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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุกของผูเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี1สาขางานธุรกิจคาปลีกมี

วัตถุประสงค     1)เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชเฟซบุกกอนเรียนและหลังเรียน  2)เพ่ือหาระดับเจตคติท่ีมีตอทางการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1     

สาขางานธุรกิจคาปลีก  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  

ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 1 หอง 30 คนเคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 1)เนื้อหาบทเรียนรายวิชา 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

2   และแบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน 3)แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน 4)แบบสอบถามเพ่ือวัด

เจตคติท่ีมีตอการเรียนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก     

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  รวมเปนเวลา 8 สัปดาห   วิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก       

คารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบคาPaired t-test  ผลการวิจัย

พบวา    1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

เฟซบุกสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  2)ระดับเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุกโดยรวมในระดับมาก 

คําสําคัญ : การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ/การเรียนรูรวมกัน/เฟซบุก 

_____________________________ 
1
 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   วิทยาลัยครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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Abstract 

 This research is an experimental research about the achievement of Reading 

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

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

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

Learning using facebook. The sample group selected by Purposive Sampling were 30 

students studying in Certificate Vocational Education (CVE) 1
st
 level, Retail Business in 

the second semester of the 2013 academic year in Panyapiwat Technological College. 

Research instruments consisted of instruction that is 1)the content of the course 2000-

1202 English for Communication 2, an English reading comprehension test; 2) pre-test 

and post-test achievement on reading comprehension; 3) Collaborative Learning behavioral 

observation; and 4) questionnaire about students’ satisfaction on Reading Comprehension 

with Collaborative  Learning using facebook. The experiment lasted for eight weeks. The 

data were statistically analyzed through Mean, percentage, standard deviation and Paired t-

test. The results showed that: 1) after using Collaborative Learning using facebook, their 

achievement of Reading Comprehension was statistically significantly higher than before 

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

Collaborative Learning using facebook was at high level. 

Keywords : Reading Comprehension/ Collaborative/ facebook 

 

บทนํา 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญในการเตรียมประชาชนใหทันกับเทคโนโลยี โดยมีภาษาเปน

ตัวกลางสําคัญในการรับหรือถายทอดขอมูลหรือขาวสารจากแหลงหนึ่งไปสูอีกแหลงหนึ่ง เปน

ส่ือกลางระหวางมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนภาษาระหวางประเทศ

(International Language) และยังเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกดวย ยุคท่ี

ประเทศตางๆ ท่ัวโลก มีการติดตอส่ือสารกันอยางรวดเร็วนั้น จําเปนตองมีทักษะและความรูใน

การติดตอกับตางประเทศ มีการเรียนรูภาษาอังกฤษจนถึงข้ันใชในการติดตอส่ือสาร คนควา

ความรูในขณะที่เรียนและการดํารงชีวิตท่ีพ่ึงตนเองไดพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมือในเวทีโลก 

(ศศิมล ก่ังล่ี, 2544 อางใน จุติมา ศรีบัว, 2555) การที่จะเขาถึงแหลงความรูท่ีมีอยูมากมายไม

จํากัดบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดนั้น ทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนส่ิงท่ีจําเปนมาก 

เนื่องจากภาษาที่ใชบนเครือขายอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ (สุรัสวดี อาจนนทลา

2549)  จึงเห็นไดวาทักษะการอาน เปนทักษะท่ีมีบทบาทสําคัญมากหากเปรียบเทียบกับทักษะ

อ่ืนๆ เพราะผูเรียนตองใชในการสื่อสารและการแสวงหาความรูตางๆ ครูผูสอนจึงควรจัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึง
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คุณคาของการอานท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

ไดแก การเรียนรูรวมกัน(Collaborative)  (Barkley, Cross and Major, 2004) ซึ่งเปนวิธีการ

สอนท่ีแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และเปดโอกาสใหผูเรียนในกลุมได

ทํางานรวมกัน ภายในแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกันโดยจะมีการ

แสดงความคิดเห็นและการสนทนารวมกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํางานกลุม มีการ

ชวยเหลือพ่ึงพากัน มีความรับผิดชอบรวมกัน ท้ังในสวนของตนเองและสวนรวม เพ่ือใหท้ังตนเอง

และสมาชิกทุกคนภายในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว   

เนื่องจากสังคมในปจจุบัน  ผูคนท่ัวโลกสามารถติดตอส่ือสารพูดคุยแลกเปล่ียนและ

แบงปนขอมูลขาวสารกันไดอยางไรพรมแดนจนกลายเปนแหลงชุมชนหรือสังคมออนไลน(Social 

Network) สามารถนํามาปรับใชไดหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะวงการการศึกษาท่ีผูเรียนใชส่ือ

สังคมออนไลนเขามาเปนวิธีการในการเรียนรูรวมกันกับผูอ่ืนไดทุกท่ี ทุกเวลาทําใหผูเรียนแบงปน

เนื้อหา แสดงความคิดเห็น เรียนรูและเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ จากสภาพปญหาการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพปญหา 

พบวา มีสาเหตุมาจากกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดใหไมอยูในความสนใจของนักเรียน นักเรียนไมมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมนั้น ไมไดเปนผูคนพบดวยตนเอง ไมไดทํางานรวมกันเปนกลุม  รวมท้ัง

ระยะเวลาในการเรียนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพ่ือความเขาใจ ผูวิจัยจึง

คิดหาวิธีใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน(Collaborative) โดยใชส่ือสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีไดรับ

ความนิยมในหลายกลุมทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมวัยรุน กลุมนักเรียน ผูวิจัยจึงเห็นวา

การเลือกใชการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก เปนทางหนึ่งท่ีอาจสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ  ของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1สาขางานธุรกิจคาปลีก ใน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมของตน เพ่ือรวมกัน

อภิปราย แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบ

รวมกัน ท้ังในสวนของตนเองและสวนรวม เพ่ือใหท้ังตนเองและสมาชิกทุกคนภายในกลุมประสบ

ความสําเร็จรวมกันตามเปาหมายที่กําหนดไว และเปนทางเลือกสําหรับการใชเปนอุปกรณการสอน

อีกดวย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรู

รวมกันโดยใชเฟซบุกของนักเรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ี 1  สาขางานธุรกิจคาปลีก  กอนเรียนและ

หลังเรียน 

2. เพ่ือหาระดับเจตคติท่ีมีตอทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก ของนักเรียนระดับปวช. ช้ันปท่ี 1 สาขางานธุรกิจคาปลีก  วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย   
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียน

ระดับปวช.ช้ันปท่ี 1 สาขางานธุรกิจคาปลีก  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน  กลุมท่ีเขาเรียนใน

ภาคเรียนท่ี 2      ปการศึกษา 2556  ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

จํานวน 1 หอง 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 1)เนื้อหาบทเรียนรายวิชา 

2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร2   และแบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ

เขาใจ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 3)แบบสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน 4)แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก  

 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยมีดังนี้  1)สรางบทเรียนและแบบทดสอบตามแผนการ

จัดการเรียนรูโดยใชโครงสรางของรายวิชา  2000 – 1202  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มี

ท้ังหมด 8 บทเรียน ผูวิจัยเลือกใช 6 บทเรียน จัดทําเปนแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียนรูท่ี 1  

Meeting People  แผนการเรียนรูท่ี 2  Illness and Medicine  แผนการเรียนรูท่ี 3 Foods and 

Drinks  แผนการเรียนรูท่ี 4 At the Restaurant แผนการเรียนรูท่ี 5  On Vacations  แผนการ

เรียนรูท่ี 6  At 7-ELEVEN  Store มีคา IOC เทากับ 0.67-1.00 2 สรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนท้ัง 6 บทเรียนของรายวิชา  2000 – 

1202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .20 - .80 

และคาอํานาจจําแนก (r) .20 ข้ึนไป  3)สรางแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุกจํานวน 1 ชุด ท้ังหมด 20 ขอ มี

