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The purposes of this research were as follows 1) to compare the Thai
language principles achievement and happiness with learning in posttests among
Grade twelve students using the concept of flipped classrooms, edutainment and using
a traditional approach; 2) to compare the Thai language principles achievement and
happiness with learning in the posttests of Grade twelve students before and after using
the concepts of flipped classroom with edutainment. The samples in this study were two
classrooms of Grade twelve high school students at Yothinburana School. The research
instruments included the following: 1) lesson plans using the concept of the flipped
classroom with edutainment; 2) lesson plans of using a traditional approach; 3) Thai
language principles achievement test; and a 4) measurement of happiness with learning
among high school students. The data were analyzed by descriptive statistics, One-way
MANOVA and Hotelling T2. The results revealed the following: 1) Thai language
principles achievement and happiness with learning of the experimental group was
significantly higher than the control group at a level of .05 2) Thai language principles
achievement and happiness with learning among the experimental group posttest was
significantly higher than the pretest at a level of .05
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ภาษาไทยเป็ น เอกลัก ษณ์ ข องชาติเป็ น สมบัติ ท างวัฒ นธรรมอัน ก่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น
เอกภาพและเสริมสร้ างบุคลิกภาพของคนในชาติให้ มีความเป็ นไทย ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้ สามารถประกอบกิจธุระ การ
งาน และดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้ อย่างสันติสขุ และเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจ ารณ์ และสร้ างสรรค์ให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม และความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ ในการพัฒ นาอาชี พ ให้ มี ความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)
ภาษาไทยเป็ นวิชาหลักสาคัญ คือ เป็ นรากฐานของการศึกษาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นความรู้สาหรับความเป็ นพลเมืองไทย และเป็ นความรู้สาหรับผู้ที่ได้ ชื่อว่า
เป็ น ผู้มี ก ารศึก ษา (กาญจนา นาคสกุล , 2550: 1) ภาษาไทยมี ลัก ษณะเฉพาะเป็ น ของตนเอง
แตกต่างจากภาษาอื่น การที่จะใช้ ภาษาให้ ได้ ผลสมความมุ่งหมาย จะต้ องรู้จกั ลักษณะของภาษา
อย่ า งถ่ อ งแท้ เสี ย ก่ อ น มิ ฉ ะนั น้ จะไม่ ส ามารถหยิ บ ยกหรื อ เลื อ กถ้ อยค าได้ ถู ก ต้ อง (ผะอบ
โปษะกฤษณะ, 2526: 3) ในการใช้ ภาษาไทยเฉพาะการพูดและการเขียน ซึ่งเป็ นทักษะที่ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก และความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกให้ ผ้ อู ื่นได้ ร้ ูนนั ้ มีเครื่ องมือที่จะใช้ ทาความเข้ าใจ
กัน ระหว่า งผู้ถ่ ายทอดและผู้รับ คื อ ค า ผู้ใช้ ภ าษาจ าเป็ น มากที่ จ ะต้ อ งรู้ เรื่ อ ง ค าในภาษาไทย
เพื่อที่จะได้ นามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เนื่องจากในภาษาไทยมีคาใช้ เป็ นจานวนมาก ซึ่งคาจานวน
มากนีอ้ าจจะมีความหมายอย่างเดียวหรื อมีความหมายที่ใกล้ เคียงกันมาก จึงควรจะเลือกใช้ ให้
ถูกต้ องและเหมาะสม (ผกาศรี เย็นบุตร, 2526: 20) ดังนันการวางรากฐานทางการศึ
้
กษาในวิชา
ต่าง ๆ นักเรี ยนจะต้ องเข้ าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาในการเรี ยบเรี ยงถ้ อยคาหรื อข้ อความให้ สามารถ
นาไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อ ซึ่งสิ่งที่เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานสาคัญ
ของการสื่อสารให้ ถกู ต้ องนัน้ นักเรี ยนต้ องรู้ความหมายของคา หน้ าที่ของคา การสร้ างคา และการ
ใช้ คาอันจะทาให้ สามารถใช้ คาในการสื่อความได้ อย่างถูกต้ อง
การเรี ย นรู้ หลัก ภาษาจึ ง มี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นมากที่ สุ ด เพราะเป็ นการเรี ย นรู้
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในภาษาเพื่อนาไปสู่จดุ มุ่งหมายในการเรี ยนภาษา ซึ่งก็คือสามารถสื่อสารได้ อย่าง
