
ท่ีปรกึษาออนไลน ์
(E-tutoring, e-
coaching or e-
mentoring) 

- การฝึกสอนออนไลน ์
- การชีแ้นะออนไลน ์
- การใหค้ าปรกึษาออนไลน ์
- การสะทอ้นผลแบบ
mentoring 

3. ชัน้เรียนแบบดัง้เดิม 
(Classroom) 
 

- การบรรยาย/การ
น าเสนอ 
- การสอน 
- การฝึกปฏิบติั 
- การสมัมนา 
- บทบาทสมมติ 
- สถานการณจ์ าลอง 

3. การเรียนรูแ้บบ
รว่มมือออนไลน ์
(Online 
collaborative 
learning) 
 

- แบบประสานเวลา ไดแ้ก่ 
อีเมล ์กระดานข่าว 
- แบบไม่ประสานเวลา 
ไดแ้ก่ การสนทนาแบบ
พิมพ ์การใชข้อ้มลูรว่มกนั 
การประชมุโดยใชเ้สียงและ
ภาพ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

4. ส่ือส่ิงพิมพ ์
(Distributable print 
media) 
 

- หนงัสือ 
- นิตยสาร 
- หนงัสือพิมพ ์
- สมดุฝึกหดั 
 

4. การจดัการความรู้
ออนไลน ์(Online 
Knowledge 
management) 

- การคน้หาฐานขอ้มลู 
- แหล่งขอ้มลู 
- เอกสารและการเรียกคืน
ขอ้มลู 
- วารสาร 
- Review/Learning log 
- การสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(Distributable 
electronics media) 

- เทปคลาสเซ็ต 
- ซีดี 
- วิดีโอ 
- ซีดีรอม 

5. เว็บไซต ์(The web) 
 

- เครื่องมอืในการสืบคน้ 
- เว็บไซต ์
- กลุ่มผูใ้ชง้าน 
- เว็บไซตด์า้นธุรกิจ 

6. ส่ือส าหรบัเผยแพร ่
(Broadcast media) 
 

- โทรทศัน ์
- วิทย ุ
- โทรทศันแ์บบ
ปฏิสมัพนัธ ์

6. การเรียนรูแ้บบ
เคล่ือนท่ี (Mobile 
learning) 
 

- คอมพวิเตอรแ์ลปทอป 
- คอมพวิเตอรแ์บบ 
พกพา (PDAs) 
 
- โทรทศันแ์บบเคล่ือนท่ี 

ท่ีมา: บุญเลีย้ง ทมุทอง. (2550). แนวทางการพฒันาการสอนกระบวนการคิด. หนา้ 45. 

วาเลียธัน (Variathan, 2014) ไดก้ล่าวถึง สถาบนั NIIT เป็นสถาบันการสอนไอที (IT) 
ชัน้น าของโลกท่ีจัดแบ่งรูปแบบการเรียนรูแ้บบผสมผสานโดยเฉพาะแนวทางแกปั้ญหาวิธีการสอน
และการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้เป็นการผสมผสานการเรียนรูด้ว้ยตัวเอง
และการเรียนรูจ้ากครูผูส้อน เพื่อพัฒนาความรูห้รือทกัษะเฉพาะทางอีเมล ์การรว่มอภิปรายแสดง
ความเห็น และการประชุมแบบเผชิญหนา้ โดยมีเทคนิคการเรียนรูแ้บบผสมผสานเพื่อเสริมสรา้ง
ทักษะ เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการออนไลน์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดียวกัน การเตรียมพรอ้มในการ
สนบัสนนุผูเ้รียนผ่านทางระบบออนไลน ์อีเมล ์เป็นตน้ 
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2. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู ้เป็นการผสมผสานเหตุการณ์การ
เรียนรูใ้นชั้นเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนรูร้่วมกันแบบออนไลน์ การสนับสนุนการประชุมแบบ
เผชิญหน้ากันด้วยวิธีการสอนเนือ้หาโดยใหผู้้เรียนทดลองส่ิงใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ความ
เส่ียง เทคนิคการเรียนรูเ้พื่อพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู ้เช่น การประชุมบนระบบเครือข่ายในเวลา
เดียวกนั การมอบหมายโครงงานเป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้ 

3. รูปแบบการพัฒนาความสามารถ เป็นการบูรณาการเครื่องมือและแหล่ง
ทรพัยากรการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมการเรียนใหม้ีผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ธีระวงศ์ สายนาโก (2556) ได้สรุปองค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสานได้ 4 
ดา้น คือ  

1. ดา้นผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนตอ้งมีคณุสมบติั และมีความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้
2. ด้านผู้สอน คือ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความเขา้ใจการเรียนการสอนในรูปแบบ

ผสมผสาน และสามารถใหค้ าแนะน า ถ่ายทอดความรูใ้หเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
3. ดา้นรูปแบบการเรียน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  

3.1 ห้องเรียนปกติ ประกอบไปด้วย รูปแบบการเรียนรู้ การสอนและให้
ค าปรกึษาจากครูผูส้อน และส่ือการเรียนรู ้

3.2 การเรียนออนไลน ์แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  
3.2.1 การเรียนรูแ้บบออนไลน ์เช่น คอมพิวเตอรช์่วยสอน  
3.2.2 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น ระบบบริหารการจัดการ

บทเรียน (LMS) ระบบบริหารการจดัการเนือ้หา (CMS) เป็นตน้ 
3.2.3 เว็บ ไดแ้ก่ เว็บช่วยสอน และเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีการบริหารอยู่บน

เว็บไซต ์
4. ดา้นการประเมินผล ตอ้งมีการประเมินผลตามสภาพจริงของผูเ้รียนแต่ละคน 

จากขา้งตน้สรุปไดว้่า องคป์ระกอบการเรียนรูแ้บบผสมผสานควรเลือกใหเ้หมาะสม
หรือสอดคล้องกับผู้เรียนให้มากท่ีสุดเน่ืองจากผู้เรียนแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้นผูส้อนไม่ควรยึดติดอยู่กับการสอนแบบเดิม ๆ หรือรูปแบบการเรียนการสอนเพียง
รูปแบบเดียวในการแก้ไขปัญหา ควรน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาร่วมกับการเรียนการสอนแบบ
ดัง้เดิม จึงจะเป็นวิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ในด้านการมองเห็น 
การไดย้ิน รวมไปถึงการสมัผสั ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการเรียนรูแ้บบท่ีตนเองถนดัมากท่ีสดุ 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู ้เป็นการออกแบบและวิเคราะหเ์ชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางและ

หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชี ้วัด สาระส าคัญหรือความคิดรวบยอด 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญ เพื่อจัดการเรียนรูใ้ห้
เป็นไปเป้าหมายตรงตามวตัถปุระสงคข์องผูเ้รียน รวมถึงวางแผนกระบวนการวดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้ง ดังท่ีมีนักวิชาการดา้นการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู ้
ดงันี ้

2.1 ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นแผนการท่ีเป็นลายลักษณ์

อกัษรท่ีน าใชใ้นการเรียนการสอน มีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท าใหค้รูผูส้อนสามารถสอน
เป็นไปตามจดุประสงคก์ารเรียนรูข้องวิชานัน้ ๆ 

กรมวิชาการ (2545, น. 73) กล่าวว่าแผนการจดัการเรียนรู ้คือ การยึดหลกัสตูรกลาง
แกนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เช่น โครงสรา้งหลกัสตูร ตวัชีว้ดั น ามาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใหเ้ป็นไปตามความสามารถของผูเ้รียน 

สถาบันพัฒนาความก้าวหนา้ (2545) กล่าวว่าแผนการจัดการเรียนรู ้เป็นแผนงาน 
หรือการเตรียมการสอนของครูผูส้อนไวล่้วงหนา้ โดยมีลักษณะการจัดการเรียนรูใ้ห้สอดคลอ้งกับ
แผนงานท่ีไดต้ัง้ไวเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545) นิยามว่าแผนการสอน หมายถึง การวางแผนการสอน 
หรือเตรียมการสอนล่วงหนา้ แลว้เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใหใ้ครก็ตามท่ีจะท าการ
สอนในวิชานัน้ ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

วิกานดา จักรอิสราพงศ์ (2553) กล่าวว่าแผนการจัดการเรียนรู ้คือการรวบรวม
ประสบการณ ์หรือเนือ้หาวิชานัน้ ๆมาสรา้งเป็นแผนการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
ส่ือการสอนและมีการวดัและประเมินผลตามผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงัซึ่งครูผูส้อนไดก้ าหนดไว ้

จากความหมายของนักการศึกษาสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรูใ้นปัจจุบัน มี
ความหมายเช่นเดียวกันกับแผนการสอนในยุคก่อนการปฏิรูปการศึกษาต่างกนัท่ีแผนการจัดการ
เรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุดโดยผู้สอนเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดป้ฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าการการเรียนท่ีผูส้อน
เป็นผูใ้หค้วามรู ้สรุปแลว้แผนการจดัการเรียนรู ้ก็คือการวางแผนการสอนท่ีมีการเขียนเป็นตวัอกัษร
ไวล่้วงหนา้ เป็นแนวทางในการจดัประสบการณใ์หแ้ก่ผูเ้รียนโดยมีการวางแผนใชส่ื้อการเรียนรู ้การ
วัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามเนือ้หาและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร คือหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน ตัวชีว้ัดชั้นปี และ
หน่วยการเรียนรูท่ี้เป็นองคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู ้

2.2 ความส าคัญของแผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นเอกสารท่ีจัดท าขึน้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมให้กับ

นักเรียนอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของผู้สอนท่ีจะให้นักเรียนเกิดการ
กระบวนการเรียนรู ้และสอดคลอ้งกบัจดุหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพในเนือ้หาวิชานั้น 
ดงัท่ี กรมวิชาการ (2540, น. 125) ใหค้วามส าคญั โดยจ าแนกไดด้งันี ้

1. ท าให้ครูผู้สอนสามารถเล็งเห็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในส่วนต่าง ๆ ของ
บทเรียนส่งผลใหก้ารเรียนรูข้องนกัเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. การจดัท าแผนการสอนเอง มีส่วนช่วยใหค้รูผูส้อนรูจ้กัการวางแผน คาดการณ์
ล่วงหนา้ และกระตุน้ความคิดท่ีแปลกใหม่ในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

3. แผนการสอนเปรียบเสมือนแผนงาน หรือส่ิงท่ีเตือนความจ าครูผูส้อนท าให้
จัดการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ มีการจัดกิจกรรม การใช้ส่ือการเรียนรู ้และมีการวัดและ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์การจัดท าแผนการสอนช่วยให้ครูผูส้อน
ค านึงถึง และจัดสรรเวลาไดอ้ย่างดี ไม่ยัดเยียดเนือ้หาความรูใ้หน้ักเรียนมากจนเกิน มีการเตรียม
ตวัก่อนท่ีจะสอนจริง 

5. สรา้งความมั่นใจในการสอน 
6. ผูส้อนท่านอื่นสามารถมาสอนแทนได ้โดยเตรียมการสอนล่วงหนา้ 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542) อธิบายว่าการท าแผนการเรียนรูเ้ป็นการส่งเสริมใหก้ับ
ผูส้อนคน้ควา้หาความรูเ้กี่ยวกบัหลกัสูตร เนือ้หาวิชา วิธีการเรียนการสอน การเลือกใชส่ื้อ การวัด
และประเมินผล อีกทั้งยังช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอนนักเรียนเกิดความเล่ือมใสศรทัธาใน
การสอนของครูดว้ย 

กุศยา  แสงเดช (2548, น. 153) กล่าวว่าแผนการเรียนรู ้มีขอ้ความส าคญั ดงัต่อไปนี ้
1. ช่วยก าหนดรูปแบบการสอนโดยไม่ยึดต ารา หนังสือ และแบบเรียนท าให้ครู

สามารถใชส่ื้อการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย 
2. ช่วยก าหนดวัตถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรูไ้วเ้ด่นชัด 

กิจกรรมของผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูก้ิจกรรมของครูเป็นส่วนหน่ึงของส่ือการเรียนรู้
เท่านัน้ 
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3. ช่วยให้มีการก าหนดส่ือการเรียนรูไ้ว้เด่นชัดครอบคลุมไปถึงส่ือท่ีเป็นวัสดุ
อปุกรณแ์ละส่ือประเภทวิธีการอนัหมายถึงกิจกรรมและวิธีสอนของครู 

4. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีชี ้ให้เห็นว่าการสอนของครูมีการพัฒนา มี
เครื่องมือ และเอกสารท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพครูดังนั้นจึงกล่าวไดว้่า การ
จดัท าแผน การจดัการเรียนรูเ้ป็นการพฒันาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพไดด้ว้ย 

จากความส าคญัขา้งตน้จะเห็นว่าแผนการจดัการเรียนรูม้ีประโยชนต่์อผูส้อน คือ ท า
ให้ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รูจ้ักวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับ
นักเรียน สภาพแวดล้อมและทรพัยากร โดยมีเป้าหมายเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่นักเรียน ซึ่งเป็นไป
ตามจดุประสงคข์องการเรียนรู ้ 

2.3 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของแผนการจัดการเรียนรูอ้าจแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับดุลย

พินิจ และบริบทต่าง ๆของสถานศึกษา โดยรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูน้ั้นมีหลากหลาย
รูปแบบขึน้อยู่กบัผูส้อนท่ีจะพินิจวิเคราะหถ์ึงจดุเนน้และความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมแต่มีหัวขอ้ส าคัญหรือองคป์ระกอบท่ีส าคัญปรากฏอยู่เท่านั้นเองในการประยุกตใ์ชแ้นว
ทางการตัดสินใจเลือกหัวขอ้ส าคัญ หรือรูปแบบของการจัดการเรียนรูน้ั้นผูบ้ริหารอาจแนะน าให้
ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถเพิ่มองค์ประกอบอื่น ๆได้อีกตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, น. 62) ได้เสนอแนวทางการจัดท า
หน่วยแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยวิธีการวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรูต้วัชีว้ดั ดงันี ้

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตวัชีว้ดั 
2.  หน่วยการเรียนรู ้
3. สาระส าคญัความคิดรวบยอด 
4. สาระการเรียนรู ้
5. ชิน้งาน/ภาระงาน 
6. ประเมินผล 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้
8. ก าหนดเวลา 

วิกานดา จักรอิสราพงศ ์(2553, น. 2) เสนอว่าแผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นการจัดท า
รายละเอียดการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าเอากิจกรรมเนือ้หาและจุดประสงคแ์ต่ละตอน
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จากการวางเผนการจัดการเรียนรูม้าเขียนแผนการจัดการเรียนรูต้ามแบบท่ีก าหนดโดยทั่วไป ซึ่ง
นิยมใหม้ีส่วนประกอบและแนวการเขียนรายละเอียดของส่วนประกอบ ดงัต่อไปนี ้

1. หวัเร่ือง ก าหนดชื่อ หรือหน่วยการเรียนรู ้ขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนรู ้และเวลา
เรียน อาจจะเพิ่มเติมชื่อผูส้อนและวนัเวลาท่ีสอนดว้ย 

2. สาระส าคญั ความคิดรวบยอดเนือ้หาของวิชานัน้ ๆ โดยสรุปเป็นภาพรวม และ
ชดัเจน  

3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้คือ ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียนหลงัจาก
ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้   

4. สาระการเรียนรู ้คือ เนือ้หารายวิชา ท่ีประกอบดว้ยความรูค้วามเขา้ใจ ทักษะ
การปฏิบติั และพฤติกรรมของผูเ้รียน  

5. กิจกรรมการเรียนการสอน คือ การบวนการการเรียนรูท่ี้ระบุ เป็นขั้นตอนใน
แผนการสอน โดยเริ่มจากขัน้น า ขัน้สอน และขัน้สรุป 

6. ส่ือ/อปุกรณ/์แหล่งการเรียนรู ้เป็นเครื่องมือท่ีใชป้ระกอบกบัการเรียนการสอน
ซึ่งจะระบุไวใ้นแผนการสอน ซึ่งสนบัสนนุการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

7. การวดัและประเมินผล เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงตามจดุประสงคก์าร
เรียนรูท่ี้แต่ละรายวิชาไดก้ าหนดไว ้ไม่ว่าเป็นรูปแบบของการวดัผลสัมฤทธิ์ การสังเกตพฤติกรรม 
เป็นตน้ 

8. การตรวจสอบแผน และขอ้เสนอแนะจากฝ่ายบริหาร เพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 
ก่อนน าไปจดัการเรียนการสอน 

9. บันทึกการสอน เป็นการบันทึกผลท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอน ว่าพบ
ปัญหา มีวิธีแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร 

จากท่ีกล่าวมานัน้สรุปไดว้่า แผนการจัดการเรียนรูน้ั้นมีองคป์ระกอบหลายส่วน ดงันี ้
หวัเร่ือง จดุประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้ขัน้ตอนกิจกรรม ส่ือ การประเมินผลและบนัทึกหลัง
แผน นับเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้แผนการสอน หรือการจัดกิจกรรมสมบู รณ์ โดยมีหลักการเน้น
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง และเกิดประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนมากท่ีสดุ 

2.4 ขั้นตอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอขั้นตอนการท าแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้

หลากหลายรูปแบบ เช่น อาภรณ ์ใจเท่ียง (2540, น. 204-221) ไดเ้สนอขัน้ตอน ดงันี ้
1. วิเคราะหค์ าอธิบายรายวิชา เพื่อการก าหนดขอบเขตของเนือ้หาในวิชานัน้  
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2. วิเคราะห์จุดประสงค์ และตัวชี ้วัด เพื่อมาเขียนผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน ทัง้ดา้นองคค์วามรู ้ทกัษะการปฏิบติั และเจตคติ 

3. วิเคราะหส์าระการเรียนรู ้ใหเ้ป็นไปตามหลักสูตร และโครงสรา้งการเรียนรูใ้น
ทอ้งถิ่น  

4. วิเคราะหข์ัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
5. วิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินผล ก าหนดวิธีประเมินผลให้เหมาะสม และท่ี

สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงัของรายวิชา 
6. วิเคราะหแ์หล่งการเรียนรู ้เลือกส่ือ ทรพัยากรแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก

หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมที่ก าหนด 
ออ้ยทิพย ์ทองดี (2540, น. 4) เสนอขัน้ตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1. ศึกษาหลักสูตรโครงสรา้งการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เป้าหมาย จดุประสงคร์ายวิชา 
เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

2. ท าความเขา้ใจกับค าอธิบายรายวิชา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มีทั้งหมด 3 ส่วน 
ดงันี ้

2.1 กิจกรรม คือ ขอ้ความท่ีก าหนดใหค้รูผู้สอนสรา้งกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบัติเองและสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ขอ้ความขึน้ตน้จะเป็นการ
กระท าหรือกริยา เช่น อภิปราย ศึกษา เปรียบเทียบ เป็นตน้ 

2.2 เนือ้หา คือ ขอ้ความท่ีโครงสรา้งหลักสูตรขั้นพืน้ฐานไดก้ าหนดเนือ้หาแต่
ละรายวิชา เพื่อไปจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้ความของเนือ้หาจะขึน้ตน้ดว้ยค าว่า การ 

2.3 จุดประสงค์ คือ คือ ข้อความท่ีอยู่ท้ายสุดของค าอธิบายรายวิชาถือว่า
เป็นจุดประสงคป์ลายทางของแผนการสอน โดยจะขึน้ตน้ดว้ยค าว่า เพื่อ ซึ่งประกอบดว้ยทกัษะ 3 
ดา้น ดงันี ้

2.3.1 พุทธิพิสัย จุดประสงคท่ี์มุ่งเน้นความสามารถสติปัญญา ความรู ้
หรือพฤติกรรมดา้นสมอง ท าใหเ้กิดปัญญาคิดเร่ืองราวต่างๆ ไดดี้ ซึ่งพทุธิพิสัย แบ่งออกเป็น 6 ขั้น 
คือ การจ า เขา้ใจ น าไปใช ้วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมินค่า 

2.3.2 จิตพิสัย จุดประสงค์ท่ีมุ่งเน้นคุณลักษณะด้านจิตใจ เกี่ยวกับ
ทศันคติ ความสนใจ และคณุธรรม เป็นตน้ 

2.3.3 ทักษะพิสัย จุดประสงค์ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ การ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
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3. วิเคราะหจ์ุดประสงค์ปลายทาง เพื่อเขียนจุดประสงค์การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้กับ
นักเรียน ซึ่งสะท้อนผลรวมทั้งหมดท่ีมุ่งหวัง อีกทั้งยังสะท้อนจุดเน้นเด่น ๆ ของเนือ้หาวิชาและ
พฤติกรรมส าคญัๆ ของวิชานัน้ ๆ หรือ อาจจะสะทอ้นผลสรุปขัน้สดุทา้ยของกระบวนการเรียนรูก้็ได ้
วิธีการเขียนใหย้ึด “สาระการเรียนรูเ้ป็นหลกั” และน ากรอบพฤติกรรมบ่งชีม้าวิเคราะหใ์ห้ตรงตาม
เนือ้หาและตวัชีว้ดั 

4. ก าหนดเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แต่ละ
จดุประสงคจ์ะใชเ้วลาสอนกี่คาบ ทัง้นีเ้พื่อจะไดว้างแผนโครงการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกับ
เนือ้หาและจดุประสงค ์  

5. เทคนิคการสอนท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับเนือ้หาวิชา สอดคลอ้งกับนักเรียน โดยเฉพาะการเน้นใหน้ักเรียนฝึกคน้ควา้ สังเกต 
รวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู  

6. การเขียนรายละเอียดตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู ้มีดังต่อไปนี ้1) 
สาระส าคญั 2) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้3) เนือ้หา 4) กิจกรรมการเรียนรู ้5) ส่ือการเรียนการสอน 6) 
การวดัและเมินผล 7) การเขียนบนัทึกหลงัการสอน  

แผนการจดัการเรียนรูอ้าจมีหลายขนาดและมีความหลากหลายความยาวหรือแบบ
แผน ในการเขียนท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดท้ าใหแ้ผนใดแผนหน่ึงดีกว่าแผนอื่น ๆ แผนการจัดการเรียนรู้
คือเครื่องมือซึ่งจะมีประสิทธิภาพได ้ถา้น ามาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรูจ้ริง ครูควรเป็นผูพ้ัฒนาและ
ใชแ้ผนการจัดการเรียนรูท่ี้ถูกวิธี จึงจะท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมาย (วิกานดา จกัร
อิสราพงศ,์ 2553, น. 31) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ไดก้ล่าวไวก้่อน
หนา้ คือ 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้(Objectives) มีพฤติกรรมการเรียนรูท้ัง้ 3 
ด้าน คือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive) 2) ทักษะ (Skill) 3) จิตพิสัย  (Affective) ในการก าหนด
พฤติกรรมท่ีคาดหวังจุดประสงค์การเรียนรู ้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ จุดประสงค์ปลายทาง และ
จดุประสงคน์ าทาง  

ขั้นท่ี 2 ก าหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การเขียน
สาระส าคัญ 2) เนือ้หา (ความรู ้ทักษะ เจตคติ) 3) กิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้นักเรียนเป็นส าคัญ 4) 
ส่ือการเรียนรู ้ 

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดวิธีวดัและประเมินผล  
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 26) ไดก้ล่าวถึง 
ขั้นตอนในการท าแผนการจัดการเรียนรูว้่า ครูผู้สอนนั้นต้องศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรของ
สถานศึกษาเพื่อใหก้ าหนดเนือ้หาการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ัด สาระการเรียนรู ้
สมรรถนะของผูเ้รียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และการวัดและประเมินผลเพื่อท่ีนักเรียนจะได้
พฒันาเต็มความสามารถของตน 

กล่าวโดยสรุปขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ครูผู้สอนจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง สาระการเรียนรู ้กระบวนการ
จดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล ส่ือการเรียน และแหล่งการเรียนรู ้ทกุกระบวนการจ าเป็นตอ้ง
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3. บทเรียนออนไลน ์
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน ์ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูล ในหัวขอ้ต่าง ๆ

ดงันี ้
3.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน ์

ปัจจบุนัเว็บกลายเป็นส่ิงส าคญัและน ามาใชป้ระโยชนด์า้นการศึกษา โดยจดัใหม้ีการ
เรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์ (Web-Based Learning) การจัดระบบรูปแบบการสอนผ่าน
ระบบอนไลน์ (Web-Based Instruction) เว็บส าหรับการฝึกอบรม (Web-Based Training) 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกอบรม (Inter-Based Training) และเว็บไซต์ช่วยสอน (WWW-Based 
Instruction) นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ดงัต่อไปนี ้

กิดานนัท ์มลิทอง (2543) กล่าวว่าบทเรียนออนไลน ์คือ การน าบทเรียน หรือเนือ้หา
ประกอบการเรียนการสอนวางไวบ้นเว็บ และมีการใชป้ระโยชนข์องเว็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
พดูคยุผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์การใชข้อ้ความเสียง บทสนทนา เขา้มาช่วยการเรียนการสอน 

