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The purposes of this research are as follows: (1) to compare the 

communicative writing ability posttest scores in the Thai language between sixth grade students 
who learned with cooperative and digital learning and those who learned through conventional 
means; and (2) to compare the communicative writing ability pretest and posttest scores in the 
Thai language among sixth-grade students using cooperative and digital learning. The Cluster 
Sampling technique was used with 58 sixth-grade students at Srinakharinwirot University 
Demonstration School (Elementary), Bangkok, in the second semester of the 2019 academic 
year. The research instruments included the following: (1) cooperative learning with digital 
learning lesson plans; (2) the ability to write for communication tests; and (2) conventional lesson 
plans. The one-group pretest-posttest design was used as the methodology of this research. 
The data was analyzed data the mean and a t-test for the dependent and independent samples. 
The results were as follows: (1) the communicative writing ability posttest scores in Thai 
language of sixth grade students learned by using cooperative and digital learning was 
significantly higher than those of students taught using the conventional method at a level of 
.05; and (2) communicative writing ability posttest scores in the Thai language among sixth-
grade students was significantly higher than the pretest at a level of .05. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สงัคมโลกในศตวรรษที่ 21 นีเ้รียกว่าไดเ้ป็น “สงัคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ขอ้มลูความรู้
ต่าง ๆ มีความรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยระบบดิจิทัล ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เชื่อมโยงผูค้นทั่วทุกมมุโลกใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูความรูต่้าง ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย 
รวมถึงสามารถสื่อสารถึงกันไดอ้ย่างเป็นเครือข่ายโยงใยบนอากาศ (wireless communication) 
ดงันัน้ ประชากรของประเทศไทยจะมิไดม้ีฐานะเป็นเพียงประชากรภายในประเทศเท่านัน้ หากแต่
ต้องอยู่ในฐานะพลโลกด้วย กล่าวคือประชากรทุกคนบนโลกไร้พรมแดนนี ้ล้วนสามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มลูความรูซ้ึ่งกนัและกนัไดอ้ย่างไม่จ ากดั ดงันัน้ประชากรทกุคนจึง
จะตอ้งมีความต่ืนตวั เตรียมความพรอ้ม และรูเ้ท่าทนัความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อการกา้วออกไป
ด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษใหม่นีไ้ดอ้ย่างมีคณุภาพ (อดลุย ์วงัศรีคณู, 2557) 

ภาษา ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารและใชใ้นการเรียนรู ้เพราะภาษา
สามารถสะทอ้นความรูส้ึกนึกคิด ความตอ้งการ ความเขา้ใจตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของ
คนเราได ้และส าหรบัประชากรไทยแลว้นัน้ “ภาษาไทย” มีความส าคญัเป็นอนัมาก เพราะเป็นสิ่งที่
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และช่วยสรา้งเอกภาพให้กับชาติไทย(จิรวัฒน์ เพชรรตัน ,์ 
2560; อดลุย ์ไทรเล็กทิม, 2550) ดงัที่ (ฐะปะนีย ์นาครทรรพ, 2547) นกัวิชาการผูม้ีความเชี่ยวชาญ
ทางดา้นภาษาและวรรณคดีไทย รวมถึงมีงานเขียนเก่ียวกับต าราภาษาไทยหลายเล่ม  ไดแ้สดง
แนวความคิดว่า ภาษาไทย มีความส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารของประชาชาติไทย
และเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาเลา่เรียน ตลอดจนการสืบทอดวฒันธรรมการใชภ้าษาไทยที่ดี จนท า
ใหส้ามารถประกอบกิจการต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ (วรรณี  
โสมประยูร, 2553). ซึ่งไดก้ล่าวไวว้่า ภาษาไทยเกิดจากการเรียนรูแ้ละเป็นเครื่องมือของการเรียนรู ้
เพราะเมื่อบุคคลเรียนรูจ้ึงมีภาษาเกิดขึน้แลว้ก็ใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรูเ้รื่องอ่ืน ๆ ต่อไป
ดว้ย ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญทางภาษาไดแ้ยกการสื่อความหมายทางภาษาเป็น  2 ทางคือ “ความเขา้ใจของ
ภาษา” อนัเป็นการสื่อสารฝ่ายรบัเขา้นั่นคือ การฟังและการอ่าน สว่นอีกทางหนึ่งคือ “การใชภ้าษา” 
อนัเป็นการสื่อสารฝ่ายส่งออก ไดแ้ก่ การพดูและการเขียน โดยมนุษยไ์ดใ้ชท้กัษะการฟัง พดู อ่าน 
และเขียนเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรูเ้พื่อประกอบอาชีพ พฒันาบคุลิกภาพและสรา้งเสริม
คณุภาพชีวิตในดา้นอ่ืน ๆ เพราะคนเราทกุคนจะไดร้บัความรูค้วามคิดต่าง ๆ ไดจ้ากการฟังและการ
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อ่าน แลว้ถ่ายทอดหรือแสดงภูมิความรูน้ั้นดว้ยการเขียนและการพูด ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรียนที่อ่อนภาษาจะส่งผลท าใหอ่้อนวิชาอ่ืน ๆ ไปดว้ย (วรรณี โสมประยรู, 2553) ดว้ย
เหตุที่ภาษาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งดังที่กล่าวมาขา้งตน้ ครูผูส้อนจึงตอ้งจัดการเรียนรูเ้พื่อให้
นัก เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  และใช้สื่ อสารกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดม้ีการก าหนดใหร้ายวิชาภาษาไทยนัน้เป็นรายวิชาพืน้ฐานของผูเ้รียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนระดับถึงอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมีการ
ก าหนดใหแ้นวทางการสอนภาษาไทยในปัจจุบันตอ้งมิใช่เพียงเน้นที่การอ่านออกและเขียนได้
เท่านัน้ หากแต่จะตอ้งเสริมสรา้งใหน้กัเรียนสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนน้การสอนภาษาใน
ฐานะเครื่องมือของการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (อดุลย์  
ไทรเล็กทิม, 2550) ดังที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานปี พ.ศ. 2551   ว่า
คุณภาพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษา จะตอ้งมีความสามารถดังนี ้ (ส  านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) 

•การอ่าน  ใช้กระบวนการอ่านในการสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้
แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสยัเป็นผูร้กัการอ่าน  

•การเขียน มีการใชก้ระบวนการเขียน ทัง้การเขียนเพื่อสื่อสาร การเขียนเรียงความ 
การเขียนย่อความ การเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และ
ขอ้มลูสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

•การฟัง การดู และการพูด โดยสามารถใชว้ิจารณญาณในการเลือกฟังและดู 
สามารถพดูเพื่อแสดงความรู ้ความคิด และความรูส้กึในวาระโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ
และสรา้งสรรค ์ 

•การใช้ภาษา ตอ้งถูกตอ้งโดยเขา้ใจธรรมชาติของภาษา หลกัภาษาไทย พลงัของ
ภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  

•วรรณคดีและวรรณกรรม มีความเขา้ใจและวิจารณว์รรณกรรมและวรรณคดีไทย
อยา่งสรา้งสรรค ์เห็นคณุค่ารวมถึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ  

การเรียนการสอนภาษาไทยในยคุปัจจุบนั จึงตอ้งเป็นไปเพื่อเตรียมนกัเรียนเขา้สูโ่ลกใหม่
ทิ่ีก าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะประเทศไทยอยู่ในฐานะพลโลก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะตอ้งพฒันาประเทศ และประชากรใหม้ีสมรรถนะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง และจะตอ้ง
ปรบัตัวใหเ้ข้ากับสารสนเทศรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ ได ้โดยจะตอ้งสามารถคน้คว้าหาข้อมูลและ
ความรูต่้าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมหาศาลบนโลกดิจิทัลและรูเ้ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี ้
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(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังนัน้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ไดก้ลา่วถึงทกัษะที่จ  าเป็นของประชากรในศตวรรษ 21 คือ 3R x 8Cs ซึ่งจะตอ้ง
เร่งพฒันาใหเ้กิดแก่ประชากรและนักเรียนในยุคนี ้อนัจะขยายความ 3R ว่าคือทกัษะพืน้ฐานที่ทุก
คนต้องมี  ได้แก่  การ อ่านออก  เขี ยนได้  มี ทักษะการค านวณ และ อีกส่ วนที่ ส  า คัญ  
อย่างยิ่งนั่นคือ 8Cs หรือทกัษะที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูแ้ละด ารงชีวิต ซึ่งประกอบไปดว้ย (1) ทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา (2) ทักษะด้านการสร้างสรรค ์
และนวัตกรรม (3) ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการมีภาวะผูน้  า (4) ทักษะดา้น
ความเขา้ใจความต่างของวฒันธรรมและกระบวนทศัน ์(5) ทกัษะดา้นการติดต่อสื่อสาร สารสนเทศ
และการสื่ อสาร  (6) ทักษะด้านคอมพิว เตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
(7) ทักษะอาชีพและการเรียนรู ้และ (8) ความมีเมตตา วินัย คุณธรรม และจริยธรรมอันจะช่วย
กล่อมเกลาใหน้ักเรียนเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพอย่างแทจ้ริง  ซึ่งจากทักษะทัง้ 8 ดังที่
กล่าวมานั้นมีความเก่ียวข้องกับรายวิชาภาษาไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทักษะความสามารถ 
ในการสื่อสาร ซึ่งจากการสื่อสารทัง้ 4 ดา้นนัน้ การเขียนเป็นดา้นที่จะช่วยสะทอ้นความสามารถ
ของการสื่อสารในดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างเด่นชดัที่สดุ เพราะการแสดงออกถึงความรู ้ความเขา้ใจจะตอ้ง
อาศยัเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ทรรศนะ ความรูส้กึ เก่ียวกบัความรูแ้ละประสบการณจ์ากขอ้มลู
ข่าวสารที่ไดจ้ากการอ่าน ด ูหรือฟัง ออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่รบัรูแ้ละประเมินผลได ้ก็ท าให้
สามารถสะทอ้นผลเพื่อปรบัปรุงหรือพัฒนาการสื่อสารได ้  ดังนัน้การเรียนการสอนภาษาไทยจึง
ตอ้งเป็นการเรียนเพื่อการสื่อสาร ใหผู้เ้รียนสามารถเลือกใชค้ า เรียบเรียงความคิด ความรูแ้ลว้จด
บนัทึกหรือถ่ายทอดใหช้ัดเจน ใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง ใชถ้อ้ยค าตรงตามความหมาย เหมาะสมตาม
ฐานะของบุคคลและสถานการณ ์(อดลุย ์ไทรเล็กทิม, 2550) การเขียนเป็นทักษะที่มีความส าคัญ
และตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนมากกว่าทักษะอ่ืน อีกทัง้มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิด 
ตลอดจน ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นรบัทราบ โดยใชส้ัญลักษณ์และตัวอักษรในการบันทึก และ
ถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ (ศศิธร วงศช์าลี, 2542) มนษุยใ์ชก้ารเขียนเพื่อประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั
หลายประการ เช่น การเขียนจดหมาย การจดบนัทกึ การท าสญัญาต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งในชีวิตประจ าวนั
ไม่ว่าจะเขียนขอ้ความ ประโยค กลุ่มค า หรือวลีจะตอ้งเขียนใหถู้กตอ้งตามอักขรวิธี เพราะหาก
เขียนไม่ถกูตอ้งจะท าใหผู้ส้ง่สารและผูร้บัสารไม่สามารถสื่อความไดต้รงกนั 

หากแต่การเรียนการสอนและการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนั ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวงัที่
กล่าวมาขา้งตน้มากนัก โดยจากการรายงานผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2560 วิชาภาษาไทย พบว่านกัเรียน
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มีคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศอยู่ที่ 46.58 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดบัพอใช ้จึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
ความสามารถในการเขียนสื่อสารและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของผูเ้รียนยงัต ่ากว่า

ระดบั 50% (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ, 2561) อีกทัง้ (จิรวฒัน ์เพชรรตัน,์ 2560) ก็ได้

กล่าวถึงปัญหาการใชภ้าษาไทยเพิ่มเติมอีก นั่นคือปัญหาเรื่องการเขียนสื่อสารซึ่งยงัเป็นปัญหาที่
พบไดใ้นทุกระดับการศึกษา ทัง้การเขียนสื่อค าผิดความหมายหรือไม่ชัดเจน การสะกดผิด การ
เขียนผิดที่ และจดัล าดบัความคิดออกมาเป็นภาษาไม่ดี โดยมีขอ้ผิดพลาดดา้นการใชค้ ามากที่สุด 
คือ ใชภ้าษาพดูเป็นภาษาเขียน ใชค้  าผิดความหมาย ใชค้  าฟุ่ มเฟือย และใชค้ าเชื่อมผิด   

การจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนประถมศกึษา ยงัมุ่งเนน้การถ่ายทอด
เนือ้หาวิชามากกว่าการเรียนรูจ้ากสภาพจรงิ (จิรวฒัน ์เพชรรตัน,์ 2560) สว่นมากมกัยดึตามเนือ้หา
ในหนังสือแบบเรียนและความรู ้ของครูผูส้อนเป็นหลัก จึงอาจท าใหข้าดความหลากหลายและ
ความทันสมัยของขอ้มลูความรู ้อีกทัง้นักเรียนขาดความสามารถในการสื่อสาร และการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง อันถือเป็นทักษะส าคัญของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 (พรพิไล เลิศวิชา, 2544) 
รวมถึงการจดัการเรียนรูข้องครูส่วนมากยงัขาดความเชื่อมโยงกบัเทคโนโลยีและขอ้มลู ความรูบ้น
โลกดิจิทลัต่าง ๆ ซึ่งรายลอ้มอยู่รอบตวัของผูเ้รียนและเป็นปัจจยัส าคญัของสงัคมในยุค Thailand 
4.0 จากการที่ครูผูส้อนมักใหค้วามส าคัญกับเนือ้หาในรายวิชา มุ่งสอนเนือ้หาใหค้รบถ้วนตาม
แบบเรียนโดยขาดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบับริบทของนกัเรียนในยุคสมัยนี ้ 
ซึ่งผลจากการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนและครูที่เนน้ใหน้กัเรียนท่องจ าเนือ้หาวิชาจากการ
อ่านต าราและการฟังครูบรรยายนัน้ นกัเรียนจึงกลายเป็นฝ่ายตัง้รบัเท่านัน้ กล่าวคือมีหนา้ที่รอรบั
ขอ้มลูความรูจ้ากครูเพียงฝ่ายเดียว การเรียนรูข้องนกัเรียนจึงเป็นเพียงระดบัการรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หา
เท่านัน้ ซึ่งเป็นการเขา้ใจเพียงชั่วระยะหนึ่ง โดยนกัการศึกษาในยุโรปไดส้รุปความสมัพนัธร์ะหว่าง
กิจกรรมการสอนกบัระดบัผลสะทอ้นการเรียนรูข้องนกัเรียนไวว้่า การเรียนการสอนแบบบรรยายจะ
สะทอ้นผลดา้นการไดร้บัองคค์วามรู ้80% การเกิดทักษะต่าง ๆ 15% และการน าไปใชเ้พียง 5 % 
เท่านัน้ (Oliva & Gordon, 2013) หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็นการเรียนเพื่อไปสอบ มิใช่การเรียนรู้
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตนั่นเอง   

จากปัญหาการศึกษาดังกล่าวนี ้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนทุกท่านจะต้อง
ตระหนกัว่าชัน้เรียนในยุคปัจจุบนันีอ้ยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีท าให้
การเรียนรู้เ ป็นไปอย่างไร้พรมแดนและท าให้โลกใบนี ้เล็กลง ในชั้นเรียนจึงจะต้องสร้าง
ประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละโอกาสใหม่ ๆ ในการเขา้ถึงขอ้มลูและองคค์วามรูข้องนกัเรียน เพราะ
โลกในศตวรรษที่ 21 นี ้คือโลกที่ความรูส้ามารถเข้าถึงได้ในทุกพืน้ที่ที่มีเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
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โรงเรียนจึงจะตอ้งจดัแหล่งเรียนรูท้ี่มีความพรอ้มเพื่อเป็นการสรา้งโอกาสทางการเรียนรูท้ี่เขม้แข็ง 
อันช่วยให้นักเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการด ารงชีวิตในโลกไรพ้รมแดนนี ้  ซึ่งใน
สหภาพยโุรปไดต่ื้นตวัและปฏิรูปนโยบายการศึกษาที่เนน้การเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อดิจิทลัมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2005 จนเป็นที่แพร่หลายและเริ่มใช้นโยบายนี ้อย่างทั่ วถึงในสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2011 
(Commission, 2017) โดยมีการกล่าวถึง การเรียนรูดิ้จิทลั ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่ช่วย
ใหเ้กิดรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และช่วยในการเรียนรูท้ี่ลึกซึง้ ทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ใหแ้ก่ผูเ้รียนในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การใชร้ะบบเครือข่าย เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อ
ปรบัปรุงและขยายการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนจะไดอ่้านงานเขียน
ที่มีความหลากหลาย และไดเ้ห็นตวัอย่างการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้ อนัเป็นส่วนส าคญัใน
การฝึกความสามารถในการเขียนสื่อสารของผูเ้รียน รวมถึงเทคโนโลยียงัช่วยใหค้รูสามารถจดัการ
เรียนรูไ้ดดี้มากขึน้ โดยเป็นการสรา้งสภาพแวดล้อมการเรียนรูใ้หม่ ๆ ใหก้บัผูเ้รียน ซึ่งมีสิ่งจ าเป็นที่
จะตอ้งจดัใหเ้กิดกบัผูเ้รียนไดแ้ก่ การพฒันาความสามารถในการสื่อสาร การพฒันาความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือดิจิทัล การรู ้จักสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยการถาม -ตอบ การร่วมกัน
แก้ปัญหาหรือช่วยเหลือกันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ และไม่แบ่งแยกเชือ้ชาติวัฒนธรรม มีการ
น าเสนอ ติดต่อสื่อสารและแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารกบัผูอ่ื้น รูจ้กัจดัการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู
ที่มีความหลากหลาย มีการสรา้งสรรค ์วิจารณ ์วิเคราะห์ และประเมินค่าขอ้มลูความรูไ้ด ้รวมถึงมี
ความรบัผิดชอบและสามารถอยู่ร่วมในสงัคมและสิ่งแวดลอ้มที่มีความหลากหลายซบัซอ้นนีไ้ด ้ซึ่ง
การจดัการเรียนรูดิ้จิทลัเป็นการใชเ้ทคโนโลยีและอปุกรณดิ์จิทลั เช่น คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต สมารท์
บอรด์ และสมารท์ทีวี ฯลฯ ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Oliva & Gordon, 2013) และมี
กระบวนการจัดเรียนการสอนที่ประกอบไปดว้ยลักษณะส าคัญที่จะต้องเกิดขึน้ภายในชั้นเรียน
ดิจิทัล 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) การติดต่อสื่อสารทัง้กับนักเรียนดว้ยกัน ครู และผูเ้ชี่ยวชาญในองค์
ความรูท้ี่นักเรียนก าลังคน้คว้า (2) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในชั้นเรียนปกติและบนเครือข่าย
ออนไลน ์(3) การปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกันและกนัของนักเรียนกับนักเรียน และนกัเรียนกับครู (4) การวัด
และประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงวิธีการสอนการเรียน และ (5) การสะทอ้นผลการ
เรียนรูใ้หก้ับนักเรียนทราบเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล เพื่อใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเอง 
ปรบัปรุงงานและเรียนรู้เพิ่มเติม (DigitalLearningNow, 2014; Tomei, 2007) อีกทั้งยังมีเทคนิค
วิธีการสอนที่เป็นที่รูจ้ักตามแนวของการเรียนรูดิ้จิทัล เช่น หอ้งเรียนออนไลน ์(Online Classes) 
การจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended learning) และการเรียนทางเครือข่ายไรส้าย (Mobile 
Learning) เป็นต้น ซึ่งจากการใช้นโยบายการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ 
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European Commission ไดส้รุปผลว่าการใชอุ้ปกรณดิ์จิทัลในการจดัการเรียนรูจ้ะช่วยพัฒนาผล
การเรียนรูข้องผูเ้รียน และยงัช่วยกระตุน้เจตคติที่ดีต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนอีกดว้ย ซึ่งผลการศกึษา
นีย้งัสอดคลอ้งกับอีกหลากหลายผลงานวิจัย เช่น (Grgurovic & Peers (อา้งถึงใน Commission, 
2017, p.14) แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางบวกของ ICT ต่อการเรียนรูภ้าษาของผูเ้รียน ซึ่งแสดง
ใหเ้ห็นว่าผลลพัธโ์ดยรวมว่ามีแนวโนม้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและเจตคติของผูเ้รียน
ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ Tom VanderArk และ Carri Schneider ไดท้ าการศึกษาผลการใชก้ารเรียนรู้
ดิจิทลัเพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงลกึของผูเ้รียน (VanderArk & Schneider, 2012) พบว่าการเรียนรู้
ดิจิทลั (Digital Learning) ช่วยใหส้ามารถใชก้ลยุทธแ์ละรูปแบบใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรูใ้หก้บั
นกัเรียนและช่วยในการเรียนรูท้ี่ลึกซึง้ อนัเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่นกัเรียนทุกคนในการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง การใชร้ะบบเครือข่าย  เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์ที่ใชเ้พื่อปรบัปรุงและ
ขยายการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียน อีกทัง้เทคโนโลยียงัช่วยใหค้รูสามารถจัดการเรียนรูไ้ดดี้มากขึน้ โดย
เป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้หม่ ๆ ใหก้ับผูเ้รียนอันจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดอ่้านและเขียนมากขึน้ ทัง้การอ่านงานเขียนที่มีความหลากหลายนอกเหนือจาก
ต าราหรือขอ้มลูที่ครูจดัหาให ้เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู ้และไดเ้ห็นตวัอย่างการเขียนในรูปแบบต่าง 
ๆ ซึ่งจะช่วยฝึกความสามารถในการเขียนสื่อสารของผูเ้รียนไปในตวัอีกดว้ย ซึ่งแนวทางการเรียนรูน้ี ้
สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ หรือ Cooperative Learning เป็นอย่างมาก 

การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ิจกรรมกลุม่เล็ก ๆ ใหน้กัเรียนไดท้ างานร่วมกนั จึงเป็นการ
ดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา อีกทัง้เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกการท างานร่วมกัน 
เพื่อใหต้นเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จอนัจะส่งผลดีทัง้ทางดา้นจิตใจและสติปัญญา 
หากนักเรียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้เกิดการเรียนรูท้างดา้นเนือ้หา
สาระต่าง ๆ ไดก้วา้งและลึกซึง้แลว้ ยงัสามารถช่วยพฒันานกัเรียนทางดา้นทกัษะทางสงัคมต่าง ๆ 
เช่น ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้น ทกัษะการสรา้งความสมัพันธ ์รวมทัง้ทักษะ 
การแสวงหาความรูแ้ละทกัษะการคิดดว้ย (ทิศนา แขมมณี, 2561) โดยการเรียนรูแ้บบร่วมมือนัน้  
มีเทคนิคในการจัดหลายรูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการเรียนรูร้่วมกันหรือ Learning 
Together (LT) ซึ่งเป็นการจดักลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ โดยใหแ้ต่ละกลุ่มประกอบดว้ย 
คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน รูปแบบนีม้ีการก าหนดสถานการณแ์ละเงื่อนไขใหน้ักเรียนท าผลงาน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันเอกสาร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานที่เหมาะสม 
และการใหร้างวลักลุ่ม (ไสว ฟักขาว, 2544) ในการท างานร่วมกนันัน้ ผูเ้รียนจะมีบทบาทหนา้ที่ใน
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การท างานที่ชดัเจน และมีการสลบัหนา้ที่กนัไปในแต่ละครัง้ จึงเป็นการพฒันาบุคคลใหม้ีแนวคิด
ในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น และมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกันจะท าให้บุคคลตอ้งการที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน จนเกิดทักษะ ความช านาญ 
ความส าเร็จในการท างาน และทศันคติที่ดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (สรุชยั โฆษิตบวรชยั, 2560)
ซึ่งการพฒันาความสามารถในการเขียนสื่อสารนัน้ จ าเป็นจะตอ้งสรา้งขึน้จากไดเ้รียนรูก้ารเขียนที่
หลากหลาย และไดแ้ลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด รวมถึงไดร้บัการปรบัปรุง สะทอ้นกลบัหลายครัง้
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามคิด และวิธีการเขียนเพิ่มเติม อีกทั้งในการฝึกฝนการเขียนนั้นจะต้องมี 
เจตคติที่ดีต่อการท างาน มีแรงผลกัดนัใหเ้กิดความตอ้งการเรียนรู ้และมีความรบัผิดชอบ ซึ่งหาก
ผูเ้รียนมีความรูส้ึกดีต่อการเรียนรูแ้ละมีก าลงัใจในการเรียน จะยิ่งช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถในการเขียนสื่อสารไดดี้ยิ่งขึน้ 

การจดัการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระภาษาไทย ถือเป็นรายวิชาทกัษะพืน้ฐานส าหรบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษที่  21 โดยเห็นได้จากสาระการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาไทย ที่จะต้องมีการใช้
ความสามารถในการการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารที่
จ  าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต เนื่องจากเป็นดา้นที่จะช่วยสะทอ้นความสามารถของการสื่อสารใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างเด่นชัดที่สุด เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรูค้วามเข้าใจ ความคิดเห็น 
ทรรศนะ และความรูส้ึกเก่ียวกับความรูแ้ละประสบการณจ์ากขอ้มูลข่าวสารที่ไดร้บั ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่รับรูแ้ละประเมินผลได้ ก็ท าให้สามารถสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา  
การสื่อสารได ้ซึ่งจากการปฏิบติัการสอนและศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
ในรายวิชาภาษาไทยของผูว้ิจัย โดยมีการทดสอบประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยอยู่ในระดบัควรพฒันาใหส้งูขึน้อีก โดยมีระดบัคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
63.75 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ปีการศกึษา 2561 พบว่า มีระดบัคะแนนของขอ้สอบอตันยัเฉลี่ย 13.86 คะแนน ซึ่งสามารถพฒันา
ใหส้งูขึน้เต็มศกัยภาพได้อีก เนื่องจากการสอนแบบปกติกระตุน้การเรียนรูข้องผูเ้รียนไดน้อ้ย และ
การพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยจ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝน มีก าลงัใจใน
การเรียนรู ้และมีความรบัผิดชอบ ซึ่งหากผูเ้รียนมีความรูส้ึกดีต่อการเรียนรูจ้ะยิ่งช่วยใหผู้เ้รียนได้
พฒันาศกัยภาพ ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยไดดี้ยิ่งขึน้ 

จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชก้าร
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จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั กบัการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนฝึกฝนการ
ติดต่อสื่อสาร ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองผ่านการใชอ้ปุกรณดิ์จิทลัและ
ระบบออนไลนซ์ึ่งช่วยใหผู้เ้รียนไดอ่้านและเขียนมากขึน้ ทัง้การอ่านงานเขียนที่มีความหลากหลาย
นอกเหนือจากต าราหรือขอ้มลูที่ครูจดัหาให ้เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู ้และไดเ้ห็นตวัอย่างการเขียน
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยฝึกความสามารถในการเขียนสื่อสารของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้
เอือ้อ านวยความสะดวกในการศึกษาหาความรู้ และผูเ้รียนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิ
ในชีวิตประจ าวนั และจากการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัคาดหวงัว่าผูเ้รียนจะมีความสามารถในการสื่อสาร
วิชาภาษาไทยสงูขึน้  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั กบัการสอนแบบ
ปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั ระหว่างก่อนและ
หลงัเรียน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนีท้  าให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้
ดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งช่วยในการพัฒนาความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทยของผูเ้รียน อีกทั้งเพื่อน าไปเป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีความสามารถ
ในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยแตกต่างกนักบัการสอนแบบปกติ 

2. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีความสามารถ
ในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)นกัเรียน
ทั้งหมด 240 คน จ านวน 8 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน โดยมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถของนกัเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 60 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชห้อ้งเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม จ านวนหอ้งเรียน 2 หอ้งเรียน จากทัง้หมด 8 หอ้งเรียน จากนัน้สุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) อีกครัง้เป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน ดงันี ้

กลุม่ทดลอง ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 

กลุม่ควบคมุ ไดร้บัการสอนแบบปกติ 
ตัวแปรทีศ่ีกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1.1 การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 
   1.2 การสอนแบบปกติ 

2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจัย ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โดยใชเ้วลา 25 คาบเรียน 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นเนื ้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบไปดว้ยเนือ้หาสาระ ไดแ้ก่ (1)การพัฒนาการเขียน  (2)การเขียน
เรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค์  (3)การโฆษณา  (4)การสรุปความ  (5)การเขียนจดหมาย
(จดหมายกิจธุระ จดหมายสว่นตวั) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการตามหลกัของการเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ LT หรือ Learning Together โดยผูเ้รียน
ท างานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีสมาชิกกลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถทัง้เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
มีการแบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบใหแ้ต่ละคนอย่างชดัเจน เมื่อผูเ้รียนท างานเสรจ็ในแต่ละงานแลว้ ผูเ้รียน
จะหมุนเวียนเปลี่ยนหนา้ที่กันในงานถัดไปทุกครัง้ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูผู้เ้รียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั และมีความรบัผิดชอบต่องานที่
ไดร้บัมอบหมายร่วมกนั เพื่อใหต้นเองและสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
สว่นครูมีหนา้ที่เป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

2. การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล อาทิเช่น ภาพ เสียง วีดีโอ ขอ้ความ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ปรากฎบน
อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์สมารท์ทีวี สมารท์โฟน ฯลฯ เป็นสื่อหลักในการจัด
กิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการสื่อสาร การท างานร่วมกันของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลาและเป็น
การเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนในการเรียนรูอ้ย่างลึกซึง้ตามความสนใจของผูเ้รียนทัง้ในและ
นอกหอ้งเรียนผ่านระบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล หมายถึง การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ซึ่งมุ่งเน้นใหผู้ ้เรียนได้ฝึกฝนการติดต่อสื่อสาร 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองผ่านการใชอ้ปุกรณดิ์จิทลัและระบบออนไลน ์
มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในระบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์โดยในกิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ 
ผูเ้รียนจะไดท้ างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกนัทัง้
เก่ง ปานกลาง และอ่อน มีบทบาทหนา้ที่รบัผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อผูเ้รียนท างานเสร็จในแต่ละงาน
แลว้ จะหมนุเวียนเปลี่ยนหนา้ที่กนัในงานถดัไปทุกครัง้  ซึ่งในกระบวนการท างานนัน้ผู้เรียนจะตอ้ง
ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มทุกคน
ประสบความส าเร็จตามที่เป้าหมายก าหนด โดยมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัของ
การเรียนรูแ้บบรว่มมือรูปแบบ LT และการเรียนรูดิ้จิทลั  7  ขัน้ตอน ดงันี ้ 

3.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) เป็นขัน้ที่ผูเ้รียนแบ่งกลุม่ กลุม่
ละ 5 คน แบบคละความสามารถ โดยผูเ้รียนแต่ละคนจะถูกก าหนดหมายเลขประจ าตวั (1 – 5) ซึ่ง
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แต่ละกลุ่มจะตอ้งมีเลขครบทุกหมายเลข หลงัจากนัน้ครูและผูเ้รียนจะอภิปรายความรูพ้ืน้ฐานที่
เก่ียวขอ้งสาระการเรียนรูร้ว่มกนั ในขัน้นีจ้ะผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมแบบออฟไลนใ์นชัน้เรียน 

3.2 ขั้นวางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning) ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
ขั้นนีแ้บบออฟไลน์ในชั้นเรียน โดยครูแจกแบบฝึกหรืองานใหทุ้กกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด แลว้ผูเ้รียน
ช่วยกนัท างานโดยแบ่งหนา้ที่ของแต่ละคนอย่างชดัเจน เช่น 

ผูเ้รียนหมายเลข 1  อ่านค าแนะน า  ค าสั่งหรือวิธีในการด าเนินงาน 
ผูเ้รียนหมายเลข 2 และ 3  สืบคน้ความรูแ้ละรวบรวมขอ้มลู 
ผูเ้รียนคนที่ 4  สรุปความรูแ้ละถ่ายทอดใหส้มาชิก  
ผูเ้รียนคนที่ 5  ตรวจสอบขอ้มลูและความถกูตอ้งของผลงาน  
โดยเมื่อนกัเรียนท างานเสร็จในแต่ละงานแลว้ นกัเรียนจะหมนุเวียนเปลี่ยนหนา้ที่

กนัในงานถดัไปทกุครัง้ 
3.3 ขั้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหค์วามรู้ (Implementation and Analysis) ใน

ขัน้นีจ้ะเกิดขัน้ทัง้ในระบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์โดยผูเ้รียนที่ท าหนา้ที่รวบรวมขอ้มลู ท าการสืบคน้
ขอ้มูลจากสื่อดิจิทัล แลว้น ามาวิเคราะหค์วามรูร้่วมกันในกลุ่มขณะอยู่ในชั้นเรียน แลว้ท าต่อใน
หอ้งเรียนออนไลน ์ซึ่งจะมีครูคอยติดตามความก้าวหน้าของงานและให้ค าปรึกษากับกลุ่มเมื่อ
ตอ้งการความช่วยเหลือผ่านระบบหอ้งเรียนออนไลนด์ว้ย  

3.4 ขั้นอภิปรายและเขียนเร่ือง (Discuss and Write Story) ผู้เรียนสรุปองค์
ความรู ้และร่วมกนัเขียนผลงาน ทัง้ขณะอยู่ในชัน้เรียนและในหอ้งเรียนออนไลน ์ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ
ส่งผลงานเพียงชุดเดียว  โดยถือว่าเป็นผลงานที่สมาชิกทุกคนยอมรบั และเขา้ใจในกระบวนการ
ท างานชิน้นี ้

3.5 ขั้นตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) ผูเ้รียน
และครูร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานดว้ยกันในชั้นเรียน แลว้น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
รวมถึงโพสตผ์ลงานลงในระบบหอ้งเรียนออนไลน ์

3.6  ขั้นสะท้อนผลงาน (Feedback) ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มและครูสะทอ้นผลของงาน
เขียนแต่ละกลุ่มและใหค้ะแนนผลงาน กลุ่มที่ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดร้างวัลและติดประกาศไว้บน
ปา้ยนิทรรศการ 

3.7 ขั้นสรุปความรู้และประเมินผล (Wrap up and Evaluation) ผูเ้รียนและครู
รว่มกนัสรุปความรูใ้นชัน้เรียน และท าแบบทดสอบออนไลน ์ 
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4. ความสามารถในการเขียนส่ือสาร หมายถึง  ความสามารถในการเขียนค าเป็น
ประโยคที่สมบรูณค์วาม โดยมีการเรียบเรียง ล าดบัเรื่องราวใหม้ีความต่อเนื่อง สมัพนัธก์นั ไม่วกวน 
และสื่อความหมายไดถู้กตอ้งตามจุดประสงคข์องการเขียนสื่อสาร ตามหลกัการใชภ้าษา อกัขรวิธี
การเขียน และรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ความรู ้ความเขา้ใจ 
ความรูส้ึก และทรรศนะของตนเองเพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ ์รวมถึงการ
น าเสนอผลงานของกลุ่ม ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการเขียนสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับงาน  มีมารยาทในการเขียนโดยค านึงถึงผลกระทบของการเขียนที่มีต่อสงัคมและ
ตนเอง ซึ่งวัดผลจากแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัง้หมด 5 ชุดไดแ้ก่ การพัฒนาการเขียน  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สรา้งสรรค์  การโฆษณา  การสรุปความ  และการเขียนจดหมาย (จดหมายกิจธุระ จดหมาย
สว่นตวั) ที่ผูว้ิจยัเป็นผูอ้อกแบบและหาคณุภาพเรียบรอ้ยแลว้ 

5. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย และ
อภิปรายความรูร้่วมกันในชัน้เรียนเป็นหลัก โดยมีการใชส้ื่อทั่วไป เช่น โปรแกรมน าเสนอ (PPT) 
หนงัสือเรียน และใบความรู ้เป็นตน้ ซึ่งมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

5.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน โดยครูใชก้ิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรา้ความสนใจ
ของผูเ้รียน เช่น การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสนทนา ซกัถาม การพดูคยุ เป็นตน้ 

5.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งครูน าเสนอสาระการเรียนรูด้ว้ยการบรรยาย การตัง้
ค าถาม และการอภิปรายประกอบการใชส้ื่อทั่วไป 

5.3 ขั้นสรุป ครูและผูเ้รียนร่วมกันสรุปเนือ้หาสาระที่เรียนดว้ยการอภิปราย ตอบ
ค าถาม ท าใบงาน และท าแบบทดสอบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน้         ตัวแปรตาม 

 

1. การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 

    รว่มกบัการเรียนรูด้ิจิทลั 

2. การสอนแบบปกต ิ

ความสามารถในการเขียน
ส่ือสาร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ  
1.2 องคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
1.3 รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
1.4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูดิ้จิทลั 
2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูดิ้จิทลั 
2.2 คณุลกัษณะของการจดัการเรียนรูดิ้จิทลั 
2.3 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูดิ้จิทลั 
2.4 ทฤษฎีที่เป็นพืน้ฐานของการจดัการเรียนรูดิ้จิทลั 
2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
3.1 ความหมายของการเขียนสื่อสาร 
3.2 จดุมุ่งหมายของการสื่อสาร 
3.3 การใชภ้าษาเพื่อสมัฤทธิ์ผลทางการสื่อสาร 
3.4 ความมุ่งหมายของการเขียนสื่อสาร 
3.5 องคป์ระกอบของการเขียนสื่อสาร 
3.6 คณุสมบติัของการเขียนสื่อสาร 
3.7 การประเมินการเขียนสื่อสาร 
3.8 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

4. การสอนแบบปกติ 
4.1 ความหมายของการสอนแบบปกติ 
4.2 ขัน้ตอนการสอนแบบปกติ 
4.3 การวดัผลสมัฤทธิ์วิชาภาษาไทย 
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5. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

5.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
5.2 คณุภาพผูเ้รียน 
5.3 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางที่เก่ียวขอ้งกบัการเขียนสื่อสาร 

 
1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  

1.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

นกัการศกึษาไดม้ีการกลา่วถึงความหมายของการเรียนรูแ้บบรว่มมือ ไวด้งันี ้
Johnson & Johnson (1989) ได ใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

(Cooperative Learning) ว่าเป็นวิธีการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเป็น
ทีม โดยมีการก าหนดเป้าหมายหลักของกลุ่มแลว้ร่วมมือกันเพื่อบรรลุภารกิจ  ซึ่งวิธีการเรียนรูน้ี ้
ผู ้เรียนจะได้เรียนรูม้ากกว่าสิ่งที่พวกเขาสามารถเรียนรูใ้นรูปแบบการเรียน รูท้ั่วไป โดยผู้เรียน
สามารถเพิ่มการเรียนรูข้องตนเองและของกนัและกนัไดม้ากขึน้เมื่อท างานรว่มกนั 

Slavin (1990) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นเทคนิคการสอนที่เน้นให้
ผูเ้รียนท างานกันเป็นทีม โดยมีสมาชิกในแต่ละกลุ่มจ านวน 4 - 6 คนแบบคละความสามารถของ
ผูเ้รียน การท างานร่วมกนัจะเป็นสิ่งเรา้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้โดยในกลุ่มจะมีเป้าหมายเดียวกัน
และมีการประเมินการท างานแบบกลุ่ม นักเรียนจะมีส่วนร่วมและไดท้ างานร่วมกันกับผูเ้รียนอ่ืน
ตัง้แต่สองคนขึน้ไป จึงท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการสื่อสารและการยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

Artzt & Newman (1990, September) กล่าวถึง การเรียนแบบร่วมมือว่า เป็น
แนวทางที่ผูเ้รียนท าการแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุม่เล็ก ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุม่ทกุคนจะบรรลเุปา้หมาย
ร่วมกนั และระลึกเสมอว่าตวัผูเ้รียนแต่ละคนนัน้เป็นส่วนที่ส  าคญัของกลุ่ม ความส าเร็จและความ
ลม้เหลวของกลุ่มถือเป็นความส าเร็จหรือความลม้เหลวของทุกคนในกลุ่ม สมาชิกในกลุม่แต่ละจะ
คนตอ้งแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยมีครูเป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือ การจัดหาอุปกรณ ์และใหค้ าแนะน าเก่ียวกับแหล่ง
ของขอ้มูลในการเรียนรู้ ร่วมถึงผูเ้รียนก็สามารถเป็นแหล่งความรูซ้ึ่งกันและกันในกระบวนการ
เรียนรูด้ว้ย 

ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ ใหผู้เ้รียนไดท้ างานร่วมกนั จึงเป็น
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การดึงศักยภาพของผูเ้รียนแต่ละบุคคลออกมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกการท างาน
รว่มกนัเพื่อใหต้นเองและสมาชิก 

ต่อตนเองและต่อสว่นรวม เพื่อใหต้นเองและสมาชิกในกลุม่ไดป้ระสบความส าเร็จ
รว่มกนัตามเปา้หมาย ซึ่งการจดัการเรียนรูด้งักล่าวมีความหมายตรงกนัขา้มกบัการเรียนที่เน้นการ
แข่งขนั (Competitive Learning) และการเรียนตามล าพงั (Individualized Learning)  

วฒันาพร ระงบัทกุข ์(2545) กลา่วว่า การเรียนแบบร่วมมือนัน้ เป็นวิธีการจดัการ
เรียนรูท้ี่เน้นใหผู้ ้เรียนไดเ้รียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย
ผูเ้รียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้ละความส าเร็จของ
กลุ่มอย่างแทจ้ริง ดว้ยการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น การแบ่งปันขอ้มูลและทรพัยากรการ
เรียนรู ้รวมทั้งใหก้ารช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่กัน โดยผูท้ี่เรียนเก่งจะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนกว่า 
ดงันัน้สมาชิกในกลุ่มจะไม่เพียงแต่รบัผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านัน้ หากแต่จะตอ้งมีการ
ร่วมรบัผิดชอบต่อการเรียนรูข้องเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคนดว้ย และการประสบความส าเร็จของ
แต่ละบคุคลก็ถือเป็นความส าเรจ็ของสมาชิกกลุม่ทุกคน 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลกัของการเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยแต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละ 4 - 5 คน แบบคละความสามารถทัง้เก่ง ปานกลาง และอ่อน และจะมีการ
แบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบใหแ้ต่ละคนอย่างชดัเจน เช่น ผูเ้รียนคนที่ 1  อ่านค าแนะน า  ค าสั่งหรือวิธีใน
การด าเนินงาน ผูเ้รียนคนที่ 2 และ 3  สืบคน้ความรูแ้ละรวบรวมขอ้มลู ผูเ้รียนคนที่ 4  สรุปความรู้
และถ่ายทอดใหส้มาชิก ผูเ้รียนคนที่ 5  ตรวจสอบขอ้มูลและความถูกตอ้งของผลงาน โดยเมื่อ
ผู้เรียนท างานเสร็จในแต่ละงานแลว้ ผู้เรียนจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในงานถัดไปทุกครัง้ 
ในช่วงของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ ผูเ้รียนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น มีการ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผูเ้รียนกลุ่มเก่งจะช่วยเหลือผูเ้รียนกลุ่มที่อ่อนกว่า รบัผิดชอบ
งานที่ไดร้บัมอบหมายร่วมกัน เพื่อใหต้นเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมาย  ความส าเรจ็ของแต่ละบุคคลจะถือเป็นความส าเรจ็ของกลุ่ม จึงท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะ
ในการสื่อสารกัน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสร้าง
ความสมัพนัธ ์รวมทัง้ทกัษะการคิดแกปั้ญหาและการยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น สว่นครูมีหนา้ที่
เป็นผูแ้นะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