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ถูกต้ อง เหมาะสม อีกทัง้ ยังช่วยให้ ภาษางอกงามอย่างมีระเบียบแบบแผน การขาดหลักภาษาก็
เท่ากับขาดบรรทัดฐานของภาษา จนเป็ นเหตุให้ ใช้ ภาษาบกพร่อง ผิดพลาด และไขว้ เขว นานไป
อาจทาให้ ภ าษาเสื่อมได้ (ฐะปะนี ย์ นาครทรรพ. 2512: 5 อ้ างจาก แสงสุรี วาดวิจิตร, 2554: 1)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ กาหนดการเรี ยนรู้หลักภาษาไทย
ไว้ ในสาระที่ 4 มาตรฐาน ท 4.1 ว่านักเรี ยนต้ องเข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้ เป็ นสมบัติ
ของชาติ โดยได้ กาหนดคุณภาพผู้เรี ยนของนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาชันปี
้ ที่
6 ในสาระหลักการใช้ ภาษาไทยไว้ ว่า นักเรี ยนต้ องเข้ าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา
และลัก ษณะของภาษาไทย ใช้ ค าและกลุ่ม ค าสร้ างประโยคได้ ต รงตามวัต ถุป ระสงค์ แต่ง ค า
ประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ ภาษาได้ เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ คาราชาศัพท์
และค าสุ ภ าพ ได้ อย่ า งถู ก ต้ อง วิ เ คราะห์ หลั ก การสร้ างค าในภ าษ าไทย อิ ท ธิ พ ลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมินการใช้ ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551: 2-5) จะเห็ น ได้ ว่ า หลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้ นในเรื่ องของคาและการใช้ คาเป็ นอย่างมาก เพราะ คา
เป็ นรากฐานสาคัญที่จะทาให้ ใช้ ภาษาได้ อย่างสมบูรณ์ คาเป็ นปั จจัยสาคัญของการใช้ ภาษา ดังคา
กล่าวที่วา่ ถ้ าอิฐทุกก้ อนแข็งแรง ทนทานมีประสิทธิภาพ กาแพงก็ตงมั
ั ้ น่ อยูไ่ ด้ อย่างปลอดภัยไม่พงั
หรื อล้ มลงง่าย ๆ แต่ถ้าอิฐไม่มีคณ
ุ ภาพ ผุกร่อน กาแพงก็อาจจะพังลงได้ ในไม่ช้า (สนิท สัตโยภาส,
2545: 17) ดังนันเพื
้ ่อให้ การใช้ ภาษาเกิดผลสัมฤทธิ์ นักเรี ยนจึงจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้เรื่ อง คา เพื่อที่จะ
ได้ สื่อสารอย่างถูกต้ อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
นอกจากความสาเร็ จทางการเรี ยนจะเป็ นตัวแปรสาคัญ ความสุขในการเรี ยนก็เป็ นอีกตัว
แปรหนึ่งที่สาคัญที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน โดยพบว่านักเรี ยนที่เรี ยนรู้
อย่างมีความสุขจะเรี ยนได้ ดีกว่า เติบโตเป็ นคนดีได้ มากกว่า อีกทังสามารถแก้
้
ไขและพัฒนาสังคม
ได้ ม ากกว่า ดังนัน้ ความสุขจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ที่ สุดในการเรี ยนรู้ อันจะทาให้ นักเรี ยนเป็ นผู้เห็น
คุณ ค่าของตน ตลอดจนคุณ ค่าของการเกือ้ กูล กันในสังคม (ลายาร์ ด. Layard, 2006: 72) อีกทัง้
ความสุขยังก่ อให้ เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ดัง นัน้ กระบวนการเรี ยนการสอนควรมุ่ง ที่ จ ะพัฒ นา
นักเรี ยนอย่างสมดุล เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกเรี ยนและทากิจกรรม ต่าง ๆ ตามความ
สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู้ สามารถพิจารณาไตร่ ตรองเพื่อแสวงหาคาตอบและเหตุผลตามความ
จริ ง รวมทังสามารถอยู
้
่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข (ลัดดา หวังภาษิ ต, 2557: 4) ซึ่งสอดคล้ อง
กับลักษณะของผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความคิดเห็นและ
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ลักษณะเฉพาะของตน ต้ องการดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ ตรงกับความพอใจและความต้ องการของตน
การตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ งเบื ้องหลัง การเป็ นตัวของตัวเองและสร้ างปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น ความ
สนุกสนานและการเล่นเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555. 3-4)
อย่างไรก็ ตาม แม้ ว่าการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการสร้ างความสุขในการ
เรี ยนจะเป็ นสิ่งสาคัญ แต่จากการศึกษาพบว่าผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั น้ พื น้ ฐาน หรื อ O-NET (Ordinary National Educational Test) สาระหลั ก การใช้ ภาษาไทย
ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ปี การศึก ษา 2559 เป็ น สาระที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ า ที่ สุด ในรายวิ ช า
ภาษาไทย (𝑥̅ = 35.24, S.D. = 14.01) รองลงมาคือสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ( 𝑥̅ = 47.03,
S.D. = 21.08) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2560: 6) ถึงแม้ ว่าภาพรวมของคะแนน
เฉลี่ ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื น้ ฐาน หรื อ O-NET ในรายวิช าภาษาไทยของปี
การศึ ก ษา 2559 จะมี ค่า เฉลี่ ย อยู่ที่ 52.29 ซึ่ ง สูง กว่า คะแนนเฉลี่ ย ของปี การศึก ษา 2558 ที่ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 49.36 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2559: 5) แต่ก็ยงั สะท้ อนถึงปั ญหา
เรี ยนภาษาไทยในปัจจุบนั
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั ญ หาการใช้ ภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร ยังพบว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 มีปัญหาการใช้ ภาษาไทยอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปั ญหาที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ ปั ญหาการใช้ คา โดยลักษณะปั ญหาการใช้ คาของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มี ระดับมาก ได้ แก่ การเลือกใช้ คาเรี ยบเรี ยงข้ อความได้ อย่าง
ประณี ต สละสลวย และปั ญหาการใช้ คาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มีระดับปานกลาง
ได้ แก่ การใช้ คาศัพท์บญ
ั ญัติแทนคาภาษาต่างประเทศ การใช้ คาภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในการ
พูดหรื อการเขียน การใช้ คาฟุ่ มเฟื อยในการพูดหรื อการเขียน การใช้ คาได้ เหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล การเลื อกใช้ คาและกลุ่ม คาในการสื่ อความหมาย การใช้ คาตรงตามบริ บทของการ
สื่อสาร และจากผลการวิจยั ยังพบอีกว่านักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 6 มี ปั ญ หาการใช้ ค ามากกว่ า นั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 (อดุ ล ย์ ไทรเล็ ก ทิ ม , 2550,
มกราคม-มิถุนายน: 85-95) ซึ่งปั ญหาการใช้ คานี ้นับเป็ นปั ญหาเรื อ้ รังที่แก้ ไ ขยาก อาจเป็ นเพราะ
การวางกฎเกณฑ์ ในการใช้ ภ าษาที่ ม ากเกิ น ไปหรื อ เคร่ ง ครั ด เกิ น ไป ท าให้ นัก เรี ย นเบื่ อ หน่ า ย
ภาษาไทยและคิดว่าภาษาไทยเป็ นภาษาที่ยาก (ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์ , 2543, มิถุนายน-กันยายน:
11-20) ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่รักและภูมิใจในภาษา ทาให้ ไม่ใส่ใจที่จ ะใช้ ให้ ถกู ต้ อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจตรงตามที่ผ้ พู ูดต้ องการสื่อ ซึ่งในปั จจุบนั นี ้พบว่าคนส่วน
ใหญ่ ไม่สามารถสื่อสารให้ เข้ าใจตรงกันได้ เนื่องจากผู้พูดต้ องการจะสื่อความอย่างหนึ่งแต่ผ้ ูฟั ง
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กลับเข้ าใจไปอีกอย่างหนึ่ง ทาให้ การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ เมื่อนักเรี ยนเบื่อหน่ายและไม่ชอบ
ในการเรี ยนภาษาไทยก็ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่มีความสุขในการเรี ยน ขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาช่อง
ทางการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่ามาตรฐาน
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นอาจมีสาเหตุมาจากนักเรี ยนเห็ นว่าเนื ้อหาวิชาหลักภาษาไทย
นันยากและไม่
้
เป็ นประโยชน์ต่อการใช้ ภาษาในชีวิตประจาวัน ไม่สนุก น่าเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ
และซ ้าซาก นอกจากนีค้ รูผ้ สู อนยังชอบสอนวิชาหลักภาษาน้ อยกว่าวิชาอื่น ๆ ในสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยด้ วยกัน โดยครูมีความคิดเห็นว่าหลักภาษาไทยสอนยาก และมั กใช้ วิธีการสอนแบบเดิม
รวมไปถึงอุปกรณ์ สื่อการสอน และตาราที่ใช้ ประกอบการสอนมีไม่เพียงพอ (สุจริต เพียรชอบ; และ
สายใจ อินทรัมพรรย์ , 2538: 145) จึงทาให้ การเรี ยนหลักภาษาไทยเป็ นปั ญหาอย่างมากสาหรับ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ด้ ว ยเหตุนี ค้ รู ผ้ ูส อนจึ ง ควรค้ น หาแนวคิ ด วิ ธี ก ารสอนที่ ก ระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ หลัก
ภาษาไทยอย่างเข้ าใจและมีความสุข ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ยึด
หลักสอนน้ อย เรี ยนมาก มุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนรักและสนุกกับการเรี ยนรู้และเกิดความรู้สึกอยากเรี ย นรู้
ต่อไปตลอดชีวิต โดยครูต้องมีทกั ษะที่จะทาให้ นกั เรี ยนรักการเรี ยนรู้ ให้ สนุกกับการเรี ยนรู้ หรื อให้
การเรี ย นรู้ สนุก และกระตุ้น ให้ อ ยากเรี ย นรู้ ต่อ ไปตลอดชี วิ ต (พิ ม พัน ธ์ เดชะคุป ต์ , 2558: 4-5;
วิจารณ์ พานิช, 2556b: 11) ซึ่งวิธีการปฏิรูปการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 คือ การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง โดยเป็ นแนวคิดทางการจัดการศึกษาที่กาลัง
ได้ รับความสนใจและมีบทบาทอย่างมากในปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญและสอดคล้ องกับการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ห้ องเรี ยนกลับทาง หรื อ Flipped
Classroom มีลกั ษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่กลับรูปแบบของการเรี ยนที่ครูเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรี ยนการสอน จากที่เคยให้ นักเรี ยนเรี ยนเนือ้ หาที่โรงเรี ยนและกลับไปทาการบ้ านที่บ้าน
เปลี่ยนมาเป็ นการให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนเนื ้อหาที่บ้าน และมาทาการบ้ านที่โรงเรี ยน กล่าวคือ ครูจะจัด
เนื ้อหาไว้ ในเว็บไซต์หรื อบล็อกต่าง ๆ ซึ่งทาเป็ นรู ปแบบของวิดีทศั น์ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ศึกษาด้ วย
ตนเองที่บ้าน และเมื่อนักเรี ยนมาโรงเรี ยน การเรี ยนในห้ องเรี ยนจะเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ทาให้
เกิดความเข้ าใจ เช่น การทากิจกรรมต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัด การเล่นเกม หรื อกิจกรรมกลุม่
จุดเริ่ มต้ นของการพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เกิดจากการจัดการ
เรี ยนการสอนนักเรี ยนระดับมัธยมปลายที่โรงเรี ยนมัธยมวูดแลนด์พาร์ ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ครู วิทยาศาสตร์ สองคนชื่อ โจนาธาน เบอร์ กมานน์ (Jonathan Bergmann) และ อาร์ รอน แซมส์
(Aaron Sams) ต้ อ งการช่ว ยนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาตามชัน้ เรี ย นไม่ทัน เพราะต้ อ งขาดเรี ย นไปท า
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กิจ กรรม หรื อเพราะเรี ยนรู้ ได้ ช้ า โดยได้ เริ่ ม ทาการบันทึกเทปวิดีโอซึ่งเป็ นเนื อ้ หาสาระการสอน
เพื่อให้ นกั เรี ยนนาไปศึกษาด้ วยตนเองที่บ้าน แล้ วให้ นกั เรี ยนนาเอาผลการศึกษาเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
นากลับมาสู่กระบวนการอภิปราย สืบค้ นเพื่อหาบทสรุปของคาตอบที่ชนเรี
ั ้ ยนอีกครัง้ หนึ่ง โดยครูจึง
ทาวิดีโอสอนวิชาได้ โดยใช้ ไอซีทีและเอาไปฝากไว้ บนอินเทอร์ เน็ต ให้ ศษิ ย์ที่ขาดเรี ยนเข้ าไปเรี ยนได้
ศิ ษ ย์ ที่ เ รี ย นช้ าก็ เ ข้ าไปทบทวนได้ โดยครู ท าหน้ าที่ เ ป็ นผู้ อ านวยความสะดวกในก ารจั ด
ประสบการณ์ ทางการเรี ยนดังกล่าว ซึ่งวิธีการเรี ยนแบบนี ้เป็ นการเรี ยนแบบกลับทางแนวคิดจาก
แบบเดิมที่ต้องเรี ยนเนื ้อหาที่โรงเรี ยนและนางานกลับไปทาต่อที่บ้าน โดยให้ เรี ยนเนื ้อหาที่บ้านด้ วย
ตนเอง แล้ วนางานหรื อประสบการณ์ ที่ได้ รับมาทาการเรี ยนรู้ เพิ่ม เติมที่โรงเรี ยนร่ วมกันกับเพื่อน
ต่อไปโดยครูจะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา ชี ้แจงในประเด็นคาตอบที่เกิดขึ ้น ช่วยให้ นกั เรี ยนไม่จาเป็ นต้ อง
ใช้ เวลาที่โรงเรี ยนในการเรี ยนเนื ้อวิชา แต่ใช้ เวลาให้ เกิดคุณค่าต่อตนเอง มากกว่านัน้ คือใช้ สาหรับ
ฝึ กแปลงเนื ้อหาความรู้ไปเป็ นสาระหรื อความเข้ าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรื อกับชีวิตจริ ง ซึ่งช่วงเวลา
ฝึ กหัดนี ้ต้ องการความช่วยเหลือจากครูซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี ้ภายหลังได้ พฒ
ั นาและขยายขอบข่าย
ไปกว้ างขวาง โดยเฉพาะการปรับใช้ กับสื่อไอซีที หลากหลายประเภทที่มีศกั ยภาพค่อนข้ างสูงใน
ปัจจุบนั (วิจารณ์ พานิช, 2556a: 20-21; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556: 3)
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ น าแนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ แบบห้ องเรี ย นกลั บ ทางไป
ประยุกต์ใช้ กับการสอน ของ รัฐพล ประดับเวทย์ (2560, มกราคม-มิถุนายน: 39-47); พรรณี คง
เงิน (2560, มกราคม-มิถุนายน: 42-43); พัชฎา บุตรยะถาวร (2559, เมษายน-มิถุนายน: 84-90);
กนิษฐา บางภู่ภ มร (2559: 125-133); ณัซ รี น่า อุเส็น (2559: 75-89); ธนะวัช ร จริ ยะภูมิ (2559:
139-142); พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557: 71-82); นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556: 86-97) พบว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนันส่
้ งผลต่อผลสัมฤทธิ์และผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่ในงานวิจยั ของต่างประเทศบางงานวิจยั นันพบว่
้
าผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ยูโกะ.
Yuko, 2015: 126-145) อาจจะเป็ นด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ นักเรี ยนได้
เปลี่ยนรูปแบบการเรี ยนเท่านัน้ แต่เทคนิคและวิธีการที่ครูนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนยังคง
เดิม ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงได้ นาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิงมาช่วยเสริมในการจัดการ
เรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนได้ อย่างแท้ จริง

6
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิง (Edutainment) มาจากคาว่า การศึกษา
(Education) และ ความบัน เทิ ง (Entertainment) เป็ นลัก ษณะของการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง ให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน ร่าเริ ง รื่ นรมย์ มีอารมณ์ดี ตลอดจนสร้ างประสบการณ์เรี ยนรู้ทงั ้
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย โดยให้ นักเรี ยนได้ เรี ย นรู้ ภายใต้ บ รรยากาศของความ
สนุ ก สนานจากการผสมผสานสื่ อ และกิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การดัด แปลงเนื อ้ หาภายในให้
เหมาะสมกับนักเรี ยน เพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่ผ่อนคลายด้ วยสิ่งบันเทิง มาจัดเป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่มีความสนุกสนาน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงที่นักเรี ยนประสบด้ วยตนเอง
ด้ วยหลักการการเรี ยนอย่างกระตือรื อร้ น การช่วยเหลือกัน การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง การ
เล่น และการมีส่วนร่ วม การเรี ยนรู้ ตามแนวคิดดัง กล่าวสอดคล้ องกับลักษณะการเรี ยนรู้ ของเด็ก
นักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 คือ การร่ วมมือและความสัมพันธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม ความ
สนุกสนานและการเล่นเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 3-4) เรี ยนการสอนแบบ
การศึกษาบันเทิงจึงช่วยให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างสนุกสนาน ซึ่งจะส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิดความ
สนใจในการเรี ยน มีความสุขในการเรี ยน และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป
องค์ ป ระกอบของการศึ ก ษาบัน เทิ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ย 1) การเรี ย น ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะ การเรี ยนรู้ อย่างกระตือรื อร้ น การเรี ยนรู้ควรจะส่งเสริ ม สนับสนุนการทางานร่ วมกัน
ไม่ใช่การแข่งขัน มุ่งเน้ นการควบคุมระดับของนักเรี ยน และจัดหาสภาพจริงและประสบการณ์จาก
โลกแห่ งความเป็ น จริ ง 2) การเล่น ประกอบด้ วยคุณ ลัก ษณะมี ค วามพึง พอใจสูง ด าเนิ น ตาม
กระบวนการ ไม่ยดึ จุดมุง่ หมาย เน้ นกระบวนการทางานมากกว่าผลลัพธ์ กากับตนเอง เป็ นกิจกรรม
ที่เกิดจากใจ และจินตนาการ อิสระจากการภาระงานหรื อการการกากับของครู ลงมือปฏิบตั ิ และ
เปิ ดกว้ าง 3) การมีส่วนร่วม (น ้ามนต์ เรื องฤทธิ์, 2553: 173) ซึ่งองค์ประกอบของการศึกษาบันเทิง
นี ้สอดคล้ องกับองค์ประกอบของความสุขในการเรี ยน คือ การมีบทเรี ยนที่สนุก แปลกใหม่ จูงใจให้
ติดตามและเร้ าใจให้ อยากค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ่มเติมด้ วยตนเองในสิ่งที่สนใจ นักเรี ยนได้ ร้ ู จกั คิด
และพัฒนาความคิดจากความรู้ ที่ได้ รับขยายวงไปสู่ความรู้ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยาก
ทดลอง อยากศึกษาให้ ลึกซึ ้งเพิ่มเติม รักการเรี ยน มีระบบในการเรี ยนและเห็นประโยชน์ของการ
เรี ยนซึ่งไม่ได้ ขีดวงจากัดอยู่แต่ในห้ องเรี ยน แต่อาจสัมพันธ์ กบั วิถีชีวิตในแต่ละท้ องถิ่น (สานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ , 2545: 31-35) ด้ วยเหตุนี ก้ ารจัด การเรี ย นรู้ แบบการศึก ษา
บันเทิงจะช่วยให้ นักเรี ยนเกิ ดความสุขในการเรี ยนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนให้ ดีขึ ้นอีกด้ วย
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จากการศึก ษางานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การศึกษาบัน เทิ ง พบว่าการศึก ษาบัน เทิ ง เป็ น
แนวคิดที่นามาใช้ เป็ นตัวเสริ มในการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยณัฐกานต์ ภาคพรต
(2557) ได้ น าการศึ ก ษาบัน เทิ ง มาใช้ ร่ ว มกั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบปฏิ สัม พั น ธ์ ด้ ว ย
เทคโนโลยี เสมื อ นจริ ง เพื่ อ ส่ง เสริ ม ความฉลาดทางอารมณ์ สุด ใจ ชาประเสริ ฐ (2557) ได้ น า
การศึกษาบันเทิงมาใช้ ร่วมกับแนวคิดโยนิโสมนสิการเพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และน ้ามนต์ เรื องฤทธิ์ (2553) ได้ นาการศึกษาบันเทิงมาใช้ ร่วมกับรูปแบบกิจกรรม
โครงการออนไลน์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการสื่อสารและทักษะการทางานร่วมกัน สมใจ สืบเสาะ
(2555) ได้ น าการศึก ษาบัน เทิ ง มาใช้ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ความคิด สร้ างสรรค์ พรทิ พ ย์ คงแก้ ว (2559,
กรกฎาคม-ธันวาคม) และ เทียมยศ ปะสาวะโน (2553) ได้ นาการศึกษาบันเทิงมาใช้ เพื่อพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
จากแนวคิด ดังกล่าว ผู้วิจัย จึง สนใจที่ จ ะศึก ษาผลของการจัดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับ ทางร่ วมกับ การศึกษาบันเทิ งที่ มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก ภาษาไทยและ
ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัก
ภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนส าหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา และเป็ น แนวทางให้ แก่ค รู
อาจารย์และผู้ที่สนใจ ได้ ศึกษาเพิ่มเติมและนาไปปรับใช้ กับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาไทย
หรื อการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ วิช าอื่ น ๆ ที่ ใช้ แนวคิด การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึกษาบันเทิงเพื่ อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรี ยนของนักเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้นไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิงกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิงก่อนการเรี ยนและหลังการเรี ยน
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ความสาคัญของการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะทาให้ ได้ แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบัน เทิง เพื่ อพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก ภาษาไทยและความสุขในการเรี ย น
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาซึ่งเป็ นแนวทางให้ แก่ครู อาจารย์และผู้ที่สนใจ ได้ ศึกษาเพิ่มเติม
และนาไปปรับใช้ กบั การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาไทยหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิชาอื่น ๆ ที่
ใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางและการศึกษาบันเทิ งเพื่ อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนให้ ดียิ่งขึ ้นไปในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย กึ่ ง ทดลอง มุ่ งที่ จ ะศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัก
ภาษาไทยและความสุข ในการเรี ย น โดยใช้ ก ารจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ
การศึกษาบันเทิง เรื่ อง คาในภาษาไทย ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ที่ศกึ ษาใน
โรงเรี ยนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 12 ห้ องเรี ยน จานวน 428 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโยธินบูรณะ เขตบางซื่ อ จ.กรุงเทพมหานคร
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 2 ห้ องเรี ยน ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Sampling) โดยพิจารณาจากห้ องเรี ยนที่ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน
จากนัน้ จับฉลากห้ องเรี ย นเพื่ อ เป็ น กลุ่ม ทดลอง 1 ห้ อ งเรี ย น จ านวนนัก เรี ยน 36 คน ได้ รับ การ
จัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง และกลุม่ ควบคุม 1 ห้ องเรี ยน จานวน
นักเรี ยน 37 คน ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ 2 วิธี ดังนี ้
1.1 วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง
1.2 วิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
2.2 ความสุขในการเรี ยน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ห้ องเรี ยนกลับทาง หมายถึง แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ นแนวคิดของโจนาธาน
และ อาร์ รอน (Jonathan & Aaron, 2012) ว่าเป็ นแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เปลี่ยนการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยนเป็ นการทากิจกรรมต่าง ๆ แบบฝึ กหัด หรื อการกระทาต่าง ๆ ที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความ
เข้ าใจในเนื ้อหามากยิ่งขึ ้น และในส่วนของการบรรยายเนื ้อหาจะให้ นกั เรี ยนไปเรี ยนที่บ้าน โดยครู
ได้ จดั ทาเป็ นสื่อและ วีดทิ ศั น์ตา่ ง ๆ ให้ นกั เรี ยนสามารถไปเรี ยน อ่าน ฟั ง และดูเองที่บ้านได้
2. การศึกษาบันเทิง หมายถึง แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้ นให้ นักเรี ยนเกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้ สึก หรื อการกระทาอันจะทาให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างสนุกสนาน
และผ่อนคลาย โดยใช้ ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ยนปนเล่น ที่ ผสมผสานสื่ อ และกิ จ กรรมบัน เทิ ง 6
ประเภท ได้ แก่ ดนตรี กบั เสียงเพลง ภาพยนตร์ เกมเพื่อการศึกษา ศูนย์การเรี ยนรู้ กิจกรรมเสรี และ
การนาเสนอสื่อประสม เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู้ อันจะช่ว ยให้ นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจ
เนื ้อหาที่เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด ห้ องเรี ย นกลั บ ทางร่ ว มกั บ การศึ ก ษาบัน เทิ ง
หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นการสอนรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ง จัด การเรี ย นการรู้ ที่ เน้ น ความสนุก สนาน
เพลิ ด เพลิ น และได้ รับ ความรู้ ควบคู่กัน ไปจากการผสมผสานสื่ อ ที่ ห ลากหลายและได้ รับ การ
ดัดแปลงเนื อ้ หาภายในให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน ได้ แก่ ดนตรี กับเสี ยงเพลง ภาพยนตร์ เกมเพื่ อ
การศึกษา ศูนย์การเรี ยนกิจกรรมเสรี และการนาเสนอสื่อประสม โดยเปลี่ยนการใช้ ช่วงเวลาของ
การบรรยายเนื อ้ หาในห้ อ งเรี ย นเป็ น การท ากิ จ กรรมต่า ง ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ างประสบการณ์ ฝึ ก
แก้ ปัญหา และประยุกต์ใช้ จริ ง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น เช่น วีดทิ ศั น์ วีดิทศั น์ออนไลน์
ซึ่งนักเรี ยนเข้ าถึงได้ เมื่ออยู่ที่บ้านหรื อนอกห้ องเรี ยนโดยนักเรี ยนสามารถอ่าน ฟั ง ดู ได้ ด้วยตนเอง
โดยมีขนตอนในการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ 6 ขันตอนซึ
้
่งสังเคราะห์มาจากแนวคิดของของโจนาธาน และ
อาร์ รอน (Jonathan & Aaron, 2012) วิจารณ์ พานิช (2556a) สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) และ นา้ มนต์
เรื องฤทธิ์ (2553) ดังนี ้
3.1 ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม ครูจดั เตรี ยมวีดิทศั น์โดยใช้ ก ารบันทึกการสอน
ที่เสริ ม การเรี ยนรู้ ด้ วยความบันเทิง และฝากวีดิทัศน์ ไว้ บนสื่อออนไลน์ รวมทัง้ จัดทาแผ่นบันทึก
ข้ อมูลวีดทิ ศั น์ไว้ สาหรับนักเรี ยนที่ไม่พร้ อมทางด้ านการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต
3.2 ขันที
้ ่ 2 ขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์ นักเรี ยนศึกษาเนื ้อหาจากวีดทิ ศั น์ที่ครูเตรี ยม
ไว้ ให้ ก่อนเรี ยนในชัน้ เรี ยนแล้ วร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความรู้ ที่ได้ จากการเรี ยนผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนนักเรี ยนที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้
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นักเรี ยนเตรี ยมคาถามหรื อความคิดเห็นที่ครูถามไว้ ในวีดิทศั น์มาส่งในช่วงเช้ าของวัน ที่มีการเรี ยน
การสอนในชันเรี
้ ยน (ในแผนการจัดการเรี ยนรู้แรก ขันนี
้ ้จะเกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน ซึ่งเป็ นการปฐมนิเทศ
และแนะนาวิธีการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง)
3.3 ขันที
้ ่ 3 ขันส
้ ารวจรอบรู้ นักเรี ยนร่วมกันนาเสนอความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนผ่าน
วีดิทัศน์ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นและซักถามในชันเรี
้ ยน โดยครูจะทาหน้ าที่เ ป็ นผู้ให้ คาแนะนา
เพิ่มเติม หลังจากนันให้
้ นกั เรี ยนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนผ่านวีดิทศั น์
3.4 ขัน้ ที่ 4 ขันจั
้ ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบรื่ นเริ ง ครู ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ที่ ใช้ แ นวคิ ด การศึก ษาบัน เทิ ง ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น ใช้ ด นตรี กับ เสี ย งเพลง ใช้
ภาพยนตร์ ใช้ เกมเพื่อการศึกษา และใช้ การนาเสนอสื่อประสม โดยให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการ
ทากิจกรรมเสริมการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
3.5 ขัน้ ที่ 5 ขัน้ สร้ างสรรค์ห รรษา นักเรี ยนน าความรู้ ที่ ได้ จากการเรี ยนและท า
กิจกรรม มาสร้ างสรรค์เป็ นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ทา
แผนภาพความคิด สรุปเป็ นคาคม จัดทาสื่อสรุปการเรี ยนรู้ ออกแบบเกมเพื่อการศึกษา นาความรู้
มาแต่งเป็ นคาประพันธ์ หรื อแต่งเป็ นเพลง เป็ นต้ น
3.6 ขันที
้ ่ 6 ขันประเมิ
้
นผล ครู ประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลายจาก
การเรี ยนรู้และทากิจกรรมในแต่ละคาบ
4. การจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม หมายถึง กระบวนการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน ที่ครูใช้
เวลาในชันเรี
้ ยนเป็ นการบรรยายเนื ้อหาและความรู้ และดาเนินการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ส่วนการฝึ กประสบการณ์ และทบทวนความรู้ จะให้ นกั เรี ยนไปดาเนินการนอกชันเรี
้ ยน มี
ขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
4.1 ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ครูจดั กิจกรรมที่เน้ นกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจ มีความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบการใช้ คาถาม กระตุ้น
ซัก ถาม ทบทวนหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ให้ นั ก เรี ย นน าประสบการณ์ เดิ ม มาเชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณ์ใหม่
4.2 ขั น้ ที่ 2 ขั น้ กระบวนการเรี ย นรู้ ครู บ รรยายเนื อ้ หาและจั ด กิ จ กรรมที่
หลากหลายมุ่งให้ นกั เรี ยนมีบทบาทในชันเรี
้ ยน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกัน
4.3 ขันที
้ ่ 3 ขันสรุ
้ ป นักเรี ยนร่วมกันสรุปผลการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ซึ่ง
ครู ให้ นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ และภาพรวมของเรื่ องที่เรี ยนหรื อสรุ ปสาระสาคัญของบทเรี ยน
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โดยนาความรู้ ที่ได้ มาทัง้ หมดมานาเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน สรุปข้ อค้ นพบ หรื อสังเคราะห์
เป็ นองค์ความรู้ใหม่
5. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัก ภาษาไทย หมายถึง ความรู้ ความส าเร็ จ ทัก ษะ
ความสามารถ พฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ น้ จากการเรี ย นการสอนในวิ ช าหลัก ภาษาไทย เรื่ อ ง ค าใน
ภาษาไทย ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการอบรมสัง่
สอน หรื อฝึ กฝนโดยตรง โดยการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้มีทงสิ
ั ้ ้น 3 ด้ าน คือ ด้ านความเข้ าใจ ด้ าน
การนาไปใช้ และด้ านการวิเคราะห์ โดยมีเครื่ องมือในการวัดเป็ นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลั ก ภาษาไทย เรื่ อ ง ค าในภาษาไทย จ านวน 30 ข้ อ ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ โดยประยุ ก ต์ จ าก
ทฤษฎีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของบลูม (Bloom, 1976) ดังนี ้
5.1 ด้ านความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นสาคัญของเนื ้อหา
เรื่ อง คาในภาษาไทย แล้ วสามารถอธิบาย แปล ตีความ หรื อขยายความให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
5.2 ด้ านการนาไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ หลักภาษาไทย
เรื่ อง คาในภาษาไทย ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริง
5.3 ด้ านการวิ เ คราะห์ หมายถึ ง การคิ ด อย่ า งใคร่ ค รวญไตร่ ต รอง โดยใช้
กระบวนการทางความรู้ทงั ้ 5 ในการวิเคราะห์เรื่ อง คาในภาษาไทย อันได้ แก่ การจับคู่ การแยกแยะ
หมวดหมู่ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การกาหนดเป็ นกฎเกณฑ์ทั่วไป การกาหนดเฉพาะเจาะจง
โดยนักเรี ยนสามารถใช้ ความรู้เรื่ อง คาในภาษาไทย สร้ างองค์ความรู้ใหม่หรื อคิดค้ นวิธีการใช้ คาใน
สถานการณ์ใหม่
6. ความสุขในการเรี ยน หมายถึง การเรี ยนรู้ ที่นักเรี ยนรู้สึกว่าเป็ น สิ่งที่น่ารื่ นรมย์ มี
ชี วิ ต ชี ว า ได้ เ รี ย นรู้ ในความต้ อ งการของตนเอง ไม่ เครี ย ดและสนุ ก กั บ กิ จ กรรมการเรี ย น มี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ ได้ รับการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล วัดได้ จากแบบ
วัด ความสุขในการเรี ย น ที่ พัฒ นามาจากมาตรวัด ความสุขในการเรี ย นส าหรั บ นัก เรี ย นระ ดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของ ส าราญ สิริภ คมงคล (2556) ซึ่งอยู่ในรู ปแบบมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท มีองค์ประกอบ 4 ด้ าน ดังนี ้
6.1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ ของครู การ
แสดงออกของครูตอ่ นักเรี ยน การปฏิบตั ิตนของครูในชันเรี
้ ยนและการแสดงออกถึงพฤติกรรมของ
ครูตอ่ การเรี ยนการสอนตามการรับรู้ของนักเรี ยน เช่น ครูใช้ วิธีการสอนที่เหