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การพฒันาความสามารถดา้นการแตง่โคลงสีส่ภุาพโดยใช้แผนทีค่วามคดิ ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook)
Enhancing Klong Si Supab Writing Ability by Using Cooperative 
Learning Activity with Mind Mapping Strategy through Facebook
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนเร่ืองการแต่งโคลงสี่สุภาพระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 40 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้การสุ่มเป็นหน่วยห้อง

ผลการวจัิยปรากฏว่า 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพ มปีระสทิธภิาพ 
86.93/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ความสามารถทางการเรียนเรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ  
หลงัเรยีนสูงกว่ากอ่นเรยีนอยา่งมีนยัสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรม
การเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: กลุ่มร่วมมือ แผนที่ความคิด เฟซบุ๊ก

Abstract

The purposes of this study were 1) to investigate efficiency of learning activity  
lessons to be 80/80 effective, 2) to compare the learning achievement between pre and 
post study, 3) to study satisfaction. The sample of this study is 40 Mathayomsuksa 4/5 
students in semester 1, academic year 2561 by Cluster Random Sampling.
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The results of the research shows that: 1) The efficiency of learning activity lessons 
have an efficacy of the percentage 86.93/83.33, which higher than the set criterion 80/80. 
2) The learning achievement of post study is higher than pre study statistically significant  
at .05. and 3) The satisfaction is 4.45 which is the most satisfaction.
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บทนำา

ความท้าทายทางการศึกษาในศตวรรษ 
ที ่21 ดา้นการเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้มกบัชวีติเปน็
เรื่องสำาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม 
ทีเ่กดิขึน้ อนัสง่ผลตอ่วถิกีารดำารงชพีของสงัคมอยา่ง
ทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมใน
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีน
มทีกัษะสำาหรับการออกไปดำารงชวีติในโลก นัน่คอื 
ทกัษะการเรยีนรู ้(Learning Skill) ทีส่่งผลใหม้กีาร
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้  
ความสามารถ และทักษะจำาเป็น ซึ่งเป็นผลจาก
การปฏริปูเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
(เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2557: 8) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้กำาหนดคุณภาพของผู้เรียน
เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า ผู้เรียน
ตอ้งสามารถใชภ้าษาสือ่สารได้ด ีสามารถอา่น เขยีน 
ฟัง ดู และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล และคิดเป็นระบบ  
มนีสิยัรกัการอา่น การเขยีน การแสวงหาความรูแ้ละ
ใชภ้าษาในการพฒันาตนและสรา้งสรรคง์านอาชพี 
ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็น
ไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม 
(กรมวิชาการ, 2551: 5) ทั้งนี้การเขียนเป็นการ
สื่อสารด้วยตัวอักษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ
คิด อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ข่าวสาร
และจินตนาการจากผูเ้ขยีนไปสูผู่อ้า่น ดงันัน้ทักษะ
การเขียนนับเป็นทักษะที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  
กล่าวคือการเขียนต้องใช้ภาษาที่งดงาม ประณีต 