Clark, Mayer, และ Thalheimer (2003) นิยามบทเรียนออนไลนไ์วว้่า เป็นการเรียนรู้
รายบุคคลโดยผ่านเว็บบราวเซอร ์เพื่อเขา้ถึงขอ้มลูความรูบ้นระบบเครือข่าย 

Khan (1997) ให้ความหมายบทเรียนออนไลน์ (WWW-Based Instruction) ไว้ว่า 
เป็นการใช้โปรแกรมไฮเปอรม์ีเดียท่ีช่วยในการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบและ
ทรพัยากรอินเทอรเ์น็ต มาพฒันาใหน่้าสนใจ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย 

พาร์สัน (Parson, 1997) นิยามบทเรียนออนไลน์ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้มา
น าเสนอบนเว็บไซต์ มีการเชื่อมโยงระหว่างบทเรียนกับวัสดุท่ีช่วยในกระบวนการเรียนรู ้และ
การศึกษาทางไกล  
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สภุาณี เส็งศรี (2543) กล่าวว่าบทเรียนออนไลน ์คือ การสรา้งเนือ้หาความรู ้เพื่อมา
จัดการเรียนการสอนบนอินเทอรเ์น็ต โดยน าข้อดีของการให้บริการข้อมูลรูปแบบเวิลด์ไวด์เว็บ 
(WWW) มาประยุกตก์ับ Web Base Instruction จึงกลายเป็นคอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) แบบ
ออนไลน ์โดยค าว่าออนไลน ์หมายถึง การท่ีผูเ้รียนอยู่หนา้จอคอมพิวเตอรท่ี์ติดต่อผ่านทางระบบ
เครือข่าย โดยมีการก าหนดเงื่อนไขและกิจกรรม 

จากการใหค้วามหมายทัง้ในและต่างประเทศ สามารถสรุปไดว้่า กระบวนการสอน
ดว้ยบทเรียนออนไลน ์เป็นการจดับรรยากาศการเรียนรูอ้ย่างหน่ึงโดยออกแบบใหใ้ชป้ระโยชนจ์าก
เวิลดไ์วดเ์ว็บ มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน เพื่อลดปัญหา และอปุสรรคดา้นการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นสถานท่ี และเวลาเรียน 

3.2 รูปแบบของบทเรียนออนไลน ์
การเรียนรูด้้วยบทเรียนออนไลน์ ท าได้หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละเนื้อหาของ

หลักสูตรจะมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผู้ศึกษาได้ให้ความรูค้วามเข้าใจ
รูปแบบการเรียนรูด้ว้ยบทเรียนออนไลน ์ดงัต่อไปนี ้

พารส์นั (Parson) ไดพ้ดูถึงบทเรียนออนไลนไ์วท้ัง้หมด 3 ลกัษณะดว้ยกนั ดงันี ้
1. แบบรายวิชาอย่างเดียว (Stand Alone Courses) คือ เว็บไซต์ท่ีวางเนือ้หา

รายวิชา แหล่งเข้าถึง ซึ่งเขา้ถึงโดยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อใช้ส าหรบัการสอนเพียงอย่าง
เดียว ถึงแมไ้ม่มีการส่ือสารแต่ก็ยงัสามารถใชง้านผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตไดป้กติ โดยรูปแบบนีม้ี
ผุใ้ชง้านเป็นจ านวนมาก 

2. แบบเว็บสนบัสนนุรายวิชา (Web Supported Courses) คือ รูปแบบรายวิชาท่ี
มีการพบปะส่ือสารระหว่างครูผูส้อน กบันกัเรียน เช่น การมอบหมายงาน บนระบบเครือข่ายโดยมี
การส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 

3. แบบศูนย์การศึกษา (Web Pedagogical Resources) เป็นแหล่งรวบรวม
กิจกรรมท่ีสนับสนุนการศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีการใชส่ื้อท่ีเป็นขอ้ความ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ยงัมีนักการศึกษาไดจ้ัดรูปแบบของการเรียนรูด้ว้ยบทเรียนออนไลนไ์วห้ลายรูปแบบ 
ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

แฮนนัม (Hannum, 1998) จัดประเภทของการเรียนรูผ่้านเครือข่ายออกเป็น 4 
รูปแบบ หลกัๆ คือ 

1. รูปแบบการเผยแพร ่มีทัง้หมด 3 รูปแบบ 
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1.1 รูปแบบหอ้งสมุด (Library Model) เป็นแหล่งทรพัยากรอิเล็กทรอนิกส ์ท่ี
มีการเชื่อมโยงเพ่ือไปยงัแหล่งขอ้มลูเพิ่มเติม เช่น หนงัสือออนไลน ์สารานกุรม เป็นตน้  

1.2 รูปแบบของต ารา หนังสือเรียน (Textbook Model) การเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ โดยมีการจัดเรียงเนือ้หาการเรียนผ่านเว็บรูปแบบ เช่น ค าบรรยาย 
สไลด์ นิยาม ค าศัพท์ และเอกสารอื่นท่ีใช้ในชั้นเรียน เช่น ข้อตกลงในชั้นเรียน เกณฑ์การเก็บ
คะแนน และผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั เป็นตน้ 

1.3 รูปแบบการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction Model) เป็น
การสรา้งประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยลักษณะของเนือ้หาจะอยู่ในรูปแบบบทเรียนออนไลน ์
คอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) เนน้การมีปฏิสมัพนัธ ์การมีส่วนรว่มของผูเ้รียน และแสดงผลยอ้นกับ
ใหก้บัผูเ้รียน 

2. รูปแบบการส่ือสาร (Communication Model) เป็นลกัษณะการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย โดยใชส่ื้อการสอนเป็นคอมพิวเตอร ์ซึ่งผูเ้รียนสามารถส่ือสารกับครูผูส้อนหรือ
นกัเรียนคนอื่นได ้

3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) เป็นการผสมรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
และรูปแบบหนังสือเรียนไว้ด้วยกัน รูปแบบนี้มีประโยชน์กับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถใช้
ทรพัยากรอินเทอรเ์น็ตไดห้ลากหลาย 

4. รูปแบบหอ้งเรียนเสมือน (Virtual classroom model) คือ หอ้งเรียนเสมือนเป็น
การน าประโยชนข์องแต่ละรูปแบบท่ีกล่าวในขา้งตน้มาใช ้โดยผูเ้รียนและครูผูส้อนจะไดร้บัความรู้
ใหม่ๆ จากกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแบ่งปันขอ้มลู จะช่วยใหผู้เ้รียนไดร้บัประโยชน์
จากการศึกษาโดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 

จากขา้งตน้สรุปไดว้่ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนออนไลน ์ส่งเสริม
ใหก้ระบวนการสอนในหอ้งเรียนมีคณุภาพและส่งผลใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์
ท่ีก าหนด ขอ้ดีชองการเรียนรูผ่้านบทเรียนออนไลน์นั้นคือ ผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธก์ับครูผูส้อน โดยมี
การให้ข้อมูลย้อนกลับทันที การเรียนการสอนไม่ไดเ้หมาะสมในทุก ๆ สถานการณ์ แต่บทเรียน
ออนไลน์มีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ซึ่งท าให้
กระบวนการเรียนมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

3.3 องคป์ระกอบของบทเรียนออนไลน ์
จากการศึกษาขององคป์ระกอบของบทเรียนออนไลน ์สามารถสรุปไดด้งันี ้
1. ความเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
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1.1 ส่วนน าเขา้ (Input) คือ นักเรียน ครูอาจารย ์จดุประสงคก์ารเรียนรู ้กิจกรรม
การเรียนรู ้การวดัและประเมินผล 

1.2 กระบวนการ (Process) คือ การสรา้งสถานการณ์หรือเหตุการณ์ การจัด
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้โดยน าการบริหารจดัการ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

1.3 ผลลัพธ์  (Output) คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี ได้จากการวัดและ
ประเมินผล 

2. ความเป็นเงื่อนไข คือ การออกแบบ พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายเว็บไซตต์อ้งมี
การวางเงื่อนไข เช่น เมื่อท าขอ้สอบผ่านเกณฑใ์นระดบัดี อาจจะมีรางวลั เป็นตน้ 

3. การส่ือสาร หรือกิจกรรม ในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ผู้ออกแบบสรา้ง
กิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสมัพนัธเ์พื่อน าไปสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู ้ 

4. Learning Root คือ การก าหนดแหล่งความรูภ้ายนอกท่ีเกี่ยวขอ้งกบับทเรียน โดย
มีเงื่อนไข เช่น แหล่งความรูภ้ายนอก ท่ีมีความยากเป็น 

3.4 หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน ์
หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ มีทั้งหมด 8 ประการดว้ยกัน เสนอโดย สิรีธร ชู

เผ่า และ คณะ (2554) ดงัต่อไปนี ้
1. สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียน (Motivating the learner) ออกแบบบทเรียนดว้ยการ

วาง รูปแบบท่ีน่าสนใจ โดยการใส่รูปภาพสวยงาม สดใส การใชสี้ท่ีไม่มากไม่นอ้ยจนเกินไป อาจมี
การใชภ้าพเคล่ือนไหว แต่ไม่ควรใชม้ากจนเกินไป  

2. แจ้งให้ผู้เรียนทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ (Specifying what is to be 
learn) โดยครูจะแจง้จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ครูผู้สอนควรสรา้งบทเรียนเฉพาะท่ีจ าเป็นจริง ๆ 
เท่านัน้  

3. การเชื่ อมโยงความรู้เดิมกับความ รู้ใหม่  (Reminding learners of past 
knowledge) น าเสนอเนือ้หาโดยการเชื่อมโยงความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม่อย่างมีความหมาย  

4. การน าเสนอเนือ้หาใหม่ (Providing new information) การน าเสนอเนื้อหา
ของบทเรียนอย่างรอบคอบ พิจารณาจากคณุลกัษณะทั่วไปของเว็บไซต ์และตวัผูเ้รียนเอง 

5. สร้างความกระตือรือร้นของผู้เรียน (Need Action Participation) การจัด
กระบวนเรียนรูผ่้านเว็บตอ้งการสรา้งความกระตือรือรน้ระหว่างเรียนแก่ผูเ้รียน (Active learner) 
โดยใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงระหว่างเรียน  
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6. การให้ค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับ (Offering guidance and feedback) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับของโปรแกรม มีการใช้โปรแกรมภาษาท่ีซับซ้อน ครูผู้สอนสามารถให้
ค าแนะน า และการตอบกลบักระทู ้หรอือีเมลไ์ด ้

7. การทดสอบ (Testing) เป็นการวดัผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจดุมุ่งหมายหรือไม่ 
การท าแบบทดสอบสามารถท าไดจ้ากบทเรียนออนไลน์ แต่ก็มีขอ้เสียคือไม่ทราบว่าผู้ท าขอ้สอบ
เป็นตวัจริงหรือไม่  

8. การซ่อมเสริม (Supplying enrichment or remediation) การให้แหล่งขอ้มูล
ลิงคเ์นือ้หาบทเรียน หรือขอ้มลูซ่อมเสริมท่ีผูเ้รียนตอ้งการศึกษาเพิ่มเติม โดยเนือ้หาไม่ซบัซอ้นหรือ
ยากจนเกินไป ส าหรบัผูท่ี้เรียนอ่อน  

การออกแบบบทเรียน หรือส่ือการสอน รูปแบบ ADDIE ของ รัฐพล ประดับเวทย ์
(2559) พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา โดยดั้งเดิมแล้วรูปแบบนีส้รา้ง เพื่อในการ
อบรมทหาร โดยมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ (A: Analysis) เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุด โดยต้องวิเคราะห์
พิจารณาในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู ้ทกัษะ จดุประสงคก์ารเรียนรู ้เป็นตน้ 

2. การออกแบบ (D: Design) เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไวจ้ากการวิเคราะหข์า้งตน้ 

3. การพัฒนา (D: Development) น าผลท่ีได้จากการออกแบบมาด าเนินการ
ทดลอง เพื่อพฒันาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวิเคราะหไ์ว ้

4. การทดลองใช ้(I: Implementation) การน าบทเรียน หรือส่ือการสอนมาพฒันา 
เพื่อน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 

5. การประเมินผล (E: Evaluation) ขั้นสุดทา้ย เป็นการน าผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากการ
ทดลอง มาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริง 

สรุปไดว้่า หลกัการออกแบบ หรือขั้นตอนการออกแบบบทเรียน หรือส่ือการสอนชนิด
ต่าง ๆ นั้นจ าเป็นเป็นสรา้งตามหลักการ หรือขั้นตอนใหเ้หมาะสมตามวัตถุประสงคข์องการเรียน
การสอน เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือท่ีมีคณุภาพ อนัเกิดประโยชนแ์ก่นกัเรียนสงูสดุ 

4. การสอนแบบซินเนคติกส ์
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน ์ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูล ในหัวขอ้ต่าง ๆ

ดงันี ้
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4.1 ความหมายซินเนคติกส ์
พรทิพย์ ประการแก้ว (2543) กล่าวว่า ซินเนคติกส ์หมายถึง กระบวนการการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้หรือการแกไ้ขปัญหาโดยวิธีเปรียบเทียบ เพื่อส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา หรือปัญหาใน
ส่ิงท่ีนกัเรียนพบเจอหรือคุน้เคย เพื่อน ามาดดัแปลงส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคยใหแ้ปลกไป 

สรญัญา เชือ้ทอง (2553) กล่าวว่า Synectic เป็นวิธีการท่ีเนน้การพัฒนาความคล่อง
แคลว้กบัความแตกต่างทางภาษาและความคิดหลายวิธี 

สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2542) ได้ให้ความหมาย Synectic คือ เทคนิคเชื่อมโยง
สัมพันธ์โดยการเปรียบเทียบหรือเทคนิคอุปมาอุปไมย สรุปได้ว่า ซินเนคติกส์ หมายถึง
กระบวนการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคด์ว้ยวิธีการเชื่อมโยงส่ิงท่ีแตกต่างกันหรือไม่เกี่ยวขอ้งเข้า
ดว้ยกนั โดยใชก้ารเปรียบเทียบเพื่อสรา้งผลงานท่ีแปลกใหม่    

จากท่ีกล่าวข้างต้นนั้นจึงสรุปได้ว่าซินเนคติกส์ คือ กระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการเชื่อมโยงส่ิงท่ีแตกต่างกัน หรือไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยใช้การ
เปรียบเทียบเพื่อสรา้งผลงานท่ีแปลกใหม่ 

 4.2 วัตถุประสงครู์ปแบบซินเนคติกส ์
มีผู้ให้ค าจ ากัดความวัตถุประสงค์ของรูปแบบของซินเนคติกส์ ไว้หลายท่าน 

ดงัต่อไปนี ้
ทิศนา แขมมณี (2347, น. 252) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องรูปแบบของซินเนคติกส ์

ไวว้่า 
1. ตอ้งการใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา ดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง 
2. ตอ้งการใหผู้เ้รียนแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการฝึกฝนรูปแบบ

ความคิด 
3. ตอ้งการใหผู้เ้รียนเขา้ใจท่ีจะยอมรบัความเห็นท่ีต่าง 

จ านงค ์อกัษร (2549) ไดอ้ธิบายเป้าหมายของรูปแบบของซินเนคติกส ์ไวว้่า 
1. สรา้งผลงานท่ีแปลกใหม่ ดว้วยความคิดท่ีหลากหลาย 
2. สรา้งความกลา้ในการแสดงออก กลา้ท่ีจะคิดต่าง หรือแหวกแนวจากผูอ้ื่น 

สวุิทย ์มลูค า (2545, น. 14) อธิบายวตัถปุระสงคข์องรูปแบบของซินเนคติกส ์ไวว้่า 
1. ใหน้ักเรียนมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรา้งสรรคช์ิน้งานท่ีแปลกใหม่ เป็นการ

คิดท่ีอิสระดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
2. ฝึกความกลา้ในการแสดงออก มีความมั่นใจตนเอง แสดงความคิดต่างจาก

ผูอ้ื่น 
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3. เทคนิคการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส ์(Synectic) เทคนิค
การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส ์(Synectic) นีต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานความเชื่อ 

3.1 น าขั้นตอนความคิดสรา้งสรรค์ บวกกับการใช้เครื่องมือท่ีช่วยให้เกิด
ความแปลกใหม่ 

3.2 องค์ประกอบความรูสึ้กส าคัญกว่าด้านปัญญา และการไม่มีเหตุผลท่ี
ส าคญัเท่ากบัการใชเ้หตผุล  

3.3 เราต้องรู ้จักใช้อารมณ์และความไม่มีเหตุผลของตน เพื่อจะได้แก้ไข
ปัญหาโดยวิธีการแปลกใหม่ยิ่งขึน้ 

อาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์ของรูปแบบของซินเนคติกส์ คือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสรา้งสรรคอ์นัก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้และสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง มีความ
กลา้แสดงออกและสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่ 

4.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคตกิส ์
มีผู้ให้ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ้บบซินเนคติกส์ ไว้หลายท่าน 

ดงัต่อไปนี ้
Joyce (2015) อา้งว่า การสอนแบบซินเนคติกสม์ีทัง้หมด 2 วิธี คือแบบท่ี1 เพื่อสรา้ง

ผลงานท่ีแปลกใหม่ และแบบท่ี 2 เพื่อสรา้งความคุน้เคยกบัส่ิงท่ียงัไม่รูจ้กั การใชว้ิธีแบบท่ี 1 หรือ 2 
ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการสอน 

ซินเนคติกส ์แบบท่ี 1 สรา้งผลงานท่ีแปลกใหม่ มีขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นท่ี 1 ครูผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนเล่าเรื่อง และบรรยายสถานการณ์ ตาม

หวัขอ้ตามท่ีผูเ้รียนเห็น 
ขัน้ท่ี 2 ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบทางตรง และอธิบายรายละเอียดใหช้ดัเจน 
ขัน้ท่ี 3 ผูเ้รียนเปรียบเทียบตนเองกบัส่ิงท่ีกล่าวในขัน้ท่ี 2  
ขัน้ท่ี 4 หาค าคู่ท่ีมีความหมายขดัแยง้ จากขัน้ท่ี 2 และขัน้ท่ี 3  
ขัน้ท่ี 5 เปรียบเทียบทางตรง ใหผู้เ้รียนคิดเปรียบเทียบทางตรงโดยใชค้ าคู่ท่ีมี

ความหมายขดัแยง้ 
ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบปัญหาเริ่มแรก แล้วใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดท้าย โดย

ประมวลความรูท้ัง้จากกระบวนการซินเนคติกส ์
ซินเนคติกส ์แบบท่ี 2 สรา้งความคุน้เคยกบัส่ิงท่ีไม่รูจ้กั มีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ผูส้อนใหข้อ้มลูใหม่ 
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ขัน้ท่ี 2 การเปรียบเทียบทางตรง โดยอธิบายการเปรียบเทียบนัน้ ๆ 
ขัน้ท่ี 3 การเปรียบเทียบตนเองกบัขอ้มลูใหม่ 
ขัน้ท่ี 4 บรรยายขอ้เปรียบเทียบท่ีเหมือนกนั 
ขัน้ท่ี 5 อธิบายขอ้เปรียบเทียบท่ีน ามาใชไ้ม่ได ้
ขัน้ท่ี 6 ส ารวจขอ้มลู หรือหวัขอ้ท่ีตอ้งการเรียนรูใ้หม่ 
ขั้นท่ี 7 เปรียบเทียบหัวขอ้ใหม่กับส่ิงท่ีผู้เรียนคิดขึน้มาเอง พรอ้มทั้งอธิบาย

ส่วนท่ีเหมือนกนั และแตกต่างกนั 
ทิศนา แขมมณี (2547) ไดไ้หข้ัน้ตอนไวด้งันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า ผูส้อนก าหนด หรือสั่งผูเ้รียนท างานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนเล่า
เร่ืองราว วาดภาพ เป็นตน้ ผูเ้รียนท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย เมื่อเสร็จแลว้ใหเ้ก็บผลงานไว ้ 

ขัน้ท่ี 2 การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct analogy) ผูส้อนเสนอค าโดยใหผู้เ้รียน
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างหลาย ๆ คู่ และเขียนค าตอบของผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 

ขั้นท่ี 3 การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ (Personal analogy) ผูเ้รียนจะสมมติ
ตวัเองเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง และอธิบายความรูสึ้กของตนเอง 

ขั้นท่ี  4 การเปรียบเทียบค าขัดแย้ง (Compressed conflict) น าค าจากการ
เปรียบเทียบขัน้ท่ี 2 และ 3 มาสรา้งสรรคเ์ป็นค าใหม่โดยมีความหมายขดัแยง้กนัในตวัเอง  

ขั้นท่ี 5 อธิบายความหมายของค าท่ีขัดแย้ง โดยให้อธิบายความหมายของค า
นัน้ๆ 

ขั้นท่ี 6 น าความคิดใหม่มาสรา้งสรรค์ โดยน างานท่ีท าไวใ้นขั้นท่ี 1 มาทบทวน
และปรบัแกไ้ขใหม่ และเลือกความคิดใหม่ ๆ ท่ีได ้มาแต่งเติมงานใหม้ีความแปลกใหม่ใหม้ากขึน้ 

ประสาท อิศรปรีดา (2532, น. 14-10) ใหข้ัน้ตอนไวด้งันี ้
วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบซินเนคติกส ์(Synectic) อาศัยกิจกรรมการเปรียบเทียบเป็น

หลกั กิจกรรมดงักล่าว มี 5 วิธีดว้ยกนั 
1. การเอาตวัเอง ไปเปรียบเทียบกบัส่ิงอื่น (Personal Analogy) 

ประสาท อิศรปรีดา (2532, น.14) ให้ความหมายของการเปรียบเทียบแบบเอา
ตวัเองไปเปรียบกับส่ิงอื่นไวว้่า เป็นการเปรียบเทียบตนเองเป็นตัวปัญหา เช่น ถา้จะคิดแกปั้ญหา
จราจรท่ีติดขดัก็จะตอ้งอปุมาว่าตนเองเป็นสญัญาณไฟจราจร ต่อจากนัน้จึงพยายามถามตนเองว่า
รูสึ้กอย่างไร 
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สวุิทย ์มูลค า (2545, น. 116) กล่าวว่า การเปรียบเทียบแบบนีผู้เ้รียนตอ้งท าตน
เสมือนเป็นส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบเทียบว่าเมื่อสมมติว่าตนเองเป็นส่ิงนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน พืช สัตว ์
หรือส่ิงของ เและบรรยายเล่าความรูสึ้กท่ีปรากฏออกมา เช่น ให้ผู้เรียนสมมติว่าตัวเองเป็น
เครื่องยนตแ์ลว้อธิบายว่าตนเองรูสึ้กอย่างไร การท่ีผูเ้รียนลืมความเป็นตัวเองชั่วคราว และเมื่อตอ้ง
มาเปรียบเทียบส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความคิดแปลกใหม่  

2. การเปรียบเทียบทางตรง (Direct Analogy) 
อารี รังสินันท์ (2532, น. 528) กล่าวว่า การเปรียบเทียบทางตรงเป็นการ

เปรียบเทียบในลักษณะท่ีเป็นความจริง ทัง้ดา้นความรูแ้ละดา้นเทคโนโลยีในส่ิงท่ีก าลังพิจารณา 
เช่น ก าลงัคิดสรา้งท่อน า้ใตดิ้นเผอิญสังเกตเห็นหนอนก าลงัขุดรูเป็นเสน้ทางยาว ๆ คลา้ยกับท่อน า้ 
จึงเกิดความคิดว่าน่าจะสรา้งเครื่องมือขดูดินใหม้ีลกัษณะคลา้ยกบัการเจาะรูของหนอนดงักล่าว 

ประสาท อิศรปรีดา (2532) กล่าวถึงลกัษณะการเปรียบเทียบทางตรงเพื่อกระตุน้
ใหผู้้เรียนเปรียบคิดถึงส่ิงอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกับปัญหาท่ีก าลังประสบอยู่แล้วพิจารณา
ธรรมชาติของส่ิงนั้นเพื่อท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือคิดค้นส่ิงใหม่ ๆ เป้าหมายเพื่อให้
มองเห็นปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้ 

3. การเปรียบเทียบใชค้ าคู่ท่ีมีความหมายขดัแยง้ (Compressed Conflict) 
เป็นการใชค้ าเปรียบเทียบสองค าท่ีมีขดัแยง้กนัเพื่อน ามาอธิบายลกัษณะของส่ิงนัน้ ๆ  

4. การเปรียบเทียบโดยใชค้วามคิดเพอ้ฝัน (Fantasy Analogy) 
อารี รงัสินันท ์(2532, น. 259) กล่าวถึงการเปรียบเทียบโดยใช้ความคิดเพอ้ฝัน 

คือ การท่ีทุกคนมีความใฝ่ฝัน ซึ่งมีบางส่ิงซ้อนอยู่ภายในจิตใจเสมอ บางครั้งอาจน าไปสู่วิธี
แกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงได ้โดยไม่ตอ้งพะวงว่าความคิดนัน้จะตอ้งเป็นจริงเสมอไป 

5. การเปรียบเทียบจากสญัลกัษณ ์(Symbolic Analogy) 
อารี รังสินันท์ (2532, น. 259) กล่าวว่า เป็นการเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ หรือ