1.2 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
มีนกัวิชาการกลา่วถึงองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ไวด้งันี ้
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Johnson & Johnson (1989) ศาสตราจารยท์างจิตวิทยาสงัคมมีประสบการณ์
ในการใหค้ าปรึกษาดา้นการสอนแบบร่วมมือแก่โรงเรียนต่าง ๆ กว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงดา้นการ
เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือ ไดก้ล่าวสรุปองคป์ระกอบของกิจกรรมการเรียนแบบ
รว่มมือไว ้5 ประการ ดงันี ้

 1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางบวก (Positive Inter dependence) 
ผูเ้รียนตอ้งตระหนักว่า งานที่ท าดว้ยกันเป็นงานกลุ่ม การที่งานจะบรรลุจุดประสงค์หรือประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่จะตอ้งช่วยเหลือกนัทางการเรียนและต้อง
ระลึกว่า ทุกคนตอ้งพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกนั เพื่อให้บรรลจุุดประสงคข์องกลุ่ม ดงันัน้ผลงานของ
กลุม่คือผลส าเรจ็ของผูเ้รียนแต่ละคน และผลงานของผูเ้รียนแต่ละคนก็เป็นผลงานของกลุ่มดว้ยซึ่ง
ความส าเร็จนีจ้ะขึน้อยู่กับความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน กล่าวคือจะไม่มีการยอมรับ 
ความสามารถของบคุคลเพียงคนเดียว 

 2. การติดต่อปฏิสัมพันธ์ โดยตรง (Face – to – Face Interaction) การ
ปฏิสมัพนัธจ์ะเกิดขึน้เมื่อทุกคนในกลุ่มช่วยเหลือกนัและใหก้ าลงัใจซึ่งกันและกัน มีการสนับสนุน
ผลงานของสมาชิก การอธิบายขยายความในบทเรียนที่เรียนมาให้แก่เพื่อนในกลุ่มเขา้ใจ การท า
ความเขา้ใจ การสรุปเรื่องและการให้เหตผุลต่าง ๆ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกนัเพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดเ้สนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกตอ้งและ
เหมาะสมที่สดุ 

3. การรับผิดชอบของงานกลุ่ม (Individual Accountability and Personal 
Responsibility) การเรียนแบบร่วมมือนัน้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความสามารถและความรูท้ี่แต่ละ
คนจะไดร้บั กลา่วคือการเรียนแบบร่วมมือจะถือว่าส าเรจ็เมื่อทกุคนในกลุ่มเขา้ใจในบทเรียนตรงกนั 
หรือไดร้บัความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มใหเ้ขา้ใจในบทเรียนนัน้ ดงันัน้เป็นหนา้ที่ของแต่ละกลุม่
ที่ตอ้งคอยตรวจสอบดวู่าสมาชิกทกุคนเขา้ใจในบทเรียนหรือไม่ และครูอาจจะท าการทดสอบแต่ละ
กลุม่ไดโ้ดยใชว้ิธีสุม่ตวัแทนจากแต่ละกลุม่ 

 4. ทักษะในความสมัพันธ์กับกลุ่มเล็กและผู้อ่ืน (Interpersonal and Small 
Group Skill) ผูเ้รียนทุกคนตอ้งสามารถท างานร่วมกนัและเขา้กนัไดทุ้กคน สามารถท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่มย่อยได ้เพื่อใหง้านของกลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ ครูต้องฝึกใหผู้เ้รียนท า
ความรูจ้ักกันและไวว้างใจกัน พูดสื่อความหมายไดอ้ย่างชัดเจนยอมรบัความคิดเห็นและให้การ
สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั พรอ้มชว่ยกนัแกปั้ญหาของความขดัแยง้ 
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5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องรูจ้ัก
ช่วยกนัท างาน อภิปราย แสดงความคิดเห็น เมื่อท างานเสร็จแล้วผูเ้รียนในกลุ่มสามารถบอกที่มา
ของผลลพัธไ์ด ้สามารถวิเคราะห์การท างาน ของกลุ่มและหาวิธีปรบัปรุงการท างานของกลุ่มใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

วฒันาพร ระงบัทกุข ์(2541) ไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนแบบ
รว่มมือ ประกอบดว้ย 

1. การพึ่งพาอาศยักนั (Positive Interdependent) หมายถึง การที่สมาชิกใน
กลุม่ของผูเ้รียนทกุคน จะมีหนา้ที่และมีความส าคญัเท่าเทียมกนัหมด โดยสมาชิกแต่ละคนจะตอ้งรู ้
หนา้ที่ของตัวเองว่า ตนเองจะตอ้งท าอะไรบา้งในการเรียนหรือการท างานแต่ละครัง้ และจะตอ้ง
รูจ้กัรบัผิดชอบในกิจกรรมนัน้ ๆ เสมอ สมาชิกทุกคนจึงตอ้งตระหนกัว่าความส าเร็จของกลุ่มขึน้อยู่
กบัความรว่มมือของสมาชิกภายในกลุม่ 

2. การปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างใกลช้ิด (Face to Face Interaction) หมายถึง ใน
บรรยากาศการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะไดน้ั่งเรียนด้วยกันเป็นกลุ่ม มีการหันหน้าเขา้หากัน
เพื่อที่จะไดส้นทนา ซกัถาม ตอบปัญหา แสดงความคิดเห็น อธิบาย และโตต้อบซึ่งกนัและกนั โดย
จะตอ้งใหส้มาชิกทุกคนนัน้ไดม้ีส่วนร่วมในการท างาน โตเ้ถียงกันดว้ยเหตุผล รูจ้ักยอมรบัเหตผุล
ของผูอ่ื้น รูจ้กักล่าวชมเชยและสนบัสนุนผูอ่ื้นอนัถือเป็นการฝึกทกัษะพืน้ฐานของการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคม 

3. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคล (Individual Accountability) 
หมายถึง การที่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนัน้ไดม้ีบทบาทและหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบ ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้ง
พยายามท างานที่ไดร้บัมอบหมายแลว้นัน้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น การตอบค าถามและอธิบาย
ใหแ้ก่เพื่อนสมาชิกดว้ยความเต็มใจเสมอ การสนับสนุน คอยใหก้ าลงัใจแก่สมาชิกในกลุ่ม และ
สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งเขา้ใจตรงกนัว่าผลงานของกลุ่มจะส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดีนัน้ขึน้อยู่กบัความ
รว่มมือ และความรบัผิดชอบของสมาชิกกลุม่ทกุคน 

4. ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) หมายถึง ทกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
ซึ่งผูเ้รียนบางคนยังขาดทักษะนี ้ เนื่องจากการไม่ได้รับการพัฒนามาก่อน จึงอาจจะท าให้เป็น
ปัญหาในการท างานรว่มกนักบัผูอ่ื้น ดงันัน้ ครูจึงควรจะตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการท างานกลุ่ม 
โดยอาจใชว้ิธีการดงันี ้

(1) การฝึกทกัษะการจดักลุ่ม โดยฝึกใหผู้เ้รียนจัดกลุ่มอย่างรวดเร็ว และ
เรียนรูก้ารท างานในกลุม่โดยไม่รบกวนกลุม่อ่ืน 
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(2) การฝึกทกัษะการท างานกลุม่ ซึ่งเป็นการฝึกทกัษะเก่ียวกบัการท างาน
ในกลุ่มใหม้ีประสิทธิภาพดี โดยฝึกการแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงความคิดเห็น การอธิบาย 
การพดูคยุโตต้อบ การแบง่ปันอปุกรณ ์และการสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างานรว่มกนั 

(3) การฝึกทักษะการสรา้งความรู ้ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยในการพัฒนาองค์
ความรูใ้หเ้กิดแก่ตวัผูเ้รียน โดยตอ้งฝึกรูจ้กัคน้ควา้ และคิดหาค าตอบตามล าดบัขัน้อย่างมีเหตผุล 

5. กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการที่สมาชิก
ในกลุ่มไดป้ระเมินผลการท างาน สะทอ้นขอ้บกพร่อง และคิดหาแนวทางการแกไ้ขใหดี้ยิ่ งขึน้ โดย
หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดท้ างานร่วมกนัระยะหนึ่งแลว้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งรูจ้กัประเมินผลการท างาน
ของตนเองและผลงานของกลุ่มตนเอง เพื่อที่จะรูถ้ึงผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไวว้่าบบลมุากนอ้ย
เพียงใด มีขอ้บกพร่องและสิ่งที่ควรปรบัปรุง แกไ้ขอย่างไรบา้ง รวมถึงจะตอ้งวางเป้าหมายในการ
ท างานกลุม่ครัง้ต่อไปใหดี้และมีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าเดิมอย่างไร 

จากองคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบร่วมมือดงักล่าว จึงสรุปไดว้่า องคป์ระกอบ
ของการเรียนรูแ้บบรว่มมือ ประกอบดว้ย 5 หลกัการส าคญั ดงันี ้

1. การพึ่งพาอาศยักนั โดยผูเ้รียนตระหนกัว่าการท างานนัน้เป็นงานของกลุม่
ซึ่งทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมและแต่ละคนมีความส าคญัเท่าเทียมกนั ความส าเร็จของกลุ่มขึน้อยู่กบั
ความรว่มมือรว่มใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ผลงานของกลุม่ถือเป็นผลงานของทุกคนในกลุ่มมิใช่
เพียงคนใดคนหนึ่ง  

2. การปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง เป็นการที่นักเรียนได้พูดคุย อธิบายความรู ้
โตต้อบ ซกัถาม แลกเปลี่ยนขอ้มลู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกตอ้งและเหมาะสมที่สดุ ตลอดจนการช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั 

3. ความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคล โดยผลงานหรือผลสมัฤทธิ์จะตอ้งมีทั้ง
รายบคุคลและรายกลุม่ที่สามารถตรวจสอบและประเมินได ้กล่าวคือการเรียนแบบร่วมมือจะถือว่า
ส าเร็จเมื่อทุกคนในกลุ่มเขา้ใจในบทเรียนตรงกันหรือไดร้บัความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้
เขา้ใจในบทเรียนนัน้ ดงันัน้เป็นหนา้ที่ของแต่ละกลุม่ที่ตอ้งคอยตรวจสอบว่าสมาชิกทกุคนเขา้ใจใน
บทเรียนหรือไม่  

4. ทักษะทางสังคม การเรียนรูแ้บบร่วมมือจะต้องอาศัยทักษะทางสังคม 
โดยเฉพาะทกัษะในการท างานร่วมกนั เพราะหากผูเ้รียนขาดทักษะดา้นนี ้บางครัง้อาจจะท าให้มี
ปัญหาบ้างในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ดังนั้นเพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายและมี
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ประสิทธิภาพ ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนท าความรูจ้ักกนั ไวว้างใจกนั ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น ให้
การสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั และชว่ยกนัแกปั้ญหา 

5. กระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งรูจ้ักช่วยกันท างาน ร่วมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น เมื่อท างานเสร็จแล้วผูเ้รียนในกลุ่มทุกคนตอ้งสามารถบอกที่มาของ
ผลลัพธ์ได้ สามารถวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและหาวิธีปรับปรุงการท างานของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบ ก็จะมีวิ ธีการ

ด าเนินการหลกั ๆ เหมือนกนัไดแ้ก่ การจดักลุ่ม การศึกษาขอ้มลูเนือ้หาสาระ การประเมินผล การ
ใหค้ะแนน และการเสริมแรงโดยการใหร้างวัล แต่จะมีกระบวนการจัดเรียนการสอนบางส่วนที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบจุดมุ่งหมายเฉพาะของแต่ละรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ใช้
หลกัการเดียวกนั คือองคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบร่วมมือ  5  ประการ โดย(ไสว ฟักขาว, 2544) 
ไดก้ลา่วถึงรูปแบบการเรียนรูแ้บบร่วมมือที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั 7 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1. รูปแบบจิ๊กซอว ์(Jigsaw) คือการสอนที่อาศัยแนวคิดการต่อภาพ โดยผูเ้รียน
แต่ละคนจะได้ศึกษาข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งหรือหัวข้อย่อยของเนื ้อหาทั้งหมดจากเอกสารหรือ
กิจกรรมที่ครูจัดให้ ซึ่งในขณะที่ศึกษาหัวข้อย่อยนั้นผูเ้รียนจะท างานเป็นกลุ่มกับเพื่อนที่ได้รับ
มอบหมายใหศ้ึกษาหวัขอ้ย่อยเดียวกนั และเตรียมพรอ้มที่จะกลบัไปอธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิก
ในกลุม่พืน้ฐานของตนเอง  

2. รูปแบบ  STAD (Student  Teams – Achievement  Division) คือการเรียน
แบบเป็นทีม โดยมีการจัดกลุ่มผูเ้รียนแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน แลว้เรียกกลุ่มนีว้่า 
กลุม่บา้นของเรา สมาชิกในกลุม่บา้นของเราจะไดร้บัเนือ้หาสาระและศกึษาเนือ้หาสาระนัน้ร่วมกนั 
แล้วมีการท าแบบทดสอบในแต่ละตอนย่อย และเก็บคะแนนของตนไว้ เมื่อผู้เรียนทุกคนท า
แบบทดสอบครัง้สดุทา้ย ก็จะน าคะแนนของแต่ละคนไปหาคะแนนพฒันาการ  

3. รูปแบบTAI(Team Assisted  Individualization) เป็นวิธีการสอนที่ผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบรว่มมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบคุคล (Individualization 
Instruction) เขา้ดว้ยกันโดยมีการให้นักเรียนไดล้งมือท ากิจกรรมในการเรียนไดด้ว้ยตนเองตาม
ความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม ซึ่งเทคนิคนีอ้อกแบบเพื่อใชส้อนวิชา
คณิตศาสตร ์โดยครูน าผูเ้รียนที่มีระดับความรูเ้ดียวกันของแต่ละกลุ่มมาสอน เสร็จแลว้ผูเ้รียน
กลบัไปที่กลุ่มของตน ต่างคนต่างท างานที่ไดร้บัมอบหมายแต่มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เมื่อจบ
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การเรียนแต่ละหน่วยแลว้ ผูเ้รียนจะท าแบบทดสอบย่อยโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน และมีการให้
รางวลัทีมที่ท าคะแนนไดดี้กว่าเดิม   

4.  รูปแบบ  TGT   (Teams-Games-Tournaments)  เป็นการเรียนแบบร่วมมือ
กนัแข่งขนัท ากิจกรรม เป็นการน าประโยชนข์องการแข่งขันมาช่วยในลกัษณะของการแข่งขันเป็น
ภารกิจของกลุ่ม จะตอ้งท าการเตรียมสมาชิกในกลุ่มใหพ้รอ้มตอบค าถามหลังจากครูน าเสนอ
บทเรียนแลว้ โดยใหผู้เ้รียนที่มีความสามารถใกลเ้คียงกนัแข่งขนักนั คะแนนที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละ
คนท าไดจ้ะน ามารวมกนัเป็นคะแนนของกลุม่  

5. รูปแบบ GI (Group Investigation) เป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่มีความ
ซับซ้อนและกว้างมาก  ปรัชญาของรูปแบบ GI ก็คือต้องการปลูกฝังการร่วมมือกันอย่างมี
ประชาธิปไตย มีการกระจายภาระงานและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่เท่าเทียมกนัของสมาชิก
ในกลุม่ GI มีการกระตุน้บทบาทที่แตกต่างกนัทัง้ภายในกลุม่และระหว่างกลุม่  

6. รูปแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็น
รูปแบบการรว่มมือที่การสอนเริ่มตน้จากครูเสมอ แลว้มีการฝึกปฏิบติัภายในทีม  โดยผูเ้รียนท างาน
ในกลุ่ม เรียนรูก้นัจากที่ครูไดม้อบหมายใหโ้ดยการใช้Worksheet  หรืออปุกรณก์ารฝึกอ่ืน ๆ ขึน้อยู่
กบัเนือ้หาที่เรียน จากนัน้จะไดป้ระเมินการเรียนรูข้องตนเองในเรื่องของความรู ้หรือทกัษะที่ผูเ้รียน
ไดร้บัในบทเรียน โดยคะแนนจากการประเมินผูเ้รียนแต่ละคนจะรวมเป็นคะแนนของทีม ทีมใดที่ได้
คะแนนถึงเกณฑท์ี่ก าหนดไวจ้ะไดร้บัรางวลั  

7. รูปแบบ  LT  (Learning  Together) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้
ผูเ้รียนมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน โดยการก าหนดสถานการณแ์ละเงื่อนไขให้ผูเ้รียนท าผลงานเป็น
กลุ่ม จัดให้มีกระบวนการกลุ่มแบบคละความสามารถ สร้างความรู้สึกพึ่งพากันโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันเอกสาร  มีการแบ่งงานที่เหมาะสม  มีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ
ทกัษะสงัคม ทัง้การทกัษะสื่อสารและทกัษะการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค ์จดัใหม้ีความ
รบัผิดชอบในส่วนบุคคลที่จะเรียนรู ้โดยการแบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบงานที่ชดัเจน และมีการเสริมแรง
โดยใหร้างวลักลุม่ 

รูปแบบ  LT  หรือ Learning  Together เป็นรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการ
เรียนรูแ้บบร่วมมือ  5  ประการอย่างมาก โดยหลกัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ตามรูปแบบ  LT จะตอ้งมีองคป์ระกอบดงันี ้
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1. การสร้างความรู้สึกพึ่งพากัน   (Positive  Interdependence)  โดยผู้เรียน
จะตอ้งตระหนกัว่า การท างานนัน้เป็นงานของกลุม่ซึ่งทุกคนจะตอ้งมีส่วนรว่มและแต่ละคนมีความ 
ส าคญัเท่าเทียมกนัความส าเรจ็ของกลุม่ขึน้อยู่กบัความรว่มมือรว่มใจของสมาชิกทกุคนในกลุม่ 

2. การจัดใหม้ีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผูเ้รียน (Face – To – Face  Interaction) เป็น
การใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัภายใตบ้รรยากาศของความช่วยเหลือและส่งเสริมกนั โดยที่ผูเ้รียนจะ
ไดพ้ดูคยุ อธิบายความรู ้โตต้อบ ซกัถาม แลกเปลี่ยนขอ้มลู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 
เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
ตลอดจนการช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั  

3. ก า รจัด ให้มี ความรับผิ ดชอบในส่ วนบุคคลที่ จ ะ เ รี ยน รู้  (Individual 
Accountability) เป็นการท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนตัง้ใจเรียนและช่วยกนัท างาน  ไม่กินแรงเพื่อน โดย
ผลงานหรือผลสัมฤทธิ์จะตอ้งมีทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถตรวจ สอบและประเมินได ้
กล่าวคือ จะถือว่าส าเร็จเมื่อทุกคนในกลุ่มเขา้ใจในบทเรียนตรงกันหรือไดร้บัความช่วยเหลือจาก
เพื่อนในกลุ่มใหเ้ข้าใจในบทเรียนนั้น และผลงานของกลุ่มถือเป็นผลงานของทุกคนในกลุ่มมิใช่
เพียงคนใดคนหนึ่ง 

4. การให้ความรูเ้ก่ียวกับทักษะสังคม (Social  Skills) การเรียนรูแ้บบร่วมมือ
จะตอ้งอาศัยทักษะทางสงัคม โดยเฉพาะทักษะในการท างานร่วมกัน ดังนัน้เพื่อใหง้านของกลุ่ม
บรรลุจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องให้ผู ้เรียนได้ท าความรูจ้ักกัน ไว้วางใจกัน 
ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใหก้ารสนับสนุนซึ่งกันและกัน และช่วยกันแก้ปัญหา  ดังนั้นการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างราบรื่นจะตอ้งฝึกผูเ้รียนใหม้ีทกัษะทางสงัคมที่จ  าเป็น ไดแ้ก่ ความเป็น
ผูน้  า การตัดสินใจ การสรา้งความไวใ้จ  การสื่อสาร  และทักษะการจัดการกับขอ้ขัดแยง้อย่าง
สรา้งสรรค ์

5. การจดัใหม้ีกระบวนการกลุ่ม (Group  Processing) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนประเมินการท างานของสมาชิกในกลุ่ม  ใหก้ าลงัใจซึ่งกันและกัน  และหาทางปรบัปรุงการ
ท างานกลุ่มใหดี้ขึน้ โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งรูจ้กัช่วยกนัท างาน ร่วมกนัอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น เมื่อท างานเสร็จแลว้ผูเ้รียนในกลุ่มทุกคนตอ้งสามารถบอกที่มาของผลลพัธ์ได ้สามารถ
วิเคราะหก์ารท างานของกลุม่และหาวิธีปรบัปรุงการท างานของกลุม่ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ  LT  มีดังนี ้
ขั้นที ่1 น าเข้าสู่บทเรียน  

โดยผูเ้รียนและครูทบทวนเนือ้หาเดิมหรือความรูพ้ืน้ฐานที่เก่ียวขอ้ง 
ขั้นที ่2 จัดกลุ่มและรับภาระงาน   
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ผูเ้รียนวางแผนการท างานโดยแบ่งหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน แลว้ท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัภาระงานรว่มกนั เช่น 

ผูเ้รียนคนที่ 1  อ่านค าแนะน าค าสั่งหรือโจทยใ์นการด าเนินงาน 
ผูเ้รียนคนที่ 2  ฟังขัน้ตอนและรวบรวมขอ้มลู 
ผูเ้รียนคนที่ 3  อ่านสิ่งที่โจทยต์อ้งการทราบแลว้หาค าตอบ 
ผูเ้รียนคนที่ 4  ตรวจค าตอบ 

ขั้นที ่3 ท างานตามบทบาทหน้าที ่ 
ผูเ้รียนท างานตามหน้าที่ของตนเองโดยใหม้ีการหมุนเวียนเปลี่ยนหนา้ที่กันใน

งานถดัไปทุกครัง้เมื่อผูเ้รียนท าแต่ละขอ้หรือแต่ละส่วนเสร็จแลว้ ใหห้มนุเวียนเปลี่ยนหนา้ที่กันใน
การท าสว่นถดัไปทกุครัง้จนเสรจ็แบบฝึกทัง้หมด 

ขั้นที ่4 ตรวจสอบและส่งผลงาน  
 ผูเ้รียนในกลุ่มช่วยกนัตรวจสอบผลงาน และคดัเลือกผลที่สมาชิกทุกคนยอมรบั

และเขา้ใจการท างานชิน้นีแ้ลว้เพียงชุดเดียวส่งครู และถือว่าเป็นผลงานที่สมาชิกทุกคน ยอมรบั
และเขา้ใจแบบฝึกหรือการท างานชิน้นีแ้ลว้ 

ขั้นที ่5 ประเมินผลการท างานและให้คะแนนกลุ่ม  
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะประเมินการท างานร่วมกนัเก่ียวกบัขอ้บกพร่องและสิ่งที่ควร

ปรบัปรุงแกไ้ขในการท างานครัง้ต่อไปใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ตรวจค าตอบหรือผลงานใหค้ะแนน
ด้วยกลุ่มเองหรือครูก็ได้ และกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลหรือติดประกาศไว้บนป้าย
นิทรรศการ  

หลักการและขั้นตอนการสอนดังกล่าว ท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันหรื   อ
Learning Together  ที่ผู ้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ผลงานกลุ่ม  ในขณะท างานผู้เรียนจะ
ช่วยกนัคิดและช่วยกนัตอบค าถาม  พยายามท าใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและทุกคนเขา้ใจที่มา
ของค าตอบ  ใหผู้เ้รียนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนที่จะถามครูและครูชมเชยหรือใหร้างวัล
กลุม่ตามผลงานของกลุม่เป็นหลกั 

จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ LT หรือ Learning  Together เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียนท างานเป็นทีมโดยร่วมกันท าผลงานกลุ่มและได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันเอกสาร แบ่งหนา้ที่ในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม ซึ่งหลกัการ
จดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามรูปแบบ  LT นัน้จะเนน้ใหผู้เ้รียนมีการสรา้งความรูส้ึกพึ่งพา
กนัทางบวก  (Positive  Interdependence) ขึน้ในกลุม่ จดัใหม้ีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียน (Face – 
To – Face  Interaction) โดยท างานดว้ยกนัภายใตบ้รรยากาศของความช่วยเหลือและส่งเสรมิกนั 
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ท าใหน้กัเรียนมีความรบัผิดชอบในส่วนตนเองที่จะเรียนรู้  (Individual Accountability) ซึ่งจะเป็น
การท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนตัง้ใจเรียนและช่วยกนัท างาน  ไม่กินแรงเพื่อน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะ
สงัคม (Social  Skills) โดยสามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างดี โดยเป็นการฝึกผูเ้รียนใหม้ีความ
เป็นผู้น า การสร้างความไว้ใจ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการกับข้อขัดแย้งอย่าง
สรา้งสรรค์ อีกทั้งมีกระบวนการกลุ่ม (Group  Processing)  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ประเมินการท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม มีการใหก้ าลังใจซึ่งกันและกัน  และหาทาง
ปรบัปรุงการท างานกลุม่ใหดี้ขึน้ดว้ย  

จากหลกัการดงักล่าวท าให ้การเรียนรูแ้บบร่วมมือรูปแบบ Learning Together  เป็น
รูปแบบการเรียนรูท้ี่ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทยที่ดีขึน้ได ้เนื่องจากการพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารนัน้ จ าเป็น
จะตอ้งเรียนรูจ้ากการอ่านมาก การเขียนที่หลากหลาย และไดแ้ลกเปลี่ยนความรูค้วามคิด รวมถึง
ไดร้บัการปรบัปรุง สะทอ้นกลับหลายครัง้เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูแ้ละวิธีการเขียนเพิ่มเติม รวมถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่เนน้การทกัษะสื่อสารกบัผูอ่ื้นนัน้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
และฝึกฝนการเขียนสื่อสารไดดี้ขึน้ และจากการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานของกลุม่ภายใตบ้รรยากาศ
ของความช่วยเหลือและส่งเสริมกัน การไดช้่วยกันคิด ช่วยกันตอบค าถามในขณะท างานก็ท าให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและทุกคนเขา้ใจที่มาของค าตอบ มีความรบัผิดชอบในส่วนบุคคลที่จะ
เรียนรู ้ครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน า ชมเชย หรือใหร้างวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงแก่กลุ่มตามผลงานของ
กลุม่เป็นหลกั 

 1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สาริณี หนูหมาด (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาไทยโดยการเรียนรูแ้บบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรรธนะสาร 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาสตลู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 20 คน 
โดยมีการเปรียบเทียบความสามารถ ในการเขียนภาษาไทย ก่อนและหลงัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ (2) 
แบบทดสอบในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียน
ภาษาไทยหลงัเรียนรูแ้บบรว่มมือสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ทวีวรรณ มลูมณี (2552) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัผลของการใชเ้ทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษาศึกษา 2551 ซึ่งการวิจัยครั้งนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ
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เปรียบเทียบผลการใชเ้ทคนิค การเรียนรูแ้บบรว่มมือที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาดา้นความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษจ านวน
32 คน ซึ่งไดจ้ากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร โดยเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุกลุ่มละ 16 
คน กลุ่มทดลองไดร้บัเทคนิคการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ไดร้บัเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คือโปรแกรมเรียนรูแ้บบร่วมมือและแบบทดสอบ
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล
คือ  t-test ซึ่งผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า (1) นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึน้ หลงัจากไดร้บั เทคนิคไดเ้รียนรูแ้บบร่วมมืออย่างมีนยัยะส าคญัที่ระดับ .01 (2) นกัเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เพิ่มขึน้หลงัจากไม่ไดร้บัเทคนิคการเรียนรูแ้บบร่วมมือรอ
ย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 และ (3) นักเรียนที่ ไดร้บัเทคนิคการเรียนรูแ้บบร่วมมือมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนที่ไม่ไดร้บัแบบร่วมมือการเรียนรูแ้บบ
รว่มมืออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั. 01 

 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ดิจิทัล 

2.1 ความหมายของการเรียนรู้ดิจิทัล 
นกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงความหมายของการเรียนรูดิ้จิทลั  ไวด้งันี ้

VanderArk & Schneider (2012)ใหค้วามหมายการเรียนรูดิ้จิทัลว่า คือการใช้ 
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรูข้องผูเ้รียน  ซึ่งในการจัด
เรียนรูแ้บบดิจิทัลจะครอบคลุมเครื่องมือและวิธีปฏิบติัที่หลากหลาย เช่น มีเนือ้หา และหลกัสูตร
ออนไลน ์มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในหอ้งเรียน ซึ่งรวมถึงมีการประเมินผลออนไลน ์ การเรียนรู้
ดิจิทลัเป็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา และเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียนทกุคนในการเรียนรู้
อย่างลึกซึง้ โดยสิ่งส าคัญที่ตอ้งมีในการเรียนรูดิ้จิทัลนัน้คือเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต อุปกรณดิ์จิทัล 
การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของครู อันเป็นการจัด
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้หม่ ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

Mellanby & Theobald (2014) กลา่วถึง การเรียนรูดิ้จิทลัว่า เป็นการน าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในชัน้เรียน มีระบบอินเทอรเ์น็ตส าหรบัการเขา้ถึงขอ้มูล
ความรู ้เพื่อตอบสนองต่อลกัษณะผูเ้รียนในยุคดิจิทลัและเพิ่มประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่ไรพ้รมแดน
ใหก้บัผูเ้รียน 
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Raizen, Sellwood, Todd, & Vickers (1995) ใหค้วามหมายการเรียนรูดิ้จิทลัว่า
เป็นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนรู ้ซึ่งช่วยสง่เสรมิการคิดขัน้สงู และทกัษะ
การสื่อสาร การบรูณาการเทคโนโลยีในชัน้เรียน เป็นการผสมผสานของอินเทอรเ์น็ตและมลัติมีเดีย 
ท าใหห้อ้งเรียนดิจิทลัสามารถปรบัรูปแบบไดห้ลายรูปแบบ ทัง้การเรียนทางไกลหรือการเรียนรูน้อก
ชัน้เรียนแบบออนไลน์ สื่อดิจิทัลนัน้จะช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้หม่ ๆ ในหอ้งเรียน ซึ่ง
เป็นโอกาสส าหรบันกัเรียนในการพฒันาทกัษะทางวิชาการ โดยหอ้งเรียนดิจิทลัจะเอือ้ต่อการเรียน
โดยผูเ้รียนทกุคนไดข้ยายหอ้งเรียนเกินกว่าหอ้งสี่เหลี่ยม จนเกิดเป็นชมุชนการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในงานจริงและมีส่วนเก่ียวขอ้งกับโลกแห่งความเป็นจริง นอกจากนีห้อ้งเรียนดิจิทัลยงัช่วยให้
ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรูด้ว้ย 

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเรียนรูดิ้จิทัลเป็นการน าเทคโนโลยี
และอปุกรณดิ์จิทลัมาบูรณาการกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน โดยการจัดการเรียนรูแ้บบดิจิทัล
จะครอบคลุมการใชเ้ครื่องมือและวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งยึดหลกัว่าในกระบวนการเรียนการ
สอนจะตอ้งมีการใชส้ื่อหรืออปุกรณดิ์จิทลัและกิจกรรมที่เนน้กระบวนการสื่อสาร การท างานรว่มกนั
ของผูเ้รียน มีเนือ้หาและหลกัสตูรออนไลน ์มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในหอ้งเรียน ผูเ้รียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการประเมินผลการเรียนรูแ้บบออนไลน ์ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้ความรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลาและเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนในการ
เรียนรูอ้ย่างลึกซึง้ตามความสนใจของนกัเรียนแต่ละบุคคล การจดักิจกรรมการเรียนการสอน จะมี
การใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัต่าง ๆ อาทิเช่น ภาพ เสียง วีดีโอ ขอ้ความ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่
ปรากฎบนอุปกรณ์ดิจิทัลเช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์สมารท์ทีวี สมารท์โฟน ฯลฯ เป็นสื่อหลกัใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้โดยใหผู้เ้รียนสามารถคน้ควา้ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นการ
เรียนรูท้ี่เกิดขึน้ไดต้ลอดเวลาและเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนในการเรียนรูอ้ย่างลึกซึง้
ตามความสนใจของผูเ้รียนทัง้ในและนอกหอ้งเรียนผ่านระบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์

2.2 คุณลักษณะของการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 
นักวิชาการทางการศึกษาไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคัญในการจัดการเรียนรูดิ้จิทัล  

ดงันี(้DigitalLearningNow, 2014; Tomei, 2007)  
2.2.1 ผูเ้รียนมีการติดต่อส่ือสาร (Communication)  

โดยผู้เรียนจะมีการติดต่อสื่อสาร ทั้งกับผู้เรียนด้วยกัน และกับครูหรือกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญในองคค์วามรูท้ี่ผูเ้รียนก าลงัคน้ควา้ ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านการเขียนลงบนเว็บไซตห์รือ
บล็อกในระบบออนไลน ์หรือพดูผ่านโปรแกรมสื่อสารออนไลนต่์าง ๆ  

2.2.2 ผู้เรียนมีการท างานร่วมกัน (Collaboration) 
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ในระบบการเรียนรูดิ้จิทัล ผูเ้รียนจะไดร้บัประสบการณ์การท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้นทั้งแบบเผชิญหน้า และบนเครือข่ายออนไลน ์ อันเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน  ไดส้ะทอ้น
ความรูข้องตนเอง และไดเ้ชื่อมโยงความคิด ขอ้มลูความรูก้บัผูอ่ื้นไดต้ลอดเวลา  

2.2.3 การปฏิสัมพันธซ์ึ่งกันและกัน (Interaction) 
ดว้ยการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นให้ผูเ้รียนได้มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีระบบ

หอ้งเรียนออนไลน ์ส าหรบัใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดม้ีบทบาท มีโอกาสซกัถาม และสื่อสารกบัทัง้ครูและ
ผูเ้รียนดว้ยกนั ดงันัน้จึงท าใหเ้กิดการโตต้อบปฏิสมัพนัธก์นัโดยอตัโนมติั  

2.2.4 การประเมินผล (Experimentation & Evaluation) 
ภายหลงัการจดัการเรียนรูจ้ะตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการ

ท างานของผูเ้รียน โดยอาจเป็นการทดสอบออนไลนเ์พื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินที่รวดเร็ว ซึ่งการ
ประเมินนัน้จะเป็นการประเมินเพื่อพฒันาและปรบัปรุงวิธีการสอนเป็นส าคญั  

2.2.5 การประเมินค่าและสะท้อนกลับ (Assessment & Feedback) 
เมื่อมีการประเมินผลการเรียนรูแ้ละผลการท างาน ครูจะตอ้งมีการสะทอ้นผล

ใหก้ับผูเ้รียนทราบเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสพฒันา ปรบัปรุงงานและ
เพื่อการเรียนรูเ้พิ่มเติมตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

จึงสรุปไดว้่า ในการจดัการเรียนรูดิ้จิทลันัน้ ครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงคณุสมบติัส าคญั
ที่จะตอ้งเกิดขึน้ภายในขัน้เรียนดิจิทลัมีทั้งสิน้ 5 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) การติดต่อสื่อสารทัง้กบั
ผูเ้รียนดว้ยกนั  ครู และผูเ้ชี่ยวชาญในองคค์วามรูท้ี่ผูเ้รียนก าลงัคน้ควา้ (2) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ทัง้ในชัน้เรียนปกติและบนเครือข่ายออนไลน ์(3) การปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัของผูเ้รียนกบัผูเ้รียน
และผูเ้รียนกบัครู (4) การวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพฒันาและปรบัปรุงวิธีการสอนการเรียน 
และ (5) การสะทอ้นผลการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียนทราบเป็นรายกลุม่และรายบคุคล เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ี
โอกาสพฒันาตนเอง ปรบัปรุงงาน และเรียนรูเ้พิ่มเติม 

2.3 องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล   
ในการจดัการเรียนรูดิ้จิทลันัน้เป็นการสรา้งประสบการณ ์การเรียนรูใ้หม่ใหก้บัผูเ้รียน

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่รอบตัว และการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกเป็นไปอย่างไร้
พรมแดน  อนัจะมีองคป์ระกอบที่ส  าคญั 10 ประการ ซึ่งไดถู้กก าหนดขึน้ในที่ประชุมสดุยอดระดับ
นานาชาติเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ณ กรุงวอชิงตนั ดีซี ในปี 2010 (DigitalLearningNow, 2014) 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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2.3.1 ผู้เรียนมีความเหมาะสม (Student Eligibility)  
ผูเ้รียนทกุคนจะตอ้งเป็นผูเ้รียนดิจิทลั กลา่วคือในตลอดช่วงประสบการณข์อง

การเรียนรูดิ้จิทลั ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งมีสิทธิ์ในการเขา้ร่วมในสภาพแวดลอ้มการเรียนรูด้ว้ยระบบ
ดิจิทลั และสามารถเขา้ถึงระบบอินเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา  

2.3.2 การเข้าถึงเนือ้หาของผู้เรียน (Student Access) 
ผู้เ รียนทุกคนสามารถเข้าถึงเนื ้อหาดิจิทัลและหลักสูตรออนไลน์ที่มี

คณุภาพสงูไดอ้ย่างไม่จ ากดัตาม ความสามารถของตวัผูเ้รียน การเรียนรูต้อ้งสามารถเกิดขึน้ไดท้กุ
ที่ทุกเวลา ด้วยการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ครูจึงสามารถให้ค าแนะน าแบบตัวต่อตัว และให้
ค าปรกึษาแก่ผูเ้รียนจ านวนมากได ้

2.3.3 การเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) 
การเรียนรูใ้นโลกดิจิทัลไม่จ าเป็นตอ้งเริ่มตน้เมื่อผูเ้รียนเขา้หอ้งเรียนและจบ

ลงเมื่อระฆังโรงเรียนดัง แต่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา 
สามารถใชเ้วลาน้อยหรือมากเท่าที่ตนเองตอ้งการ จัดล าดับความจ าเป็นของเนือ้หาโปรแกรมที่
เรียนดว้ยตนเองได ้กล่าวคือผูเ้รียนที่มีความสามารถสูงก็สามารถเรียนล่วงหน้าและสามารถเร่ง
การเรียนไดใ้นขณะที่ผูเ้รียนบางกลุ่มอาจตอ้งการเรียนซ า้ หรือที่ตอ้งการใชเ้วลาในการเรียนมาก 
เพื่อใหเ้ขา้ใจมากขึน้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความเชื่อมั่นในการเรียนก็สามารถจัดสรรได้ดว้ย
ตนเอง  

2.3.4 ความก้าวหน้า (Advancement) 
ความก้าวหน้าของผู้เรียนขึ ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่ง

สามารถประเมินไดจ้ากทั้งผลการเรียนรูบ้นโลกออนไลน ์บนสื่อดิจิทัลที่ใชใ้นการเรียน และใน
หอ้งเรียนแบบปกติ ซึ่งถือเป็นการดีที่สดุที่การเรียนรูแ้ละความกา้วหนา้ของผูเ้รียน สามารถเกิดขึน้
ไดท้ัง้บนโลกออนไลนน์อกชัน้เรียนและในชัน้เรียน  การเรียนรูด้ว้ยระบบดิจิทัลนี ้จะช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรูต้ามสมรรถนะและมีความกา้วหนา้ไดร้วดเร็วเพียงใด ก็ตามแต่ความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน รวมถึงความช านาญของการใชว้สัดอุปุกรณดิ์จิทลัดว้ย ผูเ้รียนจะใชเ้วลามากเท่าที่
ตนเองพอใจเพื่อเพิ่มพนูสมรรถนะของตนเอง นอกจากนีก้ารเรียนรูด้ว้ยระบบดิจิทลัจะมีการปรบัให้
เขา้กบัสถานการณปั์จจบุนั และน าเสนอสิ่งที่ก าลงักา้วไปขา้งหนา้ดว้ย 

2.3.5 เนือ้หาสาระการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ (Quality Content) 
ทัง้เนือ้หาสาระและแผนการสอนของครูตอ้งมีคุณภาพโดยเนือ้หาดิจิทัลควร

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศหรือตัวชีว้ัดที่ใชก้ าหนดการเรียนที่คาดหวังใหเ้กิด



  29 

กบัตวัผูเ้รียน อย่างไรก็ตามเนือ้หาดิจิทลัควรไดร้บัการสนับสนุนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการโตต้อบ 
ซกัถามทัง้กบัผูเ้รียนดว้ยกนัและครูซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่คงทน 

2.3.6 วิธีการสอนทีม่ีคุณภาพ (Quality Instruction) 
องคป์ระกอบนีเ้ก่ียวขอ้งกับความสามารถของครูเป็นส าคัญ เพราะครูที่ เก่ง

และครูที่มีคุณภาพก็จะสรา้งสรรคผ์ูเ้รียนที่ยอดเยี่ยม ดังนัน้แลว้ผูจ้ัดการเรียนรูใ้นการสอนระบบ
ดิจิทลัควรเป็นครูผูท้ี่ผ่านการอบรมวิชาชีพครูและมีวิธีการสอนที่สามารถบูรณาการระบบดิจิทลัใน
ผสมผสานกบัการเรียนไดอ้ย่างดี 

2.3.7 ทางเลือกการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ (Quality Choices) 
ผู้เรียนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลความรูท้ี่มีคุณภาพในหลากหลาย

ช่องทางและหลากหลายแหลง่ขอ้มลู โดยอาจเป็นเว็บไซตข์องครูหรือเว็บไซตอ่ื์น ๆ ที่น่าเชื่อถือ 
2.3.8 การประเมินผล (Assessment and Accountability) 

ภายหลังการจัดการเรียนรูจ้ะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน โดยอาจเป็นการทดสอบออนไลน ์เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินที่รวดเรว็ โดยการประเมินจะเป็น
การประเมินเพื่อพฒันาและปรบัปรุงวิธีการสอนเท่านัน้ 

2.3.9 เงนิทุน (Funding) 
เงินทุนเป็นอีกหนึ่งองคป์ระกอบที่ส  าคญั เพื่อใชส้  าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการ

จดัการการศึกษา อาทิ ใชเ้ป็นค่าอปุกรณเ์ป็นทุนในการส่งเสริมการเรียนรูห้รือใชส้  าหรบันวัตกรรม
ทางการศกึษาเพื่อช่วยในการพฒันาการศึกษาใหดี้ยิ่งขึน้ 

2.3.10 การส่งข้อมูลทีร่วดเร็ว (Delivery) 
ระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูและอปุกรณใ์นการเขา้ถึงระบบอินเทอรเ์น็ตถือ

เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานในการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล โดยผูเ้รียนจะตอ้งสามารถสื่อสาร คน้หา
ขอ้มลูและแบ่งปันข่าวสารกบัผูอ่ื้นผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างรวดเรว็ 

จากองคป์ระกอบส าคัญของการเรียนรูดิ้จิทัล  ที่ถูกก าหนดขึน้ในที่ประชุมสุดยอด
ระดับนานาชาติ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ในปี 2010 นั้นสรุปไดว้่ามีทัง้สิน้  
10 ประการ ดว้ยกันคือ (1) ผูเ้รียนมีความเหมาะสม โดยกลุ่มผูเ้รียนนัน้ ๆ จะตอ้งสามารถเขา้ถึง
ระบบอินเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา (2) การเขา้ถึงเนือ้หาของผูเ้รียนตอ้งสามารถเกิดขึน้ไดทุ้กที่ทุก
เวลา (3) การเรียนรูร้ายบุคคล โดยผูเ้รียนแต่ละคนสามารถจัดสรรเนือ้หาและระยะเวลาเรียนได้
ดว้ยตนเอง (4) ความกา้วหนา้ โดยความกา้วหนา้ของผูเ้รียนสามารถเกิดขึน้ไดท้ัง้บนโลกออนไลน์
นอกชัน้เรียนและในชัน้เรียน ซึ่งแต่ละคนอาจเร็วหรือชา้กว่ากันได ้ (5) เนือ้หาสาระการเรียนรูท้ี่มี
คณุภาพและควรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของประเทศ (6) วิธีการสอนที่มีคณุภาพซึ่งอาจ
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กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนั้นขึ ้นอยู่กับความสามารถของครูเป็นส าคัญ  
(7) ทางเลือกการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพโดย ผูเ้รียนทุกคนตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลความรูท้ี่มี
คุณภาพไดใ้นหลายช่องทางไม่จ ากัดเพียงเว็บไซตข์องครูเท่านัน้ (8) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องผูเ้รียนซึ่งควรเป็นการทดสอบออนไลนเ์พราะใหผ้ลรวดเร็วจึงสามารถน าผลไปปรบัปรุง
การสอนไดอ้ย่างทนัท่วงที (9) เงินทนุเก่ียวกบัอปุกรณห์รือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน และ (10) การส่งขอ้มลูที่รวดเรว็กล่าวคือระบบอินเทอรเ์น็ตตอ้งมีความเสถียรเพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถสื่อสารคน้หาขอ้มลูและแบ่งปันข่าวสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งองคป์ระกอบทัง้หมดนี ้
ถือเป็นพืน้ฐานของ  การจัดการเรียนรูดิ้จิทัลใหก้ับผูเ้รียนในยุคดิจิทัลอย่างแทจ้ริง ดังจะเห็นจาก
การท่ีระบบอินเทอรเ์น็ตตอ้งมีความรวดเรว็และทั่วถึง รวมถึงสื่ออปุกรณใ์นการเรียนต่าง ๆ ลว้นเป็น
เครื่องมือในการเรียนรูส้  าหรบัศตวรรษท่ี 21 ทัง้สิน้ 

2.4 ทฤษฎีทีเ่ป็นพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล 
2.4.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร ์

บรุนเนอร ์(Bruner) เชื่อว่ามนุษยเ์ลือกที่จะรบัรูส้ิ่งที่ตนเองสนใจ แรงจูงใจภายใน
จะช่วยใหน้ักเรียนประสบความเร็จในการเรียนรูแ้ละการเรียนรูเ้กิดจากกระบวนการคน้พบด้วย
ตนเอง (Discovery Learning) (ทิศนา แขมมณี, 2561) ดงันัน้ การจดัการเรียนรูค้วรจดัหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัระดับความพรอ้มและสอดคลอ้งกับสติปัญญาของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดหาเหตุผล
อย่างอิสระเพื่อสรา้งทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์ ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ ผ่านการมือปฏิบติั 
โดยจดัประสบการณใ์หผู้เ้รียนไดค้น้พบความรูด้ว้ยตนเอง เพื่อใหส้ามารถสรา้งมโนภาพในใจ และ
สรา้งความคิดรวบยอดของสิ่งที่เรียนรูไ้ด ้

2.4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอรส์ 
รอเจอรส์ (Rogers) เชื่อว่ามนุษยจ์ะเรียนรูไ้ดดี้หากอยู่ในสภาวะแวดลอ้มที่เอือ้

ต่อการเรียนรู ้กล่าวคือมีความผ่อนคลายเป็นอิสระและเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ดงันัน้การจดัการ
เรียนรูน้ัน้ครูจะท าหนา้ที่เป็นผูช้ีแ้นะและอ านวยความสะดวกในการเรียน เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูจ้าก
กระบวนการในการแสวงหาความรู ้และการปฏิบติังาน เพราะกระบวนการเป็นเคร่ืองมือส าคญัของ
การด ารงชีวิตและแสวงหาความรูต่้อไปในอนาคตของผูเ้รียน (ทิศนา แขมมณี, 2561) 

2.4.3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) 
Piaget (เพียเจต)์ และVygotsky (วีก็อตสกี)้ นกัทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรูใ้นกลุม่ 

พุทธินิยม (Cognitivism) ได้ให้ความสนใจกับกระบวนการรู้คิดหรือกระบวนการทางปัญญา 
โดยเพียเจต ์(สรุางค ์โคว้ตระกูล, 2541) มีความเชื่อว่ามนุษยจ์ะมีการพัฒนาการไปเป็นล าดับขัน้
ดว้ยการมีประสบการณแ์ละการมีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวั ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
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เก่ียวกับการคิดเชิงตรรกะและการถ่ายทอดความรูท้างสังคมนั้นจะเป็นไปตามพัฒนาการทาง
สติปัญญาซึ่งจะเริ่มตน้จากการรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผัส (Sensorimotor Period) และพัฒนาการ
รบัรูไ้ปตามวยัจนถึงขัน้การคิดแบบไม่เป็นรูปธรรม (Formal Operational Period) คือสามารถที่จะ
คิดสิ่งที่ เป็นนามธรรมได้ โดยรู้จักตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ด้ โดย
กระบวนการทางสมองจะมีลกัษณะเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) การซึมซบัความรู ้(assimilation) เป็น
การรบัความรู ้ขอ้มูลต่าง ๆ ซึ่งไดม้าจากประสบการณ์นัน้เก็บสะสมเอาไวเ้พื่อใชป้ระโยชนต่์อไป  
(1) การจัดระบบ (accommodation) โดยเป็นจัดระบบและปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับ
ประสบการณ์เดิม จนเป็นระบบที่ตนเองสามารถเข้าใจได้ และ  (3)การเกิดความสมดุล 
(equilibration) ซึ่งจัดเป็นระบบที่มนุษยผ์สมผสานประสบการณเ์ดิมใหเ้ขา้กับประสบการณใ์หม่
เพื่อสรุปองคค์วามรูเ้ป็นของตนเอง ส่วนวีก็อตสกีก้็ไดเ้นน้ไปที่การสรา้งวัฒนธรรมทางสงัคมทัง้ที่
เป็นสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ทางสงัคมที่แต่ละสงัคมสรา้งขึน้ บริบททางสงัคม
และภาษามีผลต่อการพัฒนาเชาวปั์ญญาโดยเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดขัน้สูงดว้ย (ทิศนา 
แขมมณี, 2561)  

2.4.4 ทฤษฎีการสร้างความ รู้ด้ วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
(Constructionism) 

ศาสตรต์ราจารยซ์ีมวัร ์เพเพอรท์ (Seymour Papert) เชื่อว่าผูเ้รียนสามารถสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง โดยการเรียนรูท้ี่ดีเกิดจากการที่ผูเ้รียนไดน้ า
ความคิดและความรูท้ี่มีไปลงมือสรา้งสรรคช์ิน้งานที่อาศยัสื่อ วสัด ุและเทคโนโลยีในการสรา้งสรรค์
ชิน้งานขึน้มาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม อันส่งผลใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ ไดร้บัการกระตุน้การคิด
และมีความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูข้องตนเอง เมื่อผูเ้รียนไดส้รา้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาบนโลก นั่นก็
หมายถึงการสรา้งความรูข้ึน้ในตนเอง ความรูน้ัน้ก็จะมีความหมาย และอยู่คงทน อีกทัง้ผูเ้รียนจะ
สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละความคิดของตนแก่ผูอ่ื้นได ้นอกจากนัน้ความรูท้ี่ สรา้งขึน้มาจะเป็น
ฐานส าหรบัการสรา้งความรูใ้หม่ต่อไปดว้ย (ทิศนา แขมมณี, 2561; สนุทร ีเจกะวฒันะ, 2556) 

เนื่องจากทฤษฎี “Constructionism” และ “Constructivism” มีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีเดียวกันซึ่ง “Constructionism” จะมีเอกลักษณ์ในด้านการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อให้ผู ้เรียนได้สร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยตนเอง โดยเพเพอรท์และ
คณะวิจัยแห่ง M.I.T. (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552) ไดอ้อกแบบวัสดุและจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ รวมทัง้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์าใชเ้ป็นเครื่องมือให้
ผู ้เรียนใช้ในการสร้างความรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเพเพอรท์และคณะได้ออกแบบสรา้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ลโก้ขึน้ เพื่อให้เด็กใช้คณิตศาสตร ์วิทยาสาตร ์ศิลปะ ภาษา และการ
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ออกแบบในการสรา้งรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี เกม และอื่น ๆ เหลา่นีเ้ป็นการช่วยใหผู้เ้รียนได้
สรา้งองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัวิชาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคิด เช่น การคิด
แกปั้ญา การคิดสรา้งสรรค ์การฝึกความอดทน และความรบัผิดชอบอีกดว้ย แต่เพียงแค่สื่อ วัสด ุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงเท่านีค้งไม่ท าใหก้ระบวนการเรียนรูส้มบูรณ์จะต้องให้
ความส าคัญอย่างมากกับบรรยากาศการเรียนรูด้้วย โดยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มี
สว่นประกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ (ทิศนา แขมมณี, 2561) 

1. เป็นบรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย กล่าวคือ ใหผู้เ้รียนไดม้ีทางเลือก
ที่หลากหลายตามความสนใจ ซึ่งเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการคิด ท าและเรียนรู ้

2. เป็นสภาพแวดลอ้มที่มีความแตกต่างกนั อนัจะเป็นประโยชนต่์อการสรา้ง
การเรียนรู้  เนื่องจากมีการท างานเป็นกลุ่มซึ่ งแต่ละคนมีความถนัด ความสามารถและ
ประสบการณ์แตกต่างกัน จึงส่งเสริมใหม้ีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรูก้าร
สรา้งสรรคช์ิน้งานและการพฒันาทกัษะทางสงัคมอีกดว้ย 

3. เป็นบรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นกันเอง ท าใหผู้เ้รียนรูส้ึกปลอดภัยสบายใจ 
อนัเป็นการเอือ้ต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ  

2.4.5 หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student  
Centered Instruction) 

ในการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ครูตอ้งเนน้กระบวนการเรียนการสอนที่
ค  านึงถึงตวัผูเ้รียนเป็นหลกั ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูโ้ดยการกระท า (learning by doing) มิใช่เพียงการ
ถ่ายทอดความรูข้องครูเท่านัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้อ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีบทบาทมี
ส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว (active participation) ซึ่งควรเป็นการต่ืนตัวทัง้ดา้นกาย สติปัญญา สังคม
และอารมณ ์เพราะทัง้ 4 ดา้นนัน้มีความสมัพนัธก์ันและส่งผลต่อการเรียนรู ้เพราะการมีส่วนร่วม
ทางกายนัน้ คือการใหผู้เ้รียนไดเ้คลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมที่หลากหลาย ใชส้ติปัญญาในการ
คิดการสรา้งความหมายและท าความเขา้ใจสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้มีความตื่นตวัทางอารมณค์วามรูส้ึก เมื่อ
ไดเ้รียนรูจ้ะท าใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่มีความหมาย ซึ่งโดยปกติการมีส่วนร่วมทางอารมณน์ี ้มกัเกิดขึน้
พรอ้มกับการกระท าอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญา และสังคม ทุกครั้งที่ครูให้ผู ้เรียน
เคลื่อนที่ เปลี่ยนอิรยิาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผูเ้รียนจะเกิดอารมณค์วามรูส้ึกตามมาดว้ยเสมอ ในการ
มีส่วนร่วมทางสังคม  ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะช่วยขยายขอบเขตของการเรียนรู้ให้กว้าง และมีชีวิตชีวามากขึน้ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นทักษะ
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กระบวนการเป็นรูปแบบหนึ่งของการจดัการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง อนัจะยกตวัอย่าง 
ดงันี ้(ทิศนา แขมมณี, 2561) 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ (Inquiry-Based 
Instruction) เป็นการแสวงหาความรูต่้าง ๆ ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์โดยครูจะกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือแสวงหาความรู ้เพื่อน าค าตอบที่ไดม้าสรุปประมวลผล
เป็นความรูด้ว้ยตนเอง สว่นครูจะเป็นผูอ้  านวย ความสะดวกในการเรียนรู ้

2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking-Based 
Instruction) เป็นการอาศัยสิ่งเรา้และสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม ด าเนินการสอนโดยครูตอ้งใช้
เทคนิควิธีการสอนที่กระตุน้ การคิดของผูเ้รียน ใหเ้กิดทกัษะการคิดในระดบัขัน้ต่าง ๆ ไดแ้ก่  

- ทกัษะการคิดพืน้ฐาน เช่น การจ า การระลกึได ้การอ่าน การเขียน  
- ทักษะการคิดที่เป็นแกนส าคัญ เช่น การจ าแนก การสังเกต การตั้ง

ค าถาม การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การตีความ  
- ทักษะการคิดขั้นสูง เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห ์การสังเคราะห ์การ

ประยกุตใ์ช ้การคาดคะเน การรวบรวมขอ้มลู การทดสอบ การรเิริ่มการปรบัโครงสรา้ง 
- ทักษะการคิดโยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) เช่น การสืบสาวหาเหตุ

ปัจจยั คิดแบบแยกแยะหาสว่นประกอบ คิดแบบคณุค่าแท-้คณุค่าเทียม  
- กระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่ม 

สรา้งสรรค ์การคิดแกปั้ญหา  
3. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม ( Group Process - 

Based Instruction) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูร้่วมกันกับ
ผูอ่ื้น อันจะช่วยใหเ้กิดความรูท้ี่หลากหลายและเกิดทักษะทางสงัคมแก่ผูเ้รียน ครูมีหนา้ที่ฝึกหรือ
ชีแ้นะในเรื่องบทบาทผูน้  ากลุม่และสมาชิกกลุ่ม กระบวนการท างานกลุม่และทกัษะทางสงัคมอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง (ทิศนา แขมมณี, 2561) 

จากทฤษฎีเรียนรูท้ี่เป็นพืน้ฐานของการจัดการเรียนรูดิ้จิทัล  สามารถสรุปได้ว่ามี
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งหลายทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร ์(Bruner) ซึ่ง 
เชื่อว่ามนุษยจ์ะมีการเรียนรูไ้ดดี้จากการไดล้งมือปฏิบติัและสรุปความเขา้ใจดว้ยตนเอง ดงันัน้การ
จัดการเรียนรูจ้ะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับสติปัญญาของผูเ้รียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีการเรียนรูข้องรอเจอรส์ (Rogers) คือการเรียนรูท้ี่ดีจะตอ้งเกิดจากการลงมือท า และครูเป็น
เพียงผูใ้หค้  าแนะน าภายใตบ้รรยากาศการเรียนรูท้ี่มีความผ่อนคลาย อีกทัง้จากทฤษฎีการสรา้ง
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ความรู้ด้วยตนเองหรือ Constructiovism ได้ระบุว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ ดีนั้น ผู้เรียนจะต้อง
สามารถแสวงหาความรู ้เชื่อมโยงประสบการณ์ และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ดว้ยตนเอง รวมถึงจาก
ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน(Construc tionism) ก็ไดม้ีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์าใชเ้ป็นเครื่องมือใหผู้เ้รียนใชใ้นการสรา้งความรู ้และสรา้งสรรคผ์ลงาน 
เพื่อใหก้ระบวนการเรียนรูส้มบูรณ์ และสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดีดว้ย อีกทัง้จากทฤษฎีการ
จัดการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ก็กล่าวถึงการเน้นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดม้ีบทบาทมีส่วนร่วมทางดา้นกาย สติปัญญา สงัคม และอารมณ ์อนัจะท าใหผู้เ้รียนไดร้บั
การพัฒนาในทุกมิติ เป็นการจัดการเรียนการสอนนีมุ้่งเน้นในการพัฒนา สติปัญญา ความคิด 
อารมณ ์การเขา้สงัคม และการใชท้กัษะดา้นต่าง ๆ เป็นอย่างดี  

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
López (2010) น าเสนอผลการวิจยัจากการประเมินผลการเรียนในโรงเรียนทางเลือก 

แห่งแรกของรฐัราวดร์็อค โครงการหอ้งเรียนการเรียนรูดิ้จิทอลซึ่งเป็นโครงการที่เนน้การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรบัผูเ้รียนภาษาอังกฤษ (ELL) โดยใชเ้ทคโนโลยีไวทบ์อรด์แบบโตต้อบ (IWB) 
วัตถุประสงค์ของการประเมินคือการใช้การเรียนรูดิ้จิทัล สามารถสรา้งความเท่าเทียมกันของ
ประสิทธิภาพในดา้นวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ELL)และ
นักเรียนปกติ คือลดช่องว่างความส าเร็จของนักเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนสองคนในวิชา
คณิตศาสตรแ์ละการอ่านชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ซึ่งระดับชั้นและวิชาเหล่านีเ้ป็นจุดสนใจ
หลักของโครงการเนื่องจากนักเรียนชั้นป .3 และป.5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของรัฐ การ
ประเมินผลทางคณิตศาสตร ์และการอ่านไม่สามารถใหค้วามส าคัญกับระดับชั้นประถมศึกษา
ต่อไปได ้โดยวตัถุประสงคใ์นการประเมินครัง้ที่สอง คือการก าหนดขอบเขตที่หอ้งเรียนการเรียนรู้
ดิจิทลัสามารถเพิ่มการเรียนรูท้างวิชาการของนกัเรียน ELL ไดเ้ทียบ กบันกัเรียน ELL ในหอ้งเรียน
แบบดัง้เดิม (เช่นไม่มี IWB) ใชแ้บบทดสอบกึ่งทดลองการออกแบบผลลพัธ ์ที่ไดแ้สดงใหเ้ห็นอย่าง
ชัดเจนว่า IWB สามารถสรา้งความเท่าเทียมกันของประสิทธิภาพได้ซึ่งจะเป็นการปิดช่องว่าง
ผลสมัฤทธิ์ระหว่าง ELL และนกัเรียนปกติในขณะท่ีเพิ่มผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียน ELL 

Serhat & Fatih (2015) ได้ศึกษาเก่ียวกับผลการใช้การเรียนรู้ดิจิทัล  ในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) แลว้ไดข้อ้สรุปบางอย่าง ประการแรก วิธีการใช้
เทคโนโลยีจะส่งผลอย่างไร ขึน้อยู่กบัจากหลาย ๆ ปัจจยั เช่น การที่เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคญัของ
กระบวนการสอน และการรับรูข้องทั้งครูและ ผู้เรียนมีเทคโนโลยีเป็นตัวน า ก็จะท าให้การใช้
เทคโนโลยีนัน้คุม้ค่า และเพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จึง
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จะตอ้งมีการฝึกอบรมครูเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี และมีการเรียนการสอนเพิ่มเติม ใหก้ับผูเ้รียน
เก่ียวกับสื่อดิจิทัล เทคโนโลยี ประการที่สองการใชเ้ทคโนโลยีไม่ได ้หมายถึงการใชค้อมพิวเตอร ์
เครื่องเก่าเพื่อสอนบทเรียน อย่างที่ทราบกนัดีว่าคอมพิวเตอรส์มยัใหม่นีม้ีประสิทธิภาพขัน้สงูอย่าง
มาก มีทั้งคอมพิวเตอรรู์ปแบบใหม่ ๆ เกิดขึน้มากมายอย่างเช่น แท็บเล็ต ซึ่งจะสามารถส่งผล
กระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ การเรียนรูไ้ดอ้ย่างดี ประการที่สาม เทคโนโลยีมีตวัเลือกมากมายใหค้รู
ไดเ้ลือกใชใ้นหอ้งเรียนเพื่อปรบัปรุง กระบวนการสอน อีกทัง้ Webquests ก็ยงัไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้
ว่าช่วยในการเรียนรูภ้าษาไดอ้ย่างดี สื่อดิจิทลั การสอนในหอ้งเรียน ดว้ยการอาศยัเทคโนโลยี Web 
2.0 ผู้เรียนจึงสามารถฝึกฝนภาษาในบรรยากาศที่ เหมือนจริง ยิ่งไปกว่านั้น Webquests มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อผูเ้รียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรูค้  าศพัทแ์ละทักษะ การอ่าน แมจ้ะมี
ผลเสียต่อการเรียนรูไ้วยากรณบ์า้งก็ตาม อีกทัง้ผลการวิจัยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์รูปแบบ
เก่าในการวิเคราะหว์รรณกรรมและขอ้ความภาษา ก็สามารถใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการสอน
ภาษา เช่นกัน กล่าวคือ โปรแกรมการวิเคราะหแ์ละแปลภาษานั้นสามารถช่วยให้ค าแนะน าที่
จ  าเป็นแก่นักเรียน ซึ่งจะ ท าหนา้ที่เป็นเครื่องช่วยที่ส  าคัญในหอ้งเรียนภาษาโดยเฉพาะการสอน
ค าศัพท์และการเขียน สรุปแล้วด้วยข้อสรุป เหล่านีเ้ขาจึงสรุปว่าเทคโนโลยีจะต้องได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นความช่วยเหลือที่ปรบัเปลี่ยนไดแ้ทนที่จะเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนในการเปลี่ยน
บทเรียนอย่างสมบูรณ ์ดงันัน้เทคโนโลยีควรน าไปใชก้บัหลกัสตูรดัง้เดิมเพื่อใหม้ี ประสิทธิภาพและ
ทนัสมยัย่ิงขึน้ 

 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนส่ือสาร 

3.1 ความหมายของการเขียนส่ือสาร 
การเขียน คือ ทักษะการใชภ้าษาชนิดหนึ่ง เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู ้ความคิด 

ประสบการณ ์หรือความคิดเห็น โดยการสื่อสารดว้ยตวัหนงัสือ สญัลกัษณ ์และเครื่องหมายต่าง ๆ
แทนค าพดู โดยถ่ายทอดออกมาเป็นถอ้ยค า ขอ้ความ หรือประโยค เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจตามความ
มุ่งหมายของผูเ้ขียน ซึ่งผูอ่้านจะเขา้ใจตามความประสงคข์องผูเ้ขียนหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับทักษะ
ความสามารถของผูเ้ขียนว่าใชภ้าษาเขียนไดดี้มากนอ้ยเพียงใด (กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2542; 
จริวฒัน ์เพชรรตัน,์ 2560; ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก, 2550) 

การเขียน เป็นใชอ้ักษรเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ตรงกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน การเขียนจึงต้องพยายามใช้ศัพท์ง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน และ
พยายามลดความผิดพลาดในการใชค้ าและตวัสะกดใหม้ากที่สดุ โดยเขียนใหต้รงไปตรงมา ชดัเจน
และอ่านง่าย (วรรณี โสมประยรู, 2553) 
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จากความหมายของการเขียน สรุปไดว้่า การเขียน เป็นใชอ้กัษรเป็นสื่อกลางในการ
สื่อความหมาย โดยการเขียนค า เรียบเรียงเป็นประโยค เรื่องราว ซึ่งถือเป็นทกัษะการใชภ้าษาชนิด
หนึ่งที่ส  าคัญ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู ้ความคิด ประสบการณ ์หรือความคิดเห็น แทนค าพูด
ออกมาเป็นขอ้ความหรือประโยค เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจตามความมุ่งหมายของผูเ้ขียน ซึ่งผูอ่้านจะ
เขา้ใจตามความประสงคข์องผูเ้ขียนหรือไม่นัน้ จะขึน้อยู่กับทักษะความสามารถของผูเ้ขียนว่าใช้
ภาษาเขียนไดดี้มากนอ้ยเพียงใด 

3.2 จุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 
นักวิชาการทางการศึกษาหลายท่าน กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการสื่อสารไว้ 3 

ประการหลกัดงันี ้ (จิรวฒัน ์เพชรรตัน ์และ อมัพร ทองใบ, 2555) 
3.2.1 การส่ือสารเพ่ือสาระความรู้  

เป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู ้รบัสารได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือ
ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในดา้นวิชาการ  เช่น ประกาศต่าง ๆ การแนะน า ข่าวหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ในชมุชน ประเทศหรือโลก  สาระความรูท้างวิชาการหรือความรูท้ี่ช่วยพัฒนาชีวิต เป็นตน้ 
โดยจะอยู่ในรูปของการเขียนบทความ การเขียนต ารา สารคดี การใหค้วามรูแ้ละป้ายประกาศต่าง 
ๆ เป็นตน้ 

3.2.2 การส่ือสารเพ่ือความบันเทงิหรือจรรโลงใจ  
เป็นการสื่อสารท่ีท าใหผู้ร้บัสารเกิดอรรถรสต่าง ๆ ทัง้ความต่ืนเตน้ สนกุสนาน 

ร่าเริง และตลกขบขัน รวมถึงการสรา้งศรทัธาใหผู้ร้บัสารเกิดความรูส้ึกที่ดีต่อตนเอง สงัคมและ
สิ่งแวดลอ้มดว้ย เรื่องที่จะสื่อสารกันตามวัตถุประสงคน์ีจ้ึงมีสาระเก่ียวกับประสบการณส์่วนตัว 
การผจญภัย ความรกั ความพิสดาร แปลกใหม่ หรือเรื่องราวต่ืนเตน้ลึกลับ ชวนใหผู้ร้บัสารเกิด
ความเพลิดเพลิน เช่น การฟังเพลง การชมละคร การดโูทรทศัน ์การอ่านนวนิยาย การพดูคยุ เป็น
ตน้ 

3.2.3 การส่ือสารเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธต์่อกัน  
เป็นการสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่ืนใหเ้กิดความชื่นชม ความยินดี 

ความเต็มใจ หรือเกิดคลอ้ยตามความคิด ความเชื่อหรือความรูส้ึก จนเกิดความตอ้งการกระท าใน
สิ่งที่ผูส้่งสารตอ้งการ รวมถึงเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถือดว้ย การสื่อสารตามความมุ่งหมายเช่น 
การเขียนหรือพดูโฆษณา การกลา่วถอ้ยค ายินดี การพดูปลอบใจ เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายของการสื่อสารประกอบด้วย 3 ประการหลัก ไดแ้ก่ 
(1)การสื่อสารเพื่อสาระความรู ้เป็นการสื่อสารเพื่อใหผู้ร้บัสารไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสาร ขอ้เท็จจริง 
หรือไดร้บัความรูต่้าง ๆ (2)การสื่อสารเพื่อความบนัเทิงหรือจรรโลงใจ เป็นการสื่อสารที่ท าใหผู้ร้บั
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สารเกิดอรรถรสต่าง ๆ ทัง้ความต่ืนเตน้ สนุกสนาน ร่าเริง และตลกขบขัน รวมถึงการสรา้งศรทัธา 
และ(3)การสื่อสารเพื่อสรา้งปฏิสมัพนัธต่์อกนัเป็นการสื่อสารที่มุ่งโนม้นา้วจิตใจของผูอ่ื้น  

3.3 การใช้ภาษาเพ่ือสัมฤทธิ์ผลทางการส่ือสาร  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการสื่อสาร การเลือกใชภ้าษา

และรูปแบบการสื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้โดยหลกัการดังกล่าว
เรียกว่า “หลกั 7 ประการเพื่อการสื่อสารท่ีสมัฤทธิ์ผล” (ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, 
2550) โดยมีราบละเอียดดงันี ้

3.3.1 ความสมบูรณค์รบถ้วน  
สารจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีความครอบคลุมเนือ้หาและข้อเท็จจริงอย่าง

ครบถว้น เพียงพอที่จะท าใหผู้ร้บัสารตอบสนองต่อสารที่ถูกส่งไป  เช่น  ท าใหไ้ดร้บัผลตอบสนอง
ตามที่ ตอ้งการ ท าใหผู้ร้บัสารเขา้ใจสารไดอ้ย่างถูกตอ้งชัดเจน หรือท าใหเ้กิดความรูส้ึกที่ดีขึน้
ภายหลงัจากการรบัสาร เป็นตน้ 

3.3.2 ความกะทัดรัด  
เนือ้หาของสารจะตอ้งมีการใชถ้อ้ยค าที่ถูกตอ้งเหมาะสมและกระชับชดัเจน

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยอาศัยเทคนิค 3 ประการคือ ขจัดค าไม่จ าเป็น เนื ้อหาต้อง
ครอบคลมุเฉพาะเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  และหลีกเลี่ยงการย า้ขอ้มลูที่ไม่จ าเป็น 

3.3.3 การพิจารณาไตร่ตรอง  
เป็นการพิจารณาไตร่ตรองผูร้บัสาร ว่าสารนัน้จะเกิดผลกระทบอย่างไร ผูร้บั

สาร หากอาจท าใหเ้กิดความรูส้กึเชิงลบต่อผูร้บัสารก็ควรหลีกเลี่ยง  
3.3.4 ความเป็นรูปธรรม  

การสื่อสารควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่เสนอเนือ้หากวา้งเกินไป 
เพื่อใหส้ารนัน้มีความชดัเจนเป็นรูปธรรม  

3.3.5 ความชัดแจ้ง  
สารที่ถูกส่งไปยังผู้ร ับสารจะต้องมีความถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจที่

ผิดพลาด ทัง้การใชถ้อ้ยค าที่ตอ้งถกูตอ้งชดัเจน ประโยคตอ้งมีประสิทธิภาพไม่ซบัซอ้น  
3.3.6 ความสุภาพอ่อนน้อม  

ในการใชถ้อ้ยค าภาษาในการสื่อสารนัน้จะตอ้งมีความสุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ อนัเป็นการแสดงถึงการเคารพใหเ้กียรติผูท้ี่เราสื่อสารดว้ย หากตอ้งสื่อสารขอ้ความเชิง
ลบ ก็ควรเลือกใชค้ าที่ใหเ้กิดความรูส้กึทางลบนอ้ยที่สดุ 
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3.3.7 ความถูกต้อง  
สารที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีความถูกต้องทั้งการใช้ไวยกรณ์ หลักภาษา 

ค าสะกด หรือส านวนที่ถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงตอ้งค านึงถึงระดับภาษาที่ถูกตอ้งตามโอกาสอีก
ดว้ย 

จึงสรุปได้ว่า การใช้ภาษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
หลกัการสื่อสาร 7 ประการดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ (1) ความสมบูรณข์องสารที่มีความครอบคลมุเนือ้หา
และข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน (2) เนือ้หาของสารมีความกระทัดรัด มีการใช้ถ้อยค าที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและชัดเจน (3) การพิจารณาไตร่ตรองผูร้บัสาร ว่าสารนัน้จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อ
ผูร้บัสาร (4) การสื่อสารควรมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง (5) สารที่ถูกส่งไปยังผูร้บัสารจะตอ้งมี
ความถูกตอ้ง ไม่ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดของผูร้บัสาร (6) ถอ้ยค าภาษาในการสื่อสารนัน้จะตอ้งมี
ความสุภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ และ (7) สารจะตอ้งมีความถูกตอ้งทั้งการใชไ้ว
ยกรณ ์หลกัภาษา ค าสะกด หรือส านวน รวมถึงตอ้งค านึงถึงระดับภาษาที่ถูกตอ้งตามโอกาสอีก
ดว้ย 

3.4 ความมุ่งหมายของการเขียนส่ือสาร 
การเขียนแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปตามเนือ้หาสาระของเรื่องที่

เขียน  ซึ่งมีผูแ้บ่งความมุ่งหมายของการเขียนไวห้ลากหลาย โดยจะสรุปได ้ดงันี ้(กองเทพ เคลือบ
พณิชกลุ, 2542; จิรวฒัน ์เพชรรตัน ์และ อมัพร ทองใบ, 2555) 

3.4.1 การเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง 
คือการเขียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ ์ความรู ้เรื่องราว สถานการณ์หรือ

เหตุการณต่์าง ๆ ใหผู้อ่้านไดร้บัรู ้รบัทราบ เช่น เรื่องราวประวัติศาสตร ์ต านาน ข่าวสาร สารคดี 
อตัชีวประวติั ฯลฯ 

3.4.2 การเขียนเพ่ืออธิบาย  
คือการเขียนเพื่อการชีแ้จง อธิบาย หรือบอกวิธีท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ใหผู้อ่้านเกิด

ความเขา้ใจอย่างชัดเจน เช่น การเขียนอธิบายความหมายค าศัพท ์การเขียนการวิธีใชง้าน การ
เขียน บอกวิธีการ ฯลฯ 

3.4.3 การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเหน็  
คือการเขียนวิเคราะหว์ิจารณ ์แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง เช่น การเขียนบทความ การเขียนบทวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ การเขียนลงความเห็นของครู การ
เขียนแนะน าหนงัสือ ฯลฯ 
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3.4.4 การเขียนเพ่ือกิจธุระ  
คือการเขียนที่ผูเ้ขียนเขียนขึน้เพื่อการติดต่อกิจธุระกับบุคคล กลุ่มคน  หรือ

หน่วยงาน ซึ่งเป็นการเขียนที่มีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาหรือระดับภาษาที่
แตกต่างกนัตามประเภทของกิจธุระและบุคคลที่ผูเ้ขียนเขียนสื่อสารดว้ย เช่น การเขียนจดหมายกิจ
ธุระ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายราชการ การเขียนจดหมายสว่นตวั ฯลฯ 

3.4.5 การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ  
คือการเขียนเพื่อชักจูงใจใหผู้อ่้านใหผู้อ่้านเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ 

ทศันคติ หรือพฤติกรรมใหค้ลอ้ยตามไปกบัสิ่งที่ผูเ้ขียนตอ้งการ เช่น ปา้ยโฆษณา ปา้ยหาเสียง ฯลฯ 
3.4.6 การเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ  

คือการเขียนถ่ายทอดความรูส้ึกหรือจินตนาการ ดว้ยการใชภ้าษาอย่างมี
วรรณศิลป์ เพื่อใหผู้อ่้านเกิดความรูส้ึกเพลิดเพลินและเห็นภาพตามสิ่งที่ผูเ้ขียนสื่อออกมา เช่น นว
นิยาย เรื่องสัน้ บทละคร บทภาพยนตร ์บนัเทิงคดีเชิงสรา้งสรรค ์ฯลฯ 

3.4.7 การเขียนเพ่ือแจ้งให้ทราบข้อเทจ็จริง  
คือการเขียนที่มุ่งน าเสนอขอ้มูลหรือรายละเอียด ซึ่งตอ้งการใหร้บัทราบโดย

ทั่วกนัเพื่อการน าไปปฏิบติั เช่น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกา ฯลฯ 
จึงสรุปไดว้่า ความมุ่งหมายของการเขียนสื่อสารแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง

กันออกไปตามเนือ้หาสาระของเรื่องที่เขียน โดยแบ่งไดด้ังนี ้(1)การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นการ
เขียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ ์ความรู ้เรื่องราว สถานการณห์รือเหตุการณต่์าง ๆ (2)การเขียน
เพื่ออธิบาย เป็นการเขียนเพื่อการชีแ้จง อธิบาย หรือบอกวิธีท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (3)การเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น เป็นการเขียนวิเคราะหว์ิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(4)การเขียนเพื่อกิจธุระ เป็นการเขียนที่ผูเ้ขียนเขียนขึน้เพื่อการติดต่อกิจธุระกบับุคคล กลุม่คน หรือ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการเขียนที่มีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาหรือระดับภาษาที่
แตกต่างกนัตามประเภทของกิจธุระและบุคคลที่ผูเ้ขียนเขียนสื่อสารดว้ย (5)การเขียนเพื่อโนม้นา้ว
ใจ เป็นการเขียนเพื่อชกัจูงใจใหผู้อ่้านเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ทศันคติ หรือพฤติกรรมให้
คลอ้ยตามไปกับสิ่งที่ผูเ้ขียนตอ้งการ (6)การเขียนเพื่อสรา้งจินตนาการ เป็นการเขียนถ่ายทอด
ความรูส้ึกหรือจินตนาการ ดว้ยการใชภ้าษาอย่างมีวรรณศิลป์ เพื่อใหผู้อ่้านอ่านแลว้เกิดความรูส้กึ
เพลิดเพลินและเห็นภาพตามสิ่งที่ผูเ้ขียนสื่อออกมา และ (7) การเขียนเพื่อแจง้ใหท้ราบขอ้เท็จจริง 
ซึ่งเป็นการเขียนที่มุ่งน าเสนอขอ้มลูหรือรายละเอียด ซึ่งตอ้งการใหร้บัทราบโดยทั่วกนัเพื่อการน าไป
ปฏิบติั ดังนัน้การเขียนสื่อสารนัน้จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดความมุ่งหมายของการเขียนใหช้ัดเจน 
เพื่อใหก้ารเขียนสื่อสารประสบผลส าเรจ็ และสามารถสื่อสารไดต้รงตามจดุประสงคข์องผูเ้ขียน 
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3.5 องคป์ระกอบของการเขียน 
การเขียนสื่อสารที่ดีนัน้จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการเขียน เพื่อใหไ้ดง้านเขียน

ที่สมบูรณ์ ซึ่ งสามารถสรุปองค์ประกอบของการเขียนได้เป็น 4 ประการ ดังนี ้ (กองเทพ  
เคลือบพณิชกลุ, 2542; วรรณี โสมประยรู, 2553) 

3.5.1 เนือ้หา   
คือส่วนเนือ้เรื่องหรือเรื่องราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการจะใหผู้อ่้านรบัทราบ อาจเป็น

ขอ้คิดเห็น เหตกุารณ ์จินตนาการ ความรูส้กึ ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกนั 
3.5.2 ภาษา   

คือถ้อยค า ส านวนโวหารต่าง ๆ ที่ผูเ้ขียนและผูอ่้านสื่อสารกันได ้ภาษาถือ
เป็นส่วนส าคญัที่สดุส าหรบัการถ่ายทอด  ผูเ้ขียนจึงตอ้งมีความรอบคอบ ละเอียดในการเลือกสรร
ค า ประโยค ส านวนโวหาร และระดับของภาษามาใชใ้หเ้หมาะสมกับกาลเทศะ จุดประสงคแ์ละ
รูปแบบของการเขียน 

3.5.3 เคร่ืองหมายวรรคตอน    
คือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใชเ้ขียนในงานเขียนเพื่อช่วยใหผู้อ่้านสามารถอ่านได้

สะดวกและเป็นการป้องกนัความเขา้ใจผิดอีกดว้ย  เช่น  การเขียนเครื่องหมายอศัเจรียห์ลงัค าหรือ
ขอ้ความ เพื่อสื่ออารมณ ์ความรูส้กึ เป็นตน้ 

3.5.4 รูปแบบ 
คือลกัษณะในการเขียน ซึ่งแบ่งได ้2 รูปแบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบร้อยแก้ว  เป็นการเขียนที่เรียบเรียงถ้อยค า ข้อความ  และ
ประโยคเป็นความเรียง เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย การเขียนรายงาน ฯลฯ  

2. รูปแบบรอ้ยกรอง เป็นการน าถ้อยค าภาษาที่มีการเลือกสรรอย่างดี 
แลว้มาเรียบเรียงตามรูปแบบฉันทลกัษณข์องบทประพันธ์แต่ละประเภท เช่น กลอน โคลง กาพย ์
ฉนัท ์รา่ย เป็นตน้ 

จากเอกสาร จึงสรุปไดว้่าองคป์ระกอบของการเขียน เป็นหลกัที่ช่วยใหไ้ดง้านเขียนที่
สมบูรณ ์ซึ่งประกอบดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่ (1)เนือ้เรื่อง คือส่วนที่เป็นเรื่องราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการจะ
ใหผู้อ่้านรบัทราบ (2)ภาษา คือถอ้ยค า ส านวนโวหารต่าง ๆ ซึ่งผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรอบคอบ ใน
การเลือกสรรค า ประโยค ส านวนโวหาร และระดับของภาษามาใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
จุดประสงคแ์ละรูปแบบของการเขียน (3)เครื่องหมายวรรคตอน คือเครื่องหมายที่ใชเ้ขียนในงาน
เขียนเพื่อช่วยใหผู้อ่้านสามารถอ่านไดส้ะดวกและเป็นการป้องกันความเขา้ใจผิด (4)รูปแบบ คือ
รูปแบบการเขียนประเภทรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ซึ่งมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกนั 
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3.6 คุณสมบัติของผู้เขียน 
การเป็นผูเ้ขียนที่ดีนัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ยคณุสมบติัส าคญัหลายประการซึ่งอาศยั

การฝึกฝนเพื่อให้เป็นผู้เขียนที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานเขียนที่ ดีและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผูอ่ื้นได ้โดยสามารถสรุปคณุสมบติัของผูเ้ขียนที่ดีไว ้5 ประการ ดงัต่อไปนี ้(จิรวฒัน ์
เพชรรตัน ์และ อมัพร ทองใบ, 2555) 

3.6.1 เป็นผู้รู้จริง คือ ผูเ้ขียนที่มีความรูใ้นเรื่องราวที่เขียนอย่างถกูตอ้งแทจ้รงิ มี
ขอ้มลูหลกัฐานตามความจริง มิใช่ความรูห้รือขอ้มูลเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ซึ่งเมื่อเขียนไปแลว้ อาจ
ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิได ้

3.6.2 มีใจเป็นธรรม คือ ผู้เขียนที่วางตนเป็นกลางไม่เขียนด้วยใจอคติหรือ
ล าเอียงหรือเขียนเพื่อเอาใจผู้มีอ  านาจที่จะบันดาลผลประโยชน์แก่ตน รวมทั้งไม่ เขียนด้วย
ความรูส้กึทะนงหลงตนว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าผูอ่ื้น 