สามารถสื่อได้ทั้งอารมณ์ ความรู้ ความคิด จึงต้อง 
ใชศ้ลิปะในการเขยีน สว่นทีก่ลา่ววา่เปน็ศาสตรเ์พราะ
การเขยีนทกุชนดิตอ้งประกอบดว้ยความรู ้หลกัการ 
และวิธีการ (วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน และสุรีรัตน์  
ทองคงอว่ม, 2545: 169) นอกจากนีห้ลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
มุง่เน้นให้นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สามารถแต่งกาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ได้ ซึ่งระบุ
ไว้ในสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย นอกจากนี้
วรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกไว้ใน
หนังสือเรียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน วรรณคดี 
วิจักษ์ ปรากฏคำาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
หลายเรื่อง เช่น นิราศนรินทร์ โคลงโลกนิติ กาพย์
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นต้น แต่เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบสาระหลักการใช้ภาษา
ไทยของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ./โรงเรยีนสาธติ) ในการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2560 
ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่6 มผีูเ้ขา้สอบ 4,412 คน 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.27 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีผู้เข้าสอบ 4,514 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
59.24 ซึง่ผลการทดสอบดงักลา่วมีคา่เฉลีย่นอ้ยสดุ
ในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย จากการสมัภาษณ์
อาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พบว่า
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 มีความสามารถ
ด้านการแต่งโคลงสี่สุภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจ วัด
ได้จากการทดสอบเก็บคะแนนประจำาหน่วยและ
การสอบประจำาภาคเรียน โดยอาจมีสาเหตุการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม ผู้สอนใช้วิธีการ
สอนแบบเดมิ รวมถงึไมท่นัตอ่การเปลีย่นแปลงของ 
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เทคโนโลยี ซึ่งผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ 
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบบกลุ่ม 
รว่มมอื เปน็กจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาผู้เรยีนอยา่งรอบด้าน  
ซึ่งมีผลต่อผู้เรียน 3 ประการ ได้แก่ มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา (Academic Learning) มี
ทักษะทางสังคม (Social Skills) และรู้จักตนเอง 
ตระหนกัในคณุค่าของตนเอง (Self-esteem) (สมเดช  
บญุประจกัษ,์ 2540: 54) และนอกจากนีก้ารเรยีนรู้
โดยใชแ้ผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) เป็นอีกหนึง่
การจัดการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยในการพัฒนาผูเ้รยีน เกดิ
จากการใชท้กัษะทัง้หมดของสมองหรอืการทำางาน
ร่วมกันของสมองทั้ง 2 ซีก คือสมองซีกซ้ายและ 
ซกีขวาซึง่สมองซกีซา้ยจะทำาหนา้ท่ีในการวเิคราะห์
คำา ภาษา สญัลกัษณ ์ระบบ ลำาดบั ความเปน็เหตผุล
ตรรกวทิยา สว่นสมองซกีขวาจะทำาหนา้ทีส่งัเคราะห ์
คดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ ความงามศิลปะ จังหวะ
โดยมแีถบเสน้ประสาทคอรป์สัคอโลวัม่เปน็เสมอืน
สะพานเชื่อม (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2558: 35) 
และเนือ่งจากปจัจบุนัเทคโนโลยกีารสือ่สารกา้วไป 
อย่างรวดเร็ว การนำาสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ด ี
ยิ่งขึ้น และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นหนึ่งในสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง  
นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำารงชีวิตเพื่อให้ทัน 
ตอ่ขอ้มลูขา่วสาร ทัง้นีม้ผีูเ้ปดิใช้งานเฟซบุก๊ทัว่โลก 
2.01 พนัลา้นคน โดยมผีูใ้ชง้านในประเทศไทย 38 
ล้านคน คิดเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนที่มีผู้ใช้งาน
มากทีส่ดุ และจากการสำารวจนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา 
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝา่ยมัธยม) จำานวน 338 คน พบวา่นกัเรยีนมบีญัชี
เฟซบุก๊ทกุคน ตลอดจนผลการวจิยัของเสาวภาคย์ 
แหลมเพ็ชร (2559: 117) พบวา่นักเรยีนใชส้ังคม
ออนไลนเ์พือ่พดูคุยกบัเพือ่นเกีย่วกบัการเรยีนและ
การบ้านร้อยละ 77.5 หากมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่นำาเฟซบุ๊กมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการ
เรียนรู้ จะทำาให้นักเรียนกระตือรือร้นในการศึกษา

หาความรู้ ตลอดจนการมอบหมายงาน ตรวจงาน
เร็วรวดมากยิ่งขึ้น

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้นใจ
และตระหนกัถึงความสำาคัญของการแตง่ รอ้ยกรอง
ประเภทโคลงสี่สุภาพและรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื ตลอดจนการนำาเฟซบุก๊ 
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนความสามารถด้านการแต่ง
โคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืทางเฟซบุก๊ 
(Facebook) เพือ่พัฒนาผูเ้รียนให้มีความสามารถ
ด้านการแต่งโคลงส่ีสุภาพ และมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนท่ีความคิด
ประกอบเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดย
ใช้แผนที่ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ตามเกณฑ์ 80/80

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทาง 
การเรียนเรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่
ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุม่รว่มมอืทางเฟซบุก๊ (Facebook) ระหวา่งกอ่น
เรียนและหลังเรียน

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดย
ใช้แผนที่ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook)

ความสำาคัญของการวิจัย 

1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
การแตง่โคลงสีสุ่ภาพโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีคุณภาพ
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2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ทีเ่รยีนเรือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ  
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื
ทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสามารถทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น

3. ครไูดร้ปูแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืองการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งโคลง
สี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ที่มีคุณภาพ

สมมติฐานของการวิจัย 

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 มคีวาม
สามารถด้านการแต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนที่
ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมธัยม) อำาเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 9 ห้อง 
รวม 338 คน

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 4/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมธัยม) อำาเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้อง 
รวม 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้การสุม่เป็นหน่วยหอ้ง

2. ตัวแปรที่ศึกษ�

ตวัแปรตน้ ได้แก ่แผนทีค่วามคดิ และการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืทางเฟซบุก๊ 
(Facebook) สว่นตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ความสามารถ
ทางการแต่งโคลงสี่สุภาพและความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวจิยัคร้ังนี ้ผู้วจิยัใช้เคร่ืองมือ 3 ชนดิ ดังนี้

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการ
แต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนท่ีความคิด ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทาง
เฟซบุ๊ก (Facebook) 2 หน่วยการเรียนรู้ จำานวน 
6 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 คำาคล้องจอง แผนที่ 2 
คำาเป็นคำาตาย แผนที่ 3 คำาเอก คำาโท คำาเอกโทษ 
และคำาโทโทษ แผนท่ี 4 ฉันทฉักษณ์ของโคลงสี่
สุภาพ แผนที่ 5 แต่งโคลงสี่สุภาพแนะนำาตนเอง 
และแผนที่ 6 แต่งโคลงสี่สุภาพตามความสนใจ 
รวม 9 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนการจัดการเรยีนรูม้ ี3  
ขั้นตอน คือ นำาเข้าสู่บทเรียน สร้างสรรค์ความรู้ 
และสรุปองค์ความรู้

2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
เรยีน เรือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
4 แบบอัตนัย จำานวน 1 ข้อ และแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 20 ข้อ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ตีอ่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ
โดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ ประกอบการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด
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ภ�พประกอบ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ ดังภาพประกอบ 1

2. แบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการแต่งโคลงสี่สุภาพ

2 หน่วยการเรียนรู้ (รวม 9 ชั่วโมง)
แผนที่ 1 คำาคล้องจอง 
แผนที่ 2 คำาเป็นคำาตาย
แผนที่ 3 คำาเอก คำาโท คำาเอกโทษ  
  และคำาโทโทษ 
แผนที่ 4 ฉันทฉักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ 
แผนที่ 5 แต่งโคลงสี่สุภาพแนะนำา  
  ตนเอง (2 ชม.)
แผนที่ 6 แต่งโคลงสี่สุภาพตามความ 
  สนใจ (2 ชม.)

แบบอัตนัย จำานวน 1 ข้อ
(1 ชั่วโมง)

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ
(30 นาที)

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแบบของ Likert Scale 5 
ระดับ
จำานวน 15 ข้อ (10 นาที)

3. แบบวัดความพึงพอใจ

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้
  ขั้นที่ 1 นำาเข้าสู่บทเรียน
  ขั้นที่ 2 สร้างสรรค์ความรู้
  ขั้นที่ 3 สรุปองค์ความรู้

วิธีดำาเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการ
วิจัย One Group Pretest Posttest Design ดังนี้

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน นำาแบบ
ทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน เกบ็บนัทกึคะแนน เพือ่
ดูพัฒนาการเรียนรู้

2. ดำาเนนิการทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 
เรื่องการแต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด 
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื 
ทางเฟซบุ๊ก (Facebook) จำานวน 9 ชั่วโมง

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วย
แบบวัดความสามารถชุดเดียวกันกับก่อนเรียน  
นำาแบบทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน นำาคะแนนท่ีได้
ไปวิเคราะห์ผล

4. นกัเรยีนทำาแบบประเมนิความพึงพอใจ 
จากนั้นนำาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลการวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านการแต่ง
โคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืทางเฟซบุก๊ 
(Facebook) มีผลการวิจัย ดังนี้
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ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดย
ใช้แผนที่ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ดังตารางที่ 1

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
ภาพประกอบ 2  ตัวอยางผลงานนักเรียน จากแผนที่ 6 แตงโคลงสี่สุภาพตามความสนใจ  โดยใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นผานทางเฟซบุก (Facebook) เพื่อปรับแกใหดียิ่งขึ้น 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนเรือ่งการแตงโคลงสี่สุภาพโดยใช
แผนที่ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือทางเฟซบุก (Facebook) 
ระหวางกอนเรียนและหลงัเรียน ดังตาราง 2 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนเรื่องการแตงโคลงสี่สุภาพโดยใชแผนที่ความคิด 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือทางเฟซบุก (Facebook) ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ทดสอบ N คาเฉลี่ย S.D. df t sig 
กอนเรียน 40 13.9 0.96 

38 1.685 0.05* 
หลังเรียน 40 25 3.30 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 จากตาราง 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการ
แตงโคลงสี่สุภาพโดยใชแผนที่ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือทาง   
เฟซบุก (Facebook) มีความสามารถทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติิที่ระดับ.05 

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธภิาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพโดยใช้แผนทีค่วาม
คิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ประเมิน คะแนนเต็ม ค่�เฉลี่ย S.D. ร้อยละ E
1
/E

2

ระหว่างเรียน 100 86.93 4.77 86.93
86.93/83.33

หลังเรียน 30 25 3.30 83.33

จากตารางท่ี 1 คะแนนระหว่างเรยีนประกอบ
ด้วยคะแนนพฤติกรรม พฤติกรรมกลุ่ม และชิ้น
งาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 86.93  

คดิเปน็รอ้ยละ 86.93 และคะแนนหลงัเรยีน คะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ภ�พประกอบ 2 ตัวอย่างผลงานนักเรียน จากแผนที่ 6 แต่งโคลงสี่สุภาพตามความสนใจ 
โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อปรับแก้ให้ดียิ่งขึ้น
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการเรยีนเรือ่งการแต่งโคลงสีสุ่ภาพโดยใชแ้ผนที่
ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

กลุม่รว่มมอืทางเฟซบุก๊ (Facebook) ระหวา่งกอ่น
เรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2

ต�ร�งที่ 2 การเปรยีบเทยีบความสามารถทางการเรยีนเรือ่งการแตง่โคลงส่ีสภุาพโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน

ทดสอบ N ค่�เฉลี่ย S.D. df t sig

ก่อนเรียน 40 13.9 0.96
38 1.685 0.05*

หลังเรียน 40 25 3.30

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางท่ี 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
แต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนท่ีความคิด ประกอบ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอืทาง เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) มีความสามารถทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่
ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุม่ร่วมมอืทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ดงัตารางที ่3

ต�ร�งที่ 3 ความพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook)

ร�ยก�รประเมิน S.D. ก�รแปลผล

ด้านบรรยากาศ

1. นักเรียนชอบและรู้สึกสนุกในการทำากิจกรรม 4.36 0.59 มาก

2. ท้าทายความสามารถของนักเรียน 4.19 0.62 มาก

3. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น 4.58 0.73 มากที่สุด

ด้านการจัดกิจกรรม

4. กิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันต่อเทคโนโลยี 4.72 0.65 มากที่สุด

5. นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำาโครงเรื่อง (ผังเป้าหมาย ผังมโนทัศน์ 
และผังลำาดับความคิด) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4.50 0.84 มาก

6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำาหนดได้ 4.56 0.47 มากที่สุด

7. กิจกรรมส่งเสริมให้คิดและค้นหาคำาตอบด้วยสื่อเทคโนโลยี 4.06 0.71 มาก

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และนำา
เสนอความรู้

4.81 0.40 มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรยีนรูเ้รือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพโดยใชแ้ผนทีค่วาม
คิด ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่ม
มือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก (  = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอมาก 7 ข้อ 
และอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 8 ข้อ รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และนำาเสนอความรู้ 
(  = 4.81) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมมีความน่า
สนใจ ทันต่อเทคโนโลยี (  = 4.72)

อภิปรายผล

การพัฒนาความสามารถด้านการแต่ง
โคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือทางเฟซบุก๊ 
(Facebook) สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการ
แต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนท่ีความคิด ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) มปีระสทิธภิาพ 86.93/83.33 
หมายความว่า มีคะแนนเฉลี่ยได้จากการประเมิน
พฤติกรรม การประเมินพฤติกรรมกลุ่ม และการ
ตรวจช้ินงาน คิดเปน็รอ้ยละ 86.93 คะแนนทดสอบ

หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่าแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา 
ทัศภูมี (2557: 146-150) เรื่องการพัฒนาความ
สามารถด้านการแต่ง โคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนภูมิ
ความคิดประกอบการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันผ่าน 
สื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม 
ศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) จังหวัดมหาสารคาม ผลปรากฏว่า
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนมีประสทิธิภาพ 
92.85/85.81 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้เนือ่งจากการ
จดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเปน็การใชท้ฤษฎแีรงจงูใจ 
สามารถทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจอยากทีจ่ะเรยีนรู ้
มีความพยายามในการเรียนรู้ ตั้งใจและช่วยเหลือ
เพื่อนภายในกลุ่ม มีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที ่
ดขีึน้ กลุม่ประสบความสำาเรจ็ บรรลุตามเปา้หมาย
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ Robyn M. Gillies, 
(2002: 15-20) ที่ได้ศึกษาผลที่ยังเหลืออยู่ของ
ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังจากได้
ให้ประสบการณ์แบบร่วมมือไปแล้ว 2 ปี ซึ่งทำาให้
นกัเรยีนรูจ้กัการชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการเรยีน 
มีการควบคุมอารมณ์ได้ดีในการทำางานร่วมกัน  
ผูเ้รยีนยงัคงรกัษาไวซ้ึง่การคน้ควา้อยา่งกระตอืรอืร้น 
รู้จักการวางแผนล่วงหน้า 

ร�ยก�รประเมิน S.D. ก�รแปลผล

9. สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตประจำาวัน 4.06 0.67 มาก

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

10. นักเรียนรู้จักการวางลำาดับความคิดได้ดียิ่งขึ้น 4.67 0.71 มากที่สุด

11. นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำางาน 4.61 0.40 มากที่สุด

12. นักเรียนใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 4.42 0.60 มาก

13. นักเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนดียิ่งขึ้น 4.14 0.72 มาก

14. นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ งานเขียนได้ดียิ่งขึ้น 4.72 0.51 มากที่สุด

15. นักเรียนรักการแต่งโคลงสี่สุภาพมากขึ้น 4.39 0.64 มาก

รวม 4.45 0.62 ม�ก
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2. ความสามารถทางการเรียนเรื่องการ
แต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนท่ีความคิด ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวจิยัของเฉลียว รชัวฒัน์ (2546: 240-250) 
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการสอนคณิตศาสตร์ด้วยการ
สอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนวัดทองทอย (วุฒิกรประชานุกูล) ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ เจตคติโดยวิธีการ
สอนแบบรว่มมอืสงูกวา่วธิกีารสอนแบบปกตอิยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของวรรณกร หมอยาดี (2544: 110-125) ได้
ทำาการศึกษาผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนคิแบง่กลุ่มคละผลสัมฤทธิท์ีม่ตีอ่การรบัรูค้วาม
สามารถของตนเองและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียน
แบบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนิคแบง่กลุม่คละผลสมัฤทธิ์
มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติ ิตลอดจนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิรพิร  
ทุเครือ (2544: 161-169) ท่ีได้ศึกษาผลการ
เรียนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ผังมโนทัศน์ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ 
ผงัมโนทศันม์ผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีน
ทีไ่ดร้บัการสอนตามปกติ เน่ืองจากการจัดกจิกรรม
การรู้แบบกลุม่ร่วมมือเปน็กจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนได้
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ๆ มีกระบวนการทำางาน
เป็นกลุ่ม นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถ
แตกตา่งกนัมบีทบาททีช่ดัเจนในการเรยีนหรอืการ
ทำากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการนำา 
เฟซบุ๊ก (Facebook) มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
จดัการเรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรู ้
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยของเสาวภาคย์  

แหลมเพ็ชร (2559: 117) เรื่องพฤติกรรมและ
ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดั
นนทบุรี ผลการศกึษาพบว่าพฤติกรรมการใชเ้ครือขา่ย 
สังคมออนไลน์ของนักเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
มธัยมศกึษา กลุม่ตวัอยา่งใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มากเป็นอันดับหนึ่ง 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชคุ้ยกบัเพือ่นเกีย่วกบัทัว่ๆ ไป 
เช่น การเรียน การบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้การใช้
แผนท่ีความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจภาพรวม
ของเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน รู้จักการทำางานเป็นลำาดับ
ขัน้ตอน ซึง่มสีว่นชว่ยใหม้ผีลสมัฤทธิท์างเรยีนดขีึน้

3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่ 
ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุม่รว่มมือทางเฟซบุก๊ (Facebook) โดยภาพรวม
มคีวามพงึพอใจเฉลีย่เทา่กบั 4.45 อยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอ 
มาก 7 ข้อ และระดับพึงพอใจมากที่สุด 8 ข้อ  
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก ่นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และนำาเสนอความรู้  
(  = 4.81) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมมีความน่า
สนใจ ทนัตอ่เทคโนโลยี (  = 4.72) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่
น้อยที่สุด ได้แก่ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ชีวิตประจำาวัน (  = 4.06) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวันเพ็ญ บุญชม (2542: 228-237) เรื่องผล
การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและ
การเขียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและเจตคติ
ต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ผลปรากฏวา่นกัเรยีนมเีจตคตติอ่การอา่นของนกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการ 
การอ่านและการเขียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ 
ตลอดจน Martin (2006: 3201-A) ไดศึ้กษาเรือ่ง
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนแบบกลุม่ร่วมมอืของ
นกัเรยีนทีม่คีวามแตกต่างระหวา่งบคุคลและการวดั
เจตคติในวิชาคณติศาสตร ์ผลปรากฏว่านกัเรยีนจะ
มเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาเรยีนเปน็อยา่งมาก นอกจากนีย้งั
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vaughan, W. (2002: 
359-364) เรื่องผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อ
ผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนผิวสี ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
ท้ังนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลง
สี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน
ไดร้ว่มกจิกรรมกลุม่ นกัเรยีนมบีทบาทในการกลุม่ 
ความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนมีคุณค่า รู้จักการ
วางแผนดำาเนินงาน การวางแผนที่ความคิดโดย
นำาสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) มาเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่ือออนไลน์ที่ได้
รับความนิยมในกลุ่มนักเรียน จึงสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของนักเรียน เกิดความสนุกสนานและ
มีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาความสามารถด้านการแต่ง
โคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด ประกอบการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกลุ่มรว่มมอืทางเฟซบุก๊ 
(Facebook) ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ผู้สอนควรวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียนหรือสำารวจช่องทางสื่อออนไลน์ท่ีนักเรียน
นิยม ก่อนที่จะนำาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการแต่งโคลงส่ีสุภาพโดยใช้แผนที่ความคิด 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไปใช้ เพื่อที่ผู้สอนจะ
ปรับรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม
กับนักเรียนที่มีความสนใจที่ต่างกัน

2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้แผนที่
ความคิด ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับชั้น
หรือสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

3. ควรมีการนำาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้รือ่งการแตง่โคลงสีส่ภุาพโดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ  
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไปทดลองใช้กับ
นกัเรยีนหลายๆ โรงเรยีนเพือ่หาข้อสรปุผลของการ
วิจัยให้กว้างขวางขึ้น 
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