สถานการณ ์ให้เป็นไปในลักษณะของสัญลักษณ์ หรือการบรรยายขอ้ความแสดงออกถึงความมี
สนุทรียภาพ เละไดม้องเห็นภาพไดช้ดัเจน 

ประสาท อิศรปรีดา (2532, น. 15) กล่าวถึงการเปรียบเทียบจากสัญลักษณ์ว่า
เป็นการเปรียบเทียบท่ีพยายามจะใชส้ญัลกัษณเ์พื่ออธิบายคณุลักษณะบางอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เช่น จะอธิบายลกัษณะของคนท่ีมีความแข็งแกรง่ ความหนกัแน่น ก็จะพิจารณาปรากฎการณอ์ย่าง
ใดอย่างหน่ึงเป็นสญัลกัษณ ์โดยอาจกล่าวว่าเขาแข็งแกรง่ดจุดงัหินผา 

อาจกล่าวไดว้่า ขัน้ตอนการขดัการเรียนรูแ้บบซินเนคติกส ์มี 6 ขัน้ตอน คือ 
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้การบรรยายสถานการณ ์
ขัน้ท่ี 2 ขัน้การเปรียบเทียบทางตรง 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้การเปรียบเทียบกบัตนเอง 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้การหาค าคู่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้เกิดหาการเปรียบเทียบทางตรง 
ขัน้ท่ี 6 ขัน้การตรวจสอบปัญหา และใชก้ารบวนการซินเนคติกสไ์ปช่วย 

ผูว้ิจัยไดเ้ลือกกระบวนการเรียนสอนท่ีเสริมสรา้งการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ในรูปแบบ
ของซินเนคติกสข์องทิศนา แขมมณี (2547, น. 252) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้น
อปุมาแบบตรง 3) ขัน้การสรา้งอุปมาบุคคล 4) ขัน้อปุมาค าขดัแยง้ 5) ขัน้อธิบายค าขดัแยง้ และ 6) 
ขัน้น าเสนอความคิดสรา้งสรรค ์

5. การเขียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
5.1 ความหมายของการเขียน 

การเขียน เป็นการส่ือสารด้วยข้อความหรือการเขียนเพื่อส่งสารให้ผู้อื่นได้รับรู ้มี
จดุมุ่งหมายหลักเพื่อถ่ายทอดความรูสึ้กไปยังผูอ้่าน เนน้การเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิดมากกว่า
การใช้หลักเกณฑ์ทางภาษา และการใช้ค าให้ถูกต้อง กล่าวอีกนัยหน่ึงการเขียนเป็นการส่ือ
ความหมายเนน้ทักษะความคล่องแคล่ว (Fluency)  ซึ่งขั้นตอนของทักษะการเขียนเร่ิมจากผูเ้ขียน
ตอ้งสรา้งระบบการเขียนถูกตอ้งและสามารถควบคุมได ้(Controlled Writing) ไปสู่การเขียนท่ีเป็น
อิสระ ( Free Writing) ของ Jumrut (2015) 

การเขียน หมายถึง การแสดงความรูสึ้กการนึกคิด ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษร และ
ซึ่งลายลกัษณอ์กัษรสามารถกลายเป็นหลกัฐานท่ีส าคัญทางกฎหมายได ้เพราะฉะนัน้ผูส่้งสารตอ้ง
ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการส่งสารไปยังผู้รับสาร เพราะผู้รับสารหรือผู้อ่านนั้นจะรับรู ้ถึง
ความรูสึ้กนึกคิดของผู้ส่งต้องการให้ผู้อ่านนั้นมีความประทับใจ (ฟองจันทร ์สุขยิ่ง และ คณะ, 
2553, น. 7) 

เฮดจ์ (Hedge, 2005) อธิบายไว้ว่า การเขียนเป็นการใช้ภาษาแทนค าพูดด้วย
ตวัอกัษร ถ่ายทอดประสบการณ ์และความรูสึ้กของตวัผูเ้ขียนเป็นตวัอกัษรท่ีมความหมายในบริบท
ของการส่ือสาร 

ดงันั้นกล่าวไดว้่าการเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรูสึ้ก การท่ีจะส่ือความหมาย 
หรือการเสนอแนวคิดของผูเ้ขียนเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยเรียงล าดับ
ความส าคญัอย่างมีขัน้ตอนจนเป็นเร่ืองราวได ้
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ความส าคัญของการเขียน 
การเขียน (writing) เป็นหน่ึงใน 4 ทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ Kando Writing 

(2553) แสดงขัน้ตอนสู่งานเขียนท่ีสมบูรณแ์บบไว ้3 ขัน้ตอน คือ  
1. เรียนรู้ไวยากรณ์และการใช้ค าศัพท์ท่ีถูกต้อง ขั้นแรกสุดเราจะต้องตรวจหา

ขอ้บกพร่องในการใชไ้วยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนและการใชค้ าในงานเขียน ส่ิงท่ีพบบ่อยคือ 
เมื่อเขา้ใจผิด ก็จะเขียนค าผิดลกัษณะเดียวกนัหลายจดุ เช่น  

- การใช ้tense รูปกาลเวลาท่ีไม่สัมพันธ์กัน เช่น เขียนเรื่องราวในอดีต แต่มีการ
ใช ้tense อื่น ท่ีไม่ใช่ past simple : When I was a young, I preferred to study Japanese and 
read a lot of novels.  

- การใช้ค าผิด เพราะใชช้นิดของค าผิด (part of speech): I fancy to success 
that goals.  

- การใชค้ าผิด เพราะไม่ทราบความท่ีถกูตอ้ง: Since He has many car toys, he 
starts asking for them to his companies.  

2. เรียนรูก้ารเวน้วรรค และการใชค้ าเชื่อม การเกริ่นค าตน้เพื่อด าเนินเรื่อง และการ
เขียนสรุปการเขียนเพื่อให้อ่านเขา้ใจง่ายและเรื่องราวสอดคลอ้งกัน เพื่อใหผู้้อ่านเขา้ใจง่าย และ
รูสึ้กคลอ้ยตาม 

3. เรียนรูก้ารใชค้ าส านวน วลี รูปแบบประโยคใหส้ละสลวยและเป็นธรรมชาติ ความ
เหมาะสมของภาษานัน้ไม่มีหลกัเกณฑถ์กูผิดตายตวัเหมือนกบัการใชไ้วยากรณ์ 

ดังนั้น  การเขียน คือการน าถ้อยค ามาเรียบเรียงเป็นประโยคท่ีมีรูปประโยคเป็น
ภาษาไทยและถูกตอ้งตามแบบแผนของภาษา ถกูตอ้งทัง้ความหมาย ตลอดจนความหลากหลาย
ของค า เลือกใหเ้หมาะกบักาลเทศะ 

5.2 ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
ดสิุต หงัเสวก (2543, น. 17) ระบุว่า การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์เป็นลกัษณะการเขียนท่ี

สร้างสรรค์ค าใหม่ให้เกิดความแปลกใหม่ ท่ีไม่ซ  ้าใคร เป็นการเขียนแบบอิสระท่ีต้องอาศัย
ประสบการณ์และจินตนาการท่ีเกิดจากความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาท่ีเหมาะสมและมี
คณุค่า 

ถวลัย ์มาศจรสั (2545) อา้งว่า การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะของส านวนภาษาแสดงถึงความคิดแปลกใหม่ของของผูเ้ขียนท่ีเขียนดว้ยภาษาของ
ตนเอง หรือมีรูปแบบการเขียนใหม่ ๆ ท่ีมีคณุค่า และเป็นท่ียอมรบัของสาธารณชน  
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อจัฉรา ชีวพันธ์ (2547, น. 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นการ
เขียนซึ่งมีรูปแบบท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงการคิดริเริ่ม โดยท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งอาศยัการนึกคิด การใชจ้ินตนาการ
และประสบการณข์องตนเองมาเรียบเรียงและเชื่อมโยงในการเขียน 

เฟอรเ์นอร ์(Furner, 1973, น. 554) ได้กล่าวเกี่ยวกับการเขียนเชิงสรา้งสรรค์นั้นคือ
รูปแบบหรือวิธีการหน่ึงท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหแ้สดงออกความรูสึ้ก ความคิด เน่ืองจากการแสดงออก
ลักษณะนี ้เป็นการริเริ่มตามธรรมชาติ และประสบการณ์ของผู้เรียนซึ่งเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมี
โอกาสเขียน  

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีมาจากการ
คิดริเริ่ม โดยผูเ้ขียนไดถ้่ายทอดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความรู ้ความคิด ความรูสึ้ก รวมไปถึง
ประสบการณท่ี์แหวกแนว แปลกใหม่ โดยใชภ้าษาถกูตอ้งและมีความเหมาะสม 

ความส าคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
ถวัลย ์มาศจรสั (2546) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนเชิงสรา้งสรรคท่ี์มีต่อชีวิต 

บุคคลและสงัคมไวด้งันี ้
1. ความส าคัญต่อชีวิต การเขียนเชิงสรา้งสรรคช์่วยใหเ้กิดภาษาใหม่ๆ ส าหรับ

การติดต่อส่ือสารไดท้ันต่อเหตุการณ์ ช่วยใหเ้กิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใชภ้าษาเชิงสรา้งสรรค ์เช่น 
นกัโฆษณา นกัเขียน นักเขียนบทวิทย ุโทรทศัน ์โฆษก พิธีกร นักโตว้าที นกัแปล เป็นตน้ และช่วย
ใหเ้กิดการสืบสานทางดา้นวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การแสดง ซึ่งเป็น
ทัง้สาระและความบนัเทิงของชีวิตมนษุย ์

2. ความส าคัญต่อบุคคล การพัฒนาความคิดใหเ้กิดการสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ท า 
ท าใหเ้กิดภูมิปัญญา (wisdom) ดา้นต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เช่น ภูมิปัญญาดา้นภาษา ภมูิปัญญาดา้น
เหตผุล และภมูิปัญญาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

3. ความส าคัญต่อสังคม การเขียนเชิงสรา้งสรรค์ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการ
ติดต่อส่ือสารในสังคม ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมและอารยธรรมใหม่ของการติดต่อส่ือสาร ทัง้ยงัเป็นการ
จดุประกายความคิดใหม่ๆ ใหเ้กิดขึน้ในสงัคมท่ีมาจากความคิด ความฝันและจินตนาการ ผ่านการ
น าเสนอในรูปของการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์

การเขียน เป็นเครื่องมือส่ือสารอย่างหน่ึงในสังคมของมนุษย์ เพื่อท่ีจะถ่ายทอด
ความรูสึ้กนึกคิด ความเขา้ใจ และประสบการณต่์อผูอ้่าน รวมไปถึงการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์
และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเองและสงัคม 
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จุดมุ่งหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
ประเทิน มหาขันธ์ (2519) ก าหนดความมุ่งหมายของการเขียนเชิงสรา้งสรรค์ 

ดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อระบายความรู้สึก การนึกคิดของตนเองออกมา และพรอ้มท่ีจะเข้าใจ

ความคิดของผูอ้ื่น 
2. เพื่อเขา้ใจ มองเห็นคุณค่า และสามารถท ากิจกรรมไดไ้ม่ว่าจะเป็นดา้นศิลปะ 

วรรณคดี ดนตรี ตลอดจนกิจกรรมทางวฒันธรรม  
3. เพื่อปรบัตวัดา้นอารมณแ์ละดา้นสงัคม 

ส าหรับ วรรณาพร ภิรมย์รื่น (2527) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนเชิง
สรา้งสรรคว์่า 

1. เพื่อสรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการเขียน เพื่อส่ือความหมายรอบ ๆ ตวั 
2. เพื่อสรา้งจิตส านึก หรือเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา  
3. เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหพ้ืน้ฐานทางภาษาอยู่แลว้ มีความสนใจการใชภ้าษามาก

ยิ่งขึน้ 
5.3 ลักษณะของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

ประภาศรี สีหอ าไพ (2531, น. 1-3) พดูถึงลกัษณะในการเขียนเชิงสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี ้
1. มีรูปแบบการเขียนท่ีเฉพาะตวั กล่าวคือ ผูเ้ขียนควรมีขอ้สังเกต ประสบการณ ์

ความนึกคิด ความเห็นหรือจินตนาการเป็นของตนเอง การเขียนแบบย่อความ เรียงความ เขียนข่าว 
รายงาน ถอดค าประพนัธ ์การแปล ไม่จดัว่าเป็นการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์

2. มีความแปลกใหม่ ท าใหผู้อ้่านไดเ้ห็นภาพ ดว้ยการใชถ้อ้ยค าท่ีเป็นลายลกัษณ์
อักษร การเขียนเชิงสรา้งสรรค์จึงเป็นการส่ือความหมายในท่วงท านองท่ีแปลกใหม่ ตามส านวน
ลีลาของผูเ้ขียน 

3. การเขียนสรา้งสรรค ์มิไดห้มายเฉพาะความเรียงเชิงศิลปะในรูปรอ้ยแก้วเสมอ
ไป คณุภาพของงานขึน้อยู่กบัความสามารถของผูเ้ขียน 

4. ในงานเขียนประเภทรอ้ยกรอง นอกจากจะเสนอแนวคิด เคา้โครงเร่ืองท่ีแปลก
ใหม่โดยไม่ยึดรูปแบบเดิม 

5. ใหคุ้ณค่าทางจิตใจและสติปัญญา งานเขียนสรา้งสรรคม์ิใช่เพียงแต่จะเสนอ
ส่ิงแปลกใหม่หรือใหค้วามเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังสามารถใหป้ระโยชนต่์อสังคมส่วนรวมในการ
รูสึ้กนึกคิดทางท่ีดี 
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535, น. 7) ใหค้วามส าคัญของการเขียนเชิง
สรา้งสรรคว์่าควรจะประกอบดว้ย 

1. ความแปลกใหม่ 
2. ใชภ้าษาคมคาย กะทดัรดั 
3. สามารถเรา้ความรูสึ้กของผูอ้่านหรือผูฟั้งได ้
4. เป็นประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม  

กล่าวโดยสรุป ลักษณะของการเขียนเชิงสรา้งสรรค์จะต้องเป็นงานท่ีผู้เขียนใช้
จินตนาการหรือความคิดท่ีแปลกใหม่ใหผู้อ้่านเกิดจินตนาการรูสึ้กคลอ้ยตามผูเ้ขียน โดยค านึงถึง
ศิลปะในการเลือกสรรส านวนภาษาท่ีดีไพเราะสละสลวย ความถูกตอ้งของเนือ้หาสาระประโยชนท่ี์
ผูอ้่านจะไดร้บัอีกทัง้ยงัใหค้ณุค่าทางดา้นจิตใจและสติปัญญา 

5.4 องคป์ระกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เวสท์คอทท์ (Westcott และ Smith, 1973) ก าหนดส่วนประกอบของการเขียนเชิง

สรา้งสรรค ์เป็น 4 ส่วน คือ  
1. ความจริงใจ เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรก เพราะงานเขียนใด ๆ ถา้ขาดความจริงใจ

งานก็จะคณุค่านอ้ยลงไปดว้ย  
2. อารมณ์ ในการเขียนสรา้งสรรค์นั้นผู้เขียนตอ้งให้ความสนใจในการน าเสนอ 

ขอ้เท็จจริงนอ้ยกว่าการน าเสนอจินตนาการ ทศันคติ และอารมณค์วามรูสึ้ก  
3. ความคิดริเร่ิม คนแต่ละคนจะมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง มีความนึกคิด และ 

ความสามารถอยู่ในตนแตกต่างกันออกไป ต้องพยายามค้นพบความคิดแปลกใหม่เพื่ อสรา้ง
ผลงานใหม่ๆ ออกมา  

4. การสรา้งประสบการณ์ การเขียนสรา้งสรรคต์้องการประสบการณ์มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้ 

อารี พนัธม์ณี (2540) กล่าวถึงองคป์ระกอบของงานเขียนสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือ รูปแบบความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก เป็น

ความคิดท่ีเป็นประโยชนต่์อตนเองและสงัคม ซึ่งอาจจะมาจากการดดัแปลงความรูเ้ดิม  
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้

อย่างรวดเร็วในเวลาท่ีจ ากดั 
5.5 ประโยชนข์องการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค ์

การสอนการเขียนเชิงสรา้งสรรค์มีประโยชน์หลายด้าน ต่อผู้สอนและผู้เรียน ดัง
แนวความคิดและค ากล่าวของนกัการศึกษา ดงันี ้
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ผลทาน ศรีณรงค ์(2528, น. 27) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
มีประโยชน์ทั้งต่อตัวครูและตัวนักเรียน ท าให้นักเรียนนั้นกล้าคิด กลา้ท าในช่วงเวลาอันรวดเร็ว 
ส่วนตวัครูนั้นท าใหส้ามารถวิเคราะหป์ระสบการณข์องผูเ้รียน และเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล 

การสอนเขียนเชิงสรา้งสรรคน์ัน้ ผูส้อนจะประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเมื่อสามารถสอน
ใหน้กัเรียนน าทกัษะไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้ทักษะการเขียนมีประโยชน ์ถา้ผูเ้ขียนรูจ้ักน าไปใช ้ไม่
เพียงแต่นักเรียนเท่านัน้ ครูผูส้อนก็จะไดป้ระโยชนต่์อการสอนเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ช่นกัน ดงัท่ีดรุณี 
สาริการิน (2535, น. 20) กล่าวถึงประโยชนข์องการสอนเขียนเชิงสรา้งสรรค ์สรุปไดด้งันี ้

1. ฝึกทักษะและการพัฒนาการใชภ้าษาในการถ่ายทอดความรูสึ้กนึกคิดท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนัน้ ยงัฝึกการสงัเกตธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม อารมณ ์และความรูสึ้กท่ีมาต่อส่ิง
ต่าง ๆ ซึ่งส่ิงเหล่านีก้่อใหเ้กิดปัญญา  

2. ช่วยให้รูจ้ักวงศัพท์มากขึน้ สามารถเลือกใช้ถ้อยค า ส านวน วลี ก่อให้เกิด
ความสขุความเพลิดเพลินในการเขียน ท าใหเ้ด็กรกัการเขียน 

3. รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ยอมรบัและนบัถือตนเอง ภมูิใจในตนเองและ
รูจ้กัยอมรบัผูอ้ื่น 

4. ช่วยใหม้ีความรู ้อนัเป็นประสบการณส์ะสม 
5. เป็นงานท่ีสรา้งความสุขสนกุสนาน ทา้ทายส าหรบัครู เพราะมีการวางแผนหา

เทคนิคการสอน ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในการสอน สรา้งความเชื่อมั่นและคุณค่าใหก้ับผูส้อน 
เช่นเดียวกบัผูเ้รียน  

ดังนั้น จะเห็นว่าการสอนเขียนเชิงสรา้งสรรค์มีประโยชนท์ัง้ตัวผูเ้รียนและผูส้อนเป็น
อย่างยิ่ง จึงควรไดร้บัการส่งเสริมและคิดคน้วิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจมากระตุน้ใหน้กัเรียน
สามารถเขียนเชิงสรา้งสรรคไ์ด ้

5.6 การประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
งานเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์กิดจากความคิดสรา้งสรรค์เฉพาะบุคคล เป็นการถ่ายทอด

อารมณ ์ความรูสึ้กนึกคิด และจินตนาการ ท่ีแปลกใหม่ของแต่ละคน จากแนวความคิด ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน จึงท าใหง้านเขียนเชิงสรา้งสรรคแ์ต่ละชิน้มีคุณค่าแตกต่างกันออกไป 
ดงันัน้ การประเมินการเขียนเชิงสรา้งสรรคจ์ึงควรมีการก าหนดหลักเกณฑแ์น่นอน และครอบคลุม
ไปทกุ ๆ ดา้น 
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พเยาว ์ ทักษิณ (2523) ไดเ้สนอหลักเกณฑ์ในการประเมินการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
ทัง้หมด 5 ดา้น ดงัต่อไปนี ้

1. การแสดงออก คือ การเสนอแนวความคิดแปลกใหม่ หรือการสรา้งสรรค์ค า
และความรูสึ้กเป็นฉบบัของผูเ้ขียนเอง  

2. การเชื่อมโยงความคิด คือ การท่ีผูเ้ขียนไดล้ าดับจัดสรรความคิดใหเ้ชื่อมโยงมี
ต่อเน่ืองกนั 

3. การน าเสนอ คือ การจัดล าดับของเนื้อเรื่องท่ีเขียน ท าให้ผู้อ่านนั้นอยาก
ติดตามเนือ้เร่ือง 

4. การใชภ้าษา คือ การใชค้ า วลี ประโยคใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละมีความ
สละสลวย 

5. เนือ้หาของการเขียน คือ มีการแสดงความรู ้และขอ้เท็จจริง 
พิศมัย สิงห์แกว้ (2520, น. 37) กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณางานเขียนไวว้่า 

ส่ิงส าคัญในการพิจารณางานเขียน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความสมเหตุสมผลของเนื้อหา 
ความสามารถในการใชถ้อ้ยค า ลีลาการเขียนและกลไกในการเขียน 

โอแฮร ์(O'Hare, 1973, น. 50) ไดแ้สดงความคิดเห็นไว้ว่า เกณฑ์ในการพิจารณา
งานเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ควรจะพิจารณาในดา้นความคิด จินตนาการ ความสามารถในการเรียบ
เรียงเร่ืองและลีลาในการเขียน นอกจากนีค้วรพิจารณาดา้นกลไกลในการเขียนอีกดว้ย 

โฮมส ์(1993) ไดก้ าหนดการเกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แบ่งออกเป็น 
6 หวัขอ้ในการใหค้ะแนน ดงัต่อไปนี ้

1. มีการเสนอแนวความคิดท่ีแปลกใหม่และเรา้ความสนใจผูอ้่าน 
2. ประเด็นการน าเสนอมีความชดัเจน 
3. โครงสรา้งเร่ืองท่ีเขียนมีเอกภาพ 
4. ใหร้ายละเอียดสนบัสนนุประเด็นมีความเหมาะสม 
5. สรุปเร่ืองราวดีและชดัเจน 
6. โครงสรา้งไวยากรณ ์
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ตาราง  3  เกณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์

เกณฑ ์ คะแนน คณุภาพ 
มีการเสนอแนวคิดแปลกใหม่และ
เรา้ความสนใจของผูอ้่าน 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 

เสนอความเสนอความคิดแปลกใหม่
และเรา้ความสนใจผูอ้่านไดดี้แสดงออก
ท า งค ว า ม คิ ด ส ร้า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ มี
จินตนาการพอสมควร 
เสนอความคิดของตนได้อย่างน่าสนใจ
พอสมควรแสดงความคิดเห็นอย่าง
สรา้งสรรค์และมีจินตนาการได้ในบาง
ตอน 
ความคิดท่ีน าเสนอไม่น่าสนใจแสดงออก
ความคิดไม่ชัดเจนใช้จินตนาการน้อย
มาก  
ไม่มีความความคิดริเริ่มที่น่าสนใจ 

การน าเสนอประเด็นมีความชดัเจน 5 
4 
 
 

3 
 

2 
 

1 

โครงสรา้งของเร่ืองมีความเป็นเอกภาพ 
โครงสรา้งโดยรวมมีความเป็นเอกภาพมี
ใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้าเพียง
ใจความเดียว 
โครงสรา้งของเร่ืองไม่ค่อยมีเอกภาพแต่
พอเขา้ใจได ้
โครงสรา้งไม่ค่อยมีเอกภาพ ท าใหผู้อ้่าน
สบัสน 
โครงสรา้งของเรื่องไม่มีเอกภาพ ท าให้
ผูอ้่านไม่สามารถเขา้ใจวัตถปุระสงคข์อง
การเขียน 
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ตาราง  3 (ต่อ) 

รายละเอียดสนบัสนนุประเด็นได ้
อย่างเหมาะสม 
 

5 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 

1 

เขียนรายละเอียดสนบัสนนุประเด็นใน
เร่ืองไดอ้ย่างชดัเจน เขา้ใจงา่ย สามารถ
จินตภาพตามเนือ้เร่ืองได ้
เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นใน
เรื่องได้อย่างชัดเจน สามารถจินตภาพ
ต าม เนื้ อ เรื่ อ ง ได้ พ อ สม ค ว รแ ต่ ยั ง
คลมุเครือในบางส่วน 
เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นใน
เรื่องได้ แต่ยังไม่ชัดเจน สามารถจินต
ภาพตามเนือ้เร่ืองไดบ้า้งแต่ยงัคลมุเครือ 
ในบางส่วน 
เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นใน
เรื่องได้ไม่ ดี  ไม่ครอบคลุม  ไม่ชัดเจน 
ผูอ้่านค่อนขา้งสบัสนในรายละเอียด 
เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นใน
เร่ืองไม่ไดห้รือไม่มีรายละเอียดสนับสนุน 
ไม่ครอบคลมุ ไม่ชดัเจน ผูอ้่านไม่เขา้ใจ 

สรุปเร่ืองดีและชดัเจน 5 
 

4 
3 
 

2 
 

1 

สรุปเร่ืองไดดี้ ชดัเจน ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจ
ง่าย 
สรุปเร่ืองไดดี้ ผูอ้่านเขา้ใจง่าย 
สรุปเร่ืองได ้แต่ยงัไม่ชดัเจน ผูอ้่านเขา้ใจ
ค่อนขา้งยาก ไม่สบัสน 
สรุปเร่ืองไดไ้ม่ดี ไม่มีความชดัเจน ผูอ้่าน
สบัสน 
สรุปเร่ืองไม่ดี ไม่ชดัเจน ผูอ้่านไม่เขา้ใจ 
หรือไม่มีการสรุปเร่ือง 
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ตาราง  3  (ต่อ) 

 
จากแนวคิดดังกล่าว แสดงว่า เมื่อใชบ้ทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานท่ีร่วมกับการ

จดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกฝนความสามารถการอ่านและ
การเขียนจากหน่วยการเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง อีกทั้งท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถการเขียน รายวิชาภาษาองักฤษนั้นสงูขึน้อีกดว้ย ดังนัน้ ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งปรบั
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนในหอ้งเรียนปกติ และบทเรียนออนไลนใ์หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
งานวิจัยในประเทศ 

ชุลีรตัน ์ล า้นาค (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การจัดการเรียนตามรูปแบบการสอนซินเนค
ติกสเ์พื่อพฒันานาฏยประดิษฐ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยน ามาใชก้ับ
นักเรียน จ านวน 22 คน เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูต้าม
รูปแบบการสอนซินเนคติกส ์พบว่าหลงัการใชแ้ผนกิจกิจกรรมการเรียนรูม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สงูขึน้จากการก่อนเรียน 

จุมพล สมภาค (2558) ศึกษาผลการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ท่ีมี ต่อความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการรบัรูท้างสนุทรียภาพในการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

โครงสรา้งภาษาและไวยากรณ ์ 5 
 

4 
 

3 
 

2 
 
 

1 

สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างถกูตอ้ง การ
เลือกเขียนค าไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 
สามารถใชภ้าษาไดดี้ และเลือกเขียนค า
ไดอ้ย่างเหมาะสม ผิดพลาดเล็กนอ้ย 
สามารถใชภ้าษาได ้และเลือกเขียนค าได้
อย่างเหมาะสม มีขอ้ผิดพลาดปานกลาง 
สามารถใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งเพียงเล็กนอ้ย 
สามารถเขียนค าง่าย ๆ ในการเขียน
อธิบาย มีขอ้ผิดพลาดมาก 
ไม่ สาม ารถ ใช้ภ าษ าได้ถู ก ต้อ ง  ไม่
สามารถเลือกเขียนค าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีขอ้ผิดพลาดเป็นส่วนมาก 
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จ านวน 60 คน โดยเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคก์่อนและหลังเรียนของนักเรียน จากการวาด
ภาพระบายสีโดยใชซ้ินเนคติกส ์กับการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 
4 มีคะแนนความคิดสรา้งสรรคแ์ละการรบัรูค้ณุค่าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

ปณุยวีร ์แสงมนตรี (2557) พฒันาบทเรียนภาษาองักฤษโดยใชก้ลวิธีการคิดจากภาพ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าบทเรียนภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพมากและเหมาะสมกบัความสามารถ
ของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนนัน้มีความสามารถในการพดูและการเขียนเชิงสรา้งสรรคใ์นเกณฑดี์ 

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2563) จัดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยเทคนิคซินเนค
ติกส ์เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและนักเรียนนัน้มีความพึงพอใจมากต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรูภ้าษาองักฤษ 

สายใจ ตะพองมาตร (2557) ไดพ้ฒันาแผนการจัดการเรียนรูแ้บบซินเนคติกสโ์ดยใช้
แนวความคิดของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมและประเมินความคิดสรา้งสรรคจ์ากกระบวนการ
ท างานและผลงานศิลปะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการท างานด้านศิลปะของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้บบซินเนคติกสโ์ดยใช้
แนวความคิดของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงนัน้ภาพรวมอยู่ระดบัดี 

อาจิยา หลิมกุล (2556) ศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องนกัศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตท่ีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาท่ีจัดการสอนตามรูปแบบซินเนคติกสห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักศึกษาปริญญา
บณัฑิตมีความเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติกสภ์าพรวมอยู่ในระดบัมาก 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
เบิรน์ส ์(Burns และ Stalker, 1961อา้งถึงใน ดรุณี สาริการิน) ไดส้รุปผลการวิจยัเรื่อง

การเขียนเชิงสรา้งสรรคไ์วว้่า ครูสามารถเรา้ใจใหน้กัเรียนเขียนอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้ส่ิงเรา้นัน้ก็ไดม้า
จากประสบการณ์ของนักเรียน นอกจากนี ้การเตรียมการอย่างดีเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สรา้งสรรคเ์ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบันกัเรียนทุกระดับ ส าหรบัเด็กในระดับประถมศึกษาถา้จัดเวลาให้
เหมาะสม จะท าใหน้ักเรียนท าอย่างอิสระไดเ้ป็นจ านวนมาก เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่จะเขียนเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกบัประสบการณข์องตนไดดี้ และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูถา้เป็นงานเขียนท่ีตนถนดั 
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จ๊อบ (Jobe, 1975) ไดศึ้กษาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเร่ืองของ
นักเรียนในการเขียนอย่างสรา้งสรรค ์โดยกระท ากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 4 และ 6 ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในแคนาดา จ านวน 90 คน พบว่า 

1. เมื่อให้อิสระในการเลือกเรื่อง นักเรียนจะเลือกเรื่องท่ีเกี่ยวกับความเพ้อฝัน 
(fantasy) สตัว ์และเกี่ยวกบับุคลิกภาพ 

2. อิทธิพลท่ีท าใหน้กัเรียนเลือกเรื่องจะมาจากความรูสึ้กภายในตวัเอง นกัเรียน 
3. นักเรียนท่ีมี โอกาสเลือกเรื่องด้วยตัวเองจะมีการพัฒนาการเขียนอย่าง

สรา้งสรรค ์
วู (Wu, 1998) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าถึงคอรส์สถิติท่ีเรียน โดยโปรแกรมการ

เรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต สรุปได้ว่าโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตเป็นส่ือการสอนท่ีมีประโยชนแ์ละสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้รบัความรูใ้หม่ เนือ้หาต้องมี
แหล่งขอ้มูลท่ีสนับสนุนท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนและมีกิจกรรมภายในเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตท่ีสนับสนุน
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ผลปรากฏว่า เจตคติผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ในด้านโครงสรา้งทางเนื้อหา ส่วนประกอบและลักษณะรวมไปถึงการออกแบบมัลติมีเดียเป็น
ในทางท่ีดี ผูส้อนควรออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนควรมีจดุประสงคท่ี์ชดัเจน 

เฮฟวิลิน (Heavilin, 1982) ศึกษาการใชเ้ทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความคิดใน
การเขียนความเรียงระดับวิทยาลยั ทดสอบจากนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษองักฤษ ซึ่งผลวิจัยพบว่า
นกัศึกษามีการพฒันาการคิดเปรียบเทียบและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาภาษาองักฤษมากยิ่งขึน้ 

จากวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมรูปแบบซินเนคติกส์ช่วยให้
พฒันากระบวนการความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีเนน้ในการเชื่อมโยงกับ
ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว จนสามารถน ามาสรา้งสรรค์ให้เกิดค าศัพท์ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงเห็นว่าหากน ามา
ร่วมกับส่ือออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษแล้วจะช่วยให้ผู้เรียนมั้นฝึกฝนตนเองได้มากขึน้ไม่
จ  ากัดในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีในการเรียนรู ้อีกทัง้สามารถลดปัญหาเวลาเรียนไม่เพียงพออีก
ดว้ย 



 
 

 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้เป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย เทคนิคซินเนคติกส์ เพื่ อ ส่งเสริมความสามารถการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดม้ีการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

การวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์มี
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่  

1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 ท่าน โดยมีคณุสมบติั คือ มีประสบการณก์าร
สอนและมีความเชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี  

1.2 กลุ่ม ท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ คือ  นัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มา
ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 42 คน แบ่งไดด้งันี ้

1.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 1 กลุ่มเด่ียว ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 คน  
1.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 2 กลุ่มเล็ก ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 9 คน  
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1.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 3 กลุ่มใหญ่ ใชก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน 

ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ก่อนและหลังการใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา จ านวน 
360 คน คือ 

1. กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ดว้ยบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หอ้งเรียน จ านวน 
33 คน 

การสร้างเคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

แผนการจัดการเรียนรูด้้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน  มีขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้และวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended learning) จากเอกสาร ต ารา และแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ 

1.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนครัง้นี ้เพื่อใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในรายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ประกอบด้วยเนื้อหา  3 หน่วยการเรียนรู  ้ดังนี้ 1) Live a Little: Eat 
Potatoes! 2) The World’s Most Popular Drink 3) Sushi Crosses the Pacific โดยมีผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนมี เทคนิคการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึน้  โดยจะ
สอดแทรกเทคนิค อาทิเช่น  Topic of Paragraph (ประโยคส าคัญของย่อหน้า) Main idea 
(ใจความส าคัญ ) Scanning & Skimming (การอ่ านนคร่าว  ๆ และการหาข้อมูลเฉพาะ ) 
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Vocabulary (คลังค าศัพท์) Grammar (ไวยากรณ์ส าหรับการเขียน) ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 

1.3 การวิเคราะหเ์นือ้หา ในการศึกษาและเลือกเนือ้หาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเนือ้หาใน
การออกแบบแผนการเรียนรูแ้บบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ โดยน าเนือ้หา
มาจากรายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เนือ้หาท่ีน ามาสรา้งบทเรียน ดงันี ้

1) Topic of Paragraph (ประโยคส าคญัของย่อหนา้) 
2) Main idea (ใจความส าคญั)  
3) Scanning (การอ่านเพื่อหาขอ้มลูเฉพาะ) 
4) Skimming (การอ่านครา่วๆ) 
5) Vocabulary (ค าศพัท)์ 

1.4 เขียนแผนการจดัการเรียนรู ้โดยปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญในการแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 
รูปแบบ คือเรียนเนือ้หารายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน จากบทเรียนออนไลน ์และท ากิจกรรมดว้ย
เทคนิคซินเนคติกสใ์นหอ้งเรียนปกติ โดยสรุปเวลาการเรียนรู ้เป็นดงันี ้รอ้ยละ 60 เรียนในหอ้งเรียน
ปกติในครัง้ท่ี 1 และ 3 รอ้ยละ 40 เป็นการศึกษาบนบทเรียนออนไลนใ์นครัง้ท่ี 2 ซึ่งจะปฏิบัติตาม
ขัน้ตตอนนีจ้นครบทัง้ 3 หน่วยการเรียนรู ้ดงัตารางที่ 4 

ตาราง  4  โครงสรา้งแผนการเรียนรูแ้บบผสมผสาน 

คร้ัง เร่ือง สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 
0 ชีแ้จงก่อนเรียน การเรียนรูรู้ปแบบผสมผสาน คือ หอ้งเรียน 

ออนไลน ์หอ้งเรียน แบบนีท้ัง้ 3 หน่วยการ
เรียนรู ้

1 

1 Live a Little: Eat Potatoes 
(หอ้งเรียน) 

- Topic sentences 
- Reading “Live a Little: Eat Potatoes” 

1 

2 Live a Little: Eat Potatoes  
(ออนไลน)์ 

- Vocabulary  
- Reading comprehension  
- Critical thinking  
- Topic sentences /- Writing draft 

1 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

คร้ัง เร่ือง สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 
3 Live a Little: Eat Potatoes 

(หอ้งเรียน) 
- กิจกรรมซินเนคติกสเ์สริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค ์
- writing “the main food and drink in  
  your country” 

1 

4 The World’s Most Popular 
Drink (หอ้งเรียน) 

- Main idea - Reading “The World’s  
  Most popular Drink” 

1 

5 The World’s Most Popular 
Drink (ออนไลน)์ 

- Vocabulary 
- Reading comprehension 
- Critical thinking 
- Main idea 
- Writing draft 

1 

6 The World’s Most Popular 
Drink (หอ้งเรียน) 

- กิจกรรมซินเนคติกสเ์สริมสรา้งความคิด 
  สรา้งสรรค ์ 
- writing “your favorite drink” 

1 

7 Sushi Crosses the Pacific 
(หอ้งเรียน) 

- Skimming/ Scanning 
- Reading “Sushi Crosses the Pacific” 

1 

8 Sushi Crosses the Pacific 
(ออนไลน)์ 

- Vocabulary  
- Reading comprehension  
- Critical thinking  
- Skimming/ Scanning  
- Writing draft 

1 

9 Sushi Crosses the Pacific 
(หอ้งเรียน) 

- กิจกรรมซินเนคติกสเ์สริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค ์
- writing “your favorite food from  
  another country” 

1 

 

 



  57 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู ้ในขอ้ 1.4 มาหาคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนือ้หา 
จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินของแผนการเรียนรูแ้บบผสมผสานอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 ผูว้ิจัยตอ้งปรบัปรุงและแกไ้ขในเร่ืองของระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนมากท่ีสดุ 

2. บทเรียนออนไลน ์รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
2.1 วิเคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรียนรู ้โดยก าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังของรายวิชา 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เช่น ผูเ้รียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์
ความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได ้ผูเ้รียนสามารถเขียนบรรยายขอ้มูลเกี่ยวกับอาหาร 
และเครื่องด่ืมได้ เป็นต้น เพื่อน ามาออกแบบเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับระดับชั้น และ
ความสามารถของผูเ้รียน และน ามาพิจารณาเป็นวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

2.2 วิเคราะหเ์นือ้หาท่ีจะน ามาสรา้งเป็นส่ือ โดยพิจารณาเนือ้หาท่ีน ามาสรา้งบทเรียน
นั้นควรใชส่ื้อประเภทใด หรือน ามาเสริมความรูเ้พื่อให้ผูเ้รียนได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ โดย
เนือ้หาบางตอนใชเ้ป็นรูปภาพเคล่ือนไหวประกอบดว้ยเสียง ท่ีสอดคลอ้งกบัเนือ้หาแลว้น ามาเขียน
เป็น Story Board 

2.3 ออกแบบบทเรียน  ก าหนดโครงสร้างของบทเรียน รูปแบบ  E-Learning 
รายละเอียดบนหน้าบทเรียนหรือเว็บเพจ กลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับ
จดุประสงคข์องบทเรียน ซึ่งบทเรียนออนไลนน์ัน้ประกอบไปดว้ย เนือ้หา 3 หน่วย แบบฝึกหัดแต่ละ
หน่วย แบบฝึกการเขียนตามหวัขอ้แต่ละหน่วย แหล่งสืบคน้ขอ้มลู และกระดานสนทนา 

2.4 น า Story Board ท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้มาเขียนเป็นบทเรียน และน าบทเรียนมา
สร้างบนเว็บ Google Site ซึ่งมี เนื ้อหาทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 1) Live a Little: Eat 
Potatoes! 2) The World’s Most Popular Drink 3) Sushi Crosses the Pacific และแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรม 8 หัวข้อ คือ 1) Preparing for the reading topic 2) Key 
vocabulary 3) Vocabulary 4) Reading comprehension 5) Discussion 6) Critical thinking 
7) เทคนิคการอ่าน-เขียน 8) Writing  

2.5 ขั้นการพัฒนา ขั้นตอนการสรา้ง เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการ
เรียนโดยผลิตประสมบทเรียนออนไลน ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน บนเว็บไซต ์Google Site   

2.6 เมื่อจัดสรา้งบทเรียนเรียบรอ้ยแลว้ น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจความถูกตอ้ง
และความเหมาะสม น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านส่ือเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาความ
สอดคลอ้งของเนือ้หาวิชากบัส่ือต่าง ๆ ท่ีน ามาใช ้



  58 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพประกอบ 1 แสดงตวัอย่างบทเรียนออนไลน ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
 

2.7 น าบทเรียนออนไลน์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนออนไลน์แบบ
ผสมผสานจากกลุ่มตัวอย่าง 42 จากการทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 1 กลุ่มเด่ียว จ านวน 3 คน 
การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 2 กลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน และการทดสอบประสิทธิภาพครัง้ท่ี 3 
กลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน 

 

 

ภาพประกอบ 2 แผนผงัขัน้ตอนการออกแบบบทเรียนออนไลน ์
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ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี 
จ านวน 3 ท่าน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 
โดยคะแนนด้านท่ีสูงสุด คือ หนา้โฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ และคะแนน
ต ่าสุดและต้องปรับปรุงแก้ไข คือ ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์  และเนื้อหามี
ประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

3. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัหลกัการ แนวคิด วิธีการสรา้งแบบประเมิน 
3.2 ก าหนดวตัถปุระสงคเ์ฉพาะของแบบประเมินคณุภาพแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ

ผสมผสานท่ีใช้บทเรียนออนไลน์ ทั้งด้านแนวคิดและหลักการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับ
เป้าหมาย องคป์ระกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมตามองคป์ระกอบหลักของรูปแบบการสอน
ทั่วไป องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกบับทเรียนออนไลน์ 

3.3 สรา้งแบบประเมินส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
3.4 น าแบบประเมินท่ีสรา้งเสร็จแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นคุณภาพประเมินคณุภาพ

แผนการจดัการเรียนรู ้ประเมินใหค้ะแนนค าถามแต่ละขอ้โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง (IOC) ของ
ข้อค าถามกับเนื้อหา โดยเลือกข้อท่ีมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป มาสรา้งเป็นแบบ
ประเมินชดุกิจกรรรมการเรียนรู ้โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้บทเรียนออนไลน์
แบบผสมผสานตรงตามจดุประสงคก์ารเขียน 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ใช้บทเรียน
ออนไลนแ์บบผสมผสานตรงตามจดุประสงคก์ารเขียน 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ใชบ้ทเรียนออนไลน์

แบบผสมผสานไม่ตรงตามจดุประสงคก์ารเขียน 

3.5 หลงัจากผูเ้ชี่ยวชาญประเมินขอ้ค าถามแผนการจัดการเรียนรูเ้รียบรอ้ยแลว้จึงน า
ผลมาค านวณหาค่าดชันี IOC โดยจะตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จึงสามารถแสดงไดว้่าขอ้ค าถาม
นั้นวัดไดต้รงตามนิยามท่ีตอ้งการวัด และมีความถูกตอ้งเหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้พื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) ซึ่งผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า ขอ้ค าถามท่ีมี
ค่า 0.67-1.00 ซึ่งมีคณุภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 9 ขอ้ และมีขอ้ค าถามท่ีตอ้งตดัทิง้ 1 ขอ้  
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4. แบบประเมินบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน 
ขั้นตอนในการสรา้ง แบบประเมินบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานด าเนินการสรา้ง

ตามขัน้ตอนดงันี ้
4.1 ศึกษาการสรา้งแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน 
4.2 สรา้งแบบประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน 
4.3 น าแบบประเมินคณุภาพท่ีปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี 3 ท่าน 
แบบประเมินส าหรับ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยแบบสอบถามจะมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เลือกตอบโดย
การก าหนดความหมายคะแนนของตวัเลือกในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

คณุภาพระดบัดีมาก   เท่ากบั  5  
คณุภาพระดบัดี   เท่ากบั  4  
คณุภาพระดบัดีปานกลาง  เท่ากบั  3  
คณุภาพระดบัควรปรบัปรุง  เท่ากบั  2 
คณุภาพระดบัใชไ้ม่ได ้  เท่ากบั  1 

น าแบบประเมินท่ีสรา้งขึน้และได้รบัการแกไ้ขแลว้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาและ 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ผลการประเมินมีการแปลความหมาย
ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  คุณภาพบทเรียนออนไลน์อยู่ใน
ระดบัดีมาก  

คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  คุณภาพบทเรียนออนไลน์อยู่ใน
ระดบัดี  

คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  คุณภาพบทเรียนออนไลน์อยู่ใน
ระดบัดีปานกลาง                                                                                 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  คุณภาพบทเรียนออนไลน์อยู่ใน
ระดบัควรปรบัปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง  คุณภาพบทเรียนออนไลน์อยู่ใน
ระดบัใชไ้ม่ได ้
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4.4 ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน คะแนนการ
ประเมินคณุภาพตอ้งอยู่ในระดบัปานกลาง เฉล่ียตัง้แต่ 2.50 เป็นตน้ไปจึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

5. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
ด าเนินการสรา้งตามขัน้ตอนดงันี ้
5.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์

ตวัชีว้ดักลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 5.2 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และการหาคุณภาพ

ของเครื่องมือวดัผล 
5.3 สรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

เพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ ทั้งอัตนัยและปรนัยรวมจ านวน  65 ข้อ โดย
แบ่งเป็นเรื่อง Skimming10 ขอ้ Scanning 10 ขอ้ Topic of Paragraph 20 ขอ้ Main idea 20 ขอ้ 
และ หวัขอ้เร่ืองการเขียน 5 เร่ือง จากหน่วยการเรียนรู ้

5.4 น าแบบทดสอบไปใหผู้้เชี่ยวชาญดา้นคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ประเมิน
ใหค้ะแนนค าถามแต่ละขอ้โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามกบัเนือ้หา โดยเลือก
ข้อท่ีมี ค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ ้นไป มาสร้างเป็นแบบทดสอบ ระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้สอบตรงตวัชีว้ดั 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบตรงตวัชีว้ดั 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้สอบไม่ตรงตวัชีว้ดั 

5.5 หลังจากผูเ้ชี่ยวชาญเนือ้หาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนแลว้ จึงน าผลมา
ค านวณหาค่าดัชนี IOC โดยจะตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จึงสามารถแสดงไดว้่าขอ้ค าถามนั้นวัด
ไดต้รงตามนิยามท่ีตอ้งการวดั และมีความถกูตอ้งเหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู (ศิ
ริชัย กาญจนวาสี, 2544) ซึ่งผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี 
1.00 ซึ่งมีคณุภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดทัง้ 63 ขอ้ แบ่งเป็นปรนยั จ านวน 60 ขอ้ และอตันยั จ านวน 
3 ขอ้  

5.6 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ และปรบัปรุงแลว้ไปทดสอบกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มการทดลอง 
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5.7 น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20-0.80 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543: 137-145) ของ
แบบทดสอบเป็นรายขอ้ ซึ่งผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้ีความ
เหมาะสมมากขึน้แลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองซึ่งเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 31 คน มาวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) ตามเกณฑร์ะหว่าง 0.20-0.80 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตามเกณฑ์ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป (พวงรัตน์ ทวีรตัน์, 2543, น. 137-145) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของขอ้ค าถามจ านวน 60 ขอ้ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) 0.37 - 0.83 มีค่า
อ านาจจ าแนก (r) -0.07-0.87 และคัดเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ จ านวน 30 ขอ้เพื่อ
น ามาเป็นขอ้ค าถามในชดุกิจกรรม 

 5.8 เมื่อไดค่้าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบแลว้ เลือกขอ้สอบท่ี
ผ่านเกณฑค่์าความยากง่าย (p) และค่าจ าแนก (r) ของขอ้สอบ น าไปสรา้งแบบทดสอบปรนัย 30 
ข้อ และข้อเขียน 1 ข้อ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา ข้อสอบท่ีเหลือน าไปใช้ใน
แบบฝึกหดัระหว่างเรียน 

5.9 น าแบบทดสอบท่ีได ้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ โดยใชสู้ตร 
KR-20 ของคเูดอร ์ริชารด์สนั (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2543, น. 132อา้งอิงจาก Kuder & Richard) โดย
ชดุขอ้สอบมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 0.86 ดงัตาราง ภาคผนวก ง 

 5.10 น าแบบทดสอบทกัษะในการเขียนภาษาองักฤษไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
6. แบบประเมินความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์

6.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งของเกณฑก์ารประเมินงานเขียน
เรียงความของปิยพงษ์ พรมนนท ์(2558); Holmes (1993) และบราวน์ และไบรล่ีย์ (Brown และ 
Bailey, 1984, น. 39-41) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรา้งสรรค ์โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาและเลือกเกณฑ ์จาก Holmes (1993) มา 4 หวัขอ้ คือ 1) เนือ้หา 2) 
การล าดบัใจความ 3) หลกัเกณฑท์างภาษา 4) การเสนอค าท่ีแปลกใหม่ ดงัตาราง 5  
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ตาราง  5  เกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

เกณฑ ์ ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. เนือ้หา - ขอ้มลูถกูตอ้ง
สอดคลอ้งกบั
ชื่อเร่ือง  
- มีรายละเอียด
พอสมควร  
- มีการใช้
ค าศพัทท์ี่
ก าหนดครบ 5 
ค า 

- ขอ้มลูถกูตอ้ง
ตรงสอดคลอ้ง
กบัชื่อ  
- รายละเอียด
พอประมาณ 
- การใชค้ าศัพท์
ที่ก าหนดครบ 
3-4 ค า 

- ขอ้มลูยงัไม่
สมบูรณ ์ยงัมี
เนือ้หาบางส่วน
สอดคลอ้งกบั
ชื่อเร่ืองเล็กนอ้ย 
- รายละเอียด
นอ้ย  
- การใชค้ าศัพท์
ที่ก าหนดครบ 
1-2 ค า 

- ขอ้มลูส่วน
ใหญ่ขาดหาย - 
รายละเอียด
แทบจะไม่มี
อธิบาย - ไม่ได้
ใชค้  าค าศัพทท์ี่
ก าหนด 

ขอ้มลูไม่
เพียงพอในการ
ตดัสิน 

2. การล าดบั
ใจความ 

ล าดบัของ
เหตกุารณ์
สมเหตสุมผล 

ล าดบัของ
เหตกุารณ์
สบัสนบา้งแต่ยงั
สามารถเขา้ใจ
ได ้

ล าดบัของ
เหตกุารณไ์ม่
สมเหตสุมผล 

ล าดบัของ
เหตกุารณไ์ม่
ต่อเนื่อง 

ขอ้มลูไม่
เพียงพอในการ
ตดัสิน 

3. หลกัเกณฑ์
ภาษา 

เขียนประโยคได้
สมบูรณถ์กูตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ์
การเขียนทาง
ภาษา ส่ือความ
ไดช้ดัเจน 

เขียนประโยคได้
สมบูรณแ์ต่ผิด
หลกัเกณฑก์าร
เขียนทางภาษา
ไดบ้า้ง ส่ือ
ความได ้

เขียนประโยคได้
สมบูรณบ์า้งไม่
สมบูรณบ์า้ง 
ผิดหลกัเกณฑ์
การเขียนทาง
ภาษาอย่างมาก 
ส่ือความไม่
ชดัเจน 

เขียนประโยค
ผิดหลกัเกณฑ์
การทางภาษา 
ส่ือความไม่ได ้

ขอ้มลูไม่
เพียงพอในการ
ตดัสิน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

4. การเสนอค า
ใหม่ 

- เสนอความคิด
แปลกใหม่ต่าง
จากเนือ้เร่ือง
ตวัอย่าง  
- มีการ
สรา้งสรรค์
ค าศพัทใ์หม่ๆที่
เกี่ยวขอ้งกบั
เนือ้เร่ือง ตัง้แต่ 
5 ค าขึน้ไป 

- เสนอความ
เสนอความคิด
แปลกใหม่ต่าง
จากเนือ้เร่ือง
ตวัอย่าง
ครึ่งหนึ่งและคง
ความคิดเนือ้หา
ตวัอย่าง
ครึ่งหนึ่ง 
 - มีการ
สรา้งสรรค์
ค าศพัทใ์หม่ๆท่ี
เกี่ยวขอ้งกบั
เนือ้เร่ือง 3-4 
ค า 

- เสนอความ
เสนอความคิด
แปลกใหม่ต่าง
จากเนือ้เร่ือง
ตวัอย่างแต่ก็
ยงัคงความคิด
เนือ้หาตวัอย่าง
เป็นส่วนใหญ่  
- มีการ
สรา้งสรรค์
ค าศพัทใ์หม่ๆที่
เกี่ยวขอ้งกบัเนือ้
เร่ือง 1-2 ค า 

- ไม่ไดเ้สนอ
ความเสนอ
ความคิดแปลก
ใหม่ต่างจาก
เนือ้เร่ือง
ตวัอย่าง คง
ความคิดเนือ้หา
ตวัอย่างเป็น
ส่วนใหญ่  
- ไม่มีการ
สรา้งสรรค์
ค าศพัทใ์หม่ๆที่
เกี่ยวขอ้งกบัเนือ้
เร่ือง 

ขอ้มลูไม่
เพียงพอในการ
ตดัสิน 

 

หลงัจากท่ีไดค้ะแนนจากการทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์น าค่า
รอ้ยละของคะแนนการเขียนท่ีได้มา มาประเมินระดับความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรา้งสรรคข์องส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2548) โดยมีระดบัคณุภาพ ดงัต่อไปนี ้ 

80 – 100  ดีมาก 
70 – 79   ดี 
60 – 69   พอใช ้
50 – 59   อ่อน 
0  -  49   ควรปรบัปรุง  

6.2 สรา้งเกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคแ์ละน าเกณฑข์อง 
Holmes (1993) เป็นเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน และเมื่อสรา้งเสร็จแลว้ ผูว้ิจัยได ้น าไปใหอ้าจารย์
ท่ีปรกึษาปริญญานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้ง หลังจากนัน้น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณา
ความเท่ียงตรงของเกณฑก์ารประเมิน โดยใชสู้ตรการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
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Items-objective Congruence: IOC) ของลว้น สายยศ (2541) เกณฑก์ารคัดเลือก IOC ≥ 0.50 
ไดค่้าดชันีความเท่ียงตรงของเกณฑก์ารประเมินงานเขียน เชิงสรา้งสรรคร์ะหว่าง 0.67-1.00 

การเก็บรวบวมข้อมูล 
การพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนค

ติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์มีขัน้ตอนดงันี ้
1. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนท่ีผูว้ิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้

คือ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
2. ชีแ้จง แนะน า และใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกระบวนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชบ้ทเรียน

ออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เพื่ อ ส่งเสริม
ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

3. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน
ออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เพื่ อ ส่งเสริม
ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ตลอดจนชีแ้จงบทบาทของผูเ้รียนและครู ใน
การสอนแต่ละครัง้ แนวทางในการปฏิบติัตนในการเรียนของนกัเรียน 

4. ด าเนินการสอนครบเนือ้หา ใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนและน า
ขอ้มลูไปวิเคราะหต่์อไป 

การรจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ดงันี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการ

จดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์มีวิธีการดงันี ้
1.1 สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูแ้บบผสมผสานด้วย

เทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ใชก้ารค านวณตาม
เกณฑ ์E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน และความสามารถเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์มีวิธีการดงันี ้

2.1 หาค่าเฉล่ีย (𝒙) และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน และการเขียนภาษาองักฤษเชิง
สรา้งสรรค ์ของกลุ่มทดลอง 
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2.2 หารอ้ยละของคะแนนความต่าง (D) ของผูเ้รียนจากแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์การ
เรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน และการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

2.3 หาร้อยละของคะแนนการเขียน เพื่อประเมินระดับความสามารถการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ 

2.4 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มท่ีทดลอง ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนดว้ยสถิติทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test dependent group) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
3.1 สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพของเครื่องมือ ไดแ้ก่ 

3.1.1 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน 
และแบบวัดการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์วิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน โดยใชเ้กณฑก์าร
ประเมินความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence 
Index : IOC) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรบัไดต้อ้งมีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถา้ต ่ากว่า 0.5 ถือ
ว่าค าถามขอ้นัน้จะตอ้งถกูตดัออกไป หรือตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน้ 

3.1.2 การหาค่าความยากง่าย (p) การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และการหาค่า
ความเชื่อมั่น โดยใชว้ิธีแบบคเูดอร-์ริชาดสนั (Kuder - Richardson: KR-20) (ลว้น สายยศ, 2541)  

3.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

3.2.1 สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ีย (�̅�) หาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  

3.2.2 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชค่้า t-test แบบ Dependent Samples 
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรา้งสรรค ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 33 คน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ และน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์ส าหรบัการหาผลสัมทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
42 คน 

2. ผลการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย
เทคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ 

2.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
2.2 ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคซินเนคติกส ์ 

1. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการประเมินบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ทัง้ดา้นแนวคิดและหลักการมีความสอดคลอ้ง
สัมพันธ์กันกับเป้าหมาย และองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับทเรียนออนไลนแ์บบ
ผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์น าแบบประเมินท่ีสรา้งเสร็จ
แล้วไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา ปรับปรุงแกไ้ขแล้วสรา้งแบบประเมิน แล้วน าแบบประเมินชุด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ปใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมิน ซึ่งปรากฏผลดงัตาราง 6 ดงันี ้
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ตาราง  6  ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์
ตามความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 

1. ด้านเนือ้หา  4.11 0.48 ดี 

1.1 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน 4.33 0.58 ดี 

1.2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 3.67 0.58 ดี 

1.3 ภาษาท่ีใชม้ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.33 0.58 ดี 

2. ด้านกิจกรรม (แผนการเรียนรู้) 4.04 0.41 ดี 

2.1 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนือ้หา  4.00 0.00 ดี 

2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 3.33 0.58 ดี 

2.3 กิจกรรมการเรียนรูช้่วยส่งเสริมความสามารถการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

4.33 0.58 ดี 

2.4 ส่ือการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.00 ดี 

2.5 เรียงล าดบัและขัน้ตอนการจดักิจกรรมไดเ้หมาะสม 4.00 0.00 ดี 

2.6 คู่มือกิจกรรมมีความชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 4.33 0.58 ดี 

2.7 กิจกรรมน่าสนใจ จงูใจใหก้ระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูแ้ละเปิด

โอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม 

4.00 1.00 ดี 

2.8 วิธีวดัและเครื่องมือวดัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมที่ก าหนดไวใ้น

ตวัชีว้ดัหรือ จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

4.33 0.58 ดี 

3. ด้านสื่อ (บทเรียนออนไลน)์ 3.89 0.43 ดี 

3.1 การจดัรูปแบบในเว็บไซตง์่ายต่อการอ่านและการใชง้าน 4.00 1.00 ดี 

3.2 หนา้โฮมเพจมีความสวยงาม มีความทนัสมยั น่าสนใจ 4.33 0.58 ดี 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

จากตาราง 6 พบว่า ดา้นกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย (�̅� ) เท่ากับ 
4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อ พิจารณารายการย่อย พบว่า คู่มือ
กิจกรรมมีความชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการในการเขียนภาษาองักฤษ

เชิงสรา้งสรรค์  มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.58 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการเรียนรูพ้ร้อมทั้งส่ือการเรียนรูส้อดคล้องกับ
จุดประสงค์และเนือ้หา โดยมีเรียงล าดับและขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม และกิจกรรม
น่าสนใจ จูงใจใหผู้เ้รียนกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูอ้ีกทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเรียนเขา้มามีส่วนรว่มใน

กิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ีย(�̅� ) เท่ากับ 4.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.00 ส่วน

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นนอ้ยเกินไป โดยมีค่าเฉล่ีย  (�̅� ) เท่ากับ 3.33 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.58 ตามล าดบั 

2. สรา้งและพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ส าหรบันักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 มีการน าเสนอโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มการทดลอง ประกอบดว้ย กลุ่ม

รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 

3.3 สีสนัในการออกแบบเว็บไซตม์ีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

3.4 สีพืน้หลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่านชดัเจน 4.00 0.00 ดี 

3.5 ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร มีความสวยงามและ

อ่านไดง้่าย 

4.00 0.00 ดี 

3.6 ความถกูตอ้งในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต ์ 3.67 0.58 ดี 

3.7 เนือ้หามีประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้

ได ้

3.67 0.58 ดี 

3.8 สามารถเป็นแหล่งความรูไ้ด ้ 3.67 0.58 ดี 

3.9 เป็นแหล่งขอ้มลูท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 3.67 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ย 4.01 0.48 ดี 
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เด่ียวจ านวน 3 คน กลุ่มเล็กจ านวน 9 คน และกลุ่มใหญ่จ านวน 30 คน ท างานท่ีมอบหมาย 6 
หวัขอ้ย่อย และท าแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ่งปรากฏผลดงัตาราง 5 ดงันี ้

ตาราง  7  การหาประสิทธิภาพโดยการสัมภาษณ์นักเรียนหลังจากบทเรียนออนไลน์แบบ
ผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ของกลุ่มเด่ียว จ านวน 3 คน 

ประเด็นที่ชอบ ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

1. ส่ือออนไลนส์วยงาม และน่าสนใจ 

2. กิจกรรมและแบบฝึกหดัมีความต่อเน่ือง 

3, สี รูป ขนาดตวัหนงัสือชดัเจนสวยงาม 

1. เวลาในการจดักิจกรรมนอ้ยเกินไป 

2. เวลาท าแบบฝึกหดับทส่ือออนไลนอ์ยากทราบ

ผลคะแนนทนัที 

3. เพิ่มรายละเอียดชีแ้จงค าอธิบายในการใชส่ื้อ

ออนไลน ์

4. ควรก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม 

 
จากตาราง 7 แสดงการหาประสิทธิภาพจากการสัมภาษณน์ักเรียนหลงัจากบทเรียน

ออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์ของกลุ่มเด่ียว 
จ านวน 3 คน พบว่าผู้เรียนพึงพอใจกับบทเรียนออนไลน์ ในประเด็นสีสัน ความสวยงาม และ
แบบฝึกหัดของส่ือ ส่วนประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข  คือ ค าชีแ้จงการใช้ส่ือ และ
ระยะเวลาการท ากิจกรรมและแบบฝึกหดัออนไลน ์ 

ตาราง 7-2  แสดงการหาประสิทธิภาพจากคะแนนรอ้ยละของการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และค่า
รอ้ยละของแบบทดสอบหลงัเรียน E1/E2 ของกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน 

คนที ่ คะแนนร้อยละ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 

คะแนนร้อยละ 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

1 68.57 73.33 

2 78.57 83.33 

3 70 80 
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ตาราง 7-2 (ต่อ) 

คนที ่ คะแนนร้อยละ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 

คะแนนร้อยละ 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

4 74.29 76.67 

5 85.71 83.33 

6 92.86 93.33 

7 81.43 80 

8 82.86 86.67 

9 92.86 90 

E1/E2 E1 = 80.79 E2 = 82.96 

 
จากผลในตารางท่ี 7-2  แสดงการหาประสิทธิภาพจากคะแนนรอ้ยละของการท า

กิจกรรมระหว่างเรียนและค่าคะแนนรอ้ยละของแบบทดสอบหลังเรียน E1/E2 ของกลุ่มเล็กจ านวน 
9 คน ไดว้่า บทเรียนออนไลนม์ีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.79/82.96 ซึ่งเป็นไปเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้80/80 
โดยมีค่าระดับคะแนนรอ้ยละของการท ากิจกรรมระหว่างเรียน (E1) เท่ากบั 80.79 และ มีค่าระดับ
คะแนนรอ้ยละของการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เท่ากบั 82.96 

ตาราง 7-3  แสดงการหาประสิทธิภาพจากคะแนนรอ้ยละของการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และค่า
รอ้ยละของแบบทดสอบหลงัเรียน E1/E2 ของกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน 

คนที ่ คะแนนร้อยละ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) 

คะแนนร้อยละ 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

1 68.57 73.33 

2 78.57 83.33 

3 70 80 

4 74.29 76.67 
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ตาราง 7-3 (ต่อ)   

คนที ่ คะแนนร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 

คะแนนร้อยละ 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

5 85.71 83.33 

6 92.86 93.33 

7 81.43 80 

8 82.86 86.67 

9 92.86 90 

10 68.57 80 

11 78.57 83.33 

12 77.14 80 

13 74.29 76.67 

14 85.71 83.33 

15 92.86 93.33 

16 81.43 80 

17 82.86 86.67 

18 92.86 90 

19 78.57 83.33 

20 81.43 76.67 

21 74.29 76.67 

22 85.71 83.33 

23 92.86 93.33 

24 81.43 80 

25 82.86 80 
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ตาราง 7-3 (ต่อ)   

คนที ่ คะแนนร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 

คะแนนร้อยละ 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

26 92.86 90 

27 78.57 83.33 

28 70 80 

29 74.29 76.67 

30 85.71 83.33 

E1/E2 E1 = 81.33 E2 = 82.89 

 
จากผลในตารางท่ี 7-3  แสดงการหาประสิทธิภาพจากคะแนนรอ้ยละของการท า

กิจกรรมระหว่างเรียนและค่าคะแนนรอ้ยละของแบบทดสอบหลังเรียน E1/E2 ของกลุ่มใหญ่
จ านวน 30 คน ไดว้่า บทเรียนออนไลนม์ีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.33/82.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว ้80/80 โดยมีค่าระดับคะแนนรอ้ยละของการท ากิจกรรมระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 81.33 
และ มีค่าระดบัคะแนนรอ้ยละของการท าแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เท่ากบั 82.89 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียน จากแบบทดสอบความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรคจ์ากแบบวัดการเขียน รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ของ
นักเรียนหลังการบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคซินเนคติกส ์

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทางเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ก่อนและหลงัการ
ใช้บทเรียนออนไลน ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดัง
ตาราง 8 
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ตาราง  8  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ก่อนและหลัง
การใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน 

นักเรียน

คนที ่

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนนความ

ต่าง (D) 

1 30 12 18 6 

2 30 14 13 -1 

3 30 14 18 4 

4 30 15 23 8 

5 30 17 18 1 

6 30 8 17 9 

7 30 22 28 6 

8 30 12 21 9 

9 30 9 18 9 

10 30 12 18 6 

11 30 9 18 9 

12 30 8 17 9 

13 30 19 20 1 

14 30 8 18 10 

15 30 12 11 1 

16 30 20 23 3 

17 30 21 24 3 

18 30 6 15 9 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

นักเรียน 

คนที ่

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนน

ความก้าวหน้า 

19 30 20 24 4 

20 30 14 14 0 

21 30 8 17 9 

22 30 17 21 4 

23 30 24 27 3 

24 30 14 21 7 

25 30 11 17 6 

26 30 23 24 1 

27 30 14 21 7 

28 30 18 27 9 

29 30 9 18 9 

30 30 15 17 2 

31 30 21 25 4 

32 30 22 24 2 

33 30 9 14 5 
รวม 

คะแนนเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยร้อย

ละ 

- 

- 

- 

477 

14.45 

48.18 

649 

19.67 

65.56 

174 

5.27 

17.58 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ของนักเรียนส่วนใหญ่นั้นสูงขึน้หลังจากได้รับการสอนผ่าน
บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน โดยคะแนนความก้าวหน้าสูงสุดเท่ากับ 10  และต ่าสุด -1 
คะแนน ซึ่งคิดเป็นค่าเฉล่ียคะแนนความกา้วหนา้รอ้ยละ 17.58 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน    
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น าคะแนนก่อนและหลังการใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์มาหาค่าทีเพื่อหาความแตกต่างทางสถิติ ดงัตารางที่ 9 

ตาราง  9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน และค่าทีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับ
การจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ 

ทดสอบ คะแนนเต็ม N �̅� S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 30 33 14.45 5.20 2.27 31.00 

 

0.02** 

 หลงัเรียน 30 33 19.72 4.23 

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 9 พบว่า การทดสอบมีคะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียน 
รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของกลุ่มตวัอย่างหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (sig = .02 < .05) โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 14.45 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.20 และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 19.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.23 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และ ค่าสถิติ t ท่ีได้จากการค านวณ มีค่า
เท่ากับ 2.27 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน หลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกสส์ูงกว่า
ก่อนเรียน 

ผลการประเมินความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ก่อนและหลงัการ
ใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส์ 
รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ดงัตารางที่ 10 
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ตาราง  10  การเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ รายวิชา 
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับ
การจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์

ก่อนเรียน 

ด้านที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง

มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

เนือ้หา 5 2.33 0.54 46.67 อ่อน 

ล าดบัใจความ 5 2.36 0.60 47.27 อ่อน 

หลกัเกณฑภ์าษา 5 2.08 0.83 41.52 อ่อน 

เสนอความสรา้งสรรค ์ 5 1.86 0.63 37.27 อ่อน 

รวม 20 8.64 2.10 43.18 อ่อน 

หลังเรียน 

ด้านที่ประเมิน คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

เนือ้หา 5 2.61 0.56 52.12 ควรปรบัปรุง 

ล าดบัใจความ 5 2.70 0.53 53.94 ควรปรบัปรุง 

หลกัเกณฑภ์าษา 5 2.73 0.67 54.55 ควรปรบัปรุง 

เสนอความสรา้งสรรค ์ 5 3.00 0.61 60.00 พอใช ้

รวม 20 11.03 1.74 55.15 ควรปรบัปรุง 

 
จากตารางท่ี  10 แสดงให้เห็นว่า คะแนนของเกณฑ์แต่ละด้านในการเขียน

ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน โดยภาพรวมหลงัจากการจดักิจกรรม
ของนกัเรียนส่วนใหญ่นัน้สงูขึน้ แต่เมื่อมาสรุปผลคะแนนแต่ละดา้นพบว่าผูเ้รียนมีคะแนนผ่านรอ้ย
ละ 50 แต่การประเมินคุณภาพการเขียนเชิงสรา้งสรรค์นั้นยังอยู่ในระดับอ่อน (0-49) และควร
ปรบัปรุง (50-59) โดยคะแนนเฉล่ียการเขียนดา้นเสนอความคิดสรา้งสรรคม์ีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 
3 หลักเกณฑ์ทางภาษา เท่ากับ 2.73 ล าดับใจความ เท่ากับ 2.70 และต ่าสุด คือ ด้านเนือ้หามี
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.61 คะแนน จากคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน โดยรวมคะแนนเฉล่ียผ่าน
เกณฑร์อ้ยละ 50 อยู่ท่ี 55.15 คณุภาพการเขียนอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
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ตาราง  11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีวัดการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์
รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน
รว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์

ทดสอบ คะแนนเต็ม N �̅� S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 20 33 8.67 2.13 -3.37 31.00 

 

0.00** 

 หลงัเรียน 20 33 11.03 1.74 

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 11 พบว่า จากการทดสอบมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน หลังการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบ
ผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (sig = .00 < .05) โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ีย
เท่ากับ 8.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.13 และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ียเท่ากับ 
11.03 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.74 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ ค่าสถิติ t ท่ีไดจ้าก
การค านวณ มีค่าเท่ากับ -3.37 สรุปไดว้่า ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคห์ลัง
เรียนดว้ยบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส์
สงูกว่าก่อนเรียน  
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค
ซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 สรุป
สาระส าคญัของงานวิจยัได ้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วย

เทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์  
2. ศึกษาผลการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์  
2.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
2.2 ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์

สมมติฐานของการวิจัย 
ไดบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนค

ติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ท่ีเสริมสรา้งบรรยากาศการ
เรียนรูใ้นหอ้งเรียนใหส้นุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ผูเ้รียนสามารถสรา้งสรรคค์ าใหม่ และใชค้ลังค าศัพท์
ไดม้ากขึน้ อนัจะท าใหเ้กิดทกัษะการเขียนท่ีแปลกใหม่ และสละสลวยมากยิ่งขึน้ 

สรุปผลการวิจัย  
จากการด าเนินการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดการ

เรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้
1. ผลการพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ท่ี

ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ จากผลการวิจัยเชิงทดลอง จ านวน 3 ครั้ง พบว่า การทดลองครัง้ท่ี 1 สัมภาษณ์
ผูเ้รียนท่ีทดลองการใชบ้ทเรียนออนไลน ์จ านวน 3 คน พบว่าอยู่ในเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ นักเรียนให้
ความสนใจ ส่ือมีความดึงดดูผูเ้รียน แต่ก็ยงัมีส่วนท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขในเรื่องของระยะเวลาการท า
กิจกรรม และการแสดงคะแนนของตัวแบบฝึกหัด การทดลองครัง้ท่ี 2-3 เป็นการหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ มีผลดังต่อไปนี ้การทดลองครัง้ท่ี 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.79/82.96 
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และการทดลองครัง้ท่ี 3 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.33/82.89 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดคะแนนของกิจกรรมระหว่างเรียนทัง้ 5 หวัขอ้ย่อย เฉล่ีย
เท่ากบั 81.06 และประสิทธิภาพของการวดัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน เฉล่ียเท่ากบั 82.93 

2. ผลการศึกษาการใช้บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์การเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน และแบบวัดความสามารถการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์มีคะแนนเฉล่ียหลังใชบ้ทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการด าเนินการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดการ

เรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถการ
เขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดจ้ัดการเรียนรูแ้บบผสมผสานโดยสลบัระหว่าง
การเรียนในหอ้งเรียนปกติและการเรียนแบบออนไลน ์ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิเคราะห ์ไดด้งันี ้

1. การรพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย 
เทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์  

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานด้วย 
Google Site รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ผลการประเมินคณุภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
แผนการจัดการเรียนรู ้และส่ือออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย เท่า 4.01 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึ่งบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูด้้วยเทคนิคซินเนคติกส ์ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ได้น าหลักการ แนวคิดขององคป์ระกอบแผนการ
จดัการเรียนรูเ้ป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งมีทัง้หมด 3 ดา้น ดงันี ้

1.1 ดา้นเนือ้หา ผลการประเมินคณุภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.48 โดยคะแนนสงูสุดประเด็นท่ีพิจารณา 
คือเนือ้หามีความเหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเนือ้หาเรื่องราวเกี่ยวกับ 
Food โดยวิเคราะหเ์นือ้หาท่ีเหมาะกับวัย และความสามารถของผูเ้รียน มา 3 หัวขอ้ ดังนี ้Potato, 
Sushi และ Drinks เพราะเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวๆ ของผู้เรียน ๆ รูจ้ักและคุ้นชินกับส่ิงเหล่านี้  และ
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดว้่าอาหารเหล่านีม้ีท่ีมาจากไหน จุดเร่ิมตน้จากอะไร เกิดขึน้
เมื่อไร นอกจากนีเ้ลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยก าหนดภาษาท่ีใช้ไม่ให้ยาก
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เกินไป หรือง่ายจนเกินไป เพื่อใหผู้เ้รียนนั้นเขา้ใจไดง้่าย ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับชนาธิป พลพวก 
(2560) ท่ีกล่าวว่าการเลือกเนือ้หาบทเรียนใหเ้หมาะสม มีความถูกตอ้ง ชัดเจน อ่านง่าย น่าสนใจ
และเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียนนั้น จะท าใหผู้้เรียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู ้และยังสามารถน า
เนือ้หากลบัไปทบทวนท่ีบา้นไดด้ว้ยตนเองตามสามารถของผูเ้รียน 

1.2 ด้านแผนการจัดการเรียนรู ้(คู่มือ) ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนือ้หา จ านวน 3 ท่าน พบว่า คะแนนเฉล่ียของแผนการจัดการเรียนรู ้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 ผู้วิจัยสรา้งแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ
ผสมผสาน จัดแบ่งเวลาเรียนหอ้งปกติรอ้ยละ 60 และส่ือออนไลน์ รอ้ยละ 40 โดย 1 หน่วยการ
เรียนรูจ้ะต้องสลับเรียนจ านวน 3 ครัง้ คือ ห้องเรียนปกติ ออนไลน์ ห้องเรียนปกติ โดยก าหนด
แผนการจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสม และมีความต่อเน่ืองและสามารถจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนค
ติกสใ์นครัง้ท่ี 3 ได ้โดยผูว้ิจัยเตรียมตัว และวางแผนการสอนดว้ยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
โดยยึดหลักการของวิกานดา จักรอิสราพงศ ์(2553) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้1) ก าหนดชื่อ
หน่วยการเรียนรู ้2) สาระส าคัญหรือความคิดรวบยอดของเนือ้หา 3) ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง 4) 
เนือ้หาสาระ หรือองคค์วามรู ้5) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 6) ส่ือการสอน 7) เกณฑก์ารวัด
แลประเมินผล และ 8) การบันทึกหลังการจัดกิจกรรม การเขียนแผนการจัดการเรียนรูถ้ือเป็นส่ิง
ส าคญัส าหรบัครูผูส้อน เพราะเป็นการสรา้งความพรอ้มและความมั่นใจใหก้บัครูผูส้อน อนัจะท าให้
เกิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้รียน 

1.3 ด้านส่ือ (บทเรียนออนไลน์) การประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ พบว่า 
คะแนนเฉล่ียของบทเรียนออนไลน ์อยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน 
เท่ากับ 0.43 ข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญพึงพอใจมากสุดคือ หน้าโฮมเพจสวยงาม ทันสมัย ตาม
หลักการออกแบบบทเรียนออนไลนข์องสิรีธร ชูเผ่า และ คณะ (2554) โดยใชแ้รงจูงใจแก่ผู้เรียน
ด้วยการมีภาพ และเสียงประกอบในบทเรียนออนไลน์ ภายในบทเรียนมีรูปภาพสะดุดตา การ
ออกแบบบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน ร่วมกับการจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ผูว้ิจัย
เลือกการออกแบบการเรียนการสอน  ADDIE model ของ รฐัพล ประดับเวทย์ (2559, น. 164-
165) เริ่มจากผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะหผ์ู้เรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และเลือกทรพัยากรท่ีผู้เรียนสามารถเขา้ถึงและใช้
งานได้ง่าย จึงไดเ้ลือกใช ้Google Site โดยในบทเรียนจะแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู ้
คือ Live a Little: Eat Potatoes!, The World’s Most Popular Drink, Sushi Crosses the Pacific 
ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรูผู้้วิจัยได้สรา้งกิจกรรมขอ้ท่ี 1-8 ดังนี ้1) Preparing for the reading 2) 
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Key vocabulary 3) Vocabulary 4) Reading comprehension 5) Discussion 6) Critical 
thinking 7) Topic sentences/ Main idea/ Scanning & Skimming และ 8) Writing  ซึ่งจะเป็น
การเรียงเนื้อหาจากระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก  ตามท่ี ถนอมพร (ต้นพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง 
(2541) ไดก้ล่าวว่าการเรียนเป็นชดุพฤติกรรมซึ่งเกิดขึน้ตามล าดบั เห็นไดแ้น่ชัด และการเรียนรูท่ี้ดี
ควรเริ่มจากง่ายไปหายากท าใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มขึน้ตามล าดับ เมื่อได้
ปรบัปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลนต์ามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใหไ้ดบ้ทเรียนท่ีสอดคลอ้งกับ
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ จากการสัมภาษณ ์และ
การทดลอง จ านวน 3 ครัง้ พบว่า สมัภาษณห์ลงัการใชผู้เ้รียนกลุ่มเด่ียว จ านวน 3 คน มีพึงพอใจ
กบับทเรียนออนไลน ์เน่ืองจากและ จากการทดลองกลุ่มเล็ก 9 คน และกลุ่มใหญ่ 30 คน ก็พบว่า
บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) เท่ากับ 
80.79/82.96 และ 81.33/82.89 ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดคะแนนของ
กิจกรรมระหว่างเรียนทั้ง 5 หัวขอ้ย่อย เฉล่ียเท่ากับ  81.06 และประสิทธิภาพของการวัดคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน เฉล่ียเท่ากับ 82.93 ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีส้อดคลอ้งกับศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว, 
เกรียงศักด์ิ บุญญา, ธนะวัฒน์ วรรณประภา, และ แดน ทองอินทร ์(2563) การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ด้วย Google Classroom โดยส่ือการสอนท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/ E2 มีค่า เท่ากับ 82.06/81.10 และหลังจากการใช้ของผูเ้รียนพบว่ามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั .01  
ทัง้นีส้ามารถอภิปรายได้ว่าในการพัฒนาบทเรียนออนไลนผ์ูว้ิจัยให้ความส าคัญใน

การสรา้งและพัฒนาทัง้ดา้นเนือ้หา และดา้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด สอดคล้องสุวัฒน์ บันลือ (2561) กล่าวว่าบทเรียนผ่านเว็บ หรือ 
บทเรียนออนไลน ์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนไวอ้ย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน -เขียนท่ีผู้วิจัย
ออกแบบมีรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาท่ีมีสีสันสวยงามจูงใจผู้เรียนในการเรียนรู้อีกทั้งเป็น
เครื่องมือให้ผูเ้รียนสามารถเข้าถึงและเรียนรูโ้ดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา โดยท่ีผูเ้รียนสามารถ
เรียนรูบ้ทเรียนออนไลนไ์ปพรอ้มๆกบัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนปกติ เป็นการจัดการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จัดท าใหบ้ทเรียนมีความหลากหลายเนือ้หา
จากง่ายไปหายาก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรูต้ามศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้นผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันจึงถือได้ว่าเป็น digital gen หรือผู้เรียนดิจิทัลท่ีมี ส่ิงอ านวยความสะดวก เครื่องมือ 
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เครื่องใช้ต่างๆ ส่ิงเหล่านีจ้ึงท าให้ครูผู้สอนรวมถึงผู้วิจัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่าง
หลากหลายมากยิ่งขึน้ (รฐัพล ประดบัเวทย,์ 2560)  

2. ผลการศึกษาการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ รายวิชา 
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 

2.1 จากการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พบว่า
หลังการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนค
ติกสข์องนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ านวน 33 คน พบว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 14.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 5.20 และคะแนนเฉล่ียหลัง
เรียน เท่ากับ 19.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 4.23 แสดงใหเ้ห็นว่าหลังใชบ้ทเรียนออนไลน ์
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน มีคะแนนเฉล่ียหลังใชบ้ทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งบทเรียน
ออนไลน์ท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพในการจัดวางเนือ้หาสอดคลอ้งกับจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
เรียงล าดับเนือ้หาจากง่ายไปจนยาก และเลือกใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกับวัยของผูเ้รียน นอกจากนี้
ผูว้ิจยัไดจ้ดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการผสมผสานการ
เรียนรูใ้นหอ้งเรียนปกติ และการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน ์ครูผูส้อนจะเป็นคนคอยชีแ้นะและให้
ค าปรกึษา ผูเ้รียนจึงเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้ท าใหส้ามารถเรียนรูไ้ดเ้ต็มตามความสามารถของ
ตนเอง ตอบสนองความตอ้งการแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรวรรณ จุย้ต่าย (2558)  
จากการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสรา้งมัลติมีเดีย ส าหรบั
นกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 ทั้งนี ้ก็เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิมร่วมกับการเรียนบน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนือ้หาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองทุกท่ี ทุกเวลา และ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกนัและกนัผ่านช่องทางออนไลน ์

2.2 ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์หลงัจากการจดักิจกรรมดว้ย
เทคนิคซินเนคติกส ์จากผลการวิจัยพบว่าภาพรวมผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์หลังจากการจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกสม์ีคะแนนสงูกว่าก่อน
จดักิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองผูว้ิจัยไดจ้ดักิจกรรมดว้ยการเรียนรูรู้ปแบบ
ผสมผสานทั้งการเรียนในห้องเรียนปกติโดยมีครูผู้สอนเป็นผูช้ีแ้นะ และการเรียนรูผ่้านบทเรียน
ออนไลนท่ี์สนับสนุนใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู ้หรือทบทวนเนือ้หาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จ ากดัใน
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เร่ืองของเวลาและสถานท่ี ท าใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มในการน าการเขียนจากเนือ้หาหน่วยการเรียนรู้
มาจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ตาม
งานวิจัยของ Rovai, Jordan, Henderson, และ Anderson (2004) โดยน าขอ้ดีของการเรียนโดย
ใชส่ื้อออนไลน์กับข้อดีการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะ และทบทวนความรูต้าม
ความตอ้งการของตนเองจนท าใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้เป็นอิสระ ประเด็นหลักท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ี
ส่งผลใหค้ะแนนการเขียนของผูเ้รียนหลังจากการจัดกิจกรรมมีคะแนนท่ีสูงขึน้ คือเทคนิคซินเนค
ติกส ์ผูว้ิจยัไดเ้ลือกขั้นตอนการจดักิจกรรมซินเนคติกสม์าจากทิศนา แขมมณี (2547) มา 6 ขั้น คือ 
ขัน้น า ขัน้อปุมาแบบตรง ขัน้อปุมาบุคล อปุมาค าขัดแยง้ ขัน้หาความหมายค าคู่ขัดแยง้ และเสนอ
ความคิดสรา้งสรรค์ จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเรียนรูเ้ป็นขั้นล าดับ และ
พยายามเขียนเปรียบเทียบส่ิงท่ีเหมือน และแตกต่างโดยผูเ้รียนตอ้งบรรยายความรูสึ้กออกมา ซึ่ง
ขัน้ตอนเหล่านีเ้ป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดอนัแปลกใหม่ และพยายามท่ีจะคน้หาค าศพัท์
ท่ีนอกเหนือจากบทเรียนใหเ้พิ่มมากขึน้ ดังแบบทดสอบการวัดการเขียนเชิงสรา้งสรรคท่ี์แสดงให้
เห็นว่าผูเ้รียนสามารถเลือกใชค้ าศัพท์ท่ีผู้วิจัยก าหนดให้มาบรรยายด าเนินเนือ้เรื่องตามหัวข้อท่ี
เขียนได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัวิจยัของสมัฤทธิ์ จิวระประภัทร ์(2560) กล่าวว่าการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ย
กิจกรรมซินเนคติกสน์ับว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการเขียน
เชิงสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างชัดเจน เนน้การพัฒนาความคิดการต่อยอดโดยอาศัยของการเปรียบเทียบ
อย่างละเอียดช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์

จากการประเมินตามเกณฑ์การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์มีทัง้หมด 4 ดา้น 
คือ เนือ้หา การล าดับใจความ หลักเกณฑท์างภาษา และ การเสนอความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งเมื่อน า
ผลคะแนนทั้ง 4 ดา้น มาพิจารณาแลว้ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงแต่ค่าคะแนน
นั้นไม่ไดแ้ตกต่างจากก่อนเรียน ผูว้ิจัยจึงวิเคราะหค์ะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนในแต่ละดา้น เรียงจาก
คะแนนดา้นท่ีสูงไปจนถึงต ่า ไดด้ังนี ้คะแนนเฉล่ียดา้นเสนอความคิดสรา้งสรรค ์เท่ากับ 3.00 โดย
คิดเป็นคะแนนรอ้ยละ 60 ดา้นหลกัเกณฑท์างภาษา เท่ากบั 2.73 คิดเป็นรอ้ยละ 54.55 ดา้นล าดับ
ใจความ เท่ากับ 2.70 คิดเป็นรอ้ยละ 53.94 และ ดา้นเนือ้หา เท่ากับ 2.61 คิดเป็นรอ้ยละ 52.12 
ซึ่งแต่ละด้านเมื่อน ามาประเมินความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์พบว่า ดา้น
เสนอความคิดสรา้งสรรค์ อยู่ในระดับพอใช ้ส่วนหลักเกณฑ์ทางภาษา ดา้นล าดับใจความ และ
ดา้นเนือ้หา คะแนนผ่านเกณฑแ์ต่อยู่ในระดบัท่ีควรปรบัปรุง และเมื่อกลบัไปดคูะแนนก่อนและหลัง
เรียน ดังตารางในภาคผนวก จ พบว่าผูเ้รียนมีคะแนนหลังเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียนจริง แต่ไม่ถึงขั้น
ผ่านเกณฑข์องคะแนนแบบวดัการเขียน นอกจากนีผู้เ้รียนท่ีมีผลคะแนนการเขียนหลงัเรียนสงูกว่า
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ก่อนเรียนและผ่านเกณฑแ์บบวัดการเขียน จะพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงเช่นกัน 
ผูว้ิจัยจึงอภิปรายไดว้่า ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคจ์ะพบว่ามี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง ทัง้นีอ้าจจะเกิดจากความรูพื้น้ฐานของผูเ้รียน เน่ืองจากการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์นั้นจ าเป็นต้องใชเ้วลา และจ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์มาก่อน 
การประเมินความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคใ์นการวิจัยครัง้ส าหรบัผูว้ิจัยนั้น
ผูเ้รียนมีผลคะแนนการเขียนท่ีสูงขึน้กว่าครัง้แรกถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมีคะแนนไม่ผ่านก็ตามเกณฑ
ประเมินก็ตาม ซึ่งการจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกสใ์นการวิจัยมีส่วนท่ีช่วยกระตุน้ความคิด
ของผูเ้รียนใหเ้กิดการสรา้งสรรคค์ าใหม่ๆ เป็นการเพิ่มพนูคลงั กล่าวโดยสรุปผูว้ิจยัเลือกจดักิจกรรม
การเรียนรูด้้วยรูปแบบซินเนคติกสเ์ป็นการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยเสริมสรา้งพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละการเขียนเชิงสรา้งสรรค์โดยใชค้ า วลี หรือประโยคท่ีถ่ายทอดจากความคิด 
และความรูสึ้กท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ มีอิสระในการเขียนท าใหบ้รรยากาศในการเรียนสนกุสนาน 
ไม่น่าเบื่อ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินวิจัยเพื่อพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกบัการจัดการเรียนรู้

ดว้ยเทคนิคซินเนคติกสเ์พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค ์ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัในการจดัการเรียนรู ้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนครัง้นี ้เป็นการน าเทคนิคซิ

นเนคติกสม์าส่งเสริมการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์มาเป็นกระบวนการหน่ึงในการจัดการเรียนรู ้ซึ่งเป็น
เทคนิคท่ีมีมานานแต่ไม่ค่อยน ามาใช้กับการเรียนการสอนในด้านการศึกษา ดังนั้นครูท่ีจะจัด
กิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกสจ์ึงควรศึกษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดต่างๆ ใหช้ดัเจน มีการ
วางแผนและก าหนดระยะเวลากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระที่จะสอน 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการท าให้เกิด
ความคิดอนัแปลกใหม่ ครูผูส้อนในรายวิชาดา้นภาษา ควรจะมีการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน เน่ืองดว้ยวิชาดา้นภาษาจะมีเนือ้หาท่ีชดัเจน แมจ้ะมีความคิดสรา้งสรรค ์แต่ผูเ้รียนก็อาจจะ
เลือกใชค้ าศพัท ์หรือเนือ้หาท่ีตวัผูเ้รียนนัน้คุน้เคย 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 มีการศึกษาการวิจยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ วิเคราะหค์ะแนนในเชิงลึกโดยเฉพาะ

วิเคราะหแ์ยกคะแนนผลสมัฤทธิ์ระหว่างแบบทดสอบแบบตวัเลือก และแบบทดสอบการเขียน 
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2.2 มีการศึกษาปัจจยั หรือส่ิงเรา้ท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนในช่วงเวลา
นัน้ๆ เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการเรียนรูใ้นสภาพจริง 

2.3 ให้ผู้เรียนน าเสนอ หรือดูวิธีการเขียนผลงาน บทความท่ีมีความหลากหลาย 
อาจจะใชภ้าพประกอบ แลว้อธิบายภาพเป็นภาษาองักฤษ 
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ภาคผนวก ก 

หนงัสือรบัรองจริยธรรมการวจิยัในมนษุย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98 

 



  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเนือ้หา และดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 

และหนงัสือขอความอนเุคราะห ์
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ศิวนิต  อรรถวฒุิกุล 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. ผศ.ดร.กนกพร  ฉันทนารุง่ภกัด์ิ 

อาจารยป์ระจ า  ภาควชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร.นิพาดา  ไตรรตัน ์

อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นเนือ้หา 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สายฝน  ทรงเส่ียงไชย 

อาจารยป์ระจ า  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะครุศาสตร ์  มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2. นายเริงฤทธิ์  โพธิ์เงิน  

ครูช านาญการ  โรงเรียนประชาราษฎรบ์ าเพ็ญ 

3. นางสาวนิตยา  ธงสีนาค 

ครูช านาญการ  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 
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ภาคผนวก ค 

- แบบตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน รว่มกบัการจดักิจกรรม  

  การเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง 

  สรา้งสรรค ์(ดา้นแผน, ดา้นส่ือ) 

- แบบตรวจสอบคณุภาพของเครื่องบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน รว่มกบัการจดักิจกรรมการ 

  เรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ 

  (ดา้นเนือ้หา) 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชงิสร้างสรรค ์

ค าชีแ้จง : โปรดพิจารณาว่าบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 

ดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์เพื่อส่งเสริมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ส าหรบันกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคณุภาพตามองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ท่ีก าหนดหรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย √ 

ตามความคิดเห็นของท่าน ดงันี ้

คณุภาพระดบัดีมาก  เท่ากบั 5 
คณุภาพระดบัดี   เท่ากบั 4 
คณุภาพระดบัดีปานกลาง  เท่ากบั 3 
คณุภาพระดบัควรปรบัปรุง  เท่ากบั 2 
คณุภาพระดบัใชไ้ม่ได ้  เท่ากบั 1 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนือ้หา      
   1.1 มีความชดัเจน ถกูตอ้ง และน่าเชื่อถือ       
   1.2 ปริมาณเนือ้หามีเพียงพอกบัความตอ้งการ      
   1.3 การจดัล าดบัเนือ้หาเป็นขัน้ตอน ต่อเน่ือง อ่านแลว้เขา้ใจ      
   1.4 มีการจดัหมวดหมู่ใหง้่ายต่อการ คน้หาและท าความเขา้ใจ      
   1.5 ขอ้ความในเว็บไซตถ์กูตอ้งตามหลกัภาษา และไวยากรณ ์      
   1.6 เนือ้หากบัภาพมีความสอดคลอ้งกนั      
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต ์      
   2.1 การจดัรูปแบบในเว็บไซตง์่ายต่อการอ่านและการใชง้าน      
   2.2 หนา้โฮมเพจมีความสวยงาม มีความทนัสมยั น่าสนใจ      
   2.3 สีสนัในการออกแบบเว็บไซตม์ีความเหมาะสม      
   2.4 สีพืน้หลงักบัสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน      
   2.5 ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร มีความสวยงาม อ่านไดง้่าย      
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   2.6 ความถกูตอ้งในการเชือ่มโยงภายในเว็บไซต ์      
3. ด้านประโยชนแ์ละการน าไปใช ้      
   3.1 เนือ้หามีประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ได ้

     

   3.2 สามารถเป็นแหล่งความรูไ้ด ้      
   3.3 เป็นแหล่งขอ้มลูท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน      

 

ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

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

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

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

 

ผูป้ระเมิน................................................ 

(.......................................................) 

                                                                                ต าแหน่ง................................................. 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

แบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

(เนือ้หา Skimming, Scanning, Main idea และ Topic of paragraph) 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินฉบบันีใ้ชส้ าหรบัท่านผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความ

สอดคลอ้งกบั จดุประสงคห์รือไม่ โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องคะแนน ประเมินจาก

เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคน์ัน้ 
ใหค้ะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคน์ัน้ 
ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้สอบไม่วดัจดุประสงคน์ัน้ 

 

จุดประสงค ์

 

ข้อสอบ 

 

เฉลย 

คะแนนประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 

1. บอกหวัขอ้เร่ือง

ของรายการและ

หวัเร่ืองที่อ่านได ้

(Topics) 

 

 

Read each paragraph. Ask yourself. “What is 
this about?” Choose the best topic. 
1.  Mexico City is growing very fast. In 1970, the 
city had about nine million people. Now it has 
over 17 million. All these people are causing 
problems for the city. There are not enough 
jobs. Also, there is not enough housing. Large 
families have to live together in very small 
homes. Many homes do not have water. They 
also do not have bathrooms or electricity. The 
Mexican government is worried about all these 
problems. It is working hard to make life better 
in the city. 
   1. large cities  
   2. Mexico City    
   3. Mexican government  
   4. Mexico City’s problems 

3     



  110 

 2.  Why is Mexico City growing so fast? Where 
are all these people coming from? They are 
coming to the city from the country. Life is hard 
on the farms in Mexico. Most people on farms 
have to live a very simple life. They have no 
extra money for modern things. People think life 
in the city must be better, so they leave their 
farms and move to Mexico City.  
   1. Why people are moving to Mexico City  
   2. How Mexican live in the country  
   3. life in Mexico today 
   4. the farm in Mexico 

1     

 3. All around the world, large cities have the 
same problems. One of them is air pollution. 
Mexico City has bad air. It is dirty and 
unhealthy. Cars are one reason for dirty air. 
Many Mexicans now own cars and drive in the 
city. The factories in the area also cause air 
pollution. These factories put a lot of smoke into 
the air. It is not easy to clean up the air in a 
large city. The government has to make new 
laws, and everyone has to help. 
   1. Pollution 
   2. Air pollution    
   3. Mexico City’s air pollution  
   4. How factories cause air pollution 

3     

          E-mail (electronic mail) uses computers 
for communication. It has several important 
advantages over phones and regular mail. The 
main advantage of e-mail is that it takes very 
little time to send and receive messages. From 
your computer, you can contact someone far 
away (or in the next office). Second later, they 
have your message. If they are at their 

2     
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computer, you can get a response instantly, too. 
Another reason people like to use e-mail is that 
for just a few cents you can send a message to 
someone in another part of the world. You don’t 
have to worry about the time difference or slow 
mail delivery. Your message is sent 
immediately, and your friends or colleagues can 
send a response at their convenience. Lastly, e-
mail allows you to send a single message to 
many people at the same time. 
4. What is the main topic of the Passage? 
   1. E-mail Program for Computer 
   2. Advantages of E-mail 
   3. Instant Messages on E-mail  
   4. Kinds of E-mail Provider Companies. 

 5. Which of the following sentence is NOT true? 
   1. Sending and receiving message take just a  
       few minutes. 
   2. E-mail costs a lot of money to send   
       message to different time zone country. 
   3. You can have instantly reply if receivers are  
       at their computer. 
   4. It is very convenient to send a message to  
       many co-workers at the same time. 

2     

         Bangkok is the capital of Thailand. There 
are a lot interesting places, such as Wat 
Prakaew, JJ market and Dusit Zoo. They are 
famous places in Thailand. People love to go 
there, especially Dusit zoo. Children like to see 
animals. If you like shopping, you have to go to 
JJ market. 
6. What is the best title of this story?  
   1 Interesting places in Bangkok  
   2. Interesting markets in Bangkok  

1     
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   3. Interesting capitals in Bangkok  
   4. Interesting animals in Bangkok 

          Many people are worried that television 
has caused a lot of effects on American 
children. For one thing, some teachers feel the 
television has taken away the children’s abilities 
to learn mental pictures. As a result, children 
cannot understand a simple story without 
seeing pictures. Secondly, too much TV tends 
to cause children to withdraw from real- life 
experience. Thirdly, they cannot understand the 
frustration of learning. Finally, the most serious 
result is the impact of television violence; 
children think violence is an everyday thing. 
7. What is the best title for this passage? 
   1. American Children  
   2. Educational Television  
   3. The Effects of Television  
   4. The Reasons for Watching Television 

3     

        Diwali is a Hindu festival, celebrated in 
October or November. It is called the “festival of 
light” and it lasts several days. People light 
small lamps or candles and put them on their 
windows and doorways to welcome the god, 
Rama. They also clean their house because 
they hope Luxmi, the goddess of prosperity, will 
visit them. 
8. The paragraph is mainly about 
______________.  
   1. the cleaning festival  
   2. a Hindu festival  
   3. a Lamp festival  
   4. the Rama festival 

3     
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        Nobody knows exactly when the Olympics 

Games began, but historians think that the first 

games were in 776BC. Athletes from all over 

Greece came to compete in a town called 

Olympia. There was only one event. It was a 

running race called the ‘stade’. The first 

Olympic champion was Coroebus of Ellis. He 

was a cook. 
9. What does the story tell us about?  