คา IOC เทากับ 0.67-1.00  4)แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก จํานวน 1 ชุด 5 ขอ มีคา IOC เทากับ 0.67-1.00 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด 6 บทเรียน ในแตละ

บทเรียนใชเวลาบทเรียนละ 2 คาบๆละ 50 นาที ดังนี้ 1) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ใชเวลา 60 นาที 30 ขอ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด โดย

ทดสอบเปนรายบุคคล  2)  ผูวิจัยแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3 คน รวมกันศึกษาเรียนรูเนื้อหาใน

แตละบทเรียนและทําแบบทดสอบรายบท ผูวิจัยบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละ

กลุม  3) ผูวิจัยตรวจแบบทดสอบแตละบทเรียนของแตละกลุม 4)ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 5)ใหทําแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติท่ีมีตอการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก หลังจากนั้นผูวิจัยรวบรวมคะแนนจาก

แบบทดสอบความรูความสามารถการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ   คะแนนแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนเรียนและหลังเรียนซึ่งเปน

ขอสอบชุดเดียวกัน คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน และประมวลผล
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แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวย

การเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  Paired t-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS(Statistical Package For 

Social Science)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช

เฟซ บุกของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

ภาษาอังกฤษกอนเรียนมีคา Mean 5.97, S.D. 2.51 และหลังเรียนมี Mean 22.00, S.D. 2.73 

เม่ือทดสอบดวยสถิติ Paired t-test นักเรียนมีความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 (t = 8.03, sig 0.000) 

 2. ผลจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันของนักเรียนกลุมตัวอยาง ท้ังหมด 10 

กลุม โดยใช  เฟซบุกพบวา ภาพรวมของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน ในการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันอยูในระดับมากท่ีสุดตามลําดับ

คือ นักเรียนกลุมท่ี 6 คาเฉลี่ย 3.67  กลุมท่ี 1 คาเฉลี่ย 3.63  กลุมท่ี 2 คาเฉล่ีย 3.57   และ

กลุมท่ี 4 คาเฉล่ีย 3.53  เม่ือพิจารณาเปนรายดานตามลําดับพบวา ดานการมีปฏิสัมพันธ 

คาเฉล่ีย 3.58   ดานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู คาเฉลี่ย 3.57 และดานความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย คาเฉล่ีย 3.52   สวนดานมีการสรางความรูใหม คาเฉล่ีย 3.43 และดานการ

เรียนรูและปรับการทํางาน คาเฉล่ีย 3.42  

 3. ระดับเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยการ

เรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก  โดยภาพรวมพบวา ระดับเจตคติดานคุณคาและประโยชนท่ีไดรับอยู

ในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ียรวม 4.58  และระดับเจตคติท่ีอยูในระดับมาก  ไดแก  ดานเนื้อหา

บทเรียน คาเฉลี่ยรวม 4.38  ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คาเฉล่ียรวม 4.33 และ ดาน

ภาพประกอบและการเขาใชเฟซบุก คาเฉล่ียรวม 4.18  ตามลําดับ   

 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดวยการเรียนรูรวมกันโดยใช        

เฟซบุกของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

ภาษาอังกฤษกอนเรียนมีคา Mean 5.97, S.D. 2.51 และหลังเรียนมี Mean 22.00, S.D. 2.73 

เม่ือทดสอบดวยสถิติ paired t-test นักเรียนมีความรูหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  (t = 

8.03, sig 0.000) พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กูด(Good,1973)  นิพนธ วรรณเวช (2550)  และ

ประทีป สุภพิมล(2554) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดจากความรู ความเขาใจ ทักษะและ
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ทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู ซึ่งอาจวัดไดจากการทดสอบระหวางเรียนหรือหลังการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตามวัตถุประสงคของบทเรียน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของโคดี้

(Coady,1984) กลาววาการอานเปนการปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 ประการ คือ 

ความสามารถในการท่ีเขาใจแนวความคิด ความรูเดิม และยุทธวิธีเก่ียวกับกระบวนการ     และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของจุติมา  ศรีบัว(2555) ไดทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกทักษะการ

อานเพื่อความเขาใจจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเนน

งานปฏิบัติสําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิดานการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะการอาน 

  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูรวมกันของนักเรียนกลุมตัวอยาง ท้ังหมด 10 

กลุม โดยใช  เฟซบุกพบวา ภาพรวมของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ใน

การทําแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมเรียนรูรวมกันอยูในระดับมากท่ีสุดตามลําดับ

คือ นักเรียนกลุมท่ี 6 คาเฉล่ีย 3.67  กลุมท่ี 1 คาเฉล่ีย 3.63  กลุมท่ี 2 คาเฉล่ีย 3.57   และ

กลุมท่ี 4 คาเฉล่ีย 3.53  เม่ือพิจารณาเปนรายดานตามลําดับพบวา ดานการมีปฏิสัมพันธ 

คาเฉล่ีย 3.58   ดานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู คาเฉล่ีย 3.57 และดานความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย คาเฉลี่ย 3.52   สวนดานมีการสรางความรูใหม คาเฉล่ีย 3.43 และดานการ

เรียนรูและปรับการทํางาน คาเฉล่ีย 3.42  ขอสําคัญอีกประการหนึ่งการท่ีนักเรียนมีสวนรวมใน

การเรียนรูรวมกัน การทํางานเปนกลุม  นักเรียนไดศึกษาบทเรียนและทําแบบทดสอบรายบท

รวมกันภายในกลุม โดยใชทางเลือกใหม คือการศึกษาเรียนรูรวมกันจากสังคมออนไลนเฟซบุก ซึ่ง

เปนท่ีนิยมในกลุมวัยรุน กลุมผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน(Slavin,1987); จอหนสัน

และจอหสัน (Johnson & Johnson, 1997); ลูคัส (Lucas, 1998) กลาววา การเรียนรูรวมกัน 

(Collaborative Learning) ทางออนไลนท่ีใชรูปแบบของวิธีการทางสังคม ท่ีมีการพูดคุย เรียนรู

ระหวางกลุมคนเพ่ือสรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน  และสนับสนุน

การเรียนรูท่ีเกิดจากความรวมมือกันเรียนรูและการชวยเหลือกัน อาจรวมมือกันอยางเปนทางการ

หรือไมเปนทางการเพ่ือใหไดรับผลประโยชนรวมกัน การทํางานรวมกันดังกลาวนี้จะประกอบดวย 

การวางแผนกําหนดเปาหมาย ทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามที่กําหนด โดยสมาชิกทุกคนตอง

มีจิตสํานึกดานความรับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน รวมกัน

แกปญหาท่ีเกิดข้ึน สรางพลัง และการชวยเหลือกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของณมณ จีรัง

สุวรรณและธนยศ สิริโชดก )2555  ( พบวารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยระบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมและสอดคลองสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได 

 การใชเฟซบุก เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมการเรียนรูรวมกันสําหรับการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ผลสรุปขอมูลท่ัวไปจากแบบสอบถามวัดเจตคติ พบวา มีนักเรียนเขา

กลุมสังคมออนไลนเฟซบุก  6-7 วันตอสัปดาห จํานวน20 คน คิดเปนรอยละ 66.66  จะเห็นได
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วานักเรียนสนใจและนิยมใชเฟซบุก อาจเนื่องจากเฟซบุกสงเสริมการมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน

ระหวางสมาชิกในกลุม ถาเปนการเรียนการสอนจะเปนปฏิสัมพันธโตตอบกันระหวางผูสอนกับ

นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ดังนั้นการเขาใช fanpage ในเฟซบุก ตั้งแตบทเรียนและ

แบบทดสอบ  การทําแบบทดสอบระหวางบท ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย  การเสริมแรงและให

ขอมูลยอนกลับทันทีจากผูสอน เม่ือนักเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอผิดพลาดไดทันที ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง(2544)ไดกลาววา การสอนบนเว็บชวยทลาย

กําแพงของหองเรียนและเปล่ียนจากหองเรียน 4 เหล่ียมไปสูโลกกวางแหงการเรียนรู เปดโอกาส

ใหผูเรียนสามารถเขาแหลงขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพสนับสนุนส่ิงแวดลอม

ทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับปญหาท่ีพบในความเปนจริงโดยเนนใหเกิดการเรียนรูตาม

บริบทในโลกแหงความเปนจริง และการเรียนรูจากปญหา  การสอนบนเว็บจะชวยสนันสนุนการ

เรียนรูท่ีกระตือรือรนท้ังนี้ ผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความคิดเห็นไดอยูตลอดเวลาโดยไม

จําเปนตองเปดเผยตัวตนที่แทจริง เชนการใหผูเรียนรวมมือกันในการทํากิจกรรมตางๆ บน

เครือขายการใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดและแสดงไวบนเว็บบอรดหรือการใหผูเรียนมี

โอกาสเขามาพบปะกับผูเรียนคนอ่ืนๆ อาจารยหรือผูเช่ียวชาญในเวลาเดียวกันท่ีหองสนทนา เปน

ตน  และยังสอดคลองกับการวิจัยของเยว และ หลิน (Yueh and Lin, 2005)  ไดศึกษาวิจัย

เก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมบนเว็บสําหรับสนับสนุนการทํางานกลุมและการเรียนรูของ

ผูเรียนในรูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน

มหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของไตหวัน ผลการวิจัยพบวา ระบบการเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมบน

เว็บ สามารถสนับสนุนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามข้ันตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

หลัก ประกอบดวยฟงกชันท่ีสนับสนุน     การทํางานกลุม เชน การรวบรวมขอมูล การแลกเปล่ียน

ขอมูล การอภิปรายรวมกัน การบันทึกกิจกรรมการเรียนของกลุม และการชวยเสริมศักยภาพ

ทางการเรียน  และนอกจากนั้นผูเรียนยังมีทัศนคติท่ีดีมากตอระบบการเรียนท่ีมีสภาพแวดลอม

บนเว็บ 

2. ระดับเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยการ
เรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก  โดยภาพรวมพบวา ระดับเจตคติดานคุณคาและประโยชนท่ีไดรับอยู

ในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ียรวม 4.58  และระดับเจตคติท่ีอยูในระดับมาก   และระดับเจตคติท่ีอยู

ในระดับมาก ไดแก ดานบทเรียน แบบทดสอบ คาเฉลี่ยรวม 4.38 ดานแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ คาเฉลี่ยรวม 4.33 และดานภาพประกอบและการเขาใชเฟซบุก คาเฉล่ียรวม 4.18 

ตามลําดับ โดยพิจารณารายดาน ดังนี้ 

 2.1 บทเรียน แบบทดสอบ  นักเรียนมีความสนใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.38) 

การเขาไปศึกษาบทเรียน และทําแบบทดสอบในหนา fanpage ในเฟซบุก ทําใหนักเรียนมี

พฤติกรรมในการเรียนรูเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน และกระตือรือรนในการรับผิดชอบรวมกันกับ

สมาชิกในกลุมในการคนหาคําตอบรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิสาข จัติวัตร(2543) ได
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กลาววา กิจกรรมการสอนอานมีจุดมุงหมายใหนักเรียนสามารถอานเนื้อหาไดดวยความเขาใจ โดย

มีจุดประสงคของการสอน 3 ระยะ ไดแก (1)กิจกรรมนําเขาสูการอาน คือการที่ผูเรียนจะอานสาร

ไดอยางเขาใจ ตองมีขอมูลบางสวนเก่ียวกับสารท่ีจะไดอาน เชน กิจกรรมท่ีเก่ียวกับคําศัพท ใหขีด

เสนใตหรือวงกลมลอมรอบคําศัพทในสารที่อาน หรืออานคําถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะไดอาน เพ่ือให

ผูเรียนไดทราบแนวทางวาจะไดอานสารเก่ียวกับเร่ืองใด การเตรียมขอมูลประกอบการอานและ

คนหาคําตอบท่ีจะไดจากการอานสารนั้นๆ หรือทบทวนคําศัพทจากความรูเดิมท่ีมีอยู ซึ่งจะ

ปรากฎในสารท่ีจะไดอาน  (2)กิจกรรมระหวางการอาน เปนการฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

ซึ่งมีอยูหลายประเภทกิจกรรม เชน อานแลวจับคูคําศัพท อานแลวเรียงภาพ อานแลวเติมคํา อาน

แลวแกไขคํา อานแลวเลือกคําตอบท่ีถูกตอง อานแลวหาประโยคหัวขอเร่ือง จับใจความสําคัญ 

หรือหาขอมูลรายละเอียดจากเร่ือง (3)กิจกรรมหลังการอาน โดยใหผูเรียนรวมกันตั้งคําถาม

เก่ียวกับเนื้อเร่ืองแลวชวยกันหาคําตอบสําหรับผูเรียนระดับสูง อาจใหพูดอภิปรายเก่ียวกับอารมณ

หรือเจตคติของผูเรียนเร่ืองนั้น หรือทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอาน  

  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ นักเรียนมีเจตคติโดยรวมอยูในระดับมาก

(คาเฉล่ีย 4.33)  ซึ่งในดานความเหมาะสมของคําถามแตละแบบทดสอบผูเรียนมีเจตคติในระดับ

มากท่ีสุด เม่ือผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2547) กลาววา การที่จะทําใหทราบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวามีการพัฒนาตรงตามจุดประสงคของการเรียนรูหรือไม มาก

นอยเพียงใด ตองใชวิธีการทดสอบท่ีมีความถูกตอง  เท่ียงตรง มีคุณภาพการสรางอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาท่ีเรียกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบท่ีมี

คุณภาพซึ่งผูวิจัยไดนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนประเมินคุณภาพ ไดคา IOC เทากับ 0.67-

1.00 ตามเกณฑมาตรฐาน และนอกจากนั้น ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบไป try out กับกลุมท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับเดียวกันกับกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาความยาก ได คาความ

ยากงายระหวาง .20-.80 และคาอํานาจจําแนก ไดคาอํานาจจําแนก .20 ข้ึนผานเกณฑท่ีกําหนด

ไว สอดคลองกับ สุมาลี  จันทรชลอ  (2547) กลาววา ขอสอบควรสะทอนใหเห็นท้ังจุดประสงคท่ี

เปนเนื้อหาและจุดประสงคท่ีเปนกระบวน การสําคัญท่ีเนนในหลักสูตร ขอสอบควรมีความ

เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอานและมีความยาวท่ีพอเหมาะ แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ

สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนไดจริง.และสอดคลองกับงานวิจัยของหวัง เหยิน ชิง (Wang, 

2006) ไดศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรูรวมกันเทคนิคจ๊ิกซอว มีผลตอแรงจูงใจในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยี ชุง ฮวา  ประเทศไตหวัน พบวา นักเรียนท่ีเรียนแบบให

ความรวมมือนั้นมีผลคะแนนท่ีมากกวากลุมท่ีเรียนแบบดั้งเดิม และสงผลใหมีทัศนคติท่ีดีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ เช่ือมโยงไปถึงความตองการในการติดตอปฏิสัมพันธกับเจาของภาษามากข้ึน  

  2.3 ภาพประกอบและการเขาใชเฟซบุก นักเรียนมีเจตคติโดยรวมอยูในระดับมาก

(คาเฉล่ีย 4.33)   เปนการเสริมแรงทางบวกใหกับผูเรียน เปนการปรับเจตคติของผูเรียนไป

1208



ในทางท่ีดีข้ึน กอใหเกิดแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน สอดคลองกับแนวคิดของบารคเลย ครอส และเมเจอร (Barkley, Cross & Major, 2004) 

กลาวถึงเทคนิคการใชกราฟก  และการจัดระเบียบสารสนเทศ (Techniques Using Graphic 

Information Organizer) บางคร้ังภาพก็มีคุณคามากกวาคําเปนพันคํา การจัดระเบียบกราฟก  

เปนเคร่ืองมือท่ีทรงพลังในการเปลี่ยนสารสนเทศที่ซับซอน เปนการแสดงภาพอยางมีความหมาย

กราฟกท่ีจัดระเบียบจะชวยผูเรียนใหคนพบรูปแบบ และการเช่ือมโยง ระหวางความคิด ท่ีบางคร้ัง

ก็อาจจะเปนไปไมไดเลยถาทําตามลําพัง เพราะวามันจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวน

ตาง ๆ ของท้ังหมด และยังชวยผูเรียนมีมุมมองท้ังท่ีเปนภาพรวม และรายละเอียดยอ ๆ 

นอกจากนั้นยังชวยในการตีความหมาย การทําความเขาใจ และทําใหหย่ังรูไดงายย่ิงข้ึน ท้ังนี้ก็

เพราะการจัดระเบียนกราฟก ใชคําเดี่ยว หรือ วลีส้ันๆ และผสมผสานกับการแสดงภาพ หรือ 

ไดอะแกรม การจัดระเบียบกราฟกจะมีความยืดหยุนในการใชไดตามวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป

และดิลลอน (Dillon,1995) กลาววาการสรางบทเรียนท่ีมีลักษณะเปนส่ือหลายมิติมีข้ันตอน คือ 

(1)ศึกษาเนื้อหาท่ีจะนํามาพัฒนาเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการ

เรียน (2)จัดรูปแบบโครงสรางของเนื้อหา ศึกษาคุณลักษณะของเนื้อหาท่ีจะนํา มาใชเปนบทเรียน

วาควรจะนําเสนอในลักษณะใด (3)ออกแบบโครงสรางเพ่ือการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยผูออกแบบควรศึกษาทําความเขาใจกับโครงสรางของบทเรียนแบบตางๆ โดยพิจารณาจาก

ลักษณะผูเรียนและเนื้อหาวาโครงสรางลักษณะใดจะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมูลของผูเรียนไดดี

ท่ีสุด (4)ทดสอบรูปแบบเพ่ือหาขอผิดพลาด จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขและทดสอบซ้ําอีกคร้ัง

จนแนใจวาเปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพกอนท่ีจะนําไปใชงาน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

เบียลโล (Biello, 2006) ศึกษาเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการการออกแบบพัฒนาส่ือมัลติมีเดียท่ี

มีปฏิสัมพันธในวิชา ดนตรีอิเล็กทรอนิกส โดยพัฒนารูปแบบ (Model) จากการสังเคราะหทฤษฎี

และเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวของในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา การออกแบบส่ือการสอน และการ

พัฒนาส่ือมัลติมีเดียท่ีมีปฏิสัมพันธ โดยใหมีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําในดานตางๆ เชน ดาน

การศึกษา ดนตรีศึกษา จิตวิทยา สถาบันการวิจัย เปนตน ผลท่ีไดคือ รูปแบบของส่ือมัลติมีเดียท่ี

สนับสนุน ความแตกตางของผูเรียนแตละคนไมวาจะแตกตางกันในดานวัฒนธรรมการเรียนรู 

ตลอดจนพ้ืนฐานการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

  2.4 คุณคาและประโยชนท่ีไดรับ นักเรียนมีเจตคติอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย

4.58) เม่ือนักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษดวยการเรียนรูรวมกันโดยใชเฟซบุก สอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง 

(2544) ไดเสนอเร่ืองการสอนบนเว็บมีขอดีอยูหลายประการ ดังนี้ (1)สามารถชวยแกปญหาในดาน

ของขอจํากัดเก่ียวกับเวลาและสถานท่ีศึกษา (2)ชวงสงเสริมแนวคิดในเร่ืองของการเรียนรูตลอดชีวิต

เนื่องจากเว็บเปนแหลงความรูท่ีเปดกวางใหผูท่ีตองการศึกษาในเร่ืองใดสามารถเขามาคนควาหา

ความรู ไดอยางตอเนื่องและตลอดเวลาการสอนบนเว็บ สามารถตอบสนองตอผูเรียนท่ีมีความใฝรู
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รวมท้ังมีทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (3)เว็บไดกลายเปน

แหลงคนควาขอมูลทางวิชาการรูปแบบใหมครอบคลุมสารสนเทศท่ัวโลกโดยไมจํากัดภาษาซ่ึงทําให

การคนหาทําไดสะดวกและงายดายกวาการคนหาขอมูลแบบเดิม (4)เว็บชวยสนับสนุนการเรียนรูท่ี

กระตือรือรน ผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความคิดเห็นไดอยูตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองเปดเผยตัวตน

ท่ีแทจริง เชนการใหผูเรียนรวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ บนเครือขาย การใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็นและแสดงไวบนเว็บบอรดหรือการใหผูเรียนมีโอกาสเขามาพบปะกับผูเรียนคนอ่ืนๆ 

อาจารย หรือผูเช่ียวชาญในเวลาเดียวกันท่ีหองสนทนา และ(5) เว็บเอ้ือตอการเกิดปฏิสัมพันธกับ

ผูเรียนดวยกัน และ/หรือผูสอนปฏิสัมพันธกับบทเรียนในเนื้อหาหรือส่ือการสอนบนเว็บ และ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของคูรูบาแคก (Kurubacak, 2000) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเรียนออนไลน 

ทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอการสอนผานเว็บผลการวิจัย พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน

ออนไลนเนื่องจากสามารถสรางสรรคแนวคิดใหมๆ ผูเรียนชอบที่จะไดรับความรูจากขอมูลท่ีมีอยู

มากกวาจะตองไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ชอบการเรียนเปนรายบุคคลมากกวาเปนกลุม และการเรียน

ผานออนไลนนั้นระบบตองมีการใหคําแนะนํา และสนับสนุนใหผูเรียนไดใชประโยชนจากเคร่ืองมือ

ตางๆ ใหแกผูเรียนดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
     ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การพัฒนาบทเรียน แบบทดสอบ หนา fanpage ในเฟซบุก ตองมีการเขียนแผนผัง

ในการเขาใชงานในหนา fanpageในเฟซบุก การเปดหองกลุม การเพ่ิมสมาชิกกลุมในเฟซบุก เพ่ือ

ความสะดวกและรวดเร็วในการเขาใชงาน นอกจากนี้ยังตองเตรียมทรัพยากรทางเทคโนโลยี 

มัลติมีเดียดานตางๆ ใหพรอม เชน เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  เปนตน  

2. ผูเรียนท่ีเขาใชหนา fanpage ในเฟซบุก จะตองไดรับคําแนะนําการใช เปนรายกลุม

อยางใกลชิด เพ่ือใหผูเรียนไดใชตามจดุประสงคท่ีกําหนดไว 

3. การออกแบบและสรางfanpageในเฟซบุก ควรมีการศึกษาหรือปรึกษาผูเช่ียวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับผูเรียนมากที่สุด 

4. ควรปรับปรุงดานภาพประกอบใหมีการนําเสนอภาพ ขนาดของภาพ และการตูนท่ี

ใชประกอบแตละบทเรียนมีความนาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหาแตละบทเรียน รวมถึงการเขาถึง

ขอมูล เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบในเฟซบุก ควรออกแบบใหมีการเขาใชไดสะดวกและ

รวดเร็วมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคโดยใชเฟซบุก  

2. การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษในหองสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน 

บนระบบสังคมออนไลน หรือระบบเครือขายอินเทอรเนต็  
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3. การสรางคลังความรูทักษะการฟงภาษาอังกฤษบนเฟซบุก เว็บไซต หรือเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
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