3.6.3 มีเหตุผลสมควร คือ ผูเ้ขียนที่เขียนอย่างสมเหตสุมผลที่คนทั่วไปยอมรบั
ได ้มิใช่เหตผุลที่เขา้ขา้งตนเองซึ่งแสดงถึงความเห็นแก่ตวั  

3.6.4 มีความจริงใจ คือ ผูเ้ขียนที่เขียนตามความรูส้ึกจากใจผูเ้ขียน แต่ตอ้ง
แสดงออกทางการเขียนอย่างสรา้งสรรค ์เช่น มีเจตนาจริงใจที่จะชีข้อ้บกพร่องในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไข ก็ต้องเขียน อย่างมี ศิลปะให้ผู้อ่านเห็นถึงความบกพร่อง และเสนอแนว
ทางแกไ้ขใหด้ว้ย มิใช่กล่าวแต่เพียงขอ้บกพร่องโดยไม่ กล่าวถึง วิธีแกไ้ข เช่นนีน้บัว่าไม่จริงใจที่จะ
ท าใหเ้กิดการแกไ้ข เป็นแต่เพียงตอ้งการเพ่งโทษผูอ่ื้นเท่านัน้ 

3.6.5 มีชีวิตชีวา คือ ผูเ้ขียนที่มีความกระตือรือรน้ในการใฝ่หาความรู ้สนใจ
เรื่องราวต่าง ๆ รอบตัวที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ นอกจากนีย้ังต้องเป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบ 
ปฏิภาณ คณุสมบติัเหลา่นีจ้ะช่วยใหง้านเขียนเกิดความสมบรูณแ์บบมากขึน้ 

จากเอกสาร จึงสรุปไดว้่า การเป็นผูเ้ขียนที่ดีนัน้ จะตอ้งประกอบไปดว้ยคณุสมบติัส าคญั
หลายประการซึ่งอาศัยการฝึกฝน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานเขียนที่ ดีและไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผูอ่ื้นได ้โดยสามารถสรุปคณุสมบติัของผูเ้ขียนที่ดีไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ (1)เป็นผูรู้จ้ริง 
โดยผูเ้ขียนที่ดีนั้นจะตอ้งมีความรูใ้นเรื่องราวที่เขียนอย่างถูกต้องแทจ้ริง มีขอ้มูลหลักฐานตาม
ความจริง เพราะเมื่อเขียนไปแลว้ อาจท าใหผู้อ่้านเขา้ใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ (2)มีใจ
เป็นธรรม ไม่เขียนดว้ยใจอคติหรือล าเอียง (3)มีเหตุผลสมควร ซึ่งเป็นที่ยอมรบัได้จากคนทั่วไป 
ไม่ใช่เหตผุลที่เขา้ขา้งตนเอง (4)มีความจริงใจ โดยเขียนตามความรูส้ึก แต่ตอ้งแสดงออกทางการ
เขียนอย่างสรา้งสรรค ์มีศิลปะการเขียนที่ช่วยใหผู้อ่้านเห็นถึงความบกพร่อง และมีการเสนอแนว
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ทางแกไ้ขประกอบดว้ย (5)มีชีวิตชีวา คือการที่ผูเ้ขียนมีการใฝ่หาความรู ้สนใจเรื่องราวสรา้งสรรค์
รอบ ๆ ตัว เป็นคนช่างสงัเกต มีไหวพริบ ปฏิภาณ ซึ่งจะช่วยใหง้านเขียนมีชีวิตชีวาและสมบูรณ์
แบบมากขึน้ 

3.7 การประเมินการเขียน 
การประเมินการเขียนไดม้ีผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะวิธีการประเมินไว ้ดงันี ้

ฐะปะนีย ์นาครทรรพ (2547) มีหลกัการในการตรวจใหค้ะแนนเรียงความ คือตัง้
เกณฑ์ให้คะแนนไว้ก่อนหากพอใจมากให้คะแนน 16 คะแนนขึน้ไปจากคะแนนเต็ม 20 พอใจ
พอประมาณคะแนนจะอยู่ ระหว่าง 14 ถึง 15 และที่พอใจนอ้ยและไม่พอใจจะอยู่ในเกณฑค์ะแนน
ระหว่าง 10 ถึง 13 คะแนน โดยจะตอ้งดเูป้าหมายเรื่องที่เขียนเป็นอันดับแรก ถดัมาคือวิธีเขียนว่า
น่าสนใจหรือไม่ ใช้ภาษาราบรื่นเพียงใด จากนั้นดูความยาวของเนื ้อหาว่าจะต้องเหมาะสม 
พอสมควรตามที่ก าหนดไว ้และดสูิ่งประกอบอ่ืน ๆ เช่น การวรรคตอน ถูกตอ้ง การเขียนไม่ซ  า้ซาก 
และมีการใชค้ าวกวนหรือไม่ 

เปลือ้ง ณ นคร (2528) มีหลกัการในการใหค้ะแนนการเขียน โดยแบ่งออกเป็น
ส่วน ๆ ดังนี ้ (1)ส่วนเนื ้อหาร้อยละ  ซึ่งจะแบ่งการประเมินออกเป็นส่วนของข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น (2)ส านวนภาษา ซึ่งก็คือการวางรูปแบบการเขียน และการใช้ส  านวนถ้อยค าสื่อ
ความหมาย (3)อกัขรวิธีการเขียน ซึ่งการเวน้วรรคตอน และเครื่องหมายถกูตอ้ง 

3.7.1 การประเมินการเขียนได้ถูกต้องสวยงาม 
การประเมินการเขียนไดถู้กต้องสวยงาม หมายถึง การที่ผูเ้รียนสามารถเขียน

อกัษร วลี ค า หรือประโยคที่ก าหนดใหไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งตามวิธีการเขียนและหลกัภาษา โดยมีความ
สวยงามเป็นระเบียบและแม่นย าไม่ผิดพลาดในการวดัและประเมินครูจะตอ้งมีขอ้พฤติกรรมที่บ่งชี ้
ถึงการเขียนไดถ้กูตอ้งสวยงาม ไดแ้ก่ 

1. การเขียนตวัอกัษรถกูตอ้ง วางสระและวรรณยกุตถ์กูต าแหน่ง 
2. เวน้ช่องไฟไดส้วยงาม 
3. การรกัษาระดบับรรทดัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
4. ตวัอกัษรเสมอกนั 
5. ความสะอาดในการเขียน 
6. เวน้วรรคตอนถกูตอ้ง 

3.7.2  การประเมินเขียนโดยล าดับความคิด และเหตุการณไ์ด้อย่างต่อเน่ือง 
การประเมินการเขียนโดยล าดบัความคิดเหตกุารณไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง หมายถึงการ

เขียนเล่า หรือบอกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นทราบไดอ้ย่างต่อเนื่อง ไม่สบัสนวกวน และใช้
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ภาษาไดอ้ย่างสละสลวย ซึ่งวิธีการประเมินความสามารถในการจดัล าดับความคิด เหตุการณไ์ด้
อย่างต่อเนื่องที่ถูกตอ้งและตรงที่สุดคือการใหน้ักเรียนปฏิบัติจริงดว้ยการเขียนเรื่องราวประเภท 
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตรตามแต่ละระดับชัน้ เช่น การเขียนอธิบายภาพ การเขียนเล่า
เรื่อง การเขียนรายงาน การเขียนจดหมาย การเขียนย่อความ การเขียนเรียงความ เป็นตน้ แลว้ครู
ตรวจผลงานใหค้ะแนน โดยการบันทึกลงในแบบประเมินการเขียน ซึ่งการสรา้งโดยการศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรูใ้นแต่ละระดับช่วงชั้น  แล้วน ามาแยกเป็นรายการในการประเมิน ซึ่งจะ
สามารถ ยกตวัอย่างรายการในแบบประเมินการเขียน ไดด้งันี ้

1. เนือ้หาสาระของการเขียน 
2. การสื่อความ 
3. การใชภ้าษา 
4. การล าดบัความ 
5. รูปแบบการเขียน 

3.7.3 การประเมินเขียนแสดงความคิดอย่างเสรีและเชิงสร้างสรรค ์
การเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและเชิงสรา้งสรรค์ หมายถึง การแสดงออก

ซึ่งความรูส้ึกนึกคิดของตัวผู้เขียน ซึ่งไม่ไดล้อกเลียนผูใ้ดมาเป็นลายลกัษณอ์ักษรดว้ยภาษาที่ขดั
เกลาอย่างเหมาะสม ถกูตอ้งตามประเภทของเนือ้หาที่แสดงออก โดยในการเขียนเชิงสรา้งสรรคน์ัน้ 
อาจเป็นบทความที่เป็นคติสอนใจ จรรโลงใจ ค าขวญั นิทาน หรือเรื่องสัน้ ซึ่งจะตอ้งประกอบดว้ย
ลกัษณะส าคญัดงันี ้

1. ใหค้วามคิดแปลกใหม่ หมายถึง ความคิดที่ไม่ซ  า้แบบหรือไม่ลอกเลียน
ผูอ่ื้นมาเป็นความคิดของผูเ้ขียนเองหรือมีการดดัแปลงมาอย่างแยบคายดว้ยภมูิปัญญาของตน 

2. ใช้ภาษาคมคายกระทัดรัด  ทั้งนี ้ต้องเป็นภาษาที่ไม่ผิดแปลกไปจาก
ระเบียบของภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรบักนั 

3. สามารถเรา้ความรูส้ึกของผู้อ่าน โดยอาจเป็นความขบขัน ความเศร้า 
ความปิติยินดี ความพิศวง ความสงบ ความซาบซึง้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกนัก็ได ้

4. เป็นประโยชนไ์ม่ทางตรงก็ทางออ้ม เช่น ใหข้อ้คิดที่เป็นคติในการด ารงชีวิต 
ชี ้ให้เห็นคุณ /โทษ แนะน าให้คนรู้จักสังเกตหรือพิจารณาสิ่งต่าง  ๆ โดยแยบคาย ก่อให้เกิด 
จินตนาการในทางที่ดีงาม หรือเพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินแก่จิตใจในลกัษณะของนนัทนาการ 
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การเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและเชิงสรา้งสรรคน์ั้นเป็นพฤติกรรมการ
เรียนรูด้า้นทกัษะพิสยั ดงันัน้ การวดัประเมินที่ถกูตอ้งและตรงที่สดุ คือการใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัใน
การเขียนจรงิ แลว้ครูใหค้ะแนนดว้ยวิธีการประเมินลงในแบบประเมิน 

3.7.4 การประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหว์ิจารณแ์ละเขียน
อย่างมีวิจารณญาณ 

การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหว์ิจารณแ์ละเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 
จัดเป็นพฤติกรรมการเรียนรูด้า้นทักษะพิสัย ซึ่งหมายถึงการที่ผูเ้รียนสามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นของตนต่อสิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ ์โดยสามารถบอกถึงขอ้ดีขอ้เสีย  ความน่าเชื่อถือ 
ความมีประโยชนข์องสิ่งของ บุคคล หรือเหตกุารณน์ัน้ ๆ โดยมีเหตผุลประกอบ ซึ่งอาจประเมินได้
จากการที่ครูก าหนดเรื่องหรือหัวข้อให้ผูเ้รียนเขียนประกอบกับมีค าชีแ้จงให้ผู ้เรียนแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยผูเ้รียนจะต้องเขียนในลักษณะ
ต่อไปนี ้ 

1. บอกถึงความดี - ไม่ดี  
2. บอกถึงขอ้ดี - ขอ้เสีย 
3. บอกสาเหตแุละผล 
4. บอกถึงความน่าเชื่อถือ - ไม่น่าเชื่อถือ 
5. แสดงความคิดเห็นของตนว่าชอบหรือไม่ชอบ 
6. บอกถึงความเหมาะสมและไม่เหมาะสม 

ซึ่งวิธีการวัดและประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหว์ิจารณ์ซึ่งถือ
ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือการให้ผู้เรียนลงมือเขียน ซึ่งประเภทงานเขียนที่จะให้ผู ้เรียนเขียน ควร
ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัขอบข่ายเนือ้หาที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร เช่น 

1. เขียนวิเคราะหว์ิจารณเ์รื่องจากภาพ 
2. เขียนแสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้เรื่องที่ครูก าหนดให ้
3. เขียนวิเคราะหว์ิจารณเ์หตกุารณต่์าง ๆ ที่พบเห็นลงในบนัทกึประจ าวนั 
4. เขียนวิจารณต์วัละครในนิทานหรือวรรณคดีไทย 

อีกทัง้หวัขอ้หรือประเด็นที่จะก าหนดใหน้กัเรียนเขียนวิเคราะหว์ิจารณน์ัน้ควรเป็น
เรื่องที่ ใกลต้ัวนักเรียน ตรงกับความสนใจและความเหมาะสมกับพฒันาการของนักเรียน รวมถึง
เป็นหัวขอ้ที่มีแง่มุมที่สามารถวิพากษ์วิจารณไ์ดท้ัง้ในทางบวกและทางลบ  นอกจากนีย้ังมีวิธีการ
วดัผลโดยการตรวจผลงานการเขียน ซึ่งท าได ้2 แบบ คือ 
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1. แบบจัดอันดับคุณภาพ จัดเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรบัการตรวจความเรียง 
โดยมี ขัน้ตอนดงันี ้(1) แบ่งขอ้เขียนของนกัเรียนเป็นกลุ่มตามระดบัคณุภาพเช่น ดี ปานกลาง และ
ตอ้งปรบัปรุง (2) จดัล าดบัในแต่ละกลุม่ย่อยอีกครัง้ (3) ใหค้ะแนนตามระดบัคณุภาพของกลุ่มหรือ
ใหค้วามส าคญัคณุภาพของรายบคุคล 

2. แบบให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยจะมีการก าหนดไว้ว่าจะให้คะแนนส่วน
ใดบา้ง ส่วนละก่ีคะแนนแลว้ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ เช่น ก าหนดใหค้ะแนนในส่วน
ของความรูค้วามเขา้ใจของเนือ้หาสาระ 30% ความคิด 40% และการใชภ้าษา 30% เป็นตน้ 

จึงสรุปไดว้่า การเขียนสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดความรู ้ความคิด ประสบการณ ์
หรือความคิดเห็น โดยการสื่อสารดว้ยตวัหนงัสือ สญัลกัษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ ผ่านการเขียน
เพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจตามความมุ่งหมายของผู้เขียน โดยการเขียนแต่ละชนิดจะมีจุดมุ่งหมายที่
แตกต่างกันออกไป ตามเนือ้หาสาระของเรื่องที่เขียน  ซึ่งแบ่งความมุ่งหมายของการเขียนไว้
หลากหลาย โดยจะสรุปได ้ดงันี ้(1) การเขียนเพื่อเลา่เรื่อง เช่น ประวติัศาสตร ์ต านาน ข่าวสาร สาร
คดี อตัชีวประวติั ฯลฯ (2) การเขยีนเพื่ออธิบาย เช่น การเขียนอธิบายความหมายค าศพัท ์การเขียน
การวิธีใช้งาน การเขียนบอกวิธีการ ฯลฯ (3) การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เช่น การเขียน
บทความ การเขียนบทวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ การเขียนลงความเห็นของครู การเขียนแนะน าหนังสือ
ฯลฯ (4) การเขียนเพื่อกิจธุระ เช่น การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียน
จดหมายราชการ การเขียนจดหมายส่วนตัว ฯลฯ (5) การเขียนเพื่อโนม้นา้วใจ เช่น ป้ายโฆษณา 
ป้ายหาเสียง  ฯลฯ (6) การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร บท
ภาพยนตร ์บนัเทิงคดีเชิงสรา้งสรรค ์ฯลฯ และ (7) การเขียนเพื่อแจง้ใหท้ราบ ขอ้เท็จจริง เช่น กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกา ฯลฯ ซึ่งการเขียนสื่อสารที่ดีนัน้จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการเขียน 
เพื่อใหไ้ดง้านเขียนที่สมบูรณ ์โดยสามารถสรุปองคป์ระกอบของการเขียนไดเ้ป็น 4 ประการ ดังนี ้
(1) เนือ้หา  (2) ภาษา (3) เครื่องหมายวรรคตอน  และ (4) รูปแบบ ซึ่งแบ่งได ้2 รูปแบบใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่  รูปแบบรอ้ยแกว้  เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย การเขียนรายงาน ฯลฯ  และ 
รูปแบบรอ้ยกรอง เช่น กลอน โคลง กาพย ์ฉันท ์ร่าย เป็นตน้ อีกทัง้การเขียนสื่อสารที่ดีนัน้ผูเ้ขียนก็
ตอ้งมีคณุสมบติัที่เหมาะสม โดยสรุปไดด้งันี ้ (1) เป็นผูรู้จ้ริง มีขอ้มลูหลกัฐานตามความจริงไม่ท า
ให้ผู ้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  (2) มีใจเป็นธรรมวางตนเป็นกลางไม่อคติหรือ
ล าเอียง (3) มีเหตผุลสมควรเขียนอย่างสมเหตสุมผล (4) มีความจรงิใจ และ (5) มีชีวิตชีวามีความ
กระตือรือรน้ในการใฝ่หาความรู ้สนใจเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัวที่เป็นเรื่องสรา้งสรรคซ์ึ่งคุณสมบัติ
เหล่านีจ้ะช่วยใหง้านเขียนเกิดความสมบูรณแ์บบมากขึน้  ซึ่งในการประเมินการเขียนจะเกิดขึน้
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ภายหลงัจากนกัเรียนฝึกฝนและลงมือเขียน โดยครูจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการและเครื่องมือวดัประเมิน
ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ซึ่งจะสามารถประเมินไดจ้ากการเขียน ไดแ้ก่ (1) เขียนได้
ถูกตอ้งสวยงาม (2) เขียนโดยล าดบัความคิด เหตกุารณไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง (3) เขียนแสดงความคิด
อย่างเสรีและเชิงสรา้งสรรค ์และ (4) เขียนแสดงความคิดเห็น เชิงวิเคราะห ์วิจารณแ์ละเขียนอย่าง
มีวิจารณญาณ 

 
4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนแบบปกติ 

4.1 ความหมายของการสอนแบบปกติ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ หมายถึง การ

จัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงค์การสอนที่ก าหนดไว้ มีล  าดับขั้นกิจกรรมหรือ
ประสบการณเ์ริ่มตัง้แต่ง่ายไปหายาก ใหเ้ห็นเป็นล าดบัและที่ส  าคญัคือผูส้อนสามารถปฏิบติัไดจ้รงิ 

ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง การ
สอนแบบบรรยายซึ่งเป็นการสอนที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปโดยการสอนแบบนีจ้ะใชว้ิธีการพดู อธิบาย 
บอกเล่า บรรยายความรูใ้หผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูต้ามจุดประสงค ์และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
ซักถาม อภิปราย ตอบค าถาม แลว้มีประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการวัดประเมินที่
เหมาะสมวิธีใดวิธีหนึ่ง  

บุญชม ศรีสะอาด (2546) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการสอนแบบ
บรรยาย ซึ่งเป็นการสอนที่ผูส้อนจะตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการเรียบเรียงเนือ้หาสาระการ
เรียนรู ้และการใชเ้ทคนิคการถ่ายทอดเนือ้หาสาระใหน้่าสนใจ ดังนั้นสิ่งที่ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูจ้ึง
ขึน้อยู่กบัความสามารถของผูส้อน 

อาภรณ ์ใจเที่ยง (2546)กล่าวว่า การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนที่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูไ้ดต้ามจุดประสงคท์ี่ก าหนด ดว้ยการอธิบาย บอกเลา่ของผูส้อนเป็น
หลกั และผูเ้รียนจะมีหนา้ที่ในการฟัง และจดบนัทึก และหากมีขอ้สงสยัอาจมีการซกัถามบางครัง้ 
และมีการประเมินผลเรียนรูข้องนกัเรียนดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง 

จึงสรุปไดว้่า การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนดว้ยการพดู บรรยาย บอกเลา่ และ
อธิบายความรูต้ามจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ก  าหนดไว ้โดยผูเ้รียนอาจมีส่วนร่วมเล็กนอ้ย โดยอาจ
เป็นเพียงการจดบนัทึก ตัง้ใจฟัง พดูตอบค าถาม และซกัถามขอ้สงสยัเป็นบางครัง้ ความรูท้ี่ผูเ้รียน
ไดร้บัจะเป็นความรูท้ี่ผูส้อนเรียบเรียงและถ่ายทอดเท่านัน้ 
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4.2 ขั้นตอนของการสอนแบบปกติ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวว่า การสอนแบปกติมีขัน้ตอนการ

สอนแยกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้มที่จะเรียน โดยผูส้อนมีการ

ใชก้ิจกรรมต่าง ๆ ในการสรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รียน เช่น ทบทวนบทเรียนครัง้ที่ผ่านมา การทาย
ปัญหา การซกัถาม เป็นตน้ 

2. ขัน้สอน เป็นขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรูด้้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ครูเสนอบทเรียนใหม่โดยสนทนา ถาม-ตอบ แล้วให้ผู ้เรียนศึกษาใน
บทเรียน หรือหนังสือเสริมบทเรียน แลว้ร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม หรือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดังที่
วางแผนไวใ้นแผนการจดัการเรียนการสอน  

3. ขั้นสรุปผล เป็นขั้นตอนการสรุปเนือ้หา และสาระส าคัญของบทเรียน โดย
ผูส้อนจะตอ้งมีกระบวนการจดัการสอนที่ใชใ้นการสรุปการเรียนรู ้เช่น การตอบค าถาม การรายงาน
และน าเสนอผลงาน หรือการท าแบบฝึกหดัเพื่อเป็นประเมินผลการเรียนรูท้ี่ก  าหนดไวใ้นจุดประสงค์
การเรียนรูใ้นแต่ละครัง้ 

อาภรณ ์ใจเที่ยง (2546) ไดก้ลา่วถึงขัน้ตอนการสอนแบบปกติ ซึ่งมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  
1. ขัน้ตอนการเตรียมการสอน ประกอบดว้ย  

1.1 ขั้นวินิจฉัยผูเ้รียน โดยเป็นการตรวจสอบพืน้ความรู ้และประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียน ซึ่งอาจใชว้ิธีการสนทนา ถามค าถาม อภิปราย หรือใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ
ประโยชนใ์นการเตรียมสาระการเรียนรูแ้ละวิธีการสอน 

1.2 เตรียมเนือ้หา โดยจดัใหเ้หมาะสมกบัเวลา และคณุลกัษณะของผูเ้รียน 
1.3 เตรียมประเด็นค าถามส าหรบัใชถ้าม-ตอบกบัผูเ้รียนในระหว่างการสอน

และการบรรยาย ซึ่งจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจการเรียนไดม้ากขึน้ 
1.4 เตรียมสื่อการสอน โดยเตรียมสื่อใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ  
1.5 เตรียมการวัดและประเมินผล โดยจัดท าเป็นแบบทดสอบหลังเรียน  

ใบงาน แบบฝึกหดั หรือการค าถามหลงัจากเรียนจบแลว้  
2. ขัน้สอน ประกอบดว้ย 

2.1 ขัน้น า ซึ่งมีหลายวิธี โดยอาจเป็นการซกัถาม และพดูคยุกบัผูเ้รียนกระตุน้
ความสนใจและเตรียมพรอ้มผูเ้รียนก่อนเริ่มเรียน หรืออาจเป็นการทบทวนความรูใ้นครัง้ก่อน เพื่อ
เชื่อมโยงกบัเนือ้หาใหม่ครัง้นี ้
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2.2 ขัน้อธิบาย เป็นขัน้ที่ส  าคญัที่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในสาระการ
เรียนรูท้ี่ผูส้อนควรด าเนินการสอน โดยอาจมีการบอกโครงเรื่อง ขอบข่ายเนือ้หา อธิบายใหช้ดัเจน
ตามล าดับเนือ้หา สงัเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียน ถามค าถามเพื่อกระตุน้ความสนใจและตรวจสอบ
ความเขา้ใจ ยกตวัอย่างประกอบ และใชน้ า้เสียง บุคลิกภาพท่าทาง การใช้ภาษาและอารมณข์นัที่
เหมาะสม 

2.3 ขัน้สรุป เป็นการปิดทา้ยชั่วโมงการบรรยาย ท าไดโ้ดย การสรุปเชื่อมโยง
เนือ้หาสาระตัง้แต่ตน้จนจบ แลว้มีการก าหนดประเด็นค าถามที่ทา้ทายใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห ์
วิจารณ ์เปิดโอกาสใหไ้ดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น มอบหมายงานใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้เพิ่มเติม 
และแจง้ใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงสาระการเรียนรูท้ี่จะเรียนในครัง้ถดัไป 

3. ขัน้ติดตามผล ประกอบดว้ย 
3.1 วดัประเมินผูเ้รียน โดยการตรวจสมุดบนัทึกที่ผูเ้รียนจดค าบรรยาย ถาม

ค าถามในเนือ้หาที่บรรยาย หรือใหท้ าขอ้สอบหรือแบบฝึกหดัเพิ่มเติม 
3.2 วดัประเมินผลผูส้อน โดยการจดัท าแบบสอบถามใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัวิธีสอน  การใหเ้พื่อนครูไดเ้ขา้สงัเกตการณส์อนแลว้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์
แก่การสอน และการใชเ้ทปบนัทึกเสียงบนัทึกการบรรยายของคน แลว้น าไปเปิดฟังเพื่อพิจารณา
ประเมินตนเอง 

จึงสรุปไดว้่า การสอนแบปกตินัน้มีขัน้ตอนการสอนแยกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียนและขัน้การเตรียมการสอน เป็นขัน้ที่ผูส้อนเตรียมเนือ้หา และ

ท าการเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้มที่จะเรียนรู ้โดยผูส้อนจัดกิจกรรมที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ เกิด
ความรู้สึกอยากเรียนรู้ โดยอาจใช้การสนทนา ถาม-ตอบ หรือใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ
ประโยชนใ์นการเตรียมการสอน 

2. ขั้นสอน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ส  าเร็จตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ตัง้ไวด้ว้ยวิธีที่หลากหลาย เช่น การเสนอบทเรียนใหม่โดยสนทนาซกัถาม 
แลว้ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ในบทเรียน หรือหนังสือเสริมบทเรียน แลว้ร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม 
หรือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูต้ามที่ก าหนดใหใ้นแผนการสอน ถามค าถามเพื่อกระตุน้ความสนใจ
และตรวจสอบความเขา้ใจ ยกตัวอย่างประกอบ และใชน้ า้เสียง บุคลิกภาพท่าทาง การใชภ้าษา
และอารมณข์นัที่เหมาะสม 

3. ขัน้สรุปผลและติดตามผล เป็นการสรุปเนือ้หา ความคิดรวบยอดของบทเรียนโดย
ครูผูส้อน และวัดประเมินผูเ้รียน โดยเลือกใชก้ิจกรรมสรุปในลักษณะต่าง ๆ โดยการตรวจสมุด
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บนัทึกที่ผูเ้รียนจดค าบรรยาย ถามค าถามในเรื่องที่อธิบาย และใหท้ าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด
เพิ่มเติม 
 
5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

5.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร

แกนกลางฯ ประกอบดว้ย 5 สาระการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 
สาระที่ 1  การอ่าน  มาตรฐาน  ท 1.1  ผูเ้รียนใชก้ารอ่านในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

ความคิดใหก้ับตนเอง เพื่อสามารถน าไปใชใ้นการคิดพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต 
รวมถึงมีนิสยัรกัการอ่าน    

สาระที่ 2  การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 มีการใช้กระบวนการเขียน ทั้งการเขียนเพื่อ
สื่อสาร การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ และการเขียน
รายงานการศกึษาคน้ควา้และขอ้มลูสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

สาระที่ 3  การฟัง การด ูและการพดู มาตรฐาน ท 3.1 โดยสามารถใชว้ิจารณญาณ
ในการเลือกฟังและด ูสามารถพดูเพื่อแสดงความรู ้ความคิด และความรูส้ึกในวาระโอกาสต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค ์ 

สาระที่ 4  หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน  ท 4.1 ใชภ้าษาไทยไดต้อ้งถูกตอ้งโดย
เขา้ใจธรรมชาติของภาษา หลกัภาษาไทย พลงัของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา และรกัษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน  ท 5.1 มีความเขา้ใจและรูจ้ักวิจารณ์
วรรณกรรมและวรรณคดีไทยอย่างสรา้งสรรค ์เห็นคณุค่าของวรรณคดีไทย รวมถึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิได ้

 5.2 คุณภาพผู้เรียน 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดคุณภาพของผูเ้รียนที่เก่ียวขอ้งกับความสามารถใน

การเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย เมื่อจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ไว้ดังนี ้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) 

5.2.1  ผูเ้รียนมีสามารถเขียนสะกดค า แต่งประโยคสมบูรณค์วาม เขียนขอ้ความ
สื่อความหมาย คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้
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ถอ้ยค าที่ถูกตอ้งเหมาะสม ทัง้สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อพัฒนา
งานเขียน  สามารถเขียนเรียงความโดยใชภ้าษาและรูปแบบที่ถูกตอ้ง  เขียนย่อความตามหลกัการ  
เขียนจดหมายสว่นตวัและจดหมายกิจธุระไดถ้กูตอ้งตามรูปแบบ  สามารถเขียนกรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ  เขียนแสดงความรูส้ึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสรา้งสรรค ์ และมี
มารยาทในการเขียน 

5.2.2  ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาและอกัขรวิธีการเขียน โดย
สามารถเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความหมายของค า  ส านวน  สภุาษิตและค าพงัเพย  รูแ้ละ
เขา้ใจชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค ใชค้  าและประโยคเขียนสื่อความไดอ้ย่าง
เหมาะสม   

5.3 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลางที่เก่ียวข้องกับการเขียนสื่อสารของผู้เรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มีดงันี ้(ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) 
สาระที่ 2    การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตวัชีว้ดัที่  
1. คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั  และครึง่บรรทดั 
2.  เขียนสื่อสารโดยใชค้ าไดถ้กูตอ้งชดัเจน และเหมาะสม 
3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพ้ัฒนางาน

เขียน  
4. เขียนเรียงความ 
5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
6. เขียนจดหมายสว่นตวั 
7. กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
8. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์
9. มีมารยาทในการเขียน 
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สาระที่ 3    การฟัง การด ูและการพดู 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดอูย่างมีวิจารณญา และพดูแสดง

ความรู ้ความคิด และความรูส้กึในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสรา้งสรรค ์
ตวัชีว้ดัที่  

1. พดูแสดงความรู ้ ความเขา้ใจจดุประสงคข์องเรื่องที่ฟังและด ู
2. ตัง้ค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตผุล   จากเรื่องที่ฟังและดู 
3. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมี

เหตผุล 
4. พดูรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคน้ควา้จากการฟัง การด ูและ

การสนทนา 
5. พดูโนม้นา้วอย่างมีเหตผุลและน่าเชื่อถือ 
6. มีมารยาทในการฟัง การด ูและการพดู 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สรุปไดว้่า สาระการเรียนรูข้องกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย มทีัง้สิน้ 5 สาระการเรียนรู ้
ได้แก่ สาระที่  1 การอ่าน สาระที่  2 การเขียน สาระที่  3 การฟัง การดู และการพูด สาระที่  4  
หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งภายในหลักสูตรฯ ก็ได้ระบุุ
คุณภาพของผูเ้รียนเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ไวน้ัน้ ชีใ้หเ้ห็นว่า มีการให้
ความส าคัญกับการเขียนและการพูดสื่อสารเป็นส าคัญ โดยผลการเรียนรู้สุดทา้ยที่ตอ้งเกิดกับ
ผูเ้รียนนั้นจะตอ้งสะทอ้นจากการเขียนและการพูดสื่อสารที่มีคุณภาพ และจากมาตราฐานการ
เรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดที่เก่ียวขอ้งกับการเขียนสื่อสาร ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปไดว้่า ผูเ้รียน
จะตอ้งใชก้ารอ่านในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละความคิดใหก้ับตนเองเพื่อการเขียนสื่อสาร ทัง้การ
เขียนเรียงความ เขียนย่อความ และเขียนเรื่องราว โดยสามารถใชว้ิจารณญาณในการเลือกฟังและ
ดู สามารถเขียนเพื่อแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในวาระโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมี
วิจารณญาณและสรา้งสรรค ์และใชห้ลกัการใชภ้าษาไทยไดต้อ้งถูกตอ้ง ซึ่งตัวชีว้ัดคุณภาพการ
เขียน ไดแ้ก่ (1)การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดัและครึง่บรรทดั (2)การเขียนสื่อสารโดยใชค้ าได้
ถูกตอ้งชดัเจน และเหมาะสม (3)การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพ้ฒันา
งานเขียน (4)การเขียนเรียงความ (5)การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  (6)การเขียนจดหมาย
สว่นตวั  (7)การกรอกแบบรายการต่าง ๆ (8)การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์(9)การมี
มารยาทในการเขียน  
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี ้ใช้เป็นการวิจัยเพื่อการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรู้
ดิจิทัล กับการสอนปกติ โดยใชรู้ปแบบการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-
Posttest Design ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่เปา้หมาย 
2. แบบแผนการวิจยั 
3. การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)  
นกัเรียนทัง้หมด 235 คน จ านวน 8 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 29-30 คน โดยมีการจัดหอ้งเรียนแบบ
คละความสามารถของนกัเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 60 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชห้อ้งเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม จ านวนหอ้งเรียน 2 หอ้งเรียน จากทัง้หมด 8 หอ้งเรียน จากนัน้สุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) อีกครัง้เป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน ดงันี ้

กลุม่ทดลอง ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 
กลุม่ควบคมุ ไดร้บัการสอนแบบปกติ 
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2. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใชรู้ปแบบการทดลองแบบ Randomized 

Control Group Pretest-Posttest Design มีลักษณะของแบบแผนการทดลอง (ชูศรี วงศ์รัตนะ 
และ องอาจ นยัพฒัน,์ 2551) ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 

  ER 𝑇1  X 𝑇2 

  CR 𝑇1  - 𝑇2 

 
สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 

ER   แทน กลุม่ทดลอง 
CR   แทน กลุม่ควบคมุ 
T1    แทน การทดสอบก่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
T2    แทน การทดสอบหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
X     แทน การจดัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 
-     แทน ไม่มีการจดักระท า 

 
3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั จ านวน 5 แผน 
2. แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร จ านวน 5 ชดุ 
3. แผนการสอนแบบปกติ จ านวน 5 แผน 

โดยการวิจยัครัง้นีม้ีการสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล จ านวน 5 แผน 

การสรา้งและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้
ดิจิทลัวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
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1.1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย ความสนใจ และบริบทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) แลว้คดัเลือกสื่อดิจิทลัและกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่เหมาะสม 

1.1.1. วิเคราะห์รายละเอียดตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย แลว้คัดเลือก
หน่วยการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการเขียนสื่อสารและสอดคลอ้งกับมาตรฐาน ตวัชีว้ดัตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 5 เรื่อง ไดแ้ก่ (1)การพฒันาการ
เขียน  (2)การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ (3)การโฆษณา  (4)การสรุปความ  และ 
(5)การเขียนจดหมาย(จดหมายกิจธุระ จดหมายส่วนตวั) โดยก าหนดให ้1 เรื่องเป็น 1 แผน ดงันัน้
จึงมีแผนการจดัการเรียนรู ้ทัง้สิน้จ านวน 5 แผน 

1.1.2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การเรียนรูดิ้จิทัล โดยก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละสมรรถนะของผูเ้รียนในแผนการจัดการ
เรียนรู ้ดงันี ้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
ดา้นความรู ้(Knowledge) ไดแ้ก่ (1)นักเรียนอธิบายขั้นตอนในการ

พัฒนาการเขียนได้ (2)นักเรียนอธิบายหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้  
(3)นกัเรียนอธิบายหลกัการเขียนโฆษณาได ้(4)นกัเรียนอธิบายวิธีการเขียนสรุปความรูไ้ดถู้กต้อง
(5)นกัเรียนอธิบายความหมายของจดหมายส่วนตวัไดถู้กตอ้ง  (6)นกัเรียนอธิบายความหมายของ
จดหมายกิจธุระไดถ้กูตอ้ง   

ดา้นทกัษะ(Skill)  ไดแ้ก่ (1)นกัเรียนเขียนเรียงความตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการพัฒนาการเขียนได้ (2)นักเรียนเขียนเรื่องตามที่ก าหนดโดยใช้
กระบวนการเขียนตามจินตนาการและสรา้งสรรคไ์ด ้ (3)นักเรียนใช้กระบวนการถาม-ตอบ 
และการอภิปรายในการสรา้งความรูใ้หต้นเอง (4)นกัเรียนใชก้ระบวนการเขียนโฆษณาสินคา้ที่ตน
สรา้งสรรคเ์องเขียนโฆษณาตามที่ก าหนดได ้ (5)นักเรียนเขียนสรุปความรู้โดยใช้หลักการ
เขียนแผนภาพความคิด (6)นกัเรียนเขียนสรุปความไดไ้ดค้รอบคลมุเนือ้หาสาระส าคัญของเรื่องที่
อ่านหรือฟัง (7)นักเรียนใช้ระดับภาษาและรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนได้อย่าง
เหมาะสม (8)นกัเรียนใชร้ะดบัภาษาและรูปแบบการเขียนจดหมายสมคัรงานไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ดา้นคณุลกัษณะ (Characteristic) ไดแ้ก่ (1)นกัเรียนมุ่งมั่นในการ
ท างาน (2)นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 

สมรรถนะของผู้เรียน ไดแ้ก่ (1)ความสามารถในการเรียนรู ้การสื่อสาร 
(2)ความ สามารถในการใชเ้ทคโนโลยี (3)ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

1.2 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู้และ 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัลมา
ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1.2.1 น าขอ้มลูจาก 1.1.2 มาใชว้ิเคราะหข์ัน้ตอนของการเรียนรูแ้บบร่วมมือและ
องคป์ระกอบของการเรียนรูดิ้จิทลั เพื่อน ามาสงัเคราะหเ์ป็นขัน้ตอนการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับ
การเรียนรูดิ้จิทลั เพื่อสรา้งกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทลั รายละเอียดดัง
ภาพที่ 2 
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ภาพประกอบ 2 การสงัเคราะหข์ัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 
 

ที่มา : (ญาณิศา เนียมหอม, 2564) 
 

1.2.2 วิเคราะหค์วามเชื่อมโยงของหลักการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการ
เรียนรูดิ้จิทัลกับการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล  ที่ส่งผลถึงความสามารถในการ
เขียนสื่อสาร รายละเอียดดงัภาพที่ 3 



  57 

 
ภาพประกอบ 3 ความเชื่อมโยงของหลกัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลักบัการ

เรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั ที่สง่ผลถึงความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
 

ที่มา : (ญาณิศา เนียมหอม, 2564) 
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1.2.2 สรา้งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้

ดิจิทลั จ านวน 5 แผน รวมทัง้สิน้ 15 คาบ ดงันี ้
แผนที่ 1 การพฒันาการเขียน  จ านวน  3  คาบ 
แผนที่ 2 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์จ านวน  3  คาบ 
แผนที่ 3 การโฆษณา  จ านวน  3  คาบ 
แผนที่ 4 การสรุปความ จ านวน  3  คาบ 
แผนที่ 5 การเขียนจดหมาย(จดหมายกิจธุระ จดหมายสว่นตวั) จ านวน  3 

คาบ 
ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด จุดประสงค์การ

เรียนรู ้สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้สื่อและแหล่งการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู ้โดยขัน้ตอนในกิจกรรมการเรียนรูแ้ต่ละแผนมี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที่  1 น าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) เป็นขั้นที่ผู ้เรียน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แบบคละความสามารถ โดยผู้เรียนแต่ละคนจะถูกก าหนดหมายเลข
ประจ าตัว (1 – 5) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมีเลขครบทุกหมายเลข หลังจากนั้นครูและผู้เรียนจะ
อภิปรายความรูพ้ืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งสาระการเรียนรูร้่วมกัน ในขัน้นีจ้ะผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมแบบ
ออฟไลนใ์นชัน้เรียน 

ขั้นที่  2 วางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning) ผู้เรียน
ปฏิบติักิจกรรมขัน้นีแ้บบออฟไลนใ์นชัน้เรียน โดยครูแจกแบบฝึกหรืองานใหทุ้กกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด 
แลว้ผูเ้รียนช่วยท างานโดยแบ่งหนา้ที่ของแต่ละคนอย่างชดัเจน เช่น 

ผูเ้รียนหมายเลข 1  อ่านค าแนะน า  ค าสั่งหรือวิธีในการด าเนินงาน 
ผูเ้รียนหมายเลข 2 และ 3  สืบคน้ความรูแ้ละรวบรวมขอ้มลู 
ผูเ้รียนคนที่ 4  สรุปความรูแ้ละถ่ายทอดใหส้มาชิก  
ผูเ้รียนคนที่ 5  ตรวจสอบขอ้มลูและความถกูตอ้งของผลงาน  
โดยเมื่อนักเรียนท างานเสร็จในแต่ละงานแลว้ นักเรียนจะหมุนเวียน

เปลี่ยนหนา้ที่กนัในงานถดัไปทกุครัง้ 
ขั้นที่  3 รวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ความรู้ ( Implementation and 

Analysis) ในขัน้นีจ้ะเกิดขัน้ทัง้ในระบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์ โดยผูเ้รียนที่ท าหนา้ที่รวบรวมขอ้มลู 
ท าการสืบคน้ขอ้มลูจากสื่อดิจิทลั แลว้น ามาสงัเคราะหค์วามรูร้่วมกนัในกลุม่ทัง้ขณะอยู่ในชัน้เรียน
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และในหอ้งเรียนออนไลน ์ซึ่งจะมีครูคอยติดตามความกา้วหนา้ของงานและใหค้ าปรึกษากับกลุ่ม
เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือผ่านระบบหอ้งเรียนออนไลนด์ว้ย  

ขัน้ที่ 4 อภิปรายและเขียนเรื่อง (Discuss and Write Story) ผูเ้รียนสรุป
องคค์วามรูเ้พื่อท าใบงาน และร่วมกนัเขียนผลงานของตน ทัง้ขณะอยู่ในชัน้เรียนและในหอ้งเรียน
ออนไลน ์ซึ่งแต่ละกลุ่มจะส่งผลงานเพียงชุดเดียว  โดยถือว่าเป็นผลงานที่สมาชิกทุกคนยอมรบั 
และเขา้ใจในกระบวนการท างานชิน้นีแ้ลว้ 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) 
ผูเ้รียนและครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานดว้ยกันในชั้นเรียน แลว้น าเสนอหน้าชั้นเ รียน 
รวมถึงโพสตผ์ลงานลงในระบบหอ้งเรียนออนไลน ์

ขัน้ที่ 6 สะทอ้นผลงาน (Feedback) ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มและครูใหค้ะแนน
ผลงาน กลุม่ที่ไดค้ะแนนสงูสดุจะไดร้างวลัและติดประกาศไวบ้นปา้ยนิทรรศการ 

ขั้นที่ 7 สรุปความรูแ้ละประเมินผล (Wrap up and Evaluation) ผูเ้รียน
และครูรว่มกนัสรุปความรูใ้นชัน้เรียน และท าแบบทดสอบออนไลน ์

1.3 น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลัที่สรา้งขึน้ไปให้
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์
กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้พรอ้มทัง้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 

1.4 น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลัที่สรา้งขึน้ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอนภาษาไทย จ านวน 2 
ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคล้อง
และเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู ้ซึ่งก าหนดเกณฑป์ระเมิน ดงันี ้

4.51 – 5.00     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมมากที่สดุ 
3.51 – 4.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมนอ้ย 
1.51 – 1.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

โดยก าหนดใหค้ะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป เป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัว่ามีความเหมาะสม
ในการน าไปใชไ้ด ้ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า แผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการ
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เรียนรูดิ้จิทัลมีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมมาก สามารถ
น าไปใชไ้ด ้ 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัลมาปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญโดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของบทบาทหนา้ที่ของผูเ้รียนแต่
ละตนใหช้ัดเจน ระบุหลกัในการจ าแนกหมายเลขของผูเ้รียน และปรบัเกณฑก์ารประเมินผลการ
เรียนรู ้เพื่อใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพ แลว้น าไปใชใ้นการวิจยั 

2. แบบประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร 
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ชั้น

ประถมศกึษาปีที่ 6 มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 
2.1  ศึกษามาตราฐาน ตัวชีว้ัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พ.ศ.2551 สาระที่ 2 การเขียน มาตราฐาน ท 2.1 ตวัชีว้ดัที่ 1 ถึง 9 
2.2  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวกบัแบบประเมินความสามารถในการเขียน

สื่อสารวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
2.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบดว้ย 5 เรื่อง ไดแ้ก่ (1)การพัฒนาการเขียน  (2)การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์  (3)การโฆษณา  (4)การสรุปความ  และ (5)การเขียนจดหมาย
(จดหมายกิจธุระ จดหมายสว่นตวั) โดยแต่ละเรื่องแบ่งเป็น 2  สว่น ไดแ้ก่   

สว่นที่ 1 แบบทดสอบการเขียนสื่อสาร  
สว่นที่ 2 เกณฑก์ารประเมินการเขียนสื่อสาร เป็นแบบวดัชนิดรูบิค (Rubrics) 

โดยดัดแปลงมาจากแบบประเมินการเขียนของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีตัวอย่างเกณฑ์ตรวจ
ผลงานการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดงัตาราง
ที่ 2 
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ตาราง 2 เกณฑก์ารตรวจผลงานการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์
 

 
ที่มา : (ญาณิศา เนียมหอม, 2564) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. การตั้งช่ือเร่ือง 
ตัง้ช่ือเร่ืองน่าสนใจ 

และสอดคลอ้งกบัเนือ้เร่ือง 
ตัง้ช่ือเร่ืองไดส้อดคลอ้ง 

กบัเนือ้เร่ือง 
ตัง้ช่ือเร่ืองไม่สอดคลอ้ง 

กบัเนือ้เร่ือง 

2. แนวคิดของเร่ือง 

แนวคิดของเรื่องน่าสนใจ  
น่าติดตาม สอดคลอ้งกบัภาพ

และมีคณุคา่ต่อผูอ่้าน 

แนวคิดของเรื่อง 
สอดคลอ้งกบัภาพ 

และมีคณุคา่ต่อผูอ่้าน 

แนวคิดของเรื่อง  
ไม่สอดคลอ้งกบัภาพ 

หรือไม่มีคณุค่าต่อผูอ่้าน 

3.การล าดับเหตุการณ ์

ล าดบัเหตกุารณแ์ละ
เรียบเรียงเรื่องราวในเรื่องได้
ต่อเนื่องสมัพนัธก์นั โดยเริ่มตน้
จากการน าเรื่อง ตามดว้ยการ
แสดงปมปัญหาของเรื่อง  
แลว้แสดงการคลี่คลายและ
สดุทา้ยมีขอ้เตือนใจทา้ยเร่ือง  

ล าดบัเหตกุารณใ์นเรื่อง โดย
ไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากการน าเรื่อง 
ตามดว้ยการแสดงปมปัญหา
ของเรื่องแลว้แสดงการ

คลี่คลาย และสดุทา้ยมีขอ้
เตือนใจทา้ยเร่ือง ซึ่งไม่ท าให้
เร่ืองไม่วกวน หรือล าดบั 
เหตกุารณไ์ดค้รบทกุส่วน
แต่เรียบเรียง เร่ืองราวไม่
ต่อเนื่องสมัพนัธก์นัทัง้หมด 

ล าดบัเหตกุารณใ์นเรื่อง 
โดยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป

จนท าใหก้าร
เรียบเรียงเรื่องราว 

ไม่ต่อเนื่องสมัพนัธก์นั 
หรือมีความวกวน 

4. อักขรวิธีการเขียน 

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 
วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย 
วรรคตอนไดถ้กูตอ้งทกุค า 

ใชป้ระโยคสมบรูณ ์
ถกูตอ้งชดัเจน ใชค้  าเชื่อม
ประโยคไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
สละสลวย และเขียนดว้ย 
ลายมือบรรจงเรียบรอ้ย 

รกัษาความสะอาดในการเขียน 

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 
วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย
วรรคตอน ผิดไม่เกิน 5 ค า 

ใชป้ระโยคสมบรูณถ์กูตอ้งทกุ
ประโยค  

แต่อาจใชค้  าเชื่อมผิดไม่เกิน  
3 ต าแหน่ง และเขียนดว้ย 

ลายมือบรรจง 
เรียบรอ้ยรกัษา 

ความสะอาดในการเขียน 

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 
วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย
วรรคตอนผิดเกิน 5 ค า  
ใชป้ระโยคไม่สมบรูณ์
ความ ใชค้  าเชื่อมผิดเกิน   
3 ต าแหน่งหรือไม่เขียน 
ดว้ยลายมือบรรจง 

เรียบรอ้ย
ไม่รกัษาความสะอาด 

ในการเขียน 

5. ข้อคิดของเร่ือง 

ขอ้คิดสอดคลอ้งกบั 
เนือ้เร่ือง และเป็นประโยชน ์

ต่อผูอ่ื้น 

ขอ้คิดสอดคลอ้งกบั 
เนือ้เร่ือง  

ขอ้คิดไม่สอดคลอ้งกบั 
เนือ้เร่ือง 



  62 

2.4 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารสื่อสารวิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 ที่สรา้งขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสม พรอ้มทัง้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 

2.5 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารสื่อสารวิชาภาษาไทย ชัน้
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจัดการ
เรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลักสูตร 
และการสอนภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity) 
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการประเมินและจุดประสงค์การ
เรียนรู ้รวมถึงความถกูตอ้งดา้นภาษา โดยพิจารณาตามเกณฑ ์ดงันี ้

+1 คะแนน เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกับพฤติกรรม
บ่งชี ้

0   คะแนน เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกับพฤติกรรม
บ่งชี ้

-1  คะแนน เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกับพฤติกรรม
บ่งชี ้

โดยน าผลมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC และจากการ
วิเคราะห ์พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งถือว่าเครื่องมือสามารถน าไปใชไ้ด ้ 

2.6 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารไปทดลองใช ้(Try out) กบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นคนละกลุม่กบักลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

2.7 หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) 
ของแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร พบว่า ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.54 – 
0.74 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.43 และค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ทั้งฉบับ
เท่ากบั 0.80 ซึ่งถือว่าเครื่องมือสามารถน าไปใชเ้ป็นแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
วิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ได ้

2.8 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารสื่อสารวิชาภาษาไทย ชัน้
ประถม ศกึษาปีที่ 6 ไปใชใ้นการวิจยั 
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3. สร้างแผนการสอนแบบปกติ จ านวน 5 แผน 
การสรา้งและหาคณุภาพของแผนการสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
3.1. สรา้งแผนการสอนแบบปกติ ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด จุดประสงคก์าร

เรียนรู ้สมรรถนะของผูเ้รียน และการประเมินผลการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยแผนการ
จดัการเรียนรูแ้บบปกติ จะเป็นการสอนแบบบรรยายและอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียน  

3.2. น าแผนการสอนแบบปกติที่สรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
พรอ้มทัง้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 

3.3. น าแผนการสอนแบบปกติ ที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการจดัการเรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ท่าน และ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอนภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งและเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้
ซึ่งก าหนดเกณฑป์ระเมิน ดงันี ้

4.51 – 5.00     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมมากที่สดุ 
3.51 – 4.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมนอ้ย 
1.51 – 1.50     หมายถึง มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

โดยก าหนดใหค้ะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป เป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัว่ามีความเหมาะสม
ในการน าไปใชไ้ด ้ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า แผนการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ซึ่งอยู่
ในเกณฑดี์ สามารถน าไปใชไ้ด ้

3.4 น าแผนการสอนแบบปกติ มาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพื่อใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพ 

3.5 น าแผนการสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ไปใชใ้นการวิจยั 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
และมีระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

ขั้นตอนด าเนินการทดลอง  
1.  ก่อนท าการทดลองผูว้ิจัยน าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา

ภาษาไทย ไปด าเนินการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) จ านวน 60 คน หลงัจากทดสอบเสรจ็
ผูว้ิจยับนัทกึผลคะแนนของนกัเรียน 

2.  หลงัจากท าการทดสอบ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัลกับกลุ่มทดลอง ใชก้ารสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุม โดย
ผูว้ิจยัปฏิบติัการสอนเองทัง้ 2 กลุม่ ในเนือ้หาเดียวกนั ระยะเวลาทดลองเท่ากนั คือกลุม่ละ 25 คาบ
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 

 
ตาราง 3 กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
 

คาบที ่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

1 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การพฒันาการเขียน  

2 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ 

3 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การโฆษณา  

4 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การสรุปความ  

5 
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย(จดหมายกิจธุระ จดหมาย
สว่นตวั) 
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คาบที ่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

6-8 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  
เรื่อง การพฒันาการเขียน 

9-11 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  
เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์

12-14 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  
เรื่อง การโฆษณา  

15-17 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  
เรื่อง การสรุปความ  

18-20 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  
เรื่อง การเขียนจดหมาย(จดหมายกิจธุระ จดหมายส่วนตวั) 

21 
ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การพฒันาการเขียน  

22 
ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ 

23 
ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การโฆษณา  

24 
ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การสรุปความ  

25 
ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสารวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย(จดหมายกิจธุระ จดหมาย
สว่นตวั) 

 
ซึ่งในช่วงการด าเนินการทดลองผู้วิจัยมีการให้นักเรียนฝึกการเขียนโดยใช้แบบ

ประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยในช่วงของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
และบนัทึกเป็นคะแนนระหว่างเรียนไวเ้พื่อวิเคราะหก์ารพฒันาความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
รวมถึงมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู ้และปัญหาที่เกิดขึน้ในการทดลองเพื่อน าไปสรุปเป็น
จดุเด่น และจดุดอ้ยของแผนการจดัการเรียนการสอน 
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3.  เมื่อเสร็จสิน้การทดลอง ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
หลงัเรียน (Posttest) ไปด าเนินการทดสอบกับนักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม แลว้ผูว้ิจยับนัทึกผลคะแนนของ
นกัเรียน 

4.  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสาร หลงัเรียน (Posttest) 
ของนกัเรียนทัง้ 2 กลุม่มาวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติต่อไป 

5.  บนัทึกผลการจัดการเรียนรู ้และปัญหาที่เกิดขึน้ในการทดลองเพื่อน าไปสรุปเป็น
จดุเด่น และจดุดอ้ยของแผนการจดัการเรียนการสอน 

 
5.  การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยั ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถิติดงันี ้ 
สถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (IOC) เพื่อหาความ
สอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนสื่อสาร และแผนการสอนแบบปกติกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 

2. หาค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) ของแบบทดสอบแบบ
ประเมินความ สามารถในการเขียนสื่อสาร  

3. หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบประเมินความสามารถในการเขียน
สื่อสาร  

สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. สถิติพืน้ฐานที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ 

1.1 ค่าเฉลี่ย (x̅) ของคะแนนความสามารถในการสื่อสาร 
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความสามารถในการสื่อสาร 

2.  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ โดยใชว้ิธีการทางสถิติ t-test for Independent Samples  
2.2  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสาร ก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใชว้ิธีการทางสถิติ t-test for dependent Samples 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา

ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรู้
ดิจิทลั กบัการสอนแบบปกติ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
รว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั กบัการสอนแบบปกติ ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์้อมูลในการทดลองครัง้นี ้ผูว้ิจัย
เสนอขอ้มลูตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล กับการสอน
แบบปกติ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล ระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียน 

การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยท าการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)   
โดยกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 จ านวน 30 คน 
และกลุม่ควบคมุ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/4 จ านวน 30 คน 

 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนส่ือสารวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้
ดิจิทัล กับการสอนแบบปกติ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล กับ
การสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
ร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยเท่ากับ 
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60.52 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) คิดเป็นรอ้ยละ 86.46 ส่วนนักเรียนที่ไดร้บัการสอนแบบปกติ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 51.30 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) คิดเป็นรอ้ยละ 73.29 และจากการ
ทดสอบสถิติที ( t-test for Independent ) พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการ
เรียนรูดิ้จิทลัสงูกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน
การวิจยั  ( t = 4.06, p = .000 ) แสดงดงัตารางที่ 3 

 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั กบัการสอน 
แบบปกติ 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
 
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนส่ือสารวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้
ดิจิทัล ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั ระหว่างก่อนเรียน 
และหลงัเรียน พบว่า นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบั
การเรียนรูดิ้จิทัล มีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 41.52 คิดเป็นรอ้ยละ 59.31 และค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 60.52 คิดเป็นร้อยละ 86.46 และจากการทดสอบสถิติที( t-test for 
Dependent ) พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานการวิจัย ( t = 34.24,  
p = .000 ) แสดงดงัตารางที่ 4 
 

การจัดการเรียนรู้ n x̅ ร้อยละ S.D. df p t 

แบบรว่มมือรว่มกบัการเรยีนรูด้ิจทิลั 30 60.52 86.46 5.99 59 .000 4.06* 

แบบปกต ิ 30 51.30 73.29 10.70    
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย  ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั ระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
 

จากการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการบนัทึกคะแนนการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสาร และการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) จากการ
บนัทกึหลงัสอน ครัง้ที่ 6 – 20 ผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกับสมาชิกในกลุ่ม มี
ความสขุ สนกุสนาน ใหค้วามรว่มมือในการท างาน และมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ 

2. ผูเ้รียนในกลุ่มแต่ละคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มเสมอเนื่องจากแต่ละ
คนจะมีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบและมีความส าคัญทุกบทบาท จึงท าให้ตั้งใจท างานกลุ่ม
รว่มกนัอย่างดี ทัง้รว่มกนัแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด รว่มกนัคน้ควา้ความรู ้ช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนัในการเรียนและการท างาน  

3. การฝึกความสามารถในการเขียนสื่อสารในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 นัน้ 
จ าเป็นจะตอ้งมีการเขียนความเรียงยาว ๆ ซึ่งท าใหผู้ ้เรียนบางคนแสดงความเบื่อหน่ายโดยเฉพาะ
การเขียนเรียงความ และเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ผูว้ิจัยจึงแก้ไขดว้ยการคอย
พูดคุย ซกัถามความคืบหนา้ ใหก้ าลงัใจ คอยใหค้ าชมเชย และแจกรางวัลกับผูเ้รียนที่เขียนเสร็จ 
หรือมีความคืบหนา้ของงานเป็นที่น่าพอใจ  

4. ผูเ้รียนบางคนยังไม่มีอุปกรณแ์ละแอปพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารเป็นของ
ตนเอง จึงตอ้งใชข้องผูป้กครองซึ่งอาจมีความยากล าบากขึน้เล็กนอ้ย  

 

คะแนนความสามารถ 

ในการเขียนส่ือสาร 
n x̅ ร้อยละ S.D. df p t 

ก่อนเรียน 30 41.52 59.31 5.99 29 .000 34.24* 

หลงัเรียน 30 60.52 86.46 6.62    
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และจากการบันทึกคะแนนการพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา
ภาษาไทย ของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 
41.52 ระหว่างเรียนสงูกว่าก่อนเรียนคือ 53.10 และหลงัเรียนสงูกว่าระหว่างเรียนคือ 60.52 แสดง
ดงัตารางที่ 5 

 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยคะแนนการพฒันาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
 

เลขที ่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

1 42 55 69 
2 43 54 64 
3 40 50 56 
4 43 53 61 
5 42 55 63 
6 36 46 54 
7 42 57 64 
8 47 60 68 
9 48 60 67 
10 44 62 68 
11 46 53 64 
12 39 49 56 
13 42 56 65 
14 40 49 58 
16 27 40 51 
17 41 54 61 
18 35 44 51 
19 43 57 65 
20 42 51 57 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

เลขที ่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 
21 41 52 60 
22 29 42 49 
23 45 55 59 
24 48 61 68 
25 45 52 56 
26 47 59 64 
27 49 59 68 
28 30 46 49 
29 42 51 59 
30 46 58 61 

คะแนน
เฉล่ีย 

41.52 53.10 60.52 
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บทที ่5  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการ
เรียนรู้ดิจิทัล กับการสอนปกติ  และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา
ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั กบัการสอนแบบปกติ ซึ่งมีขัน้ตอนการศกึษาและผลของการศึกษา
สรุปได ้ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล กับการสอน 
แบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล ระหว่างก่อน 
และหลงัเรียน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีความสามารถ
ในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย แตกต่างกนักบัการสอนแบบปกติ 

2. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีความสามารถ
ในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
นกัเรียนทัง้หมด 235 คน จ านวน 8 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 29-30 คน โดยมีการจดัหอ้งเรียนแบบ
คละความสามารถของนกัเรียน 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2        

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 60 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชห้อ้งเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม จ านวนหอ้งเรียน 2 หอ้งเรียน จากทัง้หมด 8 หอ้งเรียน จากนัน้สุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) อีกครัง้เป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 30 คน ดงันี ้

กลุม่ทดลอง ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 

กลุม่ควบคมุ ไดร้บัการสอนแบบปกติ 
 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดบัชัน้ประถมศึกษา

ปีที่  6 ซึ่งประกอบไปด้วยเนื ้อหาสาระ ได้แก่ (1)การพัฒนาการเขียน  (2)การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสรา้งสรรค ์ (3)การโฆษณา  (4)การสรุปความ  (5)การเขียนจดหมาย(จดหมายกิจ
ธุระและจดหมายสว่นตวั) 

 
ตัวแปรทีศ่ีกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัลและการ
สอนแบบปกติ 

2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั จ านวน 5 แผน 
2. แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย  
3. แผนการสอนแบบปกติ จ านวน 5 แผน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีม้ีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้
1.  ก่อนท าการทดลองผูว้ิจัยน าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา

ภาษาไทย ไปด าเนินการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) จ านวน 60 คน หลงัจากทดสอบเสรจ็
ผูว้ิจยับนัทกึผลคะแนนของนกัเรียน 

2.  หลงัจากท าการทดสอบ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัลกับกลุ่มทดลอง ใชก้ารจัดการสอนแบบปกติกับกลุ่มควบคุม  
โดยผูว้ิจัยปฏิบติัการสอนเองทัง้ 2 กลุ่ม ในเนือ้หาเดียวกัน ระยะเวลาทดลองเท่ากัน คือ กลุ่มละ  
25 คาบ โดย       คาบที่ 1-5        ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

คาบที่ 6-20      การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 
คาบที่ 21-25    ทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  

ซึ่งในช่วงการด าเนินการทดลองผู้วิจัยมีการให้นักเรียนฝึกการเขียนโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยในช่วงของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้
และบนัทึกเป็นคะแนนระหว่างเรียนไวเ้พื่อวิเคราะหก์ารพฒันาความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
รวมถึงมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู ้และปัญหาที่เกิดขึน้ในการทดลองเพื่อน าไปสรุปเป็น
จดุเด่น และจดุดอ้ยของแผนการจดัการเรียนการสอน 

3.  เมื่อเสร็จสิน้การทดลอง ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
หลงัเรียน (Posttest) ไปด าเนินการทดสอบกับนักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม แลว้ผูว้ิจยับนัทึกผลคะแนนของ
นกัเรียน 

4. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมคะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสาร หลงัเรียน (Posttest) 
ของนกัเรียนทัง้ 2 กลุม่มาวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติต่อไป 

5. บนัทึกผลการจัดการเรียนรู ้และปัญหาที่เกิดขึน้ในการทดลองเพื่อน าไปสรุปเป็น
จดุเด่น และจดุดอ้ยของแผนการจดัการเรียนการสอน 

  
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ดังนี ้ 1) ค่าความ
เที่ยงตรง (IOC) เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู ้และแบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนสื่อสารกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้2) ค่าความยากง่าย (p) และการหาค่า
อานาจจ าแนก (r) 3) ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค และวิเคราะหข์อ้มูลวิจัยดงันี ้1) ค่าเฉลี่ย 2) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
โดยใช ้Dependent Samples t-test และ Independent  Samples t-test 
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สรุปผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทลั กบัการสอนแบบ
ปกติ พบว่า ผลการวิจยัเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

1. คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีค่าเฉลี่ยคะแนน 
คิดเป็นรอ้ยละ 86.46 ส่วนนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 
73.29 และจากการทดสอบสถิติที ( t-test for Independent ) พบว่า คะแนนความสามารถในการ
เขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลัสงูกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นตามสมมติฐานการวิจยั  ( t = 4.06, p = .000 )  

2.  คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 41.52 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 86.46 และจากการ
ทดสอบสถิติที ( t-test for Dependent ) พบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชา
ภาษาไทย  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการ
เรียนรู้ดิจิทัล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตาม
สมมติฐานการวิจยั ( t = 34.24, p = .000 ) 

จากผลการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) จากการบนัทึกหลงัสอน ครัง้ที่ 6 – 20 และวิเคราะหผ์ลคะแนนการท า
แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารก่อน ระหว่าง และหลงัเรียนได ้ดงันี ้

1. ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอย่างมีความสุข 
สนกุสนาน ใหค้วามรว่มมือในการท างาน และมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้  

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มเสมอ เนื่องจากแต่ละคนจะมีบทบาท
หนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบ จึงท าใหต้ัง้ใจท างานกลุม่ รว่มกนัแลกเปลี่ยนความคิด คน้ควา้ความรู ้รวมถึง
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในการเรียนและการท างาน  

3. การฝึกความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย นัน้จ าเป็นจะตอ้งมีการ
เขียนความเรียงยาว ๆ ซึ่งท าใหผู้ ้เรียนบางคนแสดงความเบื่อหน่ายโดยเฉพาะการเขียนเรียงความ 
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และเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ผูว้ิจัยจึงแก้ไขดว้ยการคอยพูดคุย ซักถามความ
คืบหนา้ ใหก้ าลงัใจ คอยใหค้ าชมเชย และแจกรางวัลกับผูเ้รียนที่เขียนเสร็จ หรือมีความคืบหน้า
ของงานเป็นที่น่าพอใจ  

4. ผูเ้รียนบางคนยงัไม่มีอปุกรณแ์ละแอปพลิเคชนัในการติดต่อสื่อสารเป็นของตนเอง 
จึงตอ้งใชข้องผูป้กครองซึ่งอาจมีความยากล าบากขึน้เล็กนอ้ย 

5. ผลคะแนนการท าแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารก่อน ระหว่าง  
และหลังเรียนของผูเ้รียนสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนมีพัฒนาการในการเขียนสื่อสาร โดยผูเ้รียนมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าก่อนเรียน และหลงัเรียนมากกว่าระหว่างเรียน 

จากการด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัล 
ผูว้ิจยัมีการวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อช่วยในการประเมินผลผูเ้รียนเชิงคุณภาพอนัจะเป็นประโยชนต่์อ
การน าไปทบทวนและปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนที่วางไวก้่อนทัง้การสอน ระหว่างการ
สอน และหลงัการสอน โดยเมื่อพบขอ้บกพร่องหรือปัญหาที่สามารถแกไ้ขจากการสอนแต่ละครัง้ก็
เป็นประโยชนใ์นการวางแผนการสอนครั้งต่อไป รวมถึงน าไปใชใ้นประเมินคุณค่าและสะทอ้นผล
ของกระบวนการเรียนรูต้ามหลกัการและขัน้ตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัลนี ้
ว่ามีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และใชข้อ้มลูในการสรุปผลการศึกษาวิจยัว่าบรรลผุลส าเร็จใน
การพฒันาความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของผูเ้รียนไดม้ากนอ้ยเพียงใด หรือมีสิ่ง
ใดที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้พบว่ามีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดงันี ้
1.  ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทลั สงูกว่าการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้ทั้งนี ้
เนื่องจากการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลัที่ผูว้ิจยัใชใ้นการทดลองนัน้ เนน้การ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 5 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกนัทัง้เก่ง ปานกลาง และอ่อน ไดม้ีการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้และสืบคน้
ขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียนผ่านระบบออนไลนแ์ละออฟไลนบ์นสื่อดิจิทลั จึงท าใหผู้เ้รียน
ต่ืนตัวและกระตือรือรน้ในการปฏิบัติกิจกรรมเรียนรูท้ั้ง 7 ขั้นไดแ้ก่ ขั้นที่ 1 การน าเขา้สู่บทเรียน  
ซึ่งผูเ้รียนจะแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ และอภิปรายความรูพ้ืน้ฐานที่เก่ียวขอ้ง ขัน้ที่ 2 การ



  77 

วางแผนการท างานร่วมกัน โดยผูเ้รียนแบ่งหน้าที่การท างานของแต่ละคนอย่างชัดเจน ขั้นที่ 3 
รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหค์วามรู ้ โดยผูเ้รียนท าการรวบรวมขอ้มลูจากการสืบคน้ดว้ยสื่อดิจิทัล 
แลว้น ามาสงัเคราะหค์วามรูร้่วมกนัในกลุ่มทัง้ขณะอยู่ในชัน้เรียนและในหอ้งเรียนออนไลน ์ซึ่งจะมี
ครูคอยติดตามความกา้วหนา้ของงานและใหค้ าปรกึษากบักลุม่เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือทัง้ผ่าน
ระบบหอ้งเรียนออนไลนแ์ละออฟไลน ์ขัน้ที่ 4 อภิปรายและเขียนเรื่อง ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มไดส้รุปองค์
ความรู ้ และช่วยเหลือกันในการเขียนผลงานของแต่ละคน โดยสามารถใหค้ าแนะน าหรือแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ซึ่งกนัและกนัได ้แต่เมื่อท าแลว้จะตอ้งคดัเลือกผลงาน
ส่งประกวดเพียงชุดเดียว  โดยถือว่าเป็นผลงานที่สมาชิกทุกคนยอมรบัและเขา้ใจในการท างานชิน้
นีแ้ลว้ ขัน้ที่ 5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน  ผูเ้รียนจะตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานอีกครัง้ 
แลว้น าเสนอหนา้ชัน้เรียน ขัน้ที่ 6 สะทอ้นผลงาน ผูเ้รียนแต่ละกลุม่และครูใหค้ะแนนผลงาน กลุม่ที่
ไดค้ะแนนสูงสุดจะไดร้างวัลและติดประกาศไวบ้นป้ายนิทรรศการ และขั้นที่ 7 สรุปความรูแ้ละ
ประเมินผล ซึ่งผูเ้รียนและครูร่วมกันสรุปความรู้อีกครัง้เพื่อย า้ความเขา้ใจและท าแบบทดสอบ
ออนไลนเ์พื่อสรุปองคค์วามรู ้ 

ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนนั้นเน้นให้ผู ้เรียนได้ร่วมกันท างานกับผู้อ่ืน ท าให้ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเขียนสื่อสาร เนื่องผูเ้รียนที่เป็นกลุ่มอ่อนไดร้บัความใส่ใจมากขึน้จากเพื่อนใน
กลุ่ม ในการอธิบายความรู ้และใหค้วามช่วยเหลือ และขอ้เสนอแนะในการท างาน รวมถึงผูเ้รียน
กลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่งก็ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พิ่มเติมซึ่งกันและกันเก่ียวกับแนวคิดและ
วิธีการเขียนสื่อสาร เมื่อผูเ้รียนไดอ้ภิปราย ขยายความรูจ้ากการคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการสรุป
ความรูจ้ากขอ้มูลที่สมาชิกในกลุ่มคน้ควา้มา ท าใหผ้ลงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพดี นอกจากนี ้
ผูว้ิจัยพบว่าจุดเด่นที่ท าใหเ้กิดผลวิจัยเนื่องจาก ผูเ้รียนส่วนใหญ่ตัง้ใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม มีความสุข สนุกสนาน ให้ความร่วมมือในการท างาน และมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ซึ่งแตกต่างจากการเรียนที่ผ่านมา อีกทัง้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ และมีสมาชิกที่มีความรูค้วามสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนมีบทบาทหนา้ที่ชัดเจน ท าให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถของตนในการแสวงหาความรู ้จึงมีความตัง้ใจในการท างาน มีความ
ต่ืนตัวในการเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
คน้ควา้ความรู ้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนและการท างาน กลา้แสดงออกทางความคิด 
และมีการวางแผนในการท างานร่วมกันจนงานส าเร็จ อีกทั้งการเสริมแรงหลาย ๆ รูปแบบ เช่น  
ใหค้ะแนนกลุ่ม ใหค้ าชมเชย และการสะสมคะแนนเพื่อรบัรางวลัซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนมีก าลงัใจในการ
เรียนและท างานไดเ้ร็วขึน้ เนื่องจากการฝึกความสามารถในการเขียนนัน้อาจมีผูเ้รียนบางคนที่การ
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เขียนหนงัสือตกหล่น เขียนเป็นภาษาพดู หรือเขียนสื่อความไม่ถูกตอ้ง การเสริมแรง ใหค้ าแนะน า 
ใหท้ าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม หรือใหผู้เ้รียนในกลุ่มช่วยเพื่อนดว้ยกัลยาณมิตรจะช่วยใหผู้เ้รียนกลุ่ม
อ่อนเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ ซึ่งแตกต่างจากผูเ้รียนที่ไดร้บัการสอนแบบปกติซึ่งผูเ้รียนมกัจะท าใบกิจกรรมไม่
ค่อยได ้โดยเฉพาะผูเ้รียนกลุ่มอ่อนจะท าไม่ถูกตอ้งและเกิดความรูส้ึกทอ้แท ้ท างานไม่ส  าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะใบกิจกรรมที่มีการเขียนเรียงความ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และเขียน
สรุปความ โดยจะใหเ้หตผุลว่าคิดไม่ออก หรือไม่ทราบว่าจะตอ้งท าอย่างไร ซึ่งผูว้ิจยัก็ไดใ้หก้ าลงัใจ
และช่วยใหค้ าแนะน าจนนักเรียนสามารถท างานจนส าเร็จเช่นกัน ทว่าผลการประเมินออกมาต ่า
กว่านกัเรียนกลุม่ทดลอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อ
พฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ของ(รุจิรา เศารยะสกุล, ฐานปนี สีเฉียว, และ ศรีสุดา สิงหช์ุม, 2561) 
พบว่า ผลงานที่เกิดจากการท างานเป็นทีมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือตามรูปแบบแอล.ที มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือตามรูปแบบแอล.ที มีทกัษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัดี  
ทัง้หมดนีเ้ป็นการเนน้กระบวนการกลุม่ที่มีการติดต่อปฏิสมัพนัธโ์ดยตรง เป็นการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนั
และกนัทางบวก และมีการรบัผิดชอบของงานกลุ่มร่วมกนั  ซึ่งสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่  (Johnson & Johnson, 1989)  ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาสังคมมี
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านการสอนแบบร่วมมือแก่โรงเรียนต่าง ๆ กว่า 20 ปี และมี
ชื่อเสียงดา้นการเป็นที่ปรกึษาเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือไดก้ลา่วไว ้ 

ส่วนการสอนตามปกตินั้น ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ประกอบกับการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่  1 น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
อภิปรายหรือพูดคยุเก่ียวกบัสิ่งที่จะเรียน ขัน้ที่ 2 ขัน้สอน ซึ่งเนน้การบรรยายของครูผูส้อน โดยใช้
สื่อทั่วไปอย่างโปรแกรมน าเสนอ (PPT) ประกอบ และมีการถามค าถามกระตุน้การคิด ขัน้ที่ 3 ขัน้
สรุป โดยจะมีการอภิปรายและท าแบบฝึกหัดเพื่อสรุปความรู ้จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า 
ผูเ้รียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติไม่กระตือรือรน้ในการเรียน และเกิดความรูส้ึกทอ้แทใ้น
การเขียนสื่อสารตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยเฉพาะผูเ้รียนกลุ่มอ่อน ที่ปฏิเสธการท างาน และให้
เหตุผลว่าท าไม่ได้ ไม่เข้าใจวิธีการ และคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไร รวมถึงผู้เรียนส่วนมากไม่
สามารถสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง   

จากที่กล่าวมานั้น จึงท าใหผู้ว้ิจัยทราบถึงความแตกต่างของบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนทัง้ 2 รูปแบบ ดงันัน้ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการ
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เรียนรูดิ้จิทลั และการสอนแบบปกติ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า การท่ีผูเ้รียนไดท้ างานร่วมกนัตามบทบาท
หนา้ที่รบัผิดชอบ ไดศ้ึกษาขอ้มลูความรูท้ี่แตกแขนงบนโลกออนไลน ์ไดร้บัรูข้อ้มลูที่นอกเหนือจาก
หนงัสือเรียนและความรูจ้ากครูผูส้อน แลว้มีการได้แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด ไดช้่วยเหลือซึ่งกนั
และกนั ไดว้ิเคราะหค์วามรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจึงสามารถ
สรุปสิ่งที่เรียนรู ้เพื่อสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง และพฒันาความสามารถในการเขียนสื่อสารไดดี้
ยิ่งขึน้ ซึ่ง (Raizen et al., 1995) ไดก้ล่าวไวว้่าการเรียนรูดิ้จิทัล เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้
ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดขัน้สงู และทกัษะการสื่อสาร การเรียนรูน้อกชัน้เรียนแบบออนไลน ์สื่อดิจิทลั
นัน้จะช่วยสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้หม่ ๆ ในหอ้งเรียน ซึ่งเป็นโอกาสส าหรบันกัเรียนในการ
พฒันาทกัษะทางวิชาการ หอ้งเรียนดิจิทลัจะเอือ้ต่อการเรียนโดยนกัเรียนทุกคนไดข้ยายหอ้งเรียน
เกินกว่าหอ้งสี่เหลี่ยม  ส่วนการสอนตามปกตินัน้ ในขัน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูร้่วมกับผูอ่ื้น ไม่เน้นการสรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเองและไม่เน้นการประยุกต์ใช้
ความรูใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ไม่เน้นการใช้สื่อดิจิทัลในชั้นเรียน  ผู้เรียนรับข้อมูลความรู้จาก
ครูผูส้อนเท่านัน้ ร่วมถึงขาดการปฏิสมัพนัธแ์ละแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดร่วมกบัผูอ่ื้น จึงท าให้
เกิดการเรียนรูช้้าและความรูท้ี่ได้รบัไม่คงทน ส่งผลใหม้ีความสามารถในการเขียนสื่อสาร วิชา
ภาษาไทยต ่ากว่าผูเ้รียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั  

2.  ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทลั หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว ้ทัง้นี ้
เนื่องจากผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทบาทในการท างานร่วมกัน  
และพยายามแสดงศักยภาพของตนเองในการแสวงหาความรู้ โดยได้มีการก าหนดหน้าที่
รบัผิดชอบใหแ้ต่ละคนสืบคน้เป็นเรื่องย่อย ๆ  แลว้ตอ้งถ่ายทอดความรูห้รือวิธีการท างานใหเ้พื่อน
ในกลุ่มเข้าใจด้วย เพื่อจะร่วมมือกันสรุปความรู้ และท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่เป้าหมาย และดว้ยขัน้ตอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เอือ้ใหผู้เ้รียนได้ช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกนัและกนั ท าใหผู้ว้ิจยัสงัเกตเห็นว่าผู้เรียนกลุ่มอ่อนไดร้บัความใส่ใจมากขึน้จากเพื่อนใน
กลุ่ม ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย ขยายความรูจ้ากการคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการสรุปความรูจ้ากขอ้มูลที่
สมาชิกในกลุม่คน้ควา้มา อีกทัง้ดว้ยรูปแบบการเรียนที่เนน้การแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละเรียนรู้
บทบาทในการท างานร่วมกัน ท าใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะหค์วามรู ้และประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการ
คน้ควา้ จนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู ้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง รวมถึงเกิดความยอมรบัซึ่งกนั
และกนั ซึ่งส่งผลใหเ้กิดความสขุในการเรียนรู ้และเป็นแรงเสริมที่ช่วยใหผู้เ้รียนมีความพยายามใน
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การเรียนรูม้ากขึน้ ดงัที่ (ทิศนา แขมมณี, 2561) ไดก้ลา่วว่า การเรียนรูแ้บบรว่มมือเป็นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชก้ิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ ใหผู้เ้รียนไดท้ างานร่วมกนั 
จึงเป็นการดึงศักยภาพของผูเ้รียนแต่ละบุคคลออกมา   อีกทั้งเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกการ
ท างานร่วมกันเพื่อใหต้นเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จ ผูเ้รียนควรร่วมมือกันในการ
เรียนรูม้ากกว่าการแข่งขนั ซึ่งก่อใหเ้กิดสภาพการณข์องการชนะ - ชนะ อนัจะส่งผลดีทัง้ทางดา้น
จิตใจและปัญญา หากผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรูแ้บบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูท้างดา้นเนือ้หาสาระต่าง ๆ ไดก้วา้งและลึกซึง้แลว้ ยังสามารถช่วยพัฒนาผูเ้รียนทางดา้น
ทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ื น ทักษะการสรา้
ความสัมพันธ์ รวมทั้งทักษะ การแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  (สาริณี  หนูหมาด , 2557)  ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาไทยหลังเรียบแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเมื่อน ามาผนวกกับการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับ Tom 
VanderArk และ Carri Schneider ที่ไดท้ าการศึกษาผลการใชก้ารเรียนรูดิ้จิทัลเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เชิงลึกของผู้เรียน (VanderArk & Schneider, 2012) พบว่าการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning) ช่วยใหส้ามารถใชก้ลยุทธแ์ละรูปแบบใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู ้ใหก้บัผูเ้รียนและช่วย
ในการเรียนรูท้ี่ลกึซึง้ อนัเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การใชร้ะบบ
เครือข่าย  เครื่องมือดิจิทลั และเทคโนโลยีเป็นกลยุทธท์ี่ใชเ้พื่อปรบัปรุงและขยายการเรียนรูใ้หก้ับ
ผู้เรียน อีกทั้งเทคโนโลยียังช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ดีมากขึน้ โดย เป็นการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ใหม่ ๆ ใหก้บัผูเ้รียน  

ดังนั้น การที่ความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทลั สงูกว่าการสอน
แบบปกติ และคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั้น เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นให้
ผูเ้รียนไดศ้ึกษาคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเองตามบทบาทหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนได้
อ่านงานเขียนที่หลากหลาย แลว้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรูอ้ันเป็นการช่วยฝึกการ
สื่อสารการสะทอ้นการเขียน และเรียนรูก้ารท างานร่วมกัน ท าใหผู้เ้รียนตัง้ใจท างานและมีความ
รบัผิดชอบมากขึน้ อีกทัง้การไดว้ิเคราะหค์วามรู ้และประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการคน้ควา้ยังเป็น
การพัฒนาใหผู้เ้รียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รวมถึงเกิดความ
ยอมรับ ช่วยเหลือ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน การใช้สื่อดิจิทัลยังช่วยเร้าความสนใจ ความ
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กระตือรือรน้ในการเรียนและการท างานของผูเ้รียนไดอ้ย่างดี และที่ส  าคญัอีกประการนัน้ก็คือการ
เสรมิแรงจากครู ซึ่งจะช่วยกระตุน้ใหง้านส าเรจ็ไดเ้รว็ขึน้ จึงสง่ผลใหเ้กิดความสขุในการเรียนรู ้และ
เป็นแรงเสรมิที่ช่วยใหผู้เ้รียนมีความพยายามในการเรียนรูม้ากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
1. ผูส้อนที่จะน าหลกัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั ไปใชค้วร

จะตอ้งปรบักิจกรรมใหม้ีความหลากหลายในแต่ละแผนการจดัการเรียนการสอน และใหเ้หมาะสม
กบับรบิทของผูเ้รียน 

2. ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเตรียมสื่ออปุกรณดิ์จิทลัใหพ้รอ้ม โดยติดตัง้โปรแกรมที่ใช ้และมี
สญัญาณอินเทอรเ์น็ตท่ีมีความเรว็พอสมควรท่ีนกัเรียนจะใชไ้ดอ้ย่างราบรื่น ไม่ลม่ขณะท ากิจกรรม 

3. ผูส้อนตอ้งตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์สื่อสาร เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต 
และคอมพิวเตอร ์ของผูเ้รียนที่ใชข้ณะอยู่ที่บา้นว่ามีพรอ้มหรือไม่ หากไม่พรอ้มจ าเห็นตอ้งแนะน า
วิธีการในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกบับรบิทของผูเ้รียน 

4. ควรมีการศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูดิ้จิทัลให้
เขา้ใจก่อนจะจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแผนการสอนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อผูเ้รียน 

5. การฝึกความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทยในระดบัชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 6 นัน้ จ าเป็นจะตอ้งมีการเขียนความเรียงยาว ๆ ซึ่งท าใหผู้ ้เรียนบางคนแสดงความเบื่อหน่าย
ผูส้อนควรพูดคุย ซกัถามความคืบหนา้ ใหก้ าลงัใจ คอยใหค้ าชมเชย และแจกรางวัลกับผูเ้รียนที่
เขียนเสรจ็ หรือมีความคืบหนา้ของงานเป็นที่น่าพอใจ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั เพื่อส่งเสริมการเขียน

สื่อสารในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blened Learning) และการเรียนออนไลน ์ (Online 
Learning)  

2. ควรศกึษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลัเพื่อสง่เสริมการ
แสดงออกทางภาษาในลกัษณะอื่น เช่นการพดูสื่อสาร เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู ้
แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              ชั้นประถมศึกษาปีที ่6    ภาคเรียนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1          เร่ือง การพัฒนาการเขียน  เวลา  3  คาบ  
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1 ป.6/1 , ป.6/3 , ป.6/9  

1. มาตรฐานการเรียนรู้  (Learning Standards) 

นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน  เหมาะสม วางแผนและ

พฒันาการเขียนไดถู้กตอ้งตามล าดบัขัน้ตอน ตรงตามจุดประสงค ์และลกัษณะของการเขียน ดว้ย

ลายมือ ตวับรรจงครึ่งบรรทดั สามารถวิเคราะหว์างแผนขัน้ตอนในงานเขียนได ้และมีมารยาทใน

การเขียน  

2. สาระส าคัญ (Main Concept) 

การพัฒนาการเขียนเป็นการเขียนขอ้ความหรือเรื่องราวใหไ้ดผ้ลส าเร็จตามตอ้งการของ

ผูเ้ขียน โดยล าดบัขัน้ตอนการเขียน 4 ขัน้ตอน คือ  

1. ขัน้วางแผนหรือเตรียมการเขียน   

2. ขัน้เขียนโครงเรื่อง   

3. ขัน้เขียนเรื่อง 

4. ขัน้ตรวจสอบ  

3. สาระการเรียนรู้ (Contents) 

การอ่าน 

  1. อ่านจบัใจความส าคญั   2. อ่านสรุปความ   

การเขียน 

1. วางแผนการเขียน   2. เขียนตอบค าถาม   

3. เขียนเรียงความ   4. มารยาทการเขียน 

การฟัง การด ูการพดู 

  1. น าเสนอผลงาน   2. การถามตอบ การอภิปราย 

  3. มารยาทการฟัง การด ูการพดู 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Learners’ Key Competencies) 

4.1  ความสามารถในการเรียนรู ้การสื่อสาร   

4.2  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (Desirable Characteristics) 

5.1 ใฝ่เรียนรู ้ 

5.2  มุ่งมั่นในการท างาน  

6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objective) 

ดา้นความรู ้(knowledge) 

-   นกัเรียนอธิบายขัน้ตอนในการพฒันาการเขียนได ้  

ดา้นทกัษะ(skill) 

  -  นกัเรียนเขียนเรียงความตามจดุประสงคท์ี่ก าหนดโดยใชก้ระบวนการพฒันาการเขียนได ้

ดา้นคณุลกัษณะ (characteristic) 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
- นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน  

7. การออกแบบกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) 

    ขั้นที ่1 น าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) 
1. นกัเรียนจบัคู่แลว้เลือกสแกน QR Code เพื่อรว่มกนัอ่านตวัอย่างงานเขียน โดยสุม่จากงาน

เขียนทัง้หมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ สารคดี บทความ เรียงความ ข่าว และเรื่องสัน้  

2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบังานเขียนที่ไดอ่้าน โดยใชเ้ว็บไซต ์menti 

(www.mentimeter .com)  ดว้ยค าถามดงันี ้(ค าถามเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนก่อนเขียน) 

- งานเขียนที่นกัเรียนไดอ่้านเป็นประเภทใด (บทความ / สารคดี / เรื่องสัน้ / ข่าว / 

เรียงความ) 

- จดุประสงคข์องงานเขียน คืออะไร (เสนอความรู ้/ แสดงความคิดเห็น / เล่าเหตกุารณ ์/  

เพื่อความบนัเทิง) 

- งานเขียนนีเ้หมาะกบัใคร (นกัเรียน / บุคคลทั่วไป / เด็ก / ผูใ้หญ่) 

- อ่านแลว้เกิดประโยชนอ์ย่างไร (ไดค้วามรู ้/ ไดค้วามคิดใหม่ ๆ / รูเ้หตกุารณ ์/ ไดค้วาม

บนัเทิง) 

http://www.mentimeter/
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3. นกัเรียนและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัการวางแผนก่อนเขียน เพื่อเป็นการพฒันาการเขียน  

และไดง้านเขียนที่มีคณุภาพ 

4. นกัเรียนแบ่งกลุม่โดยใชโ้ปรแกรมสุม่ แบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) 

กลุม่ละ   

5  คน และครูแจง้หมายเลขประจ าตวัของนกัเรียน (โดยไม่ชีแ้จง้เกณฑก์ารจดัหมายเลข) 

มีรายละเอียด ดงันี ้

  หมายเลข 1 คือนกัเรียนกลุม่อ่อน 

  หมายเลข 2 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 

  หมายเลข 3 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 

หมายเลข 4 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 

หมายเลข 5 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 

ขั้นที ่2  วางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning)  

        1. ครูแจกใบค าชีแ้จงกิจกรรมใหแ้ต่ละกลุม่ เพื่อรว่มกนัวางแผนการท างาน  

        2. นกัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัวางแผนการท างานตามบทบาทหนา้ที่ในใบค าชีแ้จงกิจกรรม 

ขั้นที ่3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหค์วามรู้ (Implementation and Analysis)  

    1. นกัเรียนแต่ละกลุม่สแกน QR Code เพื่อใชใ้นการสืบคน้ขอ้มลูตามหนา้ที่ที่ก  าหนด ในใบ

ชีแ้จงกิจกรรม แลว้บนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม Pages หรือภาพถ่าย 

    2. นกัเรียนท่ีมีหนา้ที่รวบรวมขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูจากสมาชิกทกุคนมาเขียนสรุปเป็น

แผนผงัความคิด ซึ่งมีการท าต่อเนื่องในหอ้งเรียนออนไลน ์(โปรแกรม Line)ซึ่งจะมีครูคอยติดตาม 

ความกา้วหนา้ของงานและใหค้ าปรกึษากบักลุม่เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือ 

ขั้นที ่4 อภปิรายและเขียนเร่ือง (Discuss and Write Story) 
1. นกัเรียนหมายเลข 4 และ 5 ที่มีหนา้ที่อธิบายสรุปความรู ้อธิบายความรูท้ี่สรุปไดใ้ห้

สมาชิกในกลุม่เขา้ใจ 

2. นกัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัท าใบงาน แลว้สง่ใหค้รูตรวจสอบความถูกตอ้งซึ่งสามารถสง่ในชัน้

เรียนหรือในหอ้งเรียนออนไลน ์ 

3. นกัเรียนร่วมกนัเลือกหวัขอ้เรื่อง แลว้เขียนแผนผงัความคิดเพื่อวางแผนก่อนเขียน  
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4. นกัเรียนเขียนเรียงความของตนเองตามหวัขอ้ที่รว่มกนัเลือก โดยล าดบัเนือ้หาตาม

แผนผงัความคิด  

    ขั้นที ่5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)  

     1. นกัเรียนร่วมกนัคดัเลือกผลงานที่ดีที่สดุส าหรบัน าไปเผยแพร ่ 

      2. นกัเรียนที่มีหนา้ที่ตรวจสอบผลงานท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลงานก่อน

น าเสนอ 

     3. นกัเรียนที่มีหนา้ที่น าเสนอผลงาน น าผลงานของกลุม่เผยแพรบ่นหอ้งเรียนออนไลน ์ 

    ขั้นที ่6 สะท้อนผลงาน (Feedback)  

     1. นกัเรียนทุกคนเขา้ไปอ่านงานของเพื่อนแต่ละกลุม่ในหอ้งเรียนออนไลน ์(Google 

Classroom) พรอ้มกดโหวต หรือใส่ความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรคใ์หก้บัเรื่องที่ตนชื่นชอบ 

(โดยงดการกดโหวตของกลุม่ ตนเอง) 

      2. ครูรวบรวมผลและน าผลงานที่ไดร้บัคะแนนโหวตสงูสุดติดไวท้ี่ปา้ยนิทรรศการ 
    ขั้นที ่7 สรุปความรู้และประเมินผล (Wrap up and Evaluation) 

1. นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูเ้ก่ียวกบัการพฒันาการเขียน 

2. นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน ์(Google Form) 

และทราบผลคะแนน ของตนเองทนัทีหลงัท าแบบทดสอบ 
8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (Learning Media) 

8.1    อปุกรณดิ์จิทลั ไดแ้ก่ แท็บเล็ต  คอมพิวเตอรพ์กพา  สมารท์ทีวี   

8.2    หนงัสือเรียนภาษาพาที  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 บทที่ 11  “สวยรา้ยสายลบั” 

8.3    ใบงานเรื่อง “การพฒันาการเขียน” 

8.4    แบบทดสอบออนไลน ์(Google Form) 

9. การประเมินผล (Learning Assessment) 
9.1   การตรวจใบงาน 

9.2   แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร(เรียงความ) 

9.3   แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 

9.4   แบบทดสอบออนไลน ์
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9.5   แบบประเมินมารยาทในการเขียน 

10. เกณฑก์ารวัดและการประเมินผลการเรียน (Criteria for Learning Assessment) 

 

ตัวชีว้ัดจากจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด แหล่งขอ้มูล เกณฑ ์

ดา้นความรู ้

- นกัเรียนอธิบายขัน้ตอน 

ในการพฒันาการเขยีนได ้

- ตรวจใบงาน 

- ตรวจแบบ 

  ทดสอบ 
 

- ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
 

- ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัด ี

ดา้นทกัษะ 

 - นกัเรียนเขียนเรียงความ

ตามจดุประสงคท์ี่ก าหนด 

โดยใชก้ระบวนการ

พฒันาการเขียนได ้

- ตรวจ

ผลงาน 

 

- แบบประเมิน

ความสามารถ

ในการเขียน

ส่ือสาร 

- ผลงาน 

 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัด ี

ดา้นคณุลกัษณะ 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท างาน 

- ตรวจ

ผลงาน 

- สงัเกตการ 

ปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุ่ม 

- ผลงาน 

- แบบสงัเกต 

การปฏิบตัิ 

กิจกรรมกลุ่ม 

- นกัเรียน 

- ใบงาน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัด ี

- นกัเรียนมีมารยาทในการ

เขียน 

- ตรวจ

ผลงาน 

 

- แบบประเมิน 

มารยาทในการ

เขียน 

 

- ผลงาน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัด ี
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ค าชีแ้จงกิจกรรมการพัฒนาการเขียน 
 
ค าชี ้แจง   ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ  “ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาการเขียน” 
ตามหน้าที่ ที่ ก  าหนดให้  แล้วร่ วมกันวางแผนก่อนเขียนและเลือกเขียนเรียงความ  ๑ 
เรื่องจากหวัขอ้ดงันี ้ 

    ๑) อาหารจานโปรด   ๒) สตัวเ์ลีย้งแสนรกั      
    ๓) หนงัดีรายการเด็ด    ๔) ที่นี่ใช่เลย 
(สถานที่ท่องเที่ยว)  

บทบาทของนักเรียน 
ช่วงการศึกษาคน้ควา้ :  
หมายเลข ๑  - รบัแท็บเล็ตจากอาจารยแ์ลว้แจกใหส้มาชิกในกลุม่  

- สืบคน้ตวัอย่างเรียงความที่ดีตามหวัขอ้ที่ตอ้งเขียนแลว้น าเสนอต่อกลุม่ 
บนหอ้งเรียนออนไลนใ์นช่วงการเขียน 

หมายเลข ๒ และ ๓  –รับใบค าชี ้แจงอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วแจ้งกับ 
สมาชิกภายในกลุม่ใหล้ะเอียด ชดัเจน 

-สืบค้นข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับหัวข้อที่ ต้อง เขียนเรียงควา มอย่าง 
หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการเขียน แล้วน าเสนอ 
ต่อกลุม่บนหอ้งเรียนออนไลนใ์นช่วงการเขียน 

หมายเลข ๔ และ ๕ - สืบค้นหลักการและขั้นตอนการพัฒนาการเขียนโดยละเอียด 
และหลากหลาย จากแหลง่ขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ จากนัน้รวบรวมขอ้มูลมาเขียนสรุปเป็นแผนผงั  

ความคิด แลว้อธิบายใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจและน าเสนอต่อกลุม่บนหอ้งเรียน     
ออนไลนร์ว่มดว้ย 
ช่วงการเขียน : 
หมายเลข ๑  เขียนแผนผังความคิดเพื่อวางแผนการเขียนแล้วเขียนเรียงความ  

ของตนเองตามหวัขอ้ ที่รว่มกนัเลือกโดยล าดบัเนือ้หาตามแผนผงัความคิด  
หมายเลข ๒ และ ๓ เขียนแผนผังความคิดเพื่อวางแผนการเขียน แลว้เขียนเรียงความ  

ของตนเอง ตามหวัขอ้ที่รว่มกนัเลือกโดยล าดบัเนือ้หาตามแผนผงัความคิด 
ห ม า ย เ ล ข  ๔  แ ล ะ  ๕  เ ขี ย น แ ผ น ผั ง ค ว า ม คิ ด เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ก า ร เ ขี ย น 

แลว้เขียนเรียงความของตนเอง ตามหวัขอ้ที่รว่มกนัเลือกโดยล าดบัเนือ้หาตามแผนผงัความคิด 
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ช่วงการน าเสนอผลงาน :  
สมาชิกทกุคนในกลุม่รว่มกนัคดัเลือกผลงานที่ดีที่สดุเพื่อน าไปปรบัปรุงเพิ่มเติมก่อนน าไป

เผยแพร ่
หมายเลข ๔ และ ๕ ตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งของผลงานก่อนเผยแพร่ 
หมายเลข ๒ และ ๓ เผยแพรผ่ลงานบนหอ้งเรียนออนไลน ์

แหลง่การเรียนรูแ้นะน า 
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ชื่อ_________________________________________________ ชัน้ ป.๖/______ เลขที่ ________ 
 

ใบงานการพัฒนาการเขียน 
 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

กระบวนการเขียนหรือขัน้ตอนการเขียน ประกอบดว้ย 
 ๑.  ขัน้วางแผนหรือเตรียมการเขียน ผูเ้ขียนตอ้งตัง้ค าถามกบัตนเองว่า 

 ๑.๑) ____________________________________________ 
๑.๒) ____________________________________________ 
๑.๓) ____________________________________________ 

 ๑.๔) ____________________________________________ 
 โดยการเขียนมีหลายลกัษณะ เช่น ____________________________________ 
 เมื่อตดัสินใจว่าจะเขียนเรื่องในลกัษณะใด ใหท้ าตามขัน้ตอนดงันี ้
 ๑) ผูเ้ขียนวางแผนโครงเรื่องดว้ยการ____________________________ 

๒) รวบรวมขอ้มลูจาก_____________________ , แหลง่ขอ้มลูที่เป็นสถานที่และบคุคล  
และ________________ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากพอที่จะน ามาเขียน  
๓) บนัทึกความรูโ้ดยใชรู้ปแบบ ___________________ หรือ _____________________ 
แลว้ตอ้งไม่ลืมบนัทกึ____________________ 

 ๒.  ขัน้เขียนโครงเรื่อง  เป็นขัน้ตอนที่ผูเ้ขียน_______________________จากการคน้ควา้  
 แลว้เขียนตามล าดบัที่ก าหนดไวใ้นแผนภาพความคิดดว้ยส านวนของตนเอง 
 ๓.  ขัน้เขียนเรื่องผูเ้ขียนน า______________มาเขียนและเพิ่มเติมรายละเอียด 
ใหส้มบรูณท์ี่สดุ 
 ๔. ขัน้ตรวจสอบ ผูเ้ขียนควรตรวจตรา_____________  ______________ 
และ_____________ว่าเขียนไดต้ามที่ผูเ้ขียนตอ้งการหรือไม่จากนัน้ปรบัปรุงอีกครัง้เพื่อใหเ้ป็นงาน 
เขียนที่สมบรูณ ์
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แบบประเมินความสามารถในการเขียน 
เร่ือง การพฒันาการเขียน 

 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียน โดยเลือก ๑ เร่ือง จาก ๔ หัวข้อ 
ดังนี้ 

 อาหารจานโปรด   สัตวเ์ลีย้งแสนรัก   หนังดีรายการเด็ด   ทีน่ี่ใช่เลย 
ขัน้ที่ ๑  วางแผนหรือเตรียมการเขียน 

 เขียนเพื่ออะไร : แสดงความรู ้/ แสดงความคิดเห็น / เลา่เหตกุารณ ์

 ใครเป็นผูอ่้าน  : ____________________________ 

 เกิดประโยชนต่์อผูอ่้านอย่างไร  : __________________________________________  

 ลกัษณะการเขียน : __________________________ 

 

 เขียนแผนผังความคิดแสดงหัวข้อส าคัญตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ที่ ๒  เขียนโครงเรื่อง 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ขัน้ที่ ๓  เขียนเรื่อง 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ขัน้ที่ ๔  ตรวจสอบ 

 สะกดค าถกูตอ้ง      ใชว้รรคตอนถกูตอ้ง ใชค้  าถูกตอ้งตรงความหมาย 

 

ส านวนภาษาเหมาะสม           เนือ้หาครบถว้นสมบรูณ ์  สะอาดเรียบรอ้ย 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(เรียงความ) 

ค าชีแ้จง ครูผูส้อนประเมินงานของนกัเรียนแลว้ใหท้ าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

เลขที ่

การตั้งชือ่
เร่ือง 

แนวคดิของ
เร่ือง 

การล าดับเนือ้
เร่ือง 

อักขรวิธ ี ข้อคดิของเร่ือง 
รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 
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เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน  

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

 

 

เกณฑป์ระเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(เรียงความ) 
 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. การตัง้ชื่อเรื่อง 

ตัง้ชื่อเรื่องน่าสนใจ 

และสอดคลอ้งกบัเนือ้

เรื่อง 

ตัง้ชื่อเรื่อง

ไดส้อดคลอ้ง 

กบัเนือ้เรื่อง 

ตัง้ชื่อเรื่อง

ไม่สอดคลอ้ง 

กบัเนือ้เรื่อง 

2. แนวคิดของเรื่อง 

แนวคิดของเรื่อง

น่าสนใจมาก 

สอดคลอ้งกบัหวัขอ้

และมีคณุค่าต่อผูอ่้าน 

แนวคิดของเรื่อง 

สอดคลอ้งกบัหวัขอ้

และมีคณุค่าต่อผูอ่้าน 

แนวคิดของเรื่องไม่

สอดคลอ้งกบัหวัขอ้

หรือไม่มีคณุค่าต่อ

ผูอ่้าน 

3. การล าดบัเนือ้

เรื่อง 

ล าดบัเนือ้เรื่อง 

ก่อนหลงัและเรียบ 

เรียงไดต่้อเนื่อง 

สมัพนัธก์นั 

อย่างสละสลวย 

ล าดบัเนือ้เรื่อง 

ก่อนหลงัและเรียบ 

เรียง ไดต่้อเนื่อง 

สมัพนัธก์นั ไม่วกวน 

ล าดบัเนือ้เรื่อง 

ก่อนหลงัและเรียบ 

เรียง ไม่ต่อเนื่อง 

สมัพนัธก์นั 

หรือมีความวกวน 

4. อกัขรวิธีการเขียน 
เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ วรรณยกุต ์

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ วรรณยกุต ์

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 15 - 11 ดีมาก 

10 – 8 ดี 

ต ่ากว่า  8 ปรบัปรุง 
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ใชเ้ครื่องหมาย วรรค

ตอนไดถ้กูตอ้งทุกค า 

ใชป้ระโยคสมบรูณ ์

ถกูตอ้งชดัเจน ใช้

ค าเชื่อมประโยคได้

อย่างถูกตอ้ง 

สละสลวย และ

เขียนดว้ย 

ลายมือบรรจงเรียบ 

รอ้ย รกัษาความ 

สะอาดในการเขียน 

ใชเ้ครื่องหมายวรรค

ตอน ผิดไม่เกิน 5 ค า 

ใชป้ระโยค

สมบรูณถ์กูตอ้งทุก

ประโยค แต่อาจใช้

ค าเชื่อมผิดไม่เกิน  

3 ต าแหน่ง และ

เขียนดว้ยลายมือบรร

จง เรียบรอ้ยรกัษา 

ความสะอาดในการ 

เขียน 

วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมายวรรค

ตอนผิดเกิน 5 ค า  

ใชป้ระโยคไม่

สมบรูณค์วาม ใช้

ค าเชื่อมผิดเกิน  

3 ต าแหน่ง

หรือไม่เขียน 

ดว้ยลายมือบรรจง 

ไม่รกัษาความ 

สะอาด ในการเขียน 

5. ขอ้คิดของเรื่อง 

ขอ้คิดสอดคลอ้งกบั 

เนือ้เรื่อง และเป็น

ประโยชนต่์อผูอ่ื้น 

ขอ้คิดสอดคลอ้งกบั 

เนือ้เรื่อง  

ขอ้คิดไม่สอดคลอ้ง

กบัเนือ้เรื่อง 

 
เกณฑก์ารตรวจใบงาน เร่ือง “การพัฒนาการเขียน” 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบทกุสว่น 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  
(2 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบ ทกุส่วน 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานไม่ครบ ทกุสว่น 

หรือเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 
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เกณฑก์ารสังเกตการณป์ฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. สว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น 

มีสว่นรว่มในการแสดง 

ความคิดเห็น

สม ่าเสมอ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดง 

ความคิดเห็นบางครัง้ 

มีสว่นรว่มในการแสดง 

ความคิดเห็นนอ้ย 

2. กระตือรือรน้ใน

การท างาน 

มีความกระตือรือรน้ 

ในการปฏิบติักิจกรรม

กลุม่อย่างดีเยี่ยม  

มีความกระตือรือรน้ 

ไม่เฉยเมยในการ

ปฏิบติั กิจกรรมกลุม่ 

ไม่กระตือรือรน้หรือเฉย

เมย ในการปฏิบติั

กิจกรรมกลุม่ 

3. รบัผิดชอบในงาน

ที่ไดร้บัมอบหมาย 

มีความรบัผิดชอบใน

งานและหนา้ที่ที่ไดร้บั 

มอบหมายสม ่าเสมอ   

มีความรบัผิดชอบใน

งานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายดี  

ไม่มีความรบัผิดชอบ 

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมาย 

4. ขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็นระบบ 
มีขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็นระบบ 

ตามก าหนดเวลา 

อย่างสม ่าเสมอ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานตาม

ก าหนดเวลา 

ปานกลาง 

ท างานไม่เป็นขัน้ตอน 

ตามก าหนดเวลา 

5. เวลาในการท างาน 
ใชเ้วลาในการท างาน

อย่างเหมาะสมเสมอ 

ใชเ้วลาในการท างาน 

อย่างเหมาะสมปาน

กลาง 

ใชเ้วลาในการท างาน 

ไม่เหมาะสม 
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เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบ 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

 
เกณฑก์ารประเมินมารยาทในการเขียน 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธีอย่าง

สรา้งสรรคไ์ม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น เขียนสิ่งที่เป็นจรงิมีประโยชน์

มีการคน้ควา้ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ใชภ้าษาสภุาพ เหมาะสมกบั 

รูปแบบของงานเขียน เขียนดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาด

เรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ หากคดัลอกขอ้ความ 

มาจากหนงัสือเลม่อ่ืน 

ดี  
(2 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี 

ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ เหมาะสมกบัรูปแบบ 

ของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาดเรียบรอ้ย และ

บอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอหากคดัลอกขอ้ความมาจากหนงัสือเลม่อื่น 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี 

ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่าย สวยงาม 

สะอาด และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ

หากคดัลอกขอ้ความมาจากหนงัสือเลม่อื่น นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                ช้ันประถมศึกษาปีที ่6          ภาคเรียนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เร่ืองการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค ์ เวลา  3  คาบ  
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1 ป.6/1 , ป.6/9  

1. มาตรฐานการเรียนรู้  (Learning Standards)   

นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการ และสรา้งสรรคจ์ากภาพตามขัน้ตอนในการ

เขียน โดยใชค้ าไดถู้กตอ้งตามความหมาย เขียนประโยคสมบรูณค์วามเพื่อสื่อสารอย่างชดัเจนและ

เหมาะสม มีมารยาทในการเขียน ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มดว้ยความกระตือรือรน้ รวมถึงมีความมุ่งมั่น

ในการท างาน 

 
2. สาระส าคัญ (Main Concept) 

 การเขียนตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์เป็นการเขียนเพื่อถ่ายทอดขอ้ความ หรือเรื่องราว 

ใหผู้อ่ื้นรบัรู ้จากประสบการณเ์ดิมบวกกับความคิดเชิงสรา้งสรรค ์รวมทัง้ความสามารถในการใช้

ภาษา ซึ่งผูเ้ขียนจะตอ้งเป็นคน ช่างคิด  ช่างสงัเกต รูจ้ักเชื่อมโยง ปรบัปรุง ดัดแปลง สรา้งสรรค์

สถานการณไ์ด ้โดยมีขัน้ตอนคือ (1) ก าหนดเรื่อง (2) เชื่อมโยงประสบการณเ์ดิมกบัความคิดใหม่ 

(3) สรา้งภาพขยายความคิด  (4) เรียบเรียงจดบนัทึกเป็นหวัขอ้ (5) สรุปแนวคิดของเรื่อง (6) เรียบ

เรียงเขียนเรื่องใชภ้าษาที่เหมาะสม และ (7) ทบทวน ปรบัปรุง แกไ้ขเพิ่มเติมจนเป็นงานเขียนที่

สมบรูณ ์ 

  
3. สาระการเรียนรู้ (Contents) 

การอ่าน 

 1. อ่านจบัใจความส าคญั   2. อ่านสรุปความ   

การเขียน 

1. เขียนเรื่องสรา้งสรรค ์   2. เขียนตอบค าถาม    

3. เขียนวิเคราะห ์   4. มารยาทการเขียน 

การฟัง การด ูการพดู 

 1. น าเสนอผลงาน 2. การถามตอบ  การอภิปราย 3. มารยาทการฟัง การด ูการพดู 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Learners’ Key Competencies) 

4.1  ความสามารถในการเรียนรู ้การสื่อสาร   

4.2  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (Desirable Characteristics) 

5.1  ใฝ่เรียนรู ้ 

5.2  มุ่งมั่นในการท างาน  

  
6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objective) 

ดา้นความรู ้(knowledge) 

-   นกัเรียนอธิบายหลกัการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรคไ์ด ้  

ดา้นทกัษะ(skill) 

  -  นกัเรียนเขียนเรื่องจากภาพที่ก าหนดโดยใชก้ระบวนการเขียนตามจินตนาการและสรา้งสรรคไ์ด้

 -  นกัเรียนใชก้ระบวนการถามตอบ และการอภิปรายในการสรา้งความรูใ้หต้นเอง 

ดา้นคณุลกัษณะ (characteristic) 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
- นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน  

 
7. การออกแบบกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) 

    ขั้นที ่1 น าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) 
1. นกัเรียนชมตวัอย่างหนงั และงานเขียนตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์เช่น เรื่องสวย

รา้ยสายลับ แฮรี่พอตเตอร ์พระอภัยมณี ต านานแห่งนารเ์นีย อลิสในแดนมหัศจรรย ์ฯลฯ แลว้
รว่มกนัพดูคยุเก่ียวกบัลกัษณะเด่นของงานเขียนตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยใช้โปรแกรมสุ่ม แบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง 
แ ล ะ อ่ อ น )  ก ลุ่ ม ล ะ   5  ค น  แ ล ะ ค รู แ จ้ ง ห ม า ย เ ล ข ป ร ะ จ า ตั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น 
(โดยไม่ชีแ้จง้เกณฑก์ารจดัหมายเลข) มีรายละเอียด ดงันี ้

หมายเลข 1 คือนกัเรียนกลุม่อ่อน 
หมายเลข 2 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 
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หมายเลข 3 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 
หมายเลข 4 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 
หมายเลข 5 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 

    ขั้นที ่2  วางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning)  
1. นกัเรียนแต่ละกลุม่รบัครูใบค าชีแ้จงกิจกรรม เพื่อร่วมกนัวางแผนการท างาน 

2. นกัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัวางแผนการท างานตามบทบาทหนา้ที่ในใบค าชีแ้จงกิจกรรม 
    ขั้นที ่3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหค์วามรู้ (Implementation and Analysis)  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มรบัแท็บเล็ตเพื่อสแกน QR Code หรือใชโ้ปรแกรมส าหรบัการสืบคน้

ข้อมูลตามหน้าที่ที่ก  าหนดในใบชี ้แจงกิจกรรม แล้วบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Pages หรือ

ภาพถ่าย 

2. นกัเรียนที่มีหนา้ที่รวบรวมขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูจากสมาชิกทุกคนมาคดัเลือกขอ้มลูที่ไม่

ซ  า้ซอ้น มาเขียนสรุปเป็นแผนผงัความคิดหรือเขียนล าดบัรายละเอียดขอ้มลูที่กลุม่สืบคน้มา โดย

มีการท าต่อเนื่องในหอ้งเรียนออนไลน์ (โปรแกรม LINE) ซึ่งจะมีครูคอยติดตามความกา้วหนา้ 

ของงาน และใหค้ าปรกึษา กบักลุม่ เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือ 

 

    ขั้นที ่4 อภปิรายและเขียนเร่ือง (Discuss and Write Story) 

1. นกัเรียนที่มีหนา้ที่หนา้ที่รวบรวมขอ้มลู อธิบายความรูท้ี่สรุปไดใ้หส้มาชิกในกลุ่มเขา้ใจ

เพื่อรว่มกนัท าใบงานสรุปความรู ้

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน และเริ่มเขียนเรื่องโดยการตัง้ชื่อเรื่องจากภาพ และเขียน

แผนผงัความคิดโครงสรา้งเรื่อง แลว้น ามาอภิปราย เพื่อเลือกชื่อเรื่องและโครงเรื่องที่เป็นขอ้สรุป

ของกลุม่ 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์จากภาพที่

ก าหนดให ้กลุม่ละ 1 เรื่อง 

    ขั้นที ่5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) 

1. นกัเรียนที่มีหนา้ที่ตรวจสอบผลงาน ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานและน ามาใหค้รู

ช่วยตรวจสอบอีกครัง้ 

2. นักเรียนที่มีหน้าที่น าเสนอผลงาน น าผลงานของกลุ่ม เผยแพร่บนหอ้งเรียนออนไลน์ 

(Google Classroom) 
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    ขั้นที ่6 สะท้อนผลงาน (Feedback) 

1. นกัเรียนทุกคนเขา้ไปอ่านงานของเพื่อนแต่ละกลุม่ในหอ้งเรียนออนไลน ์พรอ้มกดโหวต 

หรือใส่ความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรคใ์หก้บัเรื่องที่ตนชื่นชอบ (โดยงดการกดโหวตของกลุ่มตนเอง) 

2. ครูรวบรวมผลและน าผลงานที่ไดร้บัคะแนนโหวตสงูสดุติดไวท้ี่ปา้ยนิทรรศการ 
    ขั้นที ่7 สรุปความรู้และประเมินผล (Wrap up and Evaluation) 

1. นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูก้ารเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์

2. นกัเรียนท าแบบทดสอบออนไลนแ์ละทราบผลคะแนนของตนเองทนัทีหลงัท า 

แบบทดสอบ 

 
8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (Learning Media) 

8.1  อปุกรณดิ์จิทลั ไดแ้ก่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรพ์กพา สมารท์ทีวี  

8.2  แบบทดสอบออนไลน ์(Google Form)  

8.3  หนงัสือเรียนภาษาพาที  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 บทท่ี 11  “สวยรา้ยสายลบั” 

8.4  ใบงานเรื่อง “การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค”์ 

 
9. การประเมินผล (Learning Assessment) 

9.1   ตรวจใบงาน 

9.2   แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร(เรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค)์ 

9.3   แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 

9.4   แบบทดสอบออนไลน ์

9.5   แบบประเมินมารยาทในการเขียน 
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10. การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล (Criteria for Learning Assessment) 
 

ตัวชีว้ัดจากจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด แหล่งขอ้มูล เกณฑ ์

ดา้นความรู ้(knowledge) 

- นกัเรียนอธิบายหลกัการ

เขียนเรื่องตามจินตนาการ

และสรา้งสรรคไ์ด ้  

- ตรวจใบงาน 

- ตรวจแบบ 

  ทดสอบ 
 

- ใบงาน 

- แบบทดสอบ 
 

- ใบงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 
 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนต ่ากวา่ระดบัด ี

ดา้นทกัษะ(skill) 

- นกัเรียนเขียนเรื่องจาก

ภาพท่ีก าหนดโดยใช้

กระบวนการเขียนตาม

จินตนาการและ

สรา้งสรรคไ์ด ้

- ตรวจ

ผลงาน 

- ตรวจแบบ 

  ทดสอบ  

- แบบประเมิน 

ความสามารถ

ในการเขียน

ส่ือสาร 

- แบบ 

ทดสอบ 

- ผลงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนต ่ากวา่ระดบัด ี

- นกัเรียนใชก้ระบวนการ 
ถาม/ตอบและการ
อภิปราย ในการสรา้ง
ความรูใ้หต้นเอง 

 

- ตรวจใบงาน 

- ตรวจแบบ 

  ทดสอบ 

- สงัเกตการ 

ปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุ่ม 

- ใบงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 

- แบบสงัเกต 

การปฏิบตัิ 

กิจกรรมกลุ่ม 

- ใบงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 

- นกัเรียน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัด ี

 

ดา้นคณุลกัษณะ 

(characteristic) 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท างาน 

 

 - ตรวจ

ผลงาน 

- สงัเกตการ 

ปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุ่ม 

- แบบประเมิน 

ผลงาน 

- แบบสงัเกต 

การปฏิบตัิ 

กิจกรรมกลุ่ม 

- ผลงาน 

 

- นกัเรียน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนต ่ากวา่ระดบัด ี

- นกัเรียนมีมารยาทในการ

เขียน 

- ตรวจ

ผลงาน 

 

- แบบประเมิน 

ผลงาน 

 

- ผลงาน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนต ่ากวา่ระดบัด ี
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ค าชีแ้จงกิจกรรม 
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค ์

 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนรว่มกนัศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบั“การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค”์ 
และเขียนเรื่องจากภาพ ตามหนา้ที่ที่ก  าหนดให ้
รายละเอียดหน้าทีข่องนักเรียน 

ช่วงการศึกษาคน้ควา้ :  
หมายเลข ๑ รบัใบค าชีแ้จง อ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นและแจง้กบัสมาชิกภายในกลุม่  
                ใหล้ะเอียด ชดัเจน และสืบคน้ขอ้มลูตวัอย่างงานเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
                และสรา้งสรรค ์
หมายเลข ๒ และ ๓ รบัแท็บเล็ตจากอาจารยแ์ลว้แจกใหส้มาชิกในกลุม่และสืบคน้หลกัการ  
                องคป์ระกอบ และวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์
หมายเลข ๔ และ ๕ สืบคน้เก่ียวกบัลกัษณะผูเ้ขียนที่ดี และลกัษณะโครงสรา้งของเรื่อง  
                ตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์จากนัน้รวบรวมขอ้มลูจากสมาชิกทกุคน  
                มาเขียนสรุปเป็นแผนผงัความคิดแลว้อธิบายใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจ 
ช่วงการเขียนเรื่อง : 
หมายเลข ๑-๓ ตัง้ชื่อเรื่องจากภาพ เขียนแผนผงัความคิดโครงสรา้งเรื่อง แลว้รว่มกนั  

เขียนเรื่องหลงัจากที่สมาชิกในกลุม่คดัเลือกชื่อเรื่องและโครงสรา้งของเรื่อง 
เรียบรอ้ยแลว้ 

หมายเลข ๔ และ ๕ ตัง้ชื่อเรื่องจากภาพ เขียนแผนผงัความคิดโครงสรา้งเรื่อง แลว้รว่มกนั  
                เขียนเรื่อง หลงัจากที่สมาชิกในกลุม่คดัเลือกชื่อเรื่องและโครงสรา้งของเรื่อง  
                เรียบรอ้ยแลว้ และตรวจสอบขอ้มลูและความถกูตอ้งของผลงาน 
ช่วงการน าเสนอผลงาน :  
หมายเลข ๒ และ ๓ เผยแพร่ผลงานบนหอ้งเรียนออนไลน ์
แหลง่การเรียนรูแ้นะน า 
 
 
 
 



  111 

ชื่อ________________________________________________ ชัน้ ป.๖/______ เลขที่ ________ 
 

ใบงานการเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค ์
 
ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
๑. การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์คือ ___________________________________ 
    โดยมีหลกัการ คือ _________________________________________________________ 
๒. โครงสรา้งของเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย   

๒.๑ _________________________________________________ 
 ๒.๒ _________________________________________________ 
 ๒.๓ _________________________________________________ 

๒.๔ _________________________________________________ 
 ๒.๕ _________________________________________________ 
๓. ขัน้ตอนในการฝึกเขียน เรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์มีดงันี ้

๓.๑ _________________________________________________ 
 ๓.๒ _________________________________________________ 
 ๓.๓ _________________________________________________ 

๓.๔ _________________________________________________ 
 ๓.๕ _________________________________________________ 
 ๑.๖ _________________________________________________ 
๔. องคป์ระกอบของเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย  

๔.๑ _________________________________________________ 
 ๔.๒ _________________________________________________ 
 ๔.๓ _________________________________________________ 

๔.๔ _________________________________________________ 
 ๔.๕ _________________________________________________ 
 ๔.๖ _________________________________________________ 
๕. ผูเ้ขียนเรื่องตามจินตนาการและสรา้งสรรคท์ี่ดี ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้_____________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียน 
เร่ือง การเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรค ์

 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนเขียนตามจินตนาการและสร้างสรรคจ์ากภาพทกี าหนดให้ 
และวางแผนการเขียน 
            ดว้ยแผนผังความคิด 
 
        
 
 
 
 
  

วางแผนการเขียนด้วยแผนผังความคิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

นำเร่ือง (แนะนำตัวละครหลัก) 
๑._________________________________________ 
๒._________________________________________ 
๓._________________________________________ 

แนวคิดของเร่ือง 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

บทสรุปของเร่ือง 
__________________________
__________________________
__________________________ 
ข้อคิด______________________
__________________________
__________________________ 

เนื้อเร่ือง (ลำดับประเด็น) 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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เร่ือง _____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
ตรวจสอบถูกตอ้ง 

 สะกดค าถกูตอ้ง      ใชว้รรคตอนถกูตอ้ง ใชค้  าถูกตอ้งตรงความหมาย 

ส านวนภาษาเหมาะสม           เนือ้หาครบถว้นสมบรูณ ์     สะอาดเรียบรอ้ย 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(เร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค)์ 

 ค าชีแ้จง ครูผูส้อนประเมินงานของนกัเรียนแลว้ใหท้ าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

เลขที ่

การตั้งชื่อ
เร่ือง 

แนวคิดของ
เร่ือง 

การล าดับ
เหตุการณ ์

อักขรวิธี 
ข้อคิดของ

เร่ือง 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
         ............./............../............... 

 
 
 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 15 - 11 ดีมาก 

10 – 8 ดี 

ต ่ากว่า  8 ปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(เร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค)์ 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. การตัง้ชื่อเรื่อง 

ตัง้ชื่อเรื่องน่าสนใจ 

และสอดคลอ้งกบัเนือ้ 

เรื่อง 

ตัง้ชื่อเรื่อง

ไดส้อดคลอ้ง 

กบัเนือ้เรื่อง 

ตัง้ชื่อเรื่อง

ไม่สอดคลอ้ง 

กบัเนือ้เรื่อง 

2. แนวคิดของเรื่อง 

แนวคิดของเรื่อง

น่าสนใจ น่าติดตาม 

สอดคลอ้งกบัภาพและ

มีคณุค่าต่อผูอ่้าน 

แนวคิดของเรื่อง 

สอดคลอ้งกบัภาพ 

และมีคณุค่าต่อผูอ่้าน 

แนวคิดของเรื่อง  

ไม่สอดคลอ้งกบัภาพ 

หรือไม่มีคณุค่าต่อ

ผูอ่้าน 

3.การล าดบั

เหตกุารณ ์

ล าดบัเหตกุารณแ์ละ

เรียบเรียงเรื่องราวใน

เรื่องไดต่้อเนื่อง

สมัพนัธก์นัโดยเริ่มตน้

จากการน าเรื่อง ตาม

ดว้ยการแสดงปม

ปัญหาของเรื่อง แลว้

แสดงการคลี่คลาย และ

สดุทา้ยมีขอ้เตือนใจ

ทา้ยเรื่อง  

ล าดบัเหตกุารณใ์น

เรื่อง โดยไม่ไดเ้ริ่มตน้

จากการน าเรื่อง ตาม

ดว้ยการแสดงปม

ปัญหาของเรื่องแลว้

แสดงการคลี่คลาย 

และสดุทา้ยมีขอ้

เตือนใจทา้ยเรื่อง ซึ่งไม่

ท าใหเ้รื่องไม่วกวน 

หรือล าดบั เหตกุารณ์

ไดค้รบทกุสว่น

แต่เรียบเรียง เรื่องราว

ไม่ต่อเนื่องสมัพนัธก์นั

ทัง้หมด 

ล าดบัเหตกุารณใ์น

เรื่องโดยขาดสว่นใด

สว่นหนึ่งไป จนท าให้

การเรียบเรียง 

เรื่องราวไม่ต่อเนื่อง 

สมัพนัธก์นั 

หรือมีความวกวน 

4. อกัขรวิธีการ

เขียน 

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ วรรณยกุต ์

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ วรรณยกุต ์

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ 
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เกณฑก์ารตรวจใบงาน “เร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค”์ 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบทกุสว่น 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  
(2 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบ ทกุส่วน 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานไม่ครบ ทกุสว่น 

หรือเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 

 
 
 

ใชเ้ครื่องหมาย วรรค

ตอนไดถ้กูตอ้งทุกค า 

ใชป้ระโยคสมบรูณ ์

ถกูตอ้งชดัเจน ใช้

ค าเชื่อมประโยคได้

อย่างถูกตอ้ง สละสลวย 

และเขียนดว้ย 

ลายมือบรรจงเรียบรอ้ย 

รกัษาความสะอาดใน 

การเขียน 

ใชเ้ครื่องหมายวรรค

ตอน ผิดไม่เกิน 5 ค า 

ใชป้ระโยคสมบรูณ ์

ถกูตอ้งทกุประโยค  

แต่อาจใชค้ าเชื่อมผิด

ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 

และเขียนดว้ย 

ลายมือบรรจง 

เรียบรอ้ยรกัษาความ 

สะอาดในการเขียน 

วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมายวรรค

ตอนผิดเกิน 5 ค า  

ใชป้ระโยคไม่

สมบรูณค์วาม ใช้

ค าเชื่อมผิดเกิน 3 

ต าแหน่งหรือไม่เขียน 

ดว้ยลายมือบรรจง 

ไม่รกัษาความสะอา

ด ในการเขียน 

5. ขอ้คิดของเรื่อง 

ขอ้คิดสอดคลอ้งกบั 

เนือ้เรื่อง และเป็น

ประโยชนต่์อผูอ่ื้น 

ขอ้คิดสอดคลอ้งกบั 

เนือ้เรื่อง  

ขอ้คิดไม่สอดคลอ้ง

กบัเนือ้เรื่อง 
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เกณฑก์ารสังเกตการณป์ฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. สว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

สม ่าเสมอ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

บางครัง้ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

นอ้ย 

2. กระตือรือรน้ใน

การท างาน 

มีความกระตือรือรน้ 

ในการปฏิบติักิจกรรม

กลุม่อย่างดีเยี่ยม  

มีความกระตือรือรน้ 

ไม่เฉยเมยในการ

ปฏิบติั กิจกรรมกลุม่ 

ไม่กระตือรือรน้หรือ 

เฉยเมย ในการปฏิบติั

กิจกรรมกลุม่ 

3. รบัผิดชอบในงาน

ที่ไดร้บัมอบหมาย 

มีความรบัผิดชอบใน

งานและหนา้ที่ที่ไดร้บั 

มอบหมายสม ่าเสมอ   

มีความรบัผิดชอบ

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายดี  

ไม่มีความรบัผิดชอบ 

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมาย 

4. ขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ ตาม

ก าหนดเวลาอย่าง

สม ่าเสมอ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานตาม

ก าหนดเวลา 

ปานกลาง 

ท างานไม่เป็นขัน้ตอน 

ตามก าหนดเวลา 

5. เวลาในการ

ท างาน 

 

ใชเ้วลาในการท างาน

อย่างเหมาะสมเสมอ 

ใชเ้วลาในการ

ท างานอย่าง

เหมาะสมปานกลาง 

ใชเ้วลาในการท างาน 

ไม่เหมาะสม 
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เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบ 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

 
เกณฑก์ารประเมินมารยาทในการเขียน 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธีอย่าง

สรา้งสรรคไ์ม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น เขียนสิ่งที่เป็นจรงิมีประโยชน์

มีการคน้ควา้ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน เขียนดว้ยลายมือที่อ่านง่าย 

สวยงาม สะอาดเรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ 

หากคดัลอกขอ้ความ มาจากหนงัสือเลม่อื่น 

ดี  
(2 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาด

เรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอหากคดัลอกขอ้ความ 

มาจากหนงัสือเลม่อ่ืน 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่าย สวยงาม 

สะอาด และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ

หากคดัลอกขอ้ความมาจากหนงัสือเลม่อื่น นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ชั้นประถมศึกษาปีที ่6    ภาคเรียนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3       เร่ือง การโฆษณา   เวลา  3  คาบ  
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ป. 6/2 , ป. 6/4 , ป. 6/5 ท 2.1 ป.6/2 , ป.6/9  

1. มาตรฐานการเรียนรู้  (Learning Standards) 

นกัเรียนสามารถเขียนโฆษณา โดยใชค้ าสื่อสารไดถู้กตอ้งชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน 

รูปแบบการเขียนเหมาะสม และการใชถ้อ้ยค าส านวนเป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการก็ไดต้าม

ความเหมาะสม สามารถวางแผนขัน้ตอนในงานเขียน และมีมารยาทในการเขียนโฆษณา รวมถึง

ปฏิบติักิจกรรมกลุม่ดว้ยความกระตือรือรน้ และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

 
2. สาระส าคัญ (Main Concept) 

 การโฆษณา เป็นการเขียน พดู หรือการใชส้ื่อผสม เพื่อจูงใจใหก้ระท าตามความตอ้งการ 

ของผูโ้ฆษณา ส่วนใหญ่ใชใ้นการขายสินคา้มกัพบในสิ่งพิมพ ์ โทรทศัน ์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ มกัให ้

ข้อมูลคุณภาพสินค้าเกินจริง การฟัง  การดู หรืออ่านโฆษณา จึงควรพิจารณารายละเอียด 

ขอ้เท็จจริง ความน่าเชื่อถือของค าโฆษณา  และตรวจสอบสินคา้ก่อนซือ้ทุกครัง้ โดยการเขียน

โฆษณาจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน รูปแบบการเขียน และการใชถ้้อยค าส านวนเป็นภาษา

ทางการหรือกึ่งทางการก็ไดต้ามความเหมาะสม   

  
3. สาระการเรียนรู้ (Contents) 

การอ่าน 

 1. อ่านจบัใจความส าคญั   2. อ่านสรุปความ   

การเขียน 

1. เขียนโฆษณา    2. มารยาทการเขียน    

การฟัง การด ูการพดู 

 1. น าเสนอผลงาน   2. การถามตอบ  การอภิปราย 

 3. มารยาทการฟัง การด ูการพดู 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Learners’ Key Competencies) 

4.1  ความสามารถในการเรียนรู ้การสื่อสาร   

4.2  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (Desirable Characteristics) 

5.1 ใฝ่เรียนรู ้ 

5.2  มุ่งมั่นในการท างาน  

 
6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objective) 

ดา้นความรู ้(knowledge) 

-  นกัเรียนอธิบายหลกัการเขียนโฆษณาได ้  

ดา้นทกัษะ(skill) 

  -  นกัเรียนใชก้ระบวนการเขียนโฆษณาสินคา้ที่ตนสรา้งสรรคเ์องเขียนโฆษณาตามที่

ก าหนดได ้

 -  นกัเรียนใชก้ระบวนการถาม-ตอบ  และการอภิปรายในการสรา้งความรูใ้หต้นเอง 

ดา้นคณุลกัษณะ (characteristic) 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
- นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน  
 

7. การออกแบบกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) 

    ขั้นที ่1 น าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) 
  1.  นักเรียนชมวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน จาก Smart TV ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้ว

ร่วมกันเสนอความคิดอย่างอิสระโดยใชเ้ว็บไซต ์menti (www.mentimeter.com) จากค าถาม 

“จะท าใหโ้รงเรียนของเรา เป็นที่รูจ้ักมากขึน้” (แนวการตอบ : แจกใบปลิว ปิดป้ายประกาศ 

โฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน ์วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสารต่าง ๆ  

หรือสื่อออนไลน ์เป็นตน้)  
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2. นกัเรียนอภิปรายต่อดว้ยค าถาม ดงันี ้     

    - การกระท าที่ตอ้งการใหบ้คุคลอื่นไดรู้จ้กัสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยวิธีการต่าง ๆ ตามที่นกัเรียน 

ไดต้อบมานัน้ เรียกว่าอะไร (แนวการตอบ : การโฆษณา) 

    - นกัเรียนเคยตดัสินใจซือ้สินคา้เพราะเชื่อโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ หรือไม่ แลว้ผลการใช ้

สินคา้นัน้ตรงตามที่ระบใุนโฆษณาหรือไม่ อย่างไร 

    - นกัเรียนจะมีวิธีอย่างไรในการพิจารณาว่า โฆษณาที่ไดอ่้าน ฟัง หรือดนูัน้น่าเชื่อถือ 

3. นกัเรียนเขา้กลุม่เดิมตามครูแจง้หมายเลขประจ าตวัของนกัเรียน โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

 หมายเลข 1 คือนกัเรียนกลุม่อ่อน 

 หมายเลข 2 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 

 หมายเลข 3 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 

หมายเลข 4 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 

หมายเลข 5 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 
    ขั้นที ่2  วางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning)  

1. นกัเรียนแต่ละกลุม่รบัครูใบค าชีแ้จงกิจกรรม เพื่อร่วมกนัวางแผนการท างาน 

2. นกัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัวางแผนการท างานตามบทบาทหนา้ที่ในใบค าชีแ้จงกิจกรรม 

   ขั้นที ่3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหค์วามรู้ (Implementation and Analysis)  
1. นกัเรียนแต่ละกลุม่สแกน QR Code เพื่อใชใ้นการสืบคน้ขอ้มลูตามหนา้ที่ที่ก  าหนด ใน 

ใบชีแ้จงกิจกรรม 

2. นกัเรียนท่ีมีหนา้ที่รวบรวมขอ้มลู รวบรวมขอ้มจากสมาชิกทกุคนมาเขียนสรุปเป็น  

แผนผงัความคิด ซึ่งมีการท าต่อเนื่องในหอ้งเรียนออนไลน ์(โปรแกรม LINE) ซึ่งจะมีครูคอยติดตาม 

ความกา้วหนา้ของงาน และใหค้ าปรกึษากบักลุม่เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือ 

3. นกัเรียนร่วมกนัท าใบงาน "การฟัง การดแูละการเขียนโฆษณา" เพื่อสะสมคะแนนกลุม่ 
ขั้นที ่4 อภปิรายและเขียนเร่ือง (Discuss and Write Story) 

  1. นกัเรียนหมายเลข 1 และ 5 ช่วยกนัสรา้งสรรคส์ินคา้หรือบรกิาร แลว้ใช ้Apple Pencil  

วาดภาพลงใน Ipad พรอ้มทัง้เขียนอธิบายลกัษณะ คณุสมบติั และขอ้ดีของสินคา้และบรกิารนัน้ ๆ 

ใหส้มาชิกในกลุน่ทราบเพื่อเป็นขอ้มลูในการเขียนโฆษณา  

  2. นกัเรียนหมายเลข 2 , 3 และ 4 คิดค าและขอ้ความที่จะใชใ้นการเขียนโฆษณาของ แต่ละคน 
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พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางและการตกแต่งแผ่นงานการโฆษณาแล้วน ามาประชุมเพื่อคัดเลือก 

ปรบัปรุง และรว่มกนัเขียนโฆษณาจนเสรจ็เรียบรอ้ย 

ขั้นที ่5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)  
  1. นกัเรียนหมายเลข 1 และ 5 ตรวจสอบผลงาน โดยตรวจสอบขอ้มลูความถูกตอ้งของ 

ผลงานอย่างถ่ีถว้น 

   2. นกัเรียนหมายเลข 1 น าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียนโดยน าภาพโปสเตอรโ์ฆษณาของกลุม่  

ขึน้ฉายบน Smart TV  และนกัเรียนหมายเลข 5 เผยแพรผ่ลงานบนหอ้งเรียนออนไลน ์ 

ขั้นที ่6 สะท้อนผลงาน (Feedback)  
  1. นกัเรียนทกุคนเขา้ไปอ่านงานของเพื่อนแต่ละกลุม่ในหอ้งเรียนออนไลน ์พรอ้มกดโหวต  

หรือใส ่ความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรคใ์หก้บัเรื่องที่ตนชื่นชอบ (โดยงดการกดโหวตของกลุม่ตนเอง) 

  2. ครูสรุปผลคะแนนการปฏิบติักิจกรรมและน าผลงานที่ไดร้บัคะแนนโหวตสงูสดุแสดงไวท้ี่  

ปา้ยนิทรรศการ 
ขั้นที ่7 สรุปความรู้และประเมินผล (Wrap up and Evaluation) 
  1. นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูเ้ก่ียวกบัการเขียนโฆษณา 

  2. นกัเรียนท าแบบทดสอบออนไลนแ์ละทราบผลคะแนนของตนเองทนัทีหลงัท า 

แบบทดสอบ 

 
8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (Learning Media) 

8.1  อปุกรณดิ์จิทลั ไดแ้ก่ แท็บเล็ต คอมพิวเตอรพ์กพา สมารท์ทีวี  Apple pencil 

8.2  แบบทดสอบออนไลน ์(Google Form)   

8.3  หนงัสือเรียนภาษาพาที ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  

8.4  ใบงาน เรื่อง “การฟัง การดแูละการเขียนโฆษณา” 

 
9. การประเมินผล (Learning Assessment) 

9.1  ตรวจใบงาน 

9.2  แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร(การเขียนโฆษณา) 

9.3  สงัเกตและประเมินการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 

9.4  แบบทดสอบออนไลน ์
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9.5  แบบประเมินมารยาทในการเขียน 

 
10. การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล (Criteria for Learning Assessment) 
ตัวชีว้ัดจากจุดประสงค ์

การเรียนรู้ 
วิธีการวัด 

เคร่ืองมือ
วัด 

แหล่งข้อมู
ล 

เกณฑ ์

ดา้นความรู ้

- นกัเรียนอธิบายหลกัการ

เขียนโฆษณาได ้  

- ตรวจใบ

งาน 

- ตรวจ

แบบ 

ทดสอบ 

 

- ใบงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 

 

- ใบงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

ดา้นทกัษะ 

- นกัเรียนใชก้ระบวนการ

เขียนโฆษณาสินคา้ที่ตน

สรา้งสรรคเ์องเขียน

โฆษณาตามที่ก าหนดได ้

- ตรวจ

ผลงาน 

การเขียน

โฆษณา 

- ตรวจ

แบบ 

ทดสอบ  

- แบบ

ประเมิน

ความสามาร

ถในสื่อสาร

(การเขียน

โฆษณา) 

-แบบ 

ทดสอบ 

 

- นกัเรียน 

-แบบ 

ทดสอบ 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

- นกัเรียนใชก้ระบวนการ 
ถาม/ตอบและการ
อภิปราย ในการสรา้ง
ความรูใ้หต้นเอง 

 

- ตรวจ

แบบ 

  ทดสอบ 

- สงัเกต

การ ปฏิบติั

กิจกรรม

กลุม่ 

-แบบ 

ทดสอบ 

- แบบ

สงัเกต การ

ปฏิบติั 

กิจกรรม

กลุม่ 

-แบบ 

ทดสอบ 

- นกัเรียน 

- ใบงาน 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 
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- ตรวจใบ

งาน 

- ใบงาน 

ดา้นคณุลกัษณะ 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท างาน 

 

 - ตรวจใบ

งาน 

- ตรวจ

ผลงาน 

การเขียน

โฆษณา 

- สงัเกต

การ ปฏิบติั

กิจกรรม

กลุม่ 

- ใบงาน 

-แบบ

ประเมิน

ความสาม

ารถใน

สื่อสาร

(การเขียน

โฆษณา) 

- แบบสงัเกต 

การปฏิบติั 

กิจกรรม

กลุม่ 

- ใบงาน 

-

แบบทดสอ

บ 

- นกัเรียน 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

 

- นกัเรียนมีมารยาทในการ

เขียน 

- ตรวจ

ผลงาน 

การเขียน

โฆษณา 

 

 

-แบบ

ประเมิน 

มารยาทใน

การเขียน 

 

- ผลงาน 

 

 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 
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ค าชีแ้จงกิจกรรมการฟัง การดูและการเขียนโฆษณา 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนรว่มกนัศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบั “การฟัง การดแูละการเขียนโฆษณา” 
และเขียนโฆษณาสินคา้ ตามหนา้ที่ที่ก  าหนดให ้
บทบาทของนักเรียน 

ช่วงการศึกษาคน้ควา้ :  
หมายเลข ๑ และ ๒ สืบคน้เก่ียวกบัการโฆษณาและการโฆษณาชวนเชื่อ โดยตอ้งศกึษา  

ความหมาย ลกัษณะ จุดประสงคข์องการโฆษณาและการพิจารณาโฆษณาจากนัน้เขียนสรุปเป็น 
แผนผงัความคิดแลว้อธิบายใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจใหล้ะเอียด ชดัเจน  

หมายเลข ๓ และ ๔ รบัแท็บเล็ตจากอาจารยแ์ลว้แจกใหส้มาชิกในกลุม่และสืบคน้ 
วิธีการเขียนโฆษณา และการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณาจากนั้นเขียนสรุปเป็นแผนผัง  
ความคิด แลว้อธิบายใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจใหล้ะเอียด ชดัเจน 

หมายเลข ๕ รบัใบค าชีแ้จง อ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นและแจง้กบัสมาชิกภายในกลุม่  
ใหล้ะเอียด ชดัเจน และสืบคน้ขอ้มลูตวัอย่างงานเขียนโฆษณา 

ช่วงการเขียนโฆษณา : 
หมายเลข ๑ และ ๕ สรา้งสรรคส์ินคา้หรือบรกิาร แลว้วาดภาพพรอ้มทัง้เขียน 

อธิบายลักษณะ คุณสมบัติ  และข้อดีของสินค้าและบริการนั้นๆให้สมาชิกในกลุ่นทราบ 
เพื่อเป็นขอ้มลูในการเขียนโฆษณาและหลงัจากเขียนโฆษณาเสรจ็เรียบรอ้ยจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลู 
 ความถกูตอ้ง ของผลงานอย่างถี่ถว้น  

หมายเลข ๒ - ๔ หลงัจากทราบลกัษณะสินคา้และบรกิารท่ีจะเขียนโฆษณาเรียบรอ้ยแลว้  
ใหแ้ต่ละคนคิดค าขวญัและขอ้ความที่จะใชใ้นการเขียนโฆษณาพรอ้มทัง้รูปแบบการจดัวางและการ
ตกแต่งแผ่นงานการโฆษณาแล้วน ามาประชุมเพื่ อคัดเลือก  ปรับปรุงและร่วมกันเขียน 
โฆษณาจนเสรจ็เรียบรอ้ย 

ช่วงการน าเสนอผลงาน :  
หมายเลข ๑  น าเสนอผลงานหนา้ชัน้เรียน 

หมายเลข ๕  เผยแพรผ่ลงานบนหอ้งเรียนออนไลน ์
แหลง่การเรียนรูแ้นะน า 
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ชื่อ________________________________________________ ชัน้ ป.๖/______ เลขที่ ________ 
 

ใบงานการฟัง การดูและการเขียนโฆษณา 
 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

๑. การโฆษณา หมายถึง _______________________________________________________ 
    โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ _______________________________________________________ 
๒. การโฆษณาชวนเชื่อ หมายถึง _________________________________________________ 
    โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ _______________________________________________________ 
๓. หลกัในการพิจารณาโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่  

๓.๑ _______________________________________________________________ 
 ๓.๒ _______________________________________________________________ 
 ๓.๓ _______________________________________________________________ 

๓.๔ _______________________________________________________________ 
 ๓.๕ _______________________________________________________________ 
๔. หลกัในการเขียนโฆษณา มีดงันี ้

๔.๑ _______________________________________________________________ 
 ๔.๒ _______________________________________________________________ 
 ๔.๓ _______________________________________________________________ 

๔.๔ _______________________________________________________________ 
 ๔.๕ _______________________________________________________________ 
 ๔.๖ _______________________________________________________________ 
๕. การใชภ้าษาในการเขียนโฆษณา ประกอบดว้ย  

๕.๑ _______________________________________________________________ 
 ๕.๒ _______________________________________________________________ 
 ๕.๓ _______________________________________________________________ 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียน 
เร่ือง การเขียนโฆษณา 

 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนเขียนโฆษณาสินคา้ที่สมมติขึน้เอง ๑ ชนิด พรอ้มภาพประกอบ  
             **ควรมีขอ้มลูตวัสินคา้ รายละเอียดดา้นสรรพคณุหรือคณุสมบติั ราคา สถานที่จ  าหน่าย 
ประโยชน ์
                ใชข้อ้ความที่น่าสนใจ จดจ าง่าย   
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(การเขียนโฆษณา) 

ค าชีแ้จง ครูผูส้อนประเมินงานของนกัเรียนแลว้ใหท้ าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบั 

คะแนน 

เลขที ่

โครงสร้างข้อความ     
    ในโฆษณา 

การเขียนหวั
เร่ือง 

การเขียน
ข้อความ  
โฆษณา 

อักขรวิธ ี
รวม 
12 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              
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23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
 ..................../..................../................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 12- 10 ดีมาก 

9 - 6 ดี 

ต ่ากว่า  6 ปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(การเขียนโฆษณา) 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคณุภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

 

1. โครงสรา้งขอ้ความ     

    ในโฆษณา 

 

ประกอบดว้ยโครงสรา้ง  

5 ส่วน ไดแ้ก่ หวัเรื่อง 

 หวัเรื่องรอง  ขอ้ความ

โฆษณา ภาพประกอบ และ

สรุป 

ประกอบดว้ยโครงสรา้ง  

3-4 ส่วน ไดแ้ก่ หวัเรื่อง  

หวัเรื่องรอง ขอ้ความ

โฆษณา ภาพประกอบ 

และสรุป 

ประกอบดว้ยโครงสรา้ง  

นอ้ยกวา่ 3 ส่วน ไดแ้ก่  

หวัเรื่อง หวัเรื่องรอง  

ขอ้ความโฆษณา 

ภาพประกอบ และสรุป 

2. การเขยีนหวัเรื่อง 

การใชถ้อ้ยค าสัน้ กระชบั 

ไดใ้จความ 

น่าสนใจและดงึดดู 

ความสนใจ โดยใชภ้าษา 

ที่สะดดุตาหรือใชต้วัอกัษรท่ี

มี 

ความชดัเจนมีความโดดเด่น 

มากกวา่ส่วนอื่น ๆ 

การใชถ้อ้ยค าสัน้ กระชบั 

ไดใ้จความ โดยใชภ้าษา 

ที่สะดดุตาหรือใช ้

ตวัอกัษร 

ที่มีความชดัเจน 

มีความโดดเด่นมากกวา่ 

ส่วนอื่น ๆ 

ขาดการใชถ้อ้ยค าสัน้ 

กระชบั ไดใ้จความหรือ

การใช ้ภาษาที่สะดดุตา 

หรือใช ้

ตวัอกัษรท่ีมีความชดัเจน 

มีความโดดเด่นมากกวา่ 

ส่วนอื่น ๆ 

3. การเขยีนขอ้ความ  

      โฆษณา 

กล่าวถงึประโยชน ์สรรพคณุ 

รายละเอียดของสินคา้ ราคา 

คณุภาพ โดยมีหลกัฐานตา่ง 

ๆ เช่น 

การรบัประกนัคณุภาพ 

จากสถาบนัตา่ง ๆ 

ความคิดเห็นจากบคุคลท่ีม ี

ชื่อเสียง หรือความคิดเห็น 

จากผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นตน้ 

ใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 

หวัเรื่องและมีการใชค้  าขวญั 

ในส่วนสรุป 

กล่าวถงึประโยชน ์

สรรพคณุ รายละเอียด 

ของสินคา้ ราคา 

คณุภาพ และใชต้วัอกัษร 

ที่มีขนาดเล็กกว่าหวัเรื่อง 

ขาดการกล่าวถงึ 

ส่วนใดส่วนหนึง่ เช่น 

ประโยชน ์สรรพคณุ 

รายละเอียดของสินคา้ 

ราคา คณุภาพ หรือการ

ใชต้วัอกัษร 

ที่มีขนาดเล็กกว่าหวัเรื่อง 
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4. อกัขรวิธี 

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย  

วรรคตอนไดถ้กูตอ้งทกุค า 

ใชป้ระโยคถกูตอ้งชดัเจน 

สละสลวยและเขียนดว้ย 

ลายมือบรรจงเรียบรอ้ย 

รกัษาความสะอาดในการเขี

ยน 

เขียนสะกดค า  

วางรูปสระ วรรณยกุต ์ 

ใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน  

ผิดไม่เกิน 5 ค า 

ใชป้ระโยคถกูตอ้ง 

และ

เขียนดว้ยลายมือบรรจง 

เรียบรอ้ยรกัษา 

ความสะอาดในการเขยี

น 

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย

วรรคตอน และประโยคผิด

เกิน 5 ค า/ประโยค 

หรือไม่เขียนดว้ยลายมือ 

บรรจงเรียบรอ้ย 

ไม่รกัษาความสะอาด 

ในการเขียน 

 
เกณฑก์ารตรวจใบงาน “การฟัง การดูและการเขียนโฆษณา” 

 

ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบทกุสว่น 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  
(2 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบ ทกุส่วน 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานไม่ครบ ทกุสว่น 

หรือเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 
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เกณฑก์ารสังเกตการณป์ฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. สว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

สม ่าเสมอ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

บางครัง้ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

นอ้ย 

2. กระตือรือรน้ใน

การท างาน 

มีความกระตือรือรน้ 

ในการปฏิบติักิจกรรม

กลุม่อย่างดีเยี่ยม  

มีความกระตือรือรน้ 

ไม่เฉยเมยในการ

ปฏิบติั กิจกรรมกลุม่ 

ไม่กระตือรือรน้หรือ 

เฉยเมย ในการปฏิบติั

กิจกรรมกลุม่ 

3. รบัผิดชอบในงาน

ที่ไดร้บัมอบหมาย 

มีความรบัผิดชอบใน

งานและหนา้ที่ที่ไดร้บั 

มอบหมายสม ่าเสมอ   

มีความรบัผิดชอบ

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายดี  

ไม่มีความรบัผิดชอบ 

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมาย 

4. ขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ ตาม

ก าหนดเวลา 

อย่างสม ่าเสมอ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานตาม

ก าหนดเวลา 

ปานกลาง 

ท างานไม่เป็นขัน้ตอน 

ตามก าหนดเวลา 

5. เวลาในการ

ท างาน 

ใชเ้วลาในการท างาน

อย่างเหมาะสมเสมอ 

ใชเ้วลาในการ

ท างานอย่าง

เหมาะสม 

ปานกลาง 

ใชเ้วลาในการท างาน 

ไม่เหมาะสม 
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เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบ 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

 
เกณฑก์ารประเมินมารยาทในการเขียน 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธีอย่าง

สรา้งสรรคไ์ม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น เขียนสิ่งที่เป็นจรงิมีประโยชนม์ี 

การคน้ควา้ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ใชภ้าษาสภุาพเหมาะสมกบัรูปแบบ 

ของงานเขียน เขียนดว้ยลายมือที่อ่านง่าย 

สวยงาม สะอาดเรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ 

หากคดัลอกขอ้ความ มาจากหนงัสือเลม่อื่น 

ดี  
(2 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาด

เรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอหากคดัลอกขอ้ความ 

มาจากหนงัสือเลม่อ่ืน 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่าย สวยงาม สะอาด 

และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ

หากคดัลอกขอ้ความมาจากหนงัสือเลม่อื่น นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรูด้ิจิทัล 
รายวิชาภาษาไทย          ชั้นประถมศึกษาปีที ่6             ภาคเรียนที ่2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4         เร่ือง การสรุปความ   เวลา  3  คาบ  
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 2.1  ป.6/5 , ป.6/9  

1. มาตรฐานการเรียนรู้  (Learning Standards) 

นักเรียนสามารถเขียนสรุปความจากเรื่องที่ อ่านหรือฟังได้ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม

สาระส าคญัของเรื่อง โดยใชส้  านวนของตนเอง เลือกค าในการเขียนสื่อสารไดถู้กตอ้งชดัเจน  เรียบ

เรียงประโยคได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทในการเขียน รวมถึงปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยความ

กระตือรือรน้ และมีความมุ่งมั่นในการท างาน 

 
2. สาระส าคัญ (Main Concept) 

การสรุปความ คือ การเก็บใจความส าคัญของเรื่องมาเรียบเรียง โดยให้ครอบคลุม

สาระส าคญั ของเรื่องดว้ยการตัง้ค าถามว่า ผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนตอ้งการใหร้บัรูเ้รื่องใด มีใครเก่ียวขอ้ง 

ท าอะไรบา้ง ท าอย่างไร และเกิดผลอย่างไร หรือการเขียนแผนภาพความคิดหรือแผนภาพโครงเรื่อง 

โดยเขียนค า ส าคัญไวใ้นแผนภาพ แลว้น ามาเรียบเรียงใหไ้ดค้วามครบครอบคลุมความรูท้ั้งหมด 

เพื่อจะสามารถน าสาระส าคญัมาใชป้ระโยชน ์โดยเฉพาะการคน้ควา้ ความรูจ้ากแหลง่ความรูต่้างๆ  

 
3. สาระการเรียนรู้ (Contents) 

การอ่าน 

 1. อ่านจบัใจความส าคญั   2. อ่านสรุปความ   

การเขียน 

1. เขียนแผนภาพความคิด  2. เขียนตอบค าถาม    

3. เขียนสรุปความ   4. มารยาทในการเขียน 

การฟัง การด ูการพดู 

 1. น าเสนอผลงาน   2. การถามตอบ  การอภิปราย 

 3. มารยาทการฟัง การด ูการพดู 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Learners’ Key Competencies) 

4.1  ความสามารถในการเรียนรู ้การสื่อสาร   

4.2  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (Desirable Characteristics) 

5.1  ใฝ่เรียนรู ้ 

5.2  มุ่งมั่นในการท างาน  

 
6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objective) 

ดา้นความรู ้(knowledge) 

-   นกัเรียนอธิบายวิธีการเขียนสรุปความรูไ้ดถ้กูตอ้ง 

ดา้นทกัษะ(skill) 

  -  นกัเรียนเขียนสรุปความรูโ้ดยใชห้ลกัการเขียนแผนภาพความคิด 

-  นกัเรียนเขียนสรุปความไดไ้ดค้รอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัของเรื่องที่อ่านหรือฟัง 

ดา้นคณุลกัษณะ (characteristic) 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
- นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 

7. การออกแบบกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) 

    ขั้นที ่1 น าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) 
1. นักเรียนชมวิดีทัศนจ์ากเว็บไซตเ์รื่อง “เขา้ใจ ASEAN ผ่านการต์ูน” ร่วมกันอภิปราย 

เก่ียวกบัการเปิดอาเซียนดว้ยค าถาม ต่อไปนี ้
- นกัเรียนรูค้วามหมายหรือทราบขอ้มลูเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนหรือไม่ อย่างไร 
- นกัเรียนทราบข่าวเก่ียวกบัการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการหรือไม่ 

เมื่อปี พ.ศ. ใด 

- นกัเรียนสงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบา้งหรือไม่ อย่างไร 
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2. นกัเรียนและครูรว่มกนัสนทนาเก่ียวกบัผลกระทบต่อตนเองและประเทศ เนื่อง 
จากการไม่ทราบบทบาทและบรบิทของประเทศไทยรวมถึงประชาชนไทยในประชาคมอาเซียน 

3. นักเรียนน าเสนอแนวทางในการรบัทราบขอ้มูล ข่าวสารและศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
ประชาคมอาเซียนที่ง่าย และสะดวกที่สดุ  (แนวค าตอบ : สืบคน้จากเว็บไซต ์E-book และบทความ 
ออนไลน ์เป็นตน้) 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) กลุ่มละ  5  คน 
และครูแจง้หมายเลขประจ าตัวของนักเรียน (โดยไม่ชีแ้จง้เกณฑก์ารจัดหมายเลข) มีรายละเอียด 
ดงันี ้

หมายเลข 1 คือนกัเรียนกลุม่อ่อน 
หมายเลข 2 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 
หมายเลข 3 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 
หมายเลข 4 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 
หมายเลข 5 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 

ขั้นที ่2  วางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning)  
1. นกัเรียนแต่ละกลุม่รบัครูใบค าชีแ้จงกิจกรรม เพื่อรว่มกนัวางแผนการท างาน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการท างานตามบทบาทหน้าที่ในใบค าชี ้แจง

กิจกรรม 
    ขั้นที ่3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหค์วามรู้ (Implementation and Analysis)  

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับคอมพิวเตอรพ์กพา เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลตามหน้าที่ที่
ก  าหนด ตามในใบชีแ้จงกิจกรรม 

2. นกัเรียนที่มีหนา้ที่รวบรวมขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูจากสมาชิกทุกคนมาคดัเลือกขอ้มูลที่ 
น่าเชื่อถือและไม่ซ  า้ซอ้นกนั (ท าต่อเนื่องในหอ้งเรียนออนไลน์ซึ่งจะมีครูคอยติดตามความกา้วหนา้ 
ของงาน และใหค้ าปรกึษากบักลุม่เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือ) 
    ขั้นที ่4 อภปิรายและเขียนเร่ือง (Discuss and Write Story) 

1. นกัเรียนหมายเลข 4 และ 5 ก าหนดประเด็นหลกัและประเด็นรองในการสรุปความให้
ชดัเจนและอธิบายรายละเอียดโดยสงัเขปใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจ 

2. นักเรียนหมายเลข 1 , 2 และ 3 ศึกษาข้อมูลที่ถูกคัดเลือกแล้วเขียนเป็นแผนภาพ
ความคิดเพื่อสรุปความ จากประเด็นที่เพื่อนหมายเลข 4 และ 5 ก าหนดไว ้
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3. นักเรียนหมายเลข 4 และ 5 ตรวจสอบความครบถ้วนของแผนภาพความคิด และ
ปรบัแกต้ามความเห็น ของกลุม่ 

4. นกัเรียนหมายเลข 4 และ 5  เรียบเรียงและเขียนสรุปความจากแผนภาพความคิด 
    ขั้นที ่5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)  

1. นกัเรียนรว่มกนัอ่านผลงาน เพื่อน าไปปรบัปรุงเพิ่มเติมก่อนน าไปเผยแพร่ 
2. นกัเรียนหมายเลข 1 , 2 และ 3 ตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งของผลงานก่อนเผยแพร ่
3. นกัเรียนน าเสนอผลการศึกษาดว้ยโปรแกรมน าเสนอหนา้ชัน้เรียน และเผยแพรผ่ลงาน 

บนหอ้งเรียนออนไลน ์
    ขั้นที ่6 สะท้อนผลงาน (Feedback)  

1. นกัเรียนทกุคนเขา้ไปอ่านงานของเพื่อนแต่ละกลุม่ในหอ้งเรียนออนไลน ์พรอ้มกดโหวต 
หรือใส ่ความคิดเห็นเชิงสรา้งสรรคใ์หก้บัผลงานที่ตนชื่นชอบ (โดยงดการกดโหวตของกลุม่ตนเอง) 

2. ครูรวบรวมผลและน าผลงานที่ไดร้บัคะแนนโหวตสงูสดุติดไวท้ี่ป้ายนิทรรศการ 
    ขั้นที ่7 สรุปความรู้และประเมินผล (Wrap up and Evaluation) 

1. นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูเ้ก่ียวกบัการเขียนสรุปความ 
2.นกัเรียนท าแบบทดสอบออนไลนแ์ละทราบผลคะแนนของตนเองทันทีหลงัท าแบบทด 

สอบ 
 

8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

8.1  อปุกรณดิ์จิทลั ไดแ้ก่ แท็บเล็ต  คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรพ์กพา  และสมารท์ทีวี   

8.2  หนงัสือเรียนภาษาพาที  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 บทท่ี 13  “ประชาคมอาเซียน” 

8.3  แบบทดสอบออนไลน ์

 
9. การประเมินผล  

9.1  ตรวจแผนภาพความคิด 

9.2  แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร(การเขียนสรุปความ) 

9.3  แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 

9.4  แบบทดสอบ 

9.5  แบบประเมินมารยาทในการเขียน 
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10. การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล 

 
ตัวชีว้ัดจาก
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

วิธีการวัด 
เคร่ืองมือ

วัด 
แหล่งข้อ

มูล 
เกณฑ ์

ดา้นความรู ้

- นกัเรียนอธิบายวิธีการ

เขียนสรุปความรูไ้ด้

ถกูตอ้ง 

- ตรวจใบ

งาน 

- ตรวจแบบ 

  ทดสอบ 

 

- ใบงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 
 

- ใบงาน 

-แบบ 

ทดสอบ 
 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

ดา้นทกัษะ 

 - นกัเรียนใชห้ลกัการ

เขียน แผนภาพความคิด

ในสรุป ความรู ้

 -ตรวจ

แผนภาพ 

ความคิด  

 -แบบ

ประเมิน 

แผนภาพ 

ความคิด 

- นกัเรียน 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

- นกัเรียนเขียนสรุป

ความ 

ไดค้รอบคลมุเนือ้หา

สาระ 

ส าคญัของเรื่องที่อ่าน

หรือฟัง 

- ตรวจ

ผลงาน 

การเขียน  

สรุปความ 

- ตรวจแบบ 

  ทดสอบ  

- แบบ

ประเมิน

ความสามา

รถในสื่อสาร

(การเขียน  

สรุปความ) 

-แบบ 

ทดสอบ 

- นกัเรียน 

-แบบ 

ทดสอบ 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 
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ดา้นคณุลกัษณะ 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท างาน 

 

 - สงัเกต

การ ปฏิบติั

กิจกรรม

กลุม่ 

- แบบ

สงัเกต การ

ปฏิบติั 

กิจกรรม

กลุม่ 

- นกัเรียน 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

- นกัเรียนมีมารยาท 

ในการเขียน 

- ตรวจ

ผลงาน 

การเขียน

สรุปความรู ้

 

 

-แบบ

ประเมิน 

มารยาทใน

การเขียน 

 

- ผลงาน 

 

 

 

ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนใน ระดบัดีขึน้

ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 
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ค าชีแ้จงกิจกรรมการสรุปความ 
 
ค าชี ้แจง    ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ  “การสรุปความ”ตามหน้าที่ 

ที่ก าหนดให้ โดยเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาและสรุปความรู้ ๑  หัวข้อ  แล้วร่วมกันศึกษา 
รวบรวมขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณแ์ละถกูตอ้ง พรอ้มเขียนสรุปความเพื่อน าเสนอ   
หัวข้อการศึกษา 

๑) ความหมายและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน 
๒) ปฏิญญาว่าดว้ยความรว่มมืออาเซียนฉบบัที่ ๑      
๓) ปฏิญญาว่าดว้ยความรว่มมืออาเซียนฉบบัที่ ๒      
๔) วตัถปุระสงคห์ลกัและกฎบตัรอาเซียน 
๕)  ประเทศไทยจะไดป้ระโยชนอ์ะไรจากการเขา้รว่มประชาคมอาเซียน  
๖)  การพฒันาตนเองในสงัคมประชาคมอาเซียน       

บทบาทของนักเรียน 
ช่วงการศึกษาคน้ควา้ :  
หมายเลข ๑ :  

- รับใบค าชี ้แจง  อ่านรายละเ อียดให้ครบถ้วนแล้วแจ้งกับสมาชิกภายใน  
กลุม่ใหล้ะเอียด ชดัเจน 

-  ท าใบงานการสรุปความใหเ้สรจ็สมบรูณ ์ 
-  สืบคน้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ที่ตอ้งการศึกษาและสรุปความรูจ้ากแหล่งขอ้มูล  

ที่หลากหลาย และน่าเชื่อถือ (ตอ้งระบแุหลง่ขอ้มลู) แลว้น าเสนอต่อกลุม่ในคาบเรียน 
หมายเลข ๒ และ ๓ :  

- รบัคอมพิวเตอรพ์กพาจากอาจารยแ์ลว้แจกใหส้มาชิกในกลุม่  
- สืบคน้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้ที่ตอ้งการศึกษาและสรุปความรูจ้ากแหล่งขอ้มูล  

ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ (ตอ้งระบแุหลง่ขอ้มลู) แลว้น าเสนอต่อกลุม่ในคาบเรียน 
- รวบรวมและคดัเลือกขอ้มลูที่ไดจ้ากการสืบคน้ทัง้หมด 
-  ท าใบงานการสรุปความใหเ้สรจ็สมบรูณ ์  
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หมายเลข ๔ และ ๕ :  
- สืบค้นหลักการและขั้นตอนการสรุปความโดยละเ อียดจากแหล่งข้อมูล  

ที่น่าเชื่อถือ จากนัน้รวบรวมขอ้มลู มาเขียนสรุปเป็นแผนผงัความคิด แลว้อธิบายใหส้มาชิกในกลุ่ม 
เขา้ใจและน าเสนอต่อกลุม่บนหอ้งเรียนออนไลนร์ว่มดว้ย 

-  ท าใบงานการสรุปความใหเ้สรจ็สมบรูณ ์ 
ช่วงการเขียนสรุปความ : 
หมายเลข ๔ และ ๕ :  

- ศึ กษาข้อมู ลที่ ถู ก คั ด เ ลื อ ก  แล้ว เ ขี ยนประ เ ด็ นหลัก และประ เ ด็ น ร อ ง 
เพื่อใหเ้พื่อนหมายเลข ๑ , ๒ และ ๓ น าขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งเขียนในแผนภาพความคิดสรุปความ 

- ตรวจสอบความครบถว้นของแผนภาพความคิด และปรบัแกต้ามความเห็นของกลุม่ 
- เรียบเรียงและเขียนสรุปความจากแผนภาพความคิด 

หมายเลข ๑ :ศึกษาข้อมูลที่ถูกคัดเลือกแล้วเขียนแผนภาพความคิดเพื่อสรุปความ 
จากประเด็นรองที่เพื่อนหมายเลข ๔ และ ๕ ก าหนดไว ้

หมายเลข ๒ และ ๓ : ศึกษาข้อมูลที่ถูกคัดเลือก แล้วเขียนแผนภาพความคิด 
เพื่อสรุปความประเด็นรองที่เพื่อนหมายเลข ๔ และ ๕ ก าหนดไว ้

ช่วงการน าเสนอผลงาน :  
สมาชิกทกุคนในกลุม่รว่มกนัอ่านผลงาน เพื่อน าไปปรบัปรุงเพิ่มเติมก่อนน าไปเผยแพร่ 
หมายเลข ๑ , ๒ และ ๓ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของผลงานก่อนเผยแพร่ 

และน าเสนอผลการศกึษาหนา้ชัน้เรียน 
หมายเลข ๔ และ ๕ น าเสนอผลการศึกษาหนา้ชัน้เรียนและเผยแพร่ผลงานบนหอ้งเรียน 

ออนไลน ์
 
แหลง่เรียนรูแ้นะน า 

 
 
 
 
 
 



  142 

ชื่อ_______________________________________________ ชัน้ ป.๖/______ เลขที่ ________ 
 

ใบงานการสรุปความ 
 

ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 

๑. การสรุปความ หมายถึง ________________________________________________________ 
๒. ใจความส าคญั หมายถึง _______________________________________________________ 
๓. หลกัในการจบัใจความส าคญั ไดแ้ก่ 
 ๓.๑)  __________________________________________________________________ 

 ๓.๒)  __________________________________________________________________ 

 ๓.๓)  __________________________________________________________________ 

๔. ประโยชนข์องการสรุปความใหต้รงกบัจดุมุ่งหมายของเนือ้เรื่อง คือ ______________________ 

๕. วิธีการส าคญั ที่จะช่วยใหส้รุปความไดค้รบถว้น ม ี ๒  วิธี คือ 

๕.๑) ______________________________ แลว้ ____________________  เรียบเรียงใหไ้ด ้

ความครบต่อเนื่องและครอบคลมุเนือ้ความเดิม 

๕.๒) ______________________________  โดยเขียน ___________________________   

แลว้ ________________________ เรียบเรียงใหไ้ดค้วามครบต่อเนื่องและครอบคลมุเนือ้ความเดิม 

๖. วิธีการตัง้ค าถามในการสรุปความ ควรตัง้ว่าอย่างไร __________________________________ 

๗. ขัน้ตอนสดุทา้ยของการสรุปความ คือ ___________ เพื่อตรวจสอบว่าเนือ้ความที่สรุปไดน้ัน้ 
ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดของเรื่อง โดยมีความต่อเนื่องสมัพนัธก์นั และไม่มีใจความซ า้ซอ้น 
๘. หากมีการน าขอ้มลูที่สรุปความมาใชจ้ าเป็นตอ้ง ____________________ แหลง่ที่มาของเรื่อง 
๙. “การบิดค า การใชค้ าอ่ืนที่มีความหมายเหมือนกนั การใชค้ าเชื่อมและการล าดบัใจความส าคญั 

ใหเ้ชื่อมโยงกนั” เป็นขัน้ตอนใดของการสรุปความ  __________________________ 

๑๐. เนือ้ความสว่นใดของเรื่อง ที่จะไม่น ามาเขียนสรุปความ (ระบยุกตวัอย่างใหช้ดัเจน) 

_______________________________________________________________________________ 
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ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนเขียนสรุปความเร่ืองทีก่ าหนดให้ ตามวิธีการส าคัญทัง้ ๒ วิธ ี

แบบประเมินความสามารถในการเขียน 
เร่ือง การเขียนสรุปความ 

 
หัวข้อการศึกษา : _______________________________ 

 
ตั้งค าถาม 
______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
แผนภาพความคิด 
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สรุปความ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ตรวจสอบถูกตอ้ง 

 

สะกดค าถกูตอ้ง      ใชว้รรคตอนถกูตอ้ง   ใชค้  าถกูตอ้งตรงความหมาย 

ส านวนภาษาเหมาะสม           เนือ้หาครบถว้นสมบรูณ ์  สะอาดเรียบรอ้ย 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร(การเขียนสรุปความ) 
ค าชีแ้จง ครูผูส้อนประเมินงานของนกัเรียนแลว้ใหท้ าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบั 

คะแนน 

 

เลข
ที ่

การเก็บ
ประเด็น 
ส าคัญ 

การเชื่อมโยง
และล าดับ
ความคิด 

กลวิธีสรุปความ 

 
อักขรวิธี 

รวม 
16 

คะแน
น 

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

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน
 ..................../..................../................... 

 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 16- 12 ดีมาก 

11 - 6 ดี 

ต ่ากว่า  6 ปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(การเขียนสรุปความ) 

 
ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

4 3 2 1 

ค าส าคัญ / 
ประเด็นส าคัญ 

เก็บประเด็น

ส าคญั  

หรือค าส าคญัจาก

เนือ้หาครบถว้น 

สอดคลอ้งกบั 

หวัขอ้ที่ศกึษา  

และครอบคลมุ 

สาระส าคญั

ทัง้หมด 

เก็บประเด็น

ส าคญั หรือค า

ส าคญัจาก

เนือ้หาได้

บางสว่น  

มีความ

สอดคลอ้งกบั

หวัขอ้ที่ศกึษา 

แต่ยงัไม่

ครอบคลมุ 

สาระส าคญั

ทัง้หมด 

ไม่มีประเด็น

ส าคญั หรือค า

ส าคญั 

แต่ยงัมีความ

สอดคลอ้งกบั

หวัขอ้ที่ศกึษา 

และครอบคลมุ 

สาระส าคญั

บางสว่น 

ไม่มีประเด็น

ส าคญั หรือค า

ส าคญั 

และไม่

สอดคลอ้งกบั

หวัขอ้ที่ศกึษา 

การเชื่อมโยง
และล าดับ
ความคิด 

เชื่อมโยงและ

ล าดบัความคิดได้

ดี ไม่วกวน และใช้

ค าเชื่อมไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง เหมาะสม

ตลอดทัง้เนือ้หา 

เชื่อมโยงและ

ล าดบัความคิด

ไดค่้อนขา้งดี ไม่

วกวน และใช้

ค าเชื่อมไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง 

เหมาะสมเป็น

สว่นมาก 

 

 

เชื่อมโยงและ

ล าดบัความคิด

ไดบ้างสว่น และ

ใชค้ าเชื่อมไม่

ถกูตอ้ง 

ไม่เชื่อมโยงและ

ไม่ล  าดบั

ความคิด  

หรือลอก

ขอ้ความจากบท

อ่านทัง้หมด  
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กลวิธีสรุป
ความ 

สรุปใจความ

ส าคญัโดยไม่มี

การยกตวัอย่าง  

ไม่มีการอธิบาย

เพิ่มเติม ไม่เขียน

เนือ้ความซ า้  

ไม่ระบขุอ้ความที่

เป็นรายละเอียด  

ไม่มีเครื่องหมาย

อญัประกาศ  

ไม่มีขอ้ความที่

เป็นภาษาพดู ค า

ย่อ ไม่มีขอ้ความ

ที่สรุปผิดไปจาก

เรื่อง 

มีขอ้บกพร่อง 

ไม่เกิน 2 ขอ้ 

มีขอ้บกพร่อง 

 3-5 ขอ้ 

มีขอ้บกพร่อง 

มากกว่า 5 ขอ้ 

อักขรวิธี 

ใชค้  าถูกตอ้งตาม

ความหมาย

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมายวรรค

ตอนไดถ้กูตอ้ง 

ทกุค า ใชป้ระโยค

ที่สมบรูณ ์สื่อ

ความได ้ชดัเจน  

ใชค้  าถูกตอ้งตาม

ความหมาย

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมาย 

วรรคตอนผิดไม่

เกิน 5 ค าและ 

ใชป้ระโยคที่

สมบรูณ ์สื่อความ

ได ้

ใชค้  าถูกตอ้งตาม

ความหมาย

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมาย 

วรรคตอนผิด  

6 - 10 ค าและ 

ใชป้ระโยคที่

สมบรูณ ์สื่อความ

ได ้

ใชค้  าถูกตอ้งตาม

ความหมาย

เขียนสะกดค า 

วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมาย 

วรรคตอนผิดเกิน  

10 ค า หรือ

ใชป้ระโยคที่ไม่

สมบรูณ ์สื่อ

ความไม่ได ้
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เกณฑก์ารตรวจใบงาน “การสรุปความ” 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบทกุสว่น 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  
(2 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบ ทกุส่วน 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานไม่ครบ ทกุสว่น 

หรือเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 

 
เกณฑก์ารสังเกตการณป์ฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. สว่นรว่มในการ

แสดง 

     ความคิดเห็น 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

สม ่าเสมอ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

บางครัง้ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

นอ้ย 

2. กระตือรือรน้ใน

การ  

     ท างาน 

มีความกระตือรือรน้ 

ในการปฏิบติักิจกรรม

กลุม่อย่างดีเยี่ยม  

มีความกระตือรือรน้ 

ไม่เฉยเมยในการ

ปฏิบติั กิจกรรม

กลุม่ 

ไม่กระตือรือรน้หรือ 

เฉยเมย ในการปฏิบติั

กิจกรรมกลุม่ 

3. รบัผิดชอบในงาน  

     ที่ไดร้บัมอบหมาย 

มีความรบัผิดชอบใน

งานและหนา้ที่ที่ไดร้บั 

มอบหมายสม ่าเสมอ   

มีความรบัผิดชอบ

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายดี  

ไม่มีความรบัผิดชอบ 

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมาย 
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4. ขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ ตาม

ก าหนดเวลาอย่าง

สม ่าเสมอ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานตาม

ก าหนดเวลา 

ปานกลาง 

ท างานไม่เป็นขัน้ตอน 

ตามก าหนดเวลา 

5. เวลาในการ

ท างาน 

 

ใชเ้วลาในการท างาน

อย่างเหมาะสมเสมอ 

ใชเ้วลาในการ

ท างานอย่าง

เหมาะสม 

ปานกลาง 

ใชเ้วลาในการท างาน 

ไม่เหมาะสม 

 
เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบ 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 
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เกณฑก์ารประเมินมารยาทในการเขียน 

 
ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธีอย่างสรา้งสรรคไ์ม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น  

เขียนสิ่งที่เป็นจรงิมีประโยชนม์ีการคน้ควา้ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 

ใชภ้าษาสภุาพ เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน 

เขียนดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาดเรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา 

ชื่อผูแ้ต่งเสมอ หากคดัลอกขอ้ความ มาจากหนงัสือเลม่อ่ืน 

ดี  
(2 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาด

เรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอหากคดัลอกขอ้ความ 

มาจากหนงัสือเลม่อ่ืน 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่าย สวยงาม สะอาด 

และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ

หากคดัลอกขอ้ความมาจากหนงัสือเลม่อื่น นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  152 

 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ดิจิทัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          ชั้นประถมศึกษาปีที ่6    ภาคเรียนที ่2 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5        เร่ือง การเขียนจดหมาย เวลา  3  คาบ  
มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ป.6/3 , ท 2.1 ป.6/1 ป.6/6  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  (Learning Standards) 

นกัเรียนสามารถเขียนจดหมายสว่นตวัถึงเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีและเขียนจดหมายกิจ

ธุระเพื่อสมคัรท างานพิเศษไดถ้กูตอ้ง โดยใชถ้อ้ยค าระดบัภาษา และรูปแบบจดหมายเหมาะสม

ดว้ยลายมือบรรจง สามารถเขียนจดหมาย และสง่ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(อีเมล) ไดด้ว้ยตนเอง ทัง้

สามารถอ่าน จบัใจความเพื่อการแสวงหาความรู ้และมีมารยาทในการเขียน  

 
2. สาระส าคัญ (Main Concept) 

จดหมายส่วนตัว เป็นจดหมายที่เขียนถึงผูท้ี่เรารูจ้ักมักคุน้เพื่อส่งข่าวคราว เล่าเรื่อง ไต่

ถามทกุขส์ขุ แสดงความยินดี แสดงความรกั ความระลกึถึงกนั ความห่วงใย  หรือขอความช่วยเหลือ

กนัในระหว่างญาติ มิตร พ่อแม่ ครู ภาษาทีใชเ้ป็นภาษาระดบักนัเอง หรือที่เรียกว่า ภาษาปาก แต่

ตอ้งเหมาะสมกบัระดบัฐานะของบคุคล 

 จดหมายกิจธุระ  เป็นจดหมายระหว่างบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกันดว้ยกิจธุระ เช่น การ

ติดต่อ สอบถาม การสมัครงาน การบอกขายหรือแจง้รายการสินคา้ การเตือน การทวงถาม การ

แจง้ข่าวสาร หากเป็นจดหมายกิจธุระที่ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท หา้งรา้น องคก์รต่าง ๆ เรียกว่า 

จดหมายธุรกิจ ใชภ้าษาระดบัทางการ 

  
3. สาระการเรียนรู้ (Contents) 

การอ่าน 

  1. อ่านจบัใจความส าคญั    2. อ่านสรุปความ 

 การเขียน 

1. เขียนจดหมาย    2. เขียนตอบค าถาม 

 3. มารยาทการเขียน    
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การฟัง การด ูการพดู 

  1. น าเสนอผลงาน   2. การถามตอบ  การอภิปราย 

  3. มารยาทการฟัง การด ูการพดู 

 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (Learners’ Key Competencies) 

4.1  ความสามารถในการเรียนรู ้การสื่อสาร   

4.2  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (Desirable Characteristics) 

5.1 ใฝ่เรียนรู ้ 

5.2  มุ่งมั่นในการท างาน  

  
6. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objective) 

ดา้นความรู ้(knowledge) 
- นกัเรียนอธิบายความหมายของจดหมายสว่นตวัไดถ้กูตอ้ง 
- นกัเรียนอธิบายความหมายของจดหมายกิจธุระไดถ้กูตอ้ง   

ดา้นทกัษะ(skill) 
 - นักเรียนใช้ระดับภาษาและรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนได้อย่าง

เหมาะสม 
- นกัเรียนใชร้ะดบัภาษาและรูปแบบการเขียนจดหมายสมคัรงานไดอ้ย่างเหมาะสม 

ดา้นคณุลกัษณะ (characteristic) 
- นกัเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 
- นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน  
 

7. การออกแบบกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT (Learning Together) 

    ขั้นที ่1 น าเข้าสู่บทเรียน (Grouping and Warm up) 
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1. นกัเรียนรว่มกนัพดูคยุ แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัประสบการณใ์นการเขียนจดหมาย 
และการสื่อสารดว้ยจดหมายผ่านการพิมพข์อ้ความสง่ขึน้บนหอ้งเรียนออนไลน ์จากค าถามต่อไปนี ้

- นกัเรียนคิดว่าในสมยันีย้งัมีการติดต่อกนัดว้ยจดหมายหรือไม่ อย่างไร 
- นกัเรียนเคยไดร้บัจดหมายจากเพื่อนหรือญาติ บา้งหรือไม่ รูส้กึอย่างไร 
- นกัเรียนรูจ้กัไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกสห์รือไม่ คืออะไร และนกัเรียนเคยใชบ้า้งหรือไม่ 

อย่างไร 
- นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า หากเราตอ้งการสมคัรงานจะตอ้งท าอย่างไร 

2. นกัเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมเก่ียวกับการเขียนจดหมายสื่อสารในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในปัจจุบนั เพื่อกระตุน้ความใฝ่รูข้องนักเรียน รวมถึงทราบถึงคณุค่าและประโยชนข์องการ
สื่อสารผ่าน การเขียนจดหมาย 

3. นกัเรียนแบ่งกลุม่แบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) กลุม่ละ 4 – 5 คน 
และครูแจง้หมายเลขประจ าตัวของนักเรียน (โดยไม่ชีแ้จง้เกณฑก์ารจัดหมายเลข) มีรายละเอียด 
ดงันี ้

หมายเลข 1 คือนกัเรียนกลุม่อ่อน 
หมายเลข 2 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 
หมายเลข 3 คือนกัเรียนกลุม่กลาง 
หมายเลข 4 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 
หมายเลข 5 คือนกัเรียนกลุม่เก่ง 
 

    ขั้นที ่2  วางแผนการท างานร่วมกัน(Cooperative Planning)  
1. นกัเรียนแต่ละกลุม่รบัครูใบค าชีแ้จงกิจกรรม เพื่อร่วมกนัวางแผนการท างาน 

2. นกัเรียนแต่ละกลุม่รว่มกนัวางแผนการท างานตามบทบาทหนา้ที่ในใบค าชีแ้จงกิจกรรม 

 
ขั้นที ่3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหค์วามรู้ (Implementation and Analysis)  

1. นกัเรียนแต่ละกลุม่สืบคน้ขอ้มลูตามหนา้ที่ที่ก  าหนดในใบชีแ้จงกิจกรรม 
2. นักเรียนที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมจากสมาชิกทุกคนมาเขียนสรุปเป็น 

แผนผงัความคิด ซึ่งมีการท าต่อเนื่องในหอ้งเรียนออนไลน ์(โปรแกรม LINE) ซึ่งจะมีครูคอยติดตาม 
ความกา้วหนา้ ของงาน และใหค้ าปรกึษากบักลุม่เมื่อตอ้งการความช่วยเหลือ 
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    ขั้นที ่4 อภปิรายและเขียนเร่ือง (Discuss and Write Story) 

1. นกัเรียนท่ีมีหนา้ที่อธิบายสรุปความรู ้อธิบายความรูท้ี่สรุปไดใ้หส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจ 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าใบงาน แลว้ส่งใหค้รูตรวจสอบความถูกตอ้งบนหอ้งเรียน

ออนไลน ์ 
3. นกัเรียนร่วมกนัเขียนจดหมายส่วนตวัถึงเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีและเขียนจดหมาย

กิจธุระ เพื่อสมคัรท างานพิเศษตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 

    ขัน้ที่ 5 ตรวจสอบและน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)  
1. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบรอ้ยก่อนน าเสนอในหอ้งเรียน

ออนไลน ์ 
2. นักเรียนที่มีหนา้ที่น าเสนอผลงาน น าผลงานของกลุ่มเผยแพร่บนหอ้งเรียนออนไลน์  

    ขั้นที ่6 สะท้อนผลงาน (Feedback)  
1. นกัเรียนทกุคนเขา้ไปอ่านงานของเพื่อนแต่ละกลุม่ในหอ้งเรียนออนไลน ์พรอ้มกดโหวต 

หรือใสค่วามคิดเห็นเชิงสรา้งสรรคใ์หก้บัเรื่องที่ตนชื่นชอบ (โดยงดการกดโหวตของกลุม่ตนเอง) 
2. ครูรวบรวมผลและน าผลงานที่ไดร้บัคะแนนโหวตสงูสดุติดไวท้ี่ป้ายนิทรรศการ 

    ขั้นที ่7 สรุปความรู้และประเมินผล (Wrap up and Evaluation) 
1. นกัเรียนและครูรว่มกนัสรุปความรูเ้ก่ียวกบัการเขียนจดหมาย 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบออนไลน์และทราบผลคะแนนของตนเองทันทีหลังท า 

แบบทดสอบ 
 

8. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

8.1  อปุกรณดิ์จิทลั ไดแ้ก่ แท็บเล็ต  คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอรพ์กพา และสมารท์ทีวี   
8.2  หนงัสือเรียนภาษาพาที  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
8.3  ใบงานเรื่อง “การเขียนจดหมาย” 
8.4  แบบทดสอบออนไลน ์

 
9. การประเมินผล  

9.1 ตรวจใบงาน      
9.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสาร(การเขียนจดหมาย) 
9.3 แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรมกลุม่   
9.4 แบบทดสอบออนไลน ์
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9.5 แบบประเมินมารยาทในการเขียน 
 

10. การออกแบบวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัดจาก
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

วิธีการวัด 
เคร่ือง 
มือวัด 

แหล่ง 
ข้อมูล 

เกณฑ ์

ดา้นความรู ้

- นกัเรียนอธิบายรูปแบบ  

การเขียนจดหมาย

สว่นตวั  

ไดถ้กูตอ้ง 

- ตรวจใบ

งาน 

- ตรวจ

แบบ 

  ทดสอบ 

- ใบงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 

 

- ใบงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

- นกัเรียนอธิบายรูปแบบ  

การเขียนจดหมายกิจ

ธุระ  

ไดถ้กูตอ้ง 

- ตรวจใบ

งาน 

- ตรวจ

แบบ 

  ทดสอบ 
 

- ใบงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 
 

- ใบงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 

ดา้นทกัษะ 

 - นกัเรียนใชร้ะดบัภาษา 

และรูปแบบการเขียน

จดหมาย สว่นตวัถึง

เพื่อนไดอ้ย่าง เหมาะสม 

- ตรวจ

ผลงาน 

- ตรวจ

แบบ 

  ทดสอบ 

  

- แบบ

ประเมิน

ความสามา

รถในสื่อสาร

(การเขียน

จดหมาย) 

- แบบ 

ทดสอบ 

- ผลงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 
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- นกัเรียนใชร้ะดบัภาษา

และ รูปแบบการเขียน

จดหมายสมคัรงานได้

อย่างเหมาะสม 

- ตรวจ

ผลงาน 

- ตรวจ

แบบ 

  ทดสอบ 

- แบบ

ประเมิน

ความ 

สามารถ

ในสื่อสาร

(การเขียน

จดหมาย) 

- แบบ 

ทดสอบ 

- ผลงาน 

- แบบ 

ทดสอบ 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนต ่ากว่าระดบัดี 

ดา้นคณุลกัษณะ 

- นกัเรียนมุ่งมั่นในการ

ท างาน 

 

- ตรวจใบ

งาน 

- สงัเกต

การ 

ปฏิบติั

กิจกรรม

กลุม่ 

- ใบงาน 

- แบบ

สงัเกต 

การปฏิบติั 

กิจกรรม

กลุม่ 

- ใบงาน 

- นกัเรียน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนนต ่ากว่าระดบัดี 

- นกัเรียนมีมารยาทในการ

เขียน 

- ตรวจ

ผลงาน 

การเขียน

สรุป

ความรู ้

 

-แบบ

ประเมิน 

มารยาท

ในการ

เขียน 

 

- ผลงาน 

 

ผ่าน : นกัเรียนไดค้ะแนน

ใน ระดบัดีขึน้ไป 

ไม่ผ่าน : นกัเรียนได้

คะแนน 

ต ่ากว่าระดบัดี 
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ค าชีแ้จงกิจกรรมการเขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายส่วนตัว 
 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนรว่มกนัศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบั“ลกัษณะรูปแบบและวิธีเขียนจดหมายสว่นตวั 
และจดหมายกิจธุระ” ตามหนา้ที่ที่ก  าหนดให ้แลว้รว่มกนัเขียนจดหมายทัง้ ๒ ประเภท 
บทบาทของนักเรียน 

ช่วงการศึกษาคน้ควา้ :  
หมายเลข ๑ และ ๒  

 - รับใบค าชี ้แจง อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วแจ้งกับสมาชิกภายในกลุ่ม  
ใหล้ะเอียด ชดัเจน  

- สืบค้นข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับรูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระและจดหมาย  
สว่นตวัจากนัน้รวบรวมขอ้มลูมาอธิบายใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจ         

- ท าใบงานการเขียนจดหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ ์

หมายเลข ๓         
-  สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับประโยชนข์องการเขียนจดหมายและมารยาทในการเขียน 

จดหมายจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือจากนัน้เขียนสรุปเป็นแผนผังความคิดแลว้อธิบายใหส้มาชิก 
ในกลุม่เขา้ใจและน าเสนอต่อกลุม่บน หอ้งเรียนออนไลน ์ 

-  ท าใบงานการเขียนจดหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ ์
หมายเลข ๔ และ ๕   

-  รบัคอมพิวเตอรแ์ละแท็บเล็ตจากอาจารยแ์ลว้แจกใหส้มาชิกในกลุม่  
-  สืบคน้ขอ้มููลเก่ียวประเภทของจดหมายและหลกัการเขียนจดหมายโดยละเอียด 

จากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ จากนัน้รวบรวมขอ้มูลมาเขียนสรุปเป็นแผนผงัความคิด แลว้อธิบาย 
ใหส้มาชิกในกลุม่เขา้ใจและน าเสนอต่อกลุม่บนหอ้งเรียนออนไลนร์ว่มดว้ย 

- ท าใบงานการเขียนจดหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ ์
ช่วงการเขียน :  
หมายเลข ๑        

-  สืบคน้ตัวอย่างจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนและจดหมายสมัครงานเพื่อเป็นตัวอย่าง 
ในการเขียนจดหมาย และน าเสนอต่อกลุม่ 

หมายเลข ๒        
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-  รา่งเนือ้ความในจดหมายสว่นตวัถึงเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีและน าเสนอต่อกลุม่ 
หมายเลข ๓        

-  รา่งเนือ้ความในจดหมายกิจธุระเพื่อสมคัรงานและน าเสนอต่อกลุม่ 
หมายเลข ๔           

-  เรียบเรียงเนือ้ความในจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนเพื่อแสดงความยินดีจากแบบร่าง 
ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ ์

หมายเลข ๕           
-  เรียบเรียงเนือ้ความในจดหมายกิจธุระเพื่อสมัครงานจากแบบร่างให้ ถูกต้อง 

ครบถว้น  และสมบรูณ ์

ช่วงการน าเสนอผลงาน :  
หมายเลข ๒ และ ๓  เผยแพรผ่ลงานบนหอ้งเรียนออนไลน ์
หมายเลข ๔ และ ๕  ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของผลงานก่อนเผยแพร่ 

 
แหลง่เรียนรูแ้นะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  160 

 
ชื่อ________________________________________________ ชัน้ ป.๖/______ เลขที่ ________ 

 

ใบงานการเขียนจดหมาย 
 
ตอนที่ ๑  ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

๑. จดหมาย แบ่งออกเป็น _______ ประเภท ไดแ้ก่ ______________________________________    
_______________________________________________________________________________ 
๒. จดหมายสว่นตวั มีลกัษณะคือ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
   เช่น _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
๓. จดหมายกิจธุระ มีลกัษณะคือ 
_______________________________________________________________________________
________ซึ่งมีรูปแบบการเขียนเหมือนกบัจดหมาย _______________ 
   เช่น _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
๔. ประโยชนข์องจดหมาย ไดแ้ก่ 

๔.๑ __________________________________________________________________ 
 ๔.๒ __________________________________________________________________ 
 ๔____________________________________________________________________ 
๕. หลกัการเขียนจดหมาย มีดงันี ้ 
 ๕.๑ _________________________________________________________________ 
 ๕.๒ _________________________________________________________________ 
 ๕.๓ _________________________________________________________________ 

๕.๔ _________________________________________________________________ 
๕.๕ _________________________________________________________________ 
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๕.๖ _________________________________________________________________ 
๖. มารยาทในเขียนจดหมาย มีดงันี ้ 
 ๖.๑ _________________________________________________________________ 
 ๖.๒ _________________________________________________________________ 
 ๖.๓ _________________________________________________________________ 

๖.๔ _________________________________________________________________ 
 

ตอนที่ ๒  ให้นักเรียนน าส่วนประกอบทีก่ าหนดให้ เติมลงในจดหมายให้ถูกต้องสมบูรณ ์

๑. น าสว่นประกอบที่ก าหนดให ้เติมลงในจดหมายกิจธุระใหถ้กูตอ้ง 
 
 
 

 
 

จดหมายกิจธุระ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

สาเหตุที่มีจดหมายมาถึง 
 คำข้ึนต้น 

 คำข้ึนลงท้าย ที่อยู่ของผู้เขียน 
วันที่ เดือน ป ี

ที่เขียนจดหมาย 
เนื้อความ ลายมือชื่อ 

ส่วนปิดเรื่อง 

ชื่อผู้เขียนจดหมาย 
(ลายมือบรรจง) 

…………..……………………………
……… 
………………..………………………

…………..………………………………………
………

…………..…………………………………………….…
……………..…………………………………………….…
…    
…………..………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………… 
…………..…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………
……….……

(…………..……………..……………………) 

…………..…………………………………………….…
…
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๒. น าสว่นประกอบที่ก าหนดให ้เติมลงในจดหมายสว่นตวัใหถ้กูตอ้ง 

 
 

 
 

 
จดหมายส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุที่มีจดหมายมาถึง 
(เรื่อง)  

 คำข้ึนต้น 

 คำข้ึนลงท้าย ที่อยู่ของผู้เขียน 

วันที่ เดือน ปี 
ที่เขียนจดหมาย 

เนื้อความ ลายมือชื่อ ส่วนปิดเรื่อง 

ชื่อผู้เขียนจดหมาย 
(ลายมือบรรจง) 

…………..……………
……………………… 
………………..………

…………..……………………

…………..……………………………

    
…………..………………………………………………………………
……………………………………… 
…………..………………………………………………………………
…………………………………………….………… 
…………..………………………………………………………………
…………………………………………….………… 

…………………….…………………

…………..……………………………
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แบบประเมินความสามารถในการเขยีน 
เรื่อง การเขียนจดหมาย 

 

 จดหมายส่วนตัว 
 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีถึงเพ่ือน โดยก าหนดข้อความ
ในจดหมายด้วยตนเอง  
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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 จดหมายกิจธุระ 
 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนเขียนจดหมายกิจธุระเพื่อสมคัรงาน โดยเลือกจากบรษิัทที่ก าหนด ๑ 
ฉบบั 

๑. บริษัท โลกหนังสือ จ ากัด รับสมัครนักเรียนที่มีความรอบคอบและบุคลิกภาพดี 
ท าหนา้ที่ขายหนงัสือ 

๒. บริษัท รกัษ์พิมพ ์จ ากัด รบัสมัครนักเรียนที่มีความรูพ้ืน้ฐานดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ 
และการใชภ้าษาไทยท าหนา้ที่พิมพห์นงัสือ 

๓. บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด รับสมัครนักเรียนที่มีความรอบคอบและเก่ง  
ดา้นการคิดค านวณ ท าหนา้ที่นบัสินคา้บรรจลุงกลอ่ง 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(การเขียนจดหมาย) 

ค าชีแ้จง ครูผูส้อนประเมินงานของนกัเรียนแลว้ใหท้ าเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบั 

คะแนน 

เลขที ่
รูปแบบ เนือ้หา การใช้ภาษา อักขรวิธี รวม 

12 
คะแนน 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              
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21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
 
ลงชื่อ..................................ผู้ประเมิน 
    ............./............./............. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 12 - 10 ดีมาก 

9 - 7 ดี 

ต ่ากว่า  7 ปรบัปรุง 
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เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนส่ือสาร(การเขียนจดหมาย) 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคณุภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

รูปแบบ 

เขียนจดหมายถกูตอ้ง ตาม

รูปแบบทกุส่วน 

เขียนจดหมายไม่ถกูตอ้ง 

ตามรูปแบบ 1–2 

ต าแหน่ง 

เขียนจดหมายไม่ถกูตอ้ง 

ตามรูปแบบ 3 ต าแหน่ง ขึน้

ไป 

เนือ้หา 

เนือ้หากระชบั ชดัเจน 

ถกูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์

ของจดหมาย และจ่าหนา้

ซองถกูตอ้ง 

เนือ้หาขาดความกระชบั 

ไม่ชดัเจน แต่ยงัคงความ 

ถกูตอ้งตามวตัถปุระสงค ์

ของจดหมาย และจ่า

หนา้ซองถกูตอ้ง 

เนือ้หาขาดความกระชบั ไม่

ชดัเจน ขาดความ ถกูตอ้ง

ตามวตัถปุระสงค ์

ของจดหมาย และจ่าหนา้

ซองไม่ถกูตอ้ง 

การใช้ภาษา 

ใชภ้าษาและถอ้ยค า 

ในการเขียนถกูตอ้ง ใช้

ระดบัภาษาเหมาะสม 

ใชภ้าษาและถอ้ยค า 

ในการเขียนถกูตอ้ง แต่

ใชร้ะดบัภาษาไม ่

เหมาะสม 

ใชภ้าษาและถอ้ยค าในการ

เขียนไม่ถกูตอ้ง หรือใชร้ะดบั

ภาษา 

ไม่เหมาะสม 

อักขรวิธ ี

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย 

วรรคตอนไดถ้กูตอ้งทกุค า 

ใชป้ระโยคถกูตอ้งชดัเจน 

สละสลวย และเขียนดว้ย 

ลายมือบรรจงเรียบรอ้ย 

รกัษาความสะอาดใน 

การเขยีน 

เขียนสะกดค า  

วางรูปสระ วรรณยกุต ์ใช้

เครื่องหมายวรรคตอน 

ผิดไม่เกิน 5 ค า 

ใชป้ระโยคถกูตอ้งชดัเจน 

และเขียนดว้ยลายมือ 

บรรจง เรียบรอ้ยรกัษา 

ความสะอาดในการ 

เขียน 

เขียนสะกดค า วางรูปสระ 

วรรณยกุต ์ใชเ้ครื่องหมาย

วรรคตอน และประโยคผิด

เกิน 5 ค า/ประโยค 

หรือไม่เขียนดว้ยลายมือ 

บรรจงเรียบรอ้ย 

ไม่รกัษาความสะอาด 

ในการเขียน 
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เกณฑก์ารตรวจใบงาน “การเขียนจดหมาย” 

 

ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบทกุสว่น 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  
(2 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานครบ ทกุส่วน 

และเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

นกัเรียนท าใบงานไม่ครบ ทกุสว่น 

หรือเขียนตอบค าถามไดถ้กูตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 

 
เกณฑก์ารสังเกตการณป์ฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

ดี  
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

1. สว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

สม ่าเสมอ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

บางครัง้ 

มีสว่นรว่มในการ

แสดงความคิดเห็น

นอ้ย 

2. กระตือรือรน้ใน

การท างาน 

มีความกระตือรือรน้ 

ในการปฏิบติักิจกรรม

กลุม่อย่างดีเยี่ยม  

มีความกระตือรือรน้ 

ไม่เฉยเมยในการ

ปฏิบติั กิจกรรมกลุม่ 

ไม่กระตือรือรน้หรือ 

เฉยเมย ในการ

ปฏิบติักิจกรรมกลุม่ 

3. รบัผิดชอบใน

งานที่ไดร้บั

มอบหมาย 

มีความรบัผิดชอบใน

งานและหนา้ที่ที่ไดร้บั

มอบหมายสม ่าเสมอ   

มีความรบัผิดชอบ

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมายดี  

ไม่มีความรบัผิดชอบ 

ในงานและหนา้ที่ที่

ไดร้บัมอบหมาย 
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4. ขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานอย่างเป็น

ระบบ ตาม

ก าหนดเวลาอย่าง

สม ่าเสมอ 

มีขัน้ตอนในการ

ท างานตาม

ก าหนดเวลาปาน

กลาง 

ท างานไม่เป็น

ขัน้ตอน ตาม

ก าหนดเวลา 

5. เวลาในการ

ท างาน 

ใชเ้วลาในการท างาน

อย่างเหมาะสมเสมอ 

ใชเ้วลาในการ

ท างานอย่าง

เหมาะสมปานกลาง 

ใชเ้วลาในการท างาน 

ไม่เหมาะสม 

 
เกณฑก์ารตรวจแบบทดสอบ 

 

ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

ดี  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 60-70 

ควรปรับปรุง  นกัเรียนท าแบบทดสอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 
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เกณฑก์ารประเมินมารยาทในการเขียน 
 

ระดับ ค าอธิบายคุณภาพ 

ดีมาก 
(3 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธีอย่าง

สรา้งสรรคไ์ม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น  

เขียนสิ่งที่เป็นจรงิมีประโยชนม์ีการคน้ควา้ขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 

ใชภ้าษาสภุาพ เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน 

เขียนดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม สะอาดเรียบรอ้ย และ

บอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ หากคดัลอกขอ้ความ 

มาจากหนงัสือเลม่อ่ืน 

ดี  
(2 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี 

ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่ายสวยงาม 

สะอาดเรียบรอ้ย และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ

หากคดัลอกขอ้ความ มาจากหนงัสือเลม่อื่น 

ควรปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

เขียนถกูตอ้งตามอกัขรวิธี 

ไม่สรา้งความเสียหายใหแ้ก่ผูอ่ื้น ใชภ้าษาสภุาพ 

เหมาะสมกบัรูปแบบของงานเขียน ดว้ยลายมือที่อ่านง่าย 

สวยงาม สะอาด และบอกแหลง่ที่มา ชื่อผูแ้ต่งเสมอ

หากคดัลอกขอ้ความมาจากหนงัสือเลม่อื่น นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ไม่ส่งงาน 
(0 คะแนน) 

ไม่มีผลงาน 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
-ผลการตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้

-ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย 
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ตาราง 7 ผลการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือร่วมกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1.สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ั
ด 

3.00 4.00 4.00 3.70 ดี 

2.จดุประสงคก์ารเรียนรูต้รงตามตวัชีว้ดัและครอบคลมุพฤติกรรม
การเรียนรูด้า้นพทุธพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 

5.00 4.00 5.00 4.70 ดีมาก 

3.สาระการเรียนรูเ้หมาะสมกบัเวลาและสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 3.00 4.00 5.00 4.00 ดี 

4.แผนการจดัการเรียนรูมี้องคป์ระกอบส าคญัครบถว้นและเชื่อมโ
ยง สมัพนัธก์นั 

4.00 5.00 5.00 4.70 ดีมาก 

5.กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพฒันาผูเ้รียนตรงตามจดุประสงค ์
การเรียนรู ้

5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

6.กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริม และพฒันาความสามาถในการเขียน 
สื่อสาร 

4.00 4.00 5.00 4.30 ดี 

7.กิจกรรมการเรียนรูมุ้่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชส้ื่อดิจิทลัในการเรียนรู ้ 4.00 5.00 5.00 4.70 ดีมาก 

8.กิจกรรมการเรียนรูมี้ล าดบัขัน้ตอนเหมาะสมและเนน้กระบวน
การ 
เรียนรูแ้บบรว่มมือ 

4.00 4.00 5.00 4.30 ดี 

9.กิจกรรมการเรียนรูมี้ความหลากหลายสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้
ริง 

3.00 4.00 5.00 4.00 ดี 

10.กิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิจริงและสรุป 
องคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

4.00 4.00 5.00 4.30 ดี 

11.สื่อ วสัดอุปุกรณ ์และแหล่งการเรียนรู ้มีความเหมาะสม 4.00 5.00 5.00 4.70 ดีมาก 

12.สื่อการเรียนรูส้อดคลอ้ง เหมาะสม กบัสาระการเรียนรู ้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

4.00 5.00 5.00 4.70 ดีมาก 

13.การก าหนดชิน้งาน / ภาระงานมีความ เหมาะสม 4.00 5.00 5.00 4.70 ดีมาก 

14.นกัเรียนไดมี้ส่วนรว่มในการเรียนการสอนการใชส้ื่อและแหล่ง 
การเรียนรูไ้ดอ้ย่างทั่วถึง 

5.00 5.00 4.00 4.70 ดีมาก 

15.การท าชิน้งาน /ภาระงานส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการ 
เรียนรูแ้บบรว่มมือ 

4.00 5.00 4.00 4.30 ดี 

16.การท าชิน้งาน / ภาระงาน 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการ เรียนรูด้ิจิทลั 

4.00 5.00 4.00 4.30 ดี 
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17. แผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัการเรียนรู ้
แบบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูด้ิจิทลั 

4.00 4.00 5.00 4.30 ดี 

18.การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์/ ตวัชีว้ดั / 
ผลการ 
เรียนรู ้

4.00 4.00 5.00 4.30 ดี 

19.การวดัและประเมินผลชดัเจนและเหมาะสม 4.00 4.00 5.00 4.30 ดี 

20.นกัเรียนมีส่วนรว่มในการวดัและประเมินผล 3.00 4.00 5.00 4.00 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม         4.40 

ระดับคุณภาพ        ดี 

 

ตาราง 8  ผลการประเมินคณุภาพของแผนการสอนแบบปกติ 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

1.สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชี ้
วดั 

3.00 3.00 3.00 3.00 ด ี

2.จดุประสงคก์ารเรียนรูต้รงตามตวัชีว้ดัและครอบคลมุพฤติ 
กรรมการเรียนรูด้า้นพทุธพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพสิยั 

5.00 4.00 5.00 4.70 ดีมาก 

3.สาระการเรียนรูเ้หมาะสมกบัเวลาและสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 4.00 4.00 5.00 4.00 ด ี

4.แผนการจดัการเรียนรูมี้องคป์ระกอบส าคญัครบถว้นและเชื่อม 
โยง สมัพนัธก์นั 

4.00 5.00 5.00 4.70 ดีมาก 

5.กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถพฒันาผูเ้รียนตรงตามจดุประสงค ์
การเรียนรู ้

3.00 3.00 3.00 3.00 ด ี

6.สื่อ วสัดอุปุกรณ ์และแหล่งการเรียนรู ้มีความเหมาะสม 4.00 4.00 4.00 4.00 ด ี

7.สื่อการเรียนรูส้อดคลอ้ง เหมาะสม กับสาระการเรียนรู ้
และกิจกรรมการเรียนรู ้

4.00 4.00 4.00 4.00 ด ี

8.การก าหนดชิน้งาน / ภาระงานมีความ เหมาะสม 4.00 4.00 4.00 4.00 ด ี

9.การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์/ ตวัชีว้ดั / 
ผลการ 
เรียนรู ้

4.00 4.00 5.00 4.30 ด ี

10.การวดัและประเมินผลชดัเจนและเหมาะสม 4.00 4.00 5.00 4.30 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม         4.00 

ระดับคุณภาพ        ดี 



  174 

 

ตาราง 9 ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินความสามารถในการ
เขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญคน

ที ่1 
ผู้เชี่ยวชาญคน

ที ่2 
ผู้เชี่ยวชาญคน

ที ่3 
รวม 
𝚺R 

ค่า 
IOC 

สรุป 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 2.00 0.67 ใชไ้ด ้

5 +1 +1 +1 3.00 1.00 ใชไ้ด ้

 

ตาราง 10 ผลการตรวจสอบค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบประเมินความสามารถในการ
เขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 (จ านวน 5 ขอ้ ทดลองใชก้บันกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน) 

 

ข้อที ่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพิจารณา 

1 0.61 0.43 ใชไ้ด ้

2 0.62 0.21 ใชไ้ด ้

3 0.58 0.26 ใชไ้ด ้

4 0.54 0.25 ใชไ้ด ้

5 0.74 0.41 ใชไ้ด ้

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย  

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.79 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
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ตาราง 11 คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 

 

คนที่ 
ความสามารถในการเขียนสื่อสาร (70 คะแนน) 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 
1 42 55 69 
2 43 54 64 
3 40 50 56 

4 43 53 61 
5 42 55 63 
6 36 46 54 
7 42 57 64 
8 47 60 68 
9 48 60 67 
10 44 62 68 
11 46 53 64 
12 39 49 56 
13 42 56 65 

14 40 49 58 
15 27 40 51 
16 41 54 61 
17 35 44 51 
18 43 57 65 
19 42 51 57 
20 41 52 60 
21 29 42 49 
22 45 55 59 
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23 48 61 68 
24 45 52 56 
25 47 59 64 
26 49 59 68 
27 30 46 49 
28 42 51 59 

29 46 58 61 
30 42 55 69 

 

ตาราง 12 คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 6 ที่ไดร้บัการสอนแบบปกติ 

 

คนที่ 
ความสามารถในการเขียนสื่อสาร (70 คะแนน) 

ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลงัเรียน 

1 53 65 68 

2 40 53 59 

3 40 50 50 

4 39 53 53 

5 28 30 37 

6 55 60 64 

7 42 57 55 

8 49 60 66 

9 44 55 51 

10 45 62 50 

11 49 53 51 

12 43 45 46 

13 32 56 56 

14 49 58 66 
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15 35 45 54 

16 46 50 51 

17 58 65 70 

18 32 46 48 

19 20 31 32 

20 37 52 54 

21 34 39 40 

22 22 33 33 
23 30 38 42 

24 47 52 57 

25 41 53 58 

26 34 40 46 

27 49 55 62 

28 24 30 33 

29 40 50 52 
30 41 60 68 
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ผลการวิเคราะหส์ถิติ Dependent Sample Test ของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียน
สื่อสาร ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มกบัการเรียนรูดิ้จิทลั 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสาร หลงั
เรียน 

60.5172 30 5.99774 1.11375 

คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
ก่อนเรียน 

41.5172 30 6.62043 1.22938 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 คะแนนความสามารถในการเขียนสื่อสาร หลงั
เรียน & คะแนนความสามารถในการเขยีน
สื่อสาร ก่อนเรียน 

30 .892 .000 

 

Paired Samples Test    

 

Paired Differences    

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 คะแนนความสามารถใน

การเขียนสื่อสาร หลงัเรียน - 

คะแนนความสามารถใน

การเขียนสื่อสาร กอ่นเรียน 

19.000 2.98807 .55487 17.86340 20.1366 34.242 28 .000 
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ผลการวิเคราะหส์ถิติ Independent Sample Test ของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียน
สื่อสารของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการจดัการเรียนรู ้

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

คะแนนความสามารถ

ในการเขียนสื่อสาร 

Equal variances 

assumed 

6.078 .017 4.060 57 

Equal variances not 

assumed 
  

4.097 45.878 

 
Independent Samples Test  

 

  

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

t-test for 

Equality of 

Means 95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

t-test for Equality of 

Means 95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

คะแนนความสามารถ

ในการเขียนสื่อสาร 

Equal variances 

assumed 

.000 9.21724 2.27013 4.67139 13.76309 

Equal variances 

not assumed 

.000 9.21724 2.24977 4.68836 13.74613 

 

 

                                                        Group Statistics 

 
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

คะแนนความสามารถในการเขียน

สื่อสาร 

การเรียนรูด้จิิทลั 30 60.5172 5.99774 1.11375 

การเรียนรูแ้บบปกต ิ 30 51.3000 10.70659 1.95475 
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ภาคผนวก จ 
ตวัอย่างแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู ้
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ตวัอย่างแบบประเมินความสามารถในการเขียนสื่อสารวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 
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ภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู ้
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ภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู ้(ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู ้(ต่อ) 
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ภาพบรรยากาศในการจดัการเรียนรู ้(ต่อ) 
 

 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ญาณิศา  เนียมหอม 
วัน เดือน ปี เกิด 8 พฤศจิกายน 2534 
สถานทีเ่กิด จงัหวดันครนายก 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2557 การศกึษาบณัฑิต สาขาการประถมศกึษา จากมหาวิทยาลยัศรี

นครนิทรวิโรฒ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 98 ม.1 ต.พิกลุออก อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110   
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