   1. The ancient Olympics  

   2. The Olympia  

   3. The Olympics  

   4. The first Game 

1     

        Air pollution is gathered in clouds and when 

it reacts with the oxygen and water in the 

atmosphere it becomes acid. The winds carry 

the polluted clouds long distances. When it 

rains, this pollution falls on trees, houses, 

buildings, cars, clothes, everywhere! This called 

acid rain. 

10. Which is the topic? 

   1. The pollution  

   2. The solutions  

   3. The air pollution and acid rain  

   4. The water and soil pollution 

3     

 11. Find the topic: 

(1)nose   (2)ears   (3)eyes   (4)mouth  

(5)head   (6)cheeks   (7)chin 

The topic is    . 

. 

5     

 12. Write the topic. kitchen     
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knife    fork    spoon    cup    plate  

bowl   glass   dish      chopsticks 

equip 

ment 
 The food in Mexico sometimes surprises 

tourists. It can be very spicy! Mexican cooks 

use a special kind of pepper. This pepper is so 

spicy it almost burns your mouth. But most 

people start to like the spices after a while. They 

learn to like Mexican food very much. 

13. What is this paragraph about? 

   1. Mexican cooks 

   2. Mexican food 

   3. Mexican people 

   4. Food 

2     

 Large forests are important to us in many ways. 

They give us wood for building and heating. 

They are a home for many kinds of plants and 

animals. And for many city people, forests are a 

place to go for a vacation. People can learn 

about nature there. They can breathe fresh air 

and sleep in quiet place. But there is one more 

reason why forests are important for everyone. 

The leaves on the trees in a forest help clean 

the air. Dirty air is a problem in many parts of 

the world. Without our forests this problem 

might be much worse. 

14. What is this paragraph about? 

   1. the importance of forests 

   2. taking vacations in forests 

   3. forest problems 

   4. large forests  

1     

 Some of the largest trees in the world are in 2     
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California. These are called redwood trees. 

Redwood National Park is a large forest of 

redwood trees. Visitor in the park can walk and 

drive through the forest to look at the trees. 

Some redwoods are hundreds of years old. 

These old trees are very tall. They are also very 

wide at the bottom. One tree has a large hole in 

the bottom. The hole is so big you can drive a 

car through it. 
15. What is this paragraph about? 
   1. parks in California 

   2. redwood trees in California  

   3. the age of redwood  

   4. the largest trees in the world 

2.จบัใจความ

ส าคญั วิเคราะห์

ความจากการอ่าน

เร่ืองที่เป็นสารคดี 

และบนัเทิงคดี 

(main idea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the writer’s idea about the topic? 
Choose the best main idea sentence. 

16. Cats and dogs are both popular pets. But 

cats are nicer pets in some ways. Cats are 

cleaner. First of all, they stay very clean and 

they do not make the house dirty. Cats are also 

quieter than dogs. They usually do not make a 

lot of noise. Cats are safer, too. Dogs 

sometimes bite people, but cats almost never 

do. And finally, cats are easier to take care of. 

You do not have to spend much time with a cat. 

In fact, many cats prefer to be alone. 

   1. Some people prefer cats as pets. 

   2. Cats do not make a lot of noise. 

   3. Cats are nicer than dogs in some ways. 

   4. Many cats prefer to be alone. 

3     

17. Many children want to have a pet. But 3     
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parents do not like the idea of a dog or a cat in 

the house. In fact, pets can be good for children. A pet means something to play with. This can be especially important if there is only one child. Also, children can learn a lot from a pet. They can learn about animals and the natural world. Children also learn about taking care of something. They cannot forget about their pet. This is an important lesson for all children.  

   1. Children usually want a dog or a cat. 

   2. Pets may be good for children. 

   3. Parents sometimes do not like pets. 

   4. Many children want to have a pet. 

18. Most Americans think of cats as pets. But 

not all cats are pets. Some cats help people 

and others are a problem. For example, on 

farms and in old houses, cats can help. They kill 

small animals such as rats or mice. But 

sometimes, people do not want cats around. 

Some people like to watch birds in their yards. 

Cats may kill the birds or scare them away. Cats 

are also a problem in cities. In Rome, for 

example, thousands of cats live in the streets 

and old buildings. They make a lot of noise, and 

they are dirty and dangerous. 

   1. Cats can be a problem. 

   2. Most Americans think of cats as pets. 

   3. Cats are not just pets. 

   4. Cats are dirty and dangerous. 

1     

       Patty loves to play games. Her favorite 

game is Chess because it requires a great deal 

of thought. Patty also likes to play less 

demanding board games that are based mostly 

on luck. She prefers Monopoly because it 

requires luck and skill. If she's alone, Patty likes 

to play action video games as long as they 

aren't too violent. 

19. What is the paragraph mainly about? 

1     
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   1. Patty loves to play games.  

   2. Patty likes games that require luck.  

   3. Patty loves to play monopoly the most.    

   4. Patty likes action videos as long as they  

       aren't too violent. 

      Do you want to do something interesting? 

Go to a museum this weekend. If you go to a 

museum, you will learn something from the 

treasures of the past. Walk up and down and 

look at the pictures and the statues. You will 

begin to understand how people throughout 

history have thought and felt. Forget what 

modern life is like and stand among the 

exhibits, you will be in the middle of history and 

feel what it was like to live in another time. 

20. What is the main idea of this passage?  

   1. History is not like the modern world.  

   2. Museums help us understand people in the  

       past.  

   3. It is interesting to go to museum on the  

       weekends.  

   4. Look at the treasures from the past, the  

       painting, and statues. 

2     

      Today's postal service is more efficient than 

ever. Mail that once took months to move by 

horse and foot now moves around the country in 

days or hours by truck, train, and plane. If your 

letter or package is urgent, the U.S. Postal 

Service offers Priority Mail and Express Mail 

services. Priority Mail is guaranteed to go 

anywhere in the United States in two days or 

1     
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less. Express Mail will get your package there 

overnight. 

21. What is the main idea of this passage? 

   1. Today's postal service is more efficient than 

ever.  

   2. Express Mail will get your package there 

overnight.  

   3. Mail now moves around the country in days 

or hours.  

   4. Priority Mail is guaranteed to go anywhere 

in two days or less. 

      There are a number of activities that can be 

used to enhance your emotional growth. First, 

you can keep a daily journal. Writing down 

thoughts is an effective way of achieving better 

self-understanding. Second, you can join a 

support group. Sharing experiences creates an 

environment that will support your efforts to 

grow as a more interesting person. Third, take 

an assertiveness training course. Last, seek 

counseling. 

22. What is the main idea of this passage? 

   1. First, you can keep a daily journal.  

   2. Writing down thoughts is an effective way of 

achieving better self- understanding.  

   3. There are a number of activities that can be 

used to enhance your emotional growth.  

   4. Sharing experiences creates an 

environment that will support your efforts to 

grow as a more interesting person. 

3     

      There is a way to help you remember 1     
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people’s names. When you meet someone new, 

think of something about them that will help you 

remember. For example, if you meet Ms. Brown, 

say to yourself, “Ms. Brown has brown hair.” or, 

if you meet Mr. Long, say to yourself, Mr. Long 

likes singing a song. Many people find that this 

helps them remember other people’s names. 

23. What is the main idea of this passage? 

   1. There is a way to help you remember  

       people’s names.  

   2. If you meet Mr. Long, say to yourself, Mr.  

       Long likes singing a song.  

   3. Many people find that this helps them  

       remember other people’s names.  

   4. When you meet someone new, think of  

      something about them that will help you  

      remember. 

      Ice cream is one of the best – loved treats 

throughout the world, especially in the United 

States. Americans eat more ice cream than any 

other people. In spite of its popularity, no one 

knows exactly when ice cream was first made. 

However, records reveal that Nero Claudius 

Caesar, Emperor of Rome (in the first century 

A.D.), enjoyed eating a mixture of snow and fruit 

juices. In 1295 A.D., the Italian trader, Marco 

Polo, returned from China and is thought to 

have brought an Asian recipe for ice cream with 

him. English colonists probably took ice cream 

recipes to America as early as the 1700s. 

24. What is the best main idea of this 

1     
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paragraph? 

   1. American ice cream is for all people.  

   2. The Asian region originated ice cream.  

   3. The first ice cream recipe originated by  

       accident.  

   4. Ice cream is the best – loved treats all over  

       the world. 

            Medicinal drugs may cause you to be a 

poor driver. You might even cause an accident. 

Some drugs may make a sick person think he or 

she can drive. But many drugs cause you to 

think more slowly and some even harm your 

vision, so remember that drugs can affect your 

driving. Be careful! Drive only when you are 

sure that drugs aren’t affecting you. Take 

medicines only as directed. Good drivers may 

become poor ones when they use drugs or 

other forms of medication. 

25. Which of the following statements expresses 

the main idea? 

   1. Take medicines only as directed.  

   2. A poor driver might cause an accident.  

   3. Many drugs cause you to think more slowly.  

   4. Medicinal drugs taken before driving may  

       be dangerous. 

4     

 Pat went to her school’s annual Christmas party. 

As soon as she arrived, she saw a beautifully 

decorated Christmas tree with a shining star at 

the top. The school hall was decorated in red 

and green to suit the occasion and everyone 

there was dressed in white to match the 

3     
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snowflakes. The Christmas music playing in the 

background really 

26. What does the passage tell you about Pat? 

  1. There were some film stars at the party.  

   2. Pat wore a red and green outfit.  

   3. This school party is held every year.    

   4. Pat wore a red and green outfit. 
 Teens love mobiles and most have one. Is this a 

good thing? Mobiles are useful in case of an 

emergency. You can easily contact family 

members when you need them. They also help 

communication. You can also send text 

messages or chat wherever you are. On the 

other hand, mobiles can be costly. If you talk a 

lot on your mobile, you’ll have to pay a huge 

phone bill. They can also easily distract you. 

You can spend hours playing games and 

neglect your homework. Mobile phones are very 

useful especially in emergency situations. 

However, teens need to learn to use them 

sensibly. 

27. The writer advises teens to ____________. 

   1. contact their family members via mobiles 

   2. pay the phone bill themselves  

   3. stop playing games and do homework  

   4. be more careful when using them 

4     

 Certain birds are difficult to see because their 

color blends in with trees and branches. The 

insect called the praying mantis protects itself 

by changing its color from green to brown. Odor 

is another protection device. The skunk is able 

2     
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to release a “perfume” from its body if danger 

threatens. Hard shells and sharp spines also 

provide good protection. Animals protect 

themselves in many different ways. 

28. What is the main idea? 

   1. way to escape danger  

   2. protection devices of animals  

   3. color and odors 

   4. danger 
 Read and find the main ideas of all these short 

passages 

29 After the hurricane, there was no water and 

not much food on the island. It is still very bad. 

Many people no longer have homes and living 

in schools. Others are in hospitals. We need 

help from other countries. 

   1. The writer wants to help for his  

       family.                                   

   2. The writer wants to help for his country. 

   3. The writer wants some food for his country. 

   4. The writer wants longer lives. 

2     

 Read and find the main ideas of all these short 
passages 

30. John never has any money. He has a good 

salary, but he’s always borrowing money, 

“Where does it go?” asks his mother. “Don’t ask 

me, says John, “All I do is buy clothes, go to the 

theater and eat in the restaurants.” 

   1. John eats in restaurants. 

   2. John’s mother buys clothes with his money. 

   3. John uses all his money and doesn’t save. 

3     
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   4. John has never borrowed money. 

3. สรุปความ 

ตีความ และแสดง

ความคิดเห็นจาก

การฟังและ อ่าน

เร่ืองที่เป็นสารคดี

และ บนัเทิงคดี

พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผล 

และยกตวัอย่าง

ประกอบ 

(Scanning) 

                              The Taj Mahal 

            Often called the most beautiful building 

in the world, The Taj Mahal stands in the town of 

Agra in India. It is in fact a tomb built by the 

emperor Shah Jahan for his wife who died in 

1931. 

            Visitors to the Taj Mahal enter through a 

red sandstone gateway which leads into a 

beautiful walled garden in which a watercourse 

runs between rows of slender cypress trees. A 

the end of 

the watercourse The Jaj Mahal stands on a 

marble terrace. 

            It’s square building made from pure 

white marble and topped by a dome. Four 

slender white minerals or towers rise from the 

corners of the terrace. Beneath the dome is an 

eight-sided chamber with a carved marble 

screen around the tombs of the emperor and 

his wife. 

            The chief architect of the Taj Mahal was 

Ustad Isa, who may have been a Persian. The 

building and ornamentation was done by 

20,000 men and craftsmen from all parts of 

Asia. (1632-1650.) 

31. Where is the Taj Mahal built? 

   1. the town of Emperor           

   2. the town of Jahan 

   3. the town of watercourse    

   4. the town of Agra 

4 
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32. Who built the Jaj Mahal? 

   1. the Emperor’s wife          

   2. the Emperor Shah Jahan 

   3. the architect                    

   4. all the above 

2     

33. In what year did the Emperor Shah Jahan's 

beloved wife passed away?  

  1. 1930                               2. 1931 

  3. 1932                               4. 1933 

2     

34. What trees were grown in the walled 

garden? 

  1. watercourse                 2. slender 

  3. cypress                        4. white minaret 

3     

35. What was square building made? 

   1. pure white marble   

   2. pure black marble 

   3. crude white steel    

   4. crude black steel 

1     

36. Who was the chief architect of the Taj 

Mahal? 

   1. Prince Persia            2. Ustad Isa 

   3. Shah Jaha                4. Andy Wilson 

2     

37. According to the passage, what nationality 

did Ustad Isa have? 

    1. Croatian                2. Chinese 

    3. Caucasian              4. Persian         

4     

38. How long had the Taj Mahal been built? 

   1. ten years                2. fifteen years 

   3. seventeen years      4. eighteen years 

4     

          Eggs have been described by 

nutritionists as nature’s large vitamin pill – a 

1     
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mineral cocktail; they contain many of the 

essential vitamins and minerals required for a 

healthy diet. Packed full of goodness; from 

vitamin A, which is needed for the healthy 

development of the body’s cells, helping to 

maintain healthy skin and eye tissue, vitamin 

B12, which is necessary for the formation of red 

blood cells, important for the immune system to 

function properly, right through to choline, vital 

for nerves and muscles to function 

correctly.  Eggs really are a large vitamin pill, in 

100% natural packaging. 

39. The best title of the passage is _________. 

       1. Nutrition of eggs      

       2. Eggs and function         

       3. Eggs maintain skin 

       4. A pill of egg 
 40. For healthy diet, we need __________ from 

eggs. 

   1. pills            

   2. vitamins and minerals      

   3. cocktail                                  

   4. healthy skin and tissue 

2     

KATMANDU, Nepal –Some 25 people died in 

the head-on collision between two buses in 

West Nepal, Nepalese officials said yesterday. 

Among those Killed in the accident late Friday 

were two Americans and a Belgian, they said. 

Police reported yesterday by telephone from the 

district headquarters at Gortha, 80 kilometers 

west of Katmandu, that Adam Zakin, of 

1     
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Richmond, California and Karen Lee Duthie, 

also of California, died at the scene. –AP (ข้ อ 

41-43) 

41. Where did the event take place?  

   1. Katmandu  

   2. California  

   3. Gortha  

   4. It was not mentioned 

42. How many foreign people died in the 

accident? 

   1. 25  

   2. 3  

   3. 2  

   4. It was not mentioned 

2     

43. Which headline would most likely be placed 

at the top of the news?  

   1. 2 Buses in California  

   2. Accident Killed 2 Americans  

   3. 2 Americans Killed at Scene  

   4. 25 Die in Collision 

4     

Dan, Sarah, Ted, and Rebecca have been 

playing a friendly game of poker for almost an 

hour. So far, Ted has the biggest pile of 

winnings, with a total of $5.45. Sarah has won a 

small sum, and Rebecca has lost more than 

Dan. (ขอ้ 44-45) 

44.  At this stage of the game, who has lost the 

most money?  

   1. Ted  

   2. Sarah  

   3. Dan  

4     
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   4. Rebecca 

45. How much money might each player have 

started with, if each player started with the 

same amount?  

   1. $4  

   2. $6  

   3. $8  

   4. Not enough information is provided 

1     

4. อ่านเร่ืองอย่าง

รวดเร็ว จบั

ประเด็นหลกัที่

ส าคญัของเรื่องได ้

(Skimming) 

       Lilly loves her new town. She loves the mall. 

She loves the parks. She also loves her school. 

Most of all, though, Lilly loves the seasons. In 

her old town, it was hot all of the time. 

       Sometimes it is cold in Lilly's new town. The 

cold season is in winter. Once in a while it 

snows. Lilly has never seen snow before. So for 

her, the snow is exciting as well as very 

beautiful. Lilly has to wear gloves to keep her 

hands warm. She also wears a scarf around her 

neck. 

       In spring, flowers bloom and the trees turn 

green with new leaves. Pollen falls on the cars 

and windowsills and makes Lilly sneeze. People 

work in their yards and mow their grass. 

       In summer, Lilly wears her old shorts and 

sandals—the same ones she used to wear in 

her old town. It’s hot outside, and dogs lie in the 

shade. Lilly and her friends go to a pool or play 

in the water sprinkler. Her father cooks 

hamburgers on the grill for dinner. 

       Lilly’s favorite season is autumn. In autumn, 

the leaves on the trees turn yellow, gold, red, 

3 
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and orange. Halloween comes in autumn, and 

this is Lilly’s favorite holiday. Every Halloween, 

Lilly wears a costume. Last year she wore a 

mouse costume. This year she will wear a fish 

costume. 

       One evening in autumn, Lilly and her mom 

are sitting together on the porch. Mom tells Lilly 

that autumn is also called “fall”. This is a good 

idea, Lilly thinks, because in fall all of the leaves 

fall down from the trees. 

46.Which of the following words best describes 

the way Lilly feels about living in her new town?  

   1. skeptical, meaning questioning or showing  

       doubt  

   2. apprehensive, meaning anxious or worried  

   3. overjoyed, meaning extremely happy  

   4. content, meaning satisfied with what one is  

       or has 

47. This passage is mainly about __________.  

   1. Lilly’s favorite season  

   2. Lilly and the four seasons  

   3. Lilly’s favorite activities during winter  

   4. Lilly's favorite Halloween costumes 

2 
 

    

48. What is Lilly’s favorite thing about her new 

town?  

   1. her school  

   2. going to the pool  

   3. the food  

   4. the seasons 

4 
 

    

49. How is Lilly’s new town different from her old 

town?  

1 
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I. It snows in her new town.  

II. Lilly wears different summer clothes in her 

new town.  

III. Lilly wears a Halloween costume in her new 

town. 

   1. I only                  2. I and II only  

   3. II and III only        4. I, II, and III 

50. Based on information in the passage, we 

can understand that, which season has two 

names?  

    1. spring                  2. summer  

    3. fall                      4. winter 

3 
 

    

         Marcia says that all of her friends have a 

cell phone, but Marcia’s mom doesn't want to 

buy her one. Marcia's mom doesn't want Marcia 

to play video games either. What is more, the 

Internet scares her. Marcia's mom says, “If 

Marcia has a cell phone, how do we know 

whom she is talking to? Video games are bad 

for you. The Internet is dangerous and 

uncontrolled. It’s like having a gun in the house. 

We should just ban her from using the 

computer, and I'm not buying her a cell phone 

until she is eighteen. This is the only way we 

can be sure that Marcia is safe.” 

         Marcia’s dad disagrees with Marcia's 

mom. Although he agrees that there are some 

dangers to it, he likes the Internet, and finds it to 

be very useful. “The trouble is,” he says, “We 

just can’t stop Marcia from using the Internet, as 

this would put her at a disadvantage. What is 

2     
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more, I like video games. I think that, when 

played in moderation, they are fun. Obviously, it 

is not good to play them without restraint or self-

control. Finally, I think Marcia needs a cell 

phone. We can’t take these things away.” 

51. Which of the following best describes the 

difference between Marcia's mom and Marcia's 

dad?  

    1. Mom wants to ban Marcia from using the 

computer, while dad likes to play video games.  

    2. Mom thinks technology is dangerous, while  

       dad thinks it can be useful.  

    3. Mom cares little about Marcia's future,  

       while dad is very supportive.  

    4. Mom is very strict while Dad is open  

       minded. 

52. Which of the following best describes the 

similarity between Marcia's mom and Marcia's 

dad?  

    1. Mom and dad both like technology.  

    2. Mom and dad both think video games are  

        bad.  

    3. Mom and dad both think the internet is 

dangerous.  

    4. Mom and dad both care about Marcia's  

        wellbeing. 

4     

53. In paragraph 1, Marcia's mom says, "It's like 

having a gun in the house. “She says this in 

order to _________.”  

   1. support the idea that the Internet is  

      dangerous  

1     
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   2. reject the claim that guns can be safe if  

       used responsibly  

   3. encourage Marcia's dad to purchase a gun  

   4. explain why the Internet is uncontrolled 

54. In paragraph 2, Marcia's dad says, “We just 

can’t stop Marcia from using the Internet, as this 

would put her at a disadvantage.” What does 

Marcia's dad mean by this?  

   1. Marcia needs to learn how to use the 

internet if she wants to have friends in the 

future.  

   2. Marcia should not stop using the internet 

because this will seriously slow her learning.  

   3. If a person's ability to use the internet 

becomes important in the future, Marcia will be 

at a loss.  

   4. If Marcia does not learn to use the internet 

on her own, then she will never learn to 

recognize it dangers. 

3     

55. Marcia's dad can best be described as 

___________.  

   1. shameless                 2. foolish 

   3. wild                           4. reasonable 

4     

 Pregnant women who smoke cigarettes or drink 

lots of coffee give birth to smaller babies, 

according to a report released in Bonn. The 

study also showed that drinking too much 

alcohol tends to shorten the pregnancy term 

and that there is a greater danger of deformed 

children if the father is a chain smoker. 

56. The main idea of this paragraph is that 

3     
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___________. 

1. smoking fathers can cause a great danger to  

    children  

2. drunk women give birth to smaller babies  

3. smoking and drinking endanger pregnancy  

4. drinking too much alcohol shortens the  

    pregnancy term 

57. Skim the TV programmes to find out how 

many times you can watch the news.  

18.15 Local News 

18.30 Countryfile 

19.30 World News 

 20.00 The Science of Space 

   1. once  

   2. twice  

   3. three times  

   4. our times 

3     

58. Skim the TV programmes to find out what 

time you can watch a programme about the 

countryside.  

       18.15 Local News  

       18.30 Countryfile  

       19.30 World News 20.00  

       The Science of Space 

    1. 20.00  

    2. 19.30  

    3. 18.30  

    4. 18.15 

3     

59. Skimming is :  

   1. used for pleasure and general  

       understanding.  

4     
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   2. used to find a particular piece of  

       information.  

   3. used when reading for pleasure.  

   4. used to understand the "gist". 

60. If you look at all the headlines in a paper, 

what are you doing?  

   1. intensive  

   2. extensive  

   3. skimming  

   4. scanning 

3     

 

 

 

ประเมิน.......................................................... 

(...............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 
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ภาคผนวก ง 

- ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 

  แบบวดัการเขียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน (ดา้นเนือ้หา) 

- ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา  

   ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน (ดา้นเนือ้หา) 

- แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการเขียน รายวิชา รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
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ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบตรวจสอบคณุภาพของ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน (ดา้นเนือ้หา) โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ข้อที ่ คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
23 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่ คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

24 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
25 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
26 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
27 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
28 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
30 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
35 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
36 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
38 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
39 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
41 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
42 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
43 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
44 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
45 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
46 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
47 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
48 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
49 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
50 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ข้อที ่ คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

51 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
52 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
53 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
54 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
55 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
56 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
57 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
58 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
59 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
60 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ผลการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัการเขียนภาษาองักฤษเชิง

สรา้งสรรค ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน (ดา้นเนือ้หา) โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

1. The favorite food in your country (baked, invent, dishes, imagine) 

2. The favorite drink in your country (café, plant, boil, discover, liquid) 

3. The way people eat in this country (order, servings, ingredient, recommend, fresh) 

4. Your favorite food from another country. (order, servings, ingredient, recommend, fresh) 

5. A kind of strange foods for you (animal, grilled, dessert, native, alive)) 

 

ข้อที ่ คะแนนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 

ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน (ดา้นเนือ้หา) 

ข้อ จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยาก 
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ผลประเมิน 

กลุ่มสูง (15) กลุ่มต ่า (15) 
1 11 5 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
2 11 8 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
3 10 6 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
4 11 7 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
5 10 1 0.37 0.60 ใชไ้ด ้
6 9 4 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
7 10 6 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
8 13 6 0.63 0.47 ใชไ้ด ้
9 10 3 0.43 0.47 ใชไ้ด ้

10 7 6 0.43 0.07 ใชไ้ม่ได ้
11 12 6 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
12 14 11 0.83 0.20 ใชไ้ม่ได ้
13 12 4 0.53 0.53 ใชไ้ด ้
14 11 6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
15 12 1 0.43 0.73 ใชไ้ด ้
16 8 4 0.40 0.27 ใชไ้ด ้
17 11 5 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
18 11 6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
19 10 7 0.57 0.20 ใชไ้ด ้
20 10 2 0.40 0.53 ใชไ้ด ้
21 9 4 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
22 10 9 0.63 0.07 ใชไ้ม่ได ้
23 8 4 0.40 0.27 ใชไ้ด ้
24 11 6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
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ข้อ จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยาก 
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ผลประเมิน 

กลุ่มสูง (15) กลุ่มสูง (15) 
25 14 12 0.87 0.13 ใชไ้ม่ได ้
26 15 8 0.77 0.47 ใชไ้ด ้
27 12 12 0.80 0 ใชไ้ม่ได ้
28 14 11 0.83 0.20 ใชไ้ม่ได ้
29 10 6 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
30 14 10 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
31 13 9 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
32 10 11 0.70 -0.1 ใชไ้ม่ได ้
33 15 11 0.87 0.27 ใชไ้ม่ได ้
34 14 6 0.67 0.53 ใชไ้ด ้
35 13 12 0.83 0.07 ใชไ้ม่ได ้
36 11 7 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
37 14 10 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
38 11 2 0.43 0.60 ใชไ้ด ้
39 9 7 0.53 0.13 ใชไ้ม่ได ้
40 10 4 0.47 0.40 ใชไ้ด ้
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ผลวิเคราะหค่์าค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน  

ข้อ จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยาก
ง่าย(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ผลประเมิน 

กลุ่มสูง (15) กลุ่มต ่า (15) 
1 11 5 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
2 11 8 0.63 0.20 ใชไ้ด ้
3 10 6 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
4 11 7 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
5 10 1 0.37 0.60 ใชไ้ด ้
6 9 4 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
7 10 6 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
8 13 6 0.63 0.47 ใชไ้ด ้
9 10 3 0.43 0.47 ใชไ้ด ้

10 12 6 0.60 0.40 ใชไ้ด ้
11 12 4 0.53 0.53 ใชไ้ด ้
12 11 6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
13 12 1 0.43 0.73 ใชไ้ด ้
14 8 4 0.40 0.27 ใชไ้ด ้
15 11 5 0.53 0.40 ใชไ้ด ้
16 11 6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
17 10 7 0.57 0.20 ใชไ้ด ้
18 10 2 0.40 0.53 ใชไ้ด ้
19 9 4 0.43 0.33 ใชไ้ด ้
20 8 4 0.40 0.27 ใชไ้ด ้
21 11 6 0.57 0.33 ใชไ้ด ้
22 15 8 0.77 0.47 ใชไ้ด ้
23 14 6 0.67 0.53 ใชไ้ด ้
24 11 7 0.60 0.27 ใชไ้ด ้
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ข้อ จ านวนคนที่ตอบถูก ค่าความยาก
ง่าย (p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ผลประเมิน 

กลุ่มสูง (15) กลุ่มสูง (15) 
25 14 10 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
26 10 6 0.53 0.27 ใชไ้ด ้
27 14 10 0.80 0.27 ใชไ้ด ้
28 13 9 0.73 0.27 ใชไ้ด ้
29 11 2 0.43 0.60 ใชไ้ด ้
30 10 4 0.47 0.40 ใชไ้ด ้

 

 

N 30 

 Σ x 495 

  Σ x2 9241 

  Σpq 6.28 
  s2 35.78 
  rt 0.86 
 
ค่าความเชื่อมั่น (Kr-20) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-
เขียน  เท่ากบั 0.86 
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แบบทดสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ 31203) 

ก่อนเรียน – หลังเรียน 

 

Direction: Items 1-3 Read each paragraph. “What is this about?” Choose the best topic.  

1. Mexico City is growing very fast. In 1970, the city had about nine million people. Now 
it has over 17  million. All these people are causing problems for the city. There are not 
enough jobs. Also, there is not enough housing. Large families have to live together in 
very small homes. Many homes do not have water. They also do not have bathrooms or 
electricity. The Mexican government is worried about all these problems. It is working 
hard to make life better in the city. 

 1. large cities     2. Mexico City    

 3. Mexican government   4. Mexico City’s problems 

2. Why is Mexico City growing so fast? Where are all these people coming from? They 
are coming to the city from the country. Life is hard on the farms in Mexico. Most people 
on farms have to live a very simple life. They have no extra money for modern things. 
People think life in the city must be better, so they leave their farms and move to Mexico 
City.  

    1. Why people are moving to Mexico City  

   2. How Mexican live in the country  

 3. life in Mexico today 

 4. the farm in Mexico 

3. All around the world, large cities have the same problems. One of them is air 
pollution. Mexico City has bad air. It is dirty and unhealthy. Cars are one reason for dirty 
air. Many Mexicans now own cars and drive in the city. The factories in the area also 
cause air pollution. These factories put a lot of smoke into the air. It is not easy to clean 
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up the air in a large city. The government has to make new laws, and everyone has to 
help. 

 1. Pollution    2. Air pollution    

 3. Mexico City’s air pollution  4. How factories cause air pollution 

Direction: Read passages carefully and choose the correct answer. 

Passage 1: Items 4-5  

 E-mail (electronic mail) uses computers for communication. It has several 
important advantages over phones and regular mail. The main advantage of e-mail is 
that it takes very little time to send and receive messages. From your computer, you can 
contact someone far away (or in the next office). Second later, they have your message. 
If they are at their computer, you can get a response instantly, too. Another reason 
people like to use e-mail is that for just a few cents you can send a message to someone 
in another part of the world. You don’t have to worry about the time difference or slow 
mail delivery. Your message is sent immediately, and your friends or colleagues can 
send a response at their convenience. Lastly, e-mail allows you to send a single 
message to many people at the same time. 

4. What is the main topic of the Passage? 

 1. E-mail Program for Computer 2. Advantages of E-mail 

 3. Instant Messages on E-mail  4. Kinds of E-mail Provider Companies. 

5. Which of the following sentence is NOT true? 

 1. Sending and receiving message take just a few minutes. 

 2. E-mail costs a lot of money to send message to different time zone country. 

 3. You can have instantly reply if receivers are at their computer. 

 4. It is very convenient to send a message to many co-workers at the same time. 
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Passage 2 

 Bangkok is the capital of Thailand. There are a lot interesting places, such as 
Wat Prakaew, JJ market and Dusit Zoo. They are famous places in Thailand. People love 
to go there, especially Dusit zoo. Children like to see animals. If you like shopping, you 
have to go to JJ market. 

6. What is the best title of this story?  

 1. Interesting places in Bangkok 2. Interesting markets in Bangkok  

 3. Interesting capitals in Bangkok 4. Interesting animals in Bangkok 

Passage 3 

 Many people are worried that television has caused a lot of effects on American 
children. For one thing, some teachers feel the television has taken away the children’s 
abilities to learn mental pictures. As a result, children cannot understand a simple story 
without seeing pictures. Secondly, too much TV tends to cause children to withdraw 
from real- life experience. Thirdly, they cannot understand the frustration of learning. 
Finally, the most serious result is the impact of television violence; children think violence 
is an everyday thing. 

7. What is the best title for this passage? 

 1. American Children   2. Educational Television  

 3. The Effects of Television  4. The Reasons for Watching Television 

Passage 4 

 Diwali is a Hindu festival, celebrated in October or November. It is called the 
“festival of light” and it lasts several days. People light small lamps or candles and put 
them on their windows and doorways to welcome the god, Rama. They also clean their 
house because they hope Luxmi, the goddess of prosperity, will visit them. 
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8. The paragraph is mainly about _________________.  

 1. the cleaning festival   2. a Hindu festival  

 3. a Lamp festival    4. the Rama festival 

Passage 5 

 Nobody knows exactly when the Olympics Games began, but historians think 
that the first games were in 776BC. Athletes from all over Greece came to compete in a 
town called Olympia. There was only one event. It was a running race called the ‘stade’. 
The first Olympic champion was Coroebus of Ellis. He was a cook. 

9. What does the story tell us about?  

 1. The ancient Olympics   2. The Olympia  

 3. The Olympics    4. The first Game 

Passage 6 

 Air pollution is gathered in clouds and when it reacts with the oxygen and water 
in the atmosphere it becomes acid. The winds carry the polluted clouds long distances. 
When it rains, this pollution falls on trees, houses, buildings, cars, clothes, everywhere! 
This called acid rain. 

10. Which is the topic? 

 1. The pollution    2. The solutions  

 3. The air pollution and acid rain  4. The water and soil pollution 

Passage 7 

 The food in Mexico sometimes surprises tourists. It can be very spicy! Mexican 
cooks use a special kind of pepper. This pepper is so spicy it almost burns your mouth. 
But most people start to like the spices after a while. They learn to like Mexican food 
very much. 
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11. What is this paragraph about? 

 1. Mexican cooks   2. Mexican food  

 3. Mexican people   4. Food 

Passage 8 

 Large forests are important to us in many ways. They give us wood for building 
and heating. They are a home for many kinds of plants and animals. And for many city 
people, forests are a place to go for a vacation. People can learn about nature there. 
They can breathe fresh air and sleep in quiet place. But there is one more reason why 
forests are important for everyone. The leaves on the trees in a forest help clean the air. 
Dirty air is a problem in many parts of the world. Without our forests this problem might 
be much worse. 

12. What is this paragraph about? 

  1. the importance of forests  2. taking vacations in forests 

 3. forest problems   4. large forests  

Passage 9  

 Some of the largest trees in the world are in California. These are called redwood 

trees. Redwood National Park is a large forest of redwood trees. Visitor in the park can 

walk and drive through the forest to look at the trees. Some redwoods are hundreds of 

years old. These old trees are very tall. They are also very wide at the bottom. One tree 

has a large hole in the bottom. The hole is so big you can drive a car through it. 

13. What is this paragraph about? 

 1. parks in California   2. redwood trees in California  

 3. the age of redwood   4. the largest trees in the world 
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Direction: Items 14-16 Choose the best main idea sentence. 

14. Cats and dogs are both popular pets. But cats are nicer pets in some ways. Cats are 

cleaner. First of all, they stay very clean and they do not make the house dirty. Cats are 

also quieter than dogs. They usually do not make a lot of noise. Cats are safer, too. 

Dogs sometimes bite people, but cats almost never do. And finally, cats are easier to 

take care of. You do not have to spend much time with a cat. In fact, many cats prefer to 

be alone. 

 1. Some people prefer cats as pets.  

2. Cats do not make a lot of noise. 

 3. Cats are nicer than dogs in some ways. 

 4. Many cats prefer to be alone. 

15. Many children want to have a pet. But parents do not like the idea of a dog or a cat 

in the house. In fact, pets can be good for children. A pet means something to play with. 

This can be especially important if there is only one child. Also, children can learn a lot 

from a pet. They can learn about animals and the natural world. Children also learn 

about taking care of something. They cannot forget about their pet. This is an important 

lesson for all children. 

 1. Children usually want a dog or a cat.  

2. Pets may be good for children. 

 3. Parents sometimes do not like pets.   

4. Many children want to have a pet. 

16. Most Americans think of cats as pets. But not all cats are pets. Some cats help 

people and others are a problem. For example, on farms and in old houses, cats can 

help. They kill small animals such as rats or mice. But sometimes, people do not want 



  149 

cats around. Some people like to watch birds in their yards. Cats may kill the birds or 

scare them away. Cats are also a problem in cities. In Rome, for example, thousands of 

cats live in the streets and old buildings. They make a lot of noise, and they are dirty and 

dangerous. 

 1. Cats can be a problem.  2. Most Americans think of cats as pets. 

 3. Cats are not just pets.  4. Cats are dirty and dangerous. 

 

 Patty loves to play games. Her favorite game is Chess because it requires a 

great deal of thought. Patty also likes to play less demanding board games that are 

based mostly on luck. She prefers Monopoly because it requires luck and skill. If she's 

alone, Patty likes to play action video games as long as they aren't too violent. 

17. What is the paragraph mainly about? 

 1. Patty loves to play games.    

 2. Patty likes games that require luck.  

 3. Patty loves to play monopoly the most.  

 4. Patty likes action videos as long as they aren't too violent. 

  

Do you want to do something interesting? Go to a museum this weekend. If you 

go to a museum, you will learn something from the treasures of the past. Walk up and 

down and look at the pictures and the statues. You will begin to understand how people 

throughout history have thought and felt. Forget what modern life is like and stand 

among the exhibits, you will be in the middle of history and feel what it was like to live in 

another time. 
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18. What is the main idea of this passage?  

 1. History is not like the modern world.  

 2. Museums help us understand people in the past.  

 3. It is interesting to go to museum on the weekends.  

 4. Look at the treasures from the past, the painting, and statues. 

 

  Today's postal service is more efficient than ever. Mail that once took months to 

move by horse and foot now moves around the country in days or hours by truck, train, 

and plane. If your letter or package is urgent, the U.S. Postal Service offers Priority Mail 

and Express Mail services. Priority Mail is guaranteed to go anywhere in the United 

States in two days or less. Express Mail will get your package there overnight. 

19. What is the main idea of this passage? 

 1. Today's postal service is more efficient than ever.  

 2. Express Mail will get your package there overnight.  

 3. Mail now moves around the country in days or hours.  

 4. Priority Mail is guaranteed to go anywhere in two days or less. 

 

 There is a way to help you remember people’s names. When you meet someone 

new, think of something about them that will help you remember. For example, if you 

meet Ms. Brown, say to yourself, “Ms. Brown has brown hair.” or, if you meet Mr. Long, 

say to yourself, Mr. Long likes singing a song. Many people find that this helps them 

remember other people’s names. 
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20. What is the main idea of this passage? 

 1. There is a way to help you remember people’s names.  

 2. If you meet Mr. Long, say to yourself, Mr. Long likes singing a song.  

 3. Many people find that this helps them remember other people’s names.  

 4. When you meet someone new, think of something about them that will help 

you remember. 

 Ice cream is one of the best – loved treats throughout the world, especially in the 

United States. Americans eat more ice cream than any other people. In spite of its 

popularity, no one knows exactly when ice cream was first made. However, records 

reveal that Nero Claudius Caesar, Emperor of Rome (in the first century A.D.), enjoyed 

eating a mixture of snow and fruit juices. In 1295 A.D., the Italian trader, Marco Polo, 

returned from China and is thought to have brought an Asian recipe for ice cream with 

him. English colonists probably took ice cream recipes to America as early as the 

1700s. 

21. What is the best main idea of this paragraph? 

 1. American ice cream is for all people.  

 2. The Asian region originated ice cream.  

 3. The first ice cream recipe originated by accident.  

 4. Ice cream is the best – loved treats all over the world. 

 

 Pat went to her school’s annual Christmas party. As soon as she arrived, she 

saw a beautifully decorated Christmas tree with a shining star at the top. The school hall 

was decorated in red and green to suit the occasion and everyone there was dressed in 

white to match the snowflakes. The Christmas music playing in the background really 
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22. What does the passage tell you about Pat? 

 1. There were some film stars at the party.  2. Pat wore a red and green outfit.  

 3. This school party is held every year.    4. Pat wore a red and green outfit. 

Direction:  Items 23-24. Read and find the main ideas of all these short passages 

23.  After the hurricane, there was no water and not much food on the island. It is still 

very bad. Many people no longer have homes and living in schools. Others are in 

hospitals. We need help from other countries. 

 1. The writer wants to help for his family.  

 2. The writer wants to help for his country. 

 3. The writer wants some food for his country. 

 4. The writer wants longer lives. 

24. John never has any money. He has a good salary, but he’s always borrowing money, 

“Where does it go?” asks his mother. “Don’t ask me, says John, “All I do is buy clothes, 

go to the theater and eat in the restaurants.” 

 1. John eats in restaurants.    

 2. John’s mother buys clothes with his money. 

 3. John uses all his money and doesn’t save. 

 4. John has never borrowed money. 

Items 25-30 

 The Taj Mahal Often called the most beautiful building in the world, The Taj 

Mahal stands in the town of Agra in India. It is in fact a tomb built by the emperor Shah 

Jahan for his wife who died in 1931. 
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 Visitors to the Taj Mahal enter through a red sandstone gateway which leads into 

a beautiful walled garden in which a watercourse runs between rows of slender cypress 

trees. A the end of the watercourse The Jaj Mahal stands on a marble terrace. 

 It’s square building made from pure white marble and topped by a dome. Four 

slender white minerals or towers rise from the corners of the terrace. Beneath the dome 

is an eight-sided chamber with a carved marble screen around the tombs of the 

emperor and his wife. 

 The chief architect of the Taj Mahal was Ustad Isa, who may have been a 

Persian. The building and ornamentation was done by 20,000 men and craftsmen from 

all parts of Asia. (1632-1650.) 

25. Where is the Taj Mahal built? 

 1. the town of Emperor   2. the town of Jahan 

 3. the town of watercourse  4. the town of Agra 

26. What trees were grown in the walled garden? 

 1. watercourse    2. slender   

3. cypress    4. white minaret 

37. What was square building made? 

 1. pure white marble   2. pure black marble 

 3. crude white steel   4. crude black steel 

28. Who was the chief architect of the Taj Mahal? 

    1. Prince Persia   2. Ustad Isa  

3. Shah Jaha    4. Andy Wilson 
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29. According to the passage, what nationality did Ustad Isa have? 

 1. Croatian    2. Chinese   

3. Caucasian    4. Persian         

30. How long had the Taj Mahal been built? 

 1. ten years     2. fifteen years   

3. seventeen years   4. eighteen years 

 

Writing Part: Choose 1 topic and write your story 70-80 words that you need to use  

                      the following words. 

1. The favorite food in your country (baked, invent, dishes, imagine) 

2. The favorite drink in your country (café, plant, boil, discover, liquid) 

3. The way people eat in this country (order, servings, ingredient, recommend, fresh) 

4. Your favorite food from another country. (order, servings, ingredient, recommend, 

fresh) 

5. A kind of strange foods for you (animal, grilled, dessert, native, alive)) 
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ภาคผนวก จ 

- คะแนนแบบวดัการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของ

นกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย

เทคนิคซินเนคติกส ์

- คะแนนแบบวดัการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ก่อนและ

หลงัการจดักิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ของนกัเรียน โดยแยกตามแต่ละดา้นการใหค้ะแนนการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์
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คะแนนแบบวดัการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของ

นกัเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย

เทคนิคซินเนคติกส ์

นักเรียน

คนที ่

คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนนต่าง 

(D) 

1 10 13 3 

2 9 10 1 

3 9 9 0 

4 8 9 1 

5 11 14 3 

6 5 9 4 

7 10 13 3 

8 9 11 2 

9 7 11 4 

10 6 10 4 

11 9 10 1 

12 7 11 4 

13 11 14 3 

14 6 8 2 

15 10 10 0 

16 12 13 1 

17 10 11 1 

18 7 9 2 

19 11 13 2 

20 6 10 4 
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นักเรียน 

คนที ่

คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลังเรียน 

คะแนน

ความก้าวหน้า 

21 3 9 6 

22 10 12 2 

23 12 13 1 

24 8 12 4 

25 6 11 5 

26 11 11 0 

27 10 15 5 

28 9 10 1 

29 8 12 4 

30 9 10 1 

31 10 11 1 

32 10 11 1 

33 7 9 2 

รวม 

คะแนนเฉล่ีย 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 

286 

8.67 

43.33 

364 

11.03 

55.15 

78 

4.59 

11.82 
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คะแนนแบบวดัการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ก่อนและ

หลงัการจดักิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ของนกัเรียน โดยแยกตามแต่ละดา้นการใหค้ะแนนการ

เขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

นกัเรียน 
คนที่ 

 
การสอบ 

ดา้นเนือ้หา
ของเนือ้เร่ือง 

(5) 

การล าดบั
ใจความ 

(5) 

หลกัเกณฑ์
ทางภาษา 

(5) 

การเสนอการ
สรา้งสรรคค์ าใหม่ 

(5) 

 
รวม 
(20) 

1 ก่อน 2 3 3 2 10 
หลัง 2 3 3 3 11 

2 ก่อน 3 2 2 2 9 
หลัง 3 2 2 3 10 

3 ก่อน 2 3 2 2 9 
หลัง 2 3 2 2 9 

4 ก่อน 3 3 3 2 11 
หลัง 3 3 4 4 14 

5 ก่อน 2 3 2 1 8 
หลัง 2 3 2 2 9 

6 ก่อน 2 1 1 1 5 
หลัง 2 2 2 3 9 

7 ก่อน 3 2 3 2 10 
หลัง 3 3 4 3 13 

8 ก่อน 2 2 3 2 9 
หลัง 3 2 3 3 11 

9 ก่อน 2 2 1 2 7 
หลัง 3 2 3 3 11 

10 ก่อน 2 2 1 1 6 
หลงั 2 3 2 3 10 

11 ก่อน 3 2 2 2 9 
หลงั 3 2 2 3 10 

12 ก่อน 2 2 1 2 7 
หลงั 3 2 3 3 11 
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นกัเรียน 
คนที่ 

 
การสอบ 

ดา้นเนือ้หา
ของเนือ้เร่ือง 

(5) 

การล าดบั
ใจความ 

(5) 

หลกัเกณฑ์
ทางภาษา 

(5) 

การเสนอการ
สรา้งสรรคค์ าใหม่ 

(5) 

 
รวม 
(20) 

13 ก่อน 3 2 3 2 10 
หลัง 3 3 4 4 14 

14 ก่อน 2 2 1 1 6 
หลัง 2 2 2 2 8 

15 ก่อน 2 3 3 2 10 
หลัง 2 3 3 2 10 

16 ก่อน 3 3 3 3 12 
หลัง 3 3 3 4 13 

17 ก่อน 3 3 2 2 10 
หลัง 3 3 2 3 11 

18 ก่อน 2 2 1 2 7 
หลัง 2 3 2 2 9 

19 ก่อน 3 3 3 2 11 
หลัง 3 4 3 3 13 

20 ก่อน 2 2 1 1 6 
หลัง 2 2 3 3 10 

21 ก่อน 1 1 0.5 0.5 3 
หลัง 2 3 2 2 9 

22 ก่อน 2 3 2 3 10 
หลัง 3 3 3 3 12 

23 ก่อน 3 3 3 3 12 
หลัง 3 3 3 4 13 

24 ก่อน 2 2 2 2 8 
หลัง 3 3 3 3 12 

25 ก่อน 2 2 1 1 6 
หลัง 2 3 3 3 11 
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นกัเรียน 
คนที่ 

 
การสอบ 

ดา้นเนือ้หา
ของเนือ้เร่ือง 

(5) 

การล าดบั
ใจความ 

(5) 

หลกัเกณฑ์
ทางภาษา 

(5) 

การเสนอการ
สรา้งสรรคค์ าใหม่ 

(5) 

 
รวม 
(20) 

26 ก่อน 3 3 2 3 11 
หลัง 3 3 2 3 11 

27 ก่อน 2 3 2 2 9 
หลัง 2 3 2 3 10 

28 ก่อน 3 3 2 2 10 
หลัง 4 3 4 4 15 

29 ก่อน 2 2 2 2 8 
หลัง 3 3 3 3 12 

30 ก่อน 2 2 3 2 9 
หลัง 2 2 3 3 10 

31 ก่อน 3 2 3 2 10 
หลัง 3 3 3 4 13 

32 ก่อน 2 3 3 2 10 
หลัง 3 2 3 3 11 

33 ก่อน 2 2 2 1 7 
หลัง 2 2 2 3 9 

ค่าเฉล่ีย ก่อน 2.33 2.36 2.08 1.86 8.64 
หลัง 2.61 2.70 2.73 3.00 11.03 

ร้อยละ ก่อน 46.67 47.27 41.52 37.27 43.18 
หลัง 52.12 53.94 54.55 60.00 55.15 

S.D. ก่อน 0.54 0.60 0.83 0.63 2.10 
หลัง 0.56 0.53 0.67 0.61 1.74 
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ภาคผนวก ฉ 

- ตวัอย่างบทเรียนออนไลน ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 

- คู่มือกจิกรรม (แผนการเรียนรู)้ บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู  ้

  ดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
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ตวัอย่างบทเรียนออนไลน ์รายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 

 

 

ภาพตวัอย่าง ค าชีแ้จงก่อนเขา้บทเรียน 
 

 

 

ภาพตวัอย่าง หน่วยการเรียนรูที้ ่1-3 
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ภาพตวัอย่าง หน่วยการเรียนรูที้ ่1 ประกอบดว้ย กิจกรรม 1-8 
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คู่มือกิจกรรม (แผนการเรียนรูผ้สมผสาน)  รายวิชา ภาษาองักฤษอา่น-เขียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล รชันีวรรณ เผ่าวณชิย ์
วัน เดือน ปี เกิด 19 กุมภาพนัธ ์2535 
สถานที่เกิด ราชบุร ี
วุฒิการศึกษา การศึกษาบณัฑิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน 190 หมู่ 11 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110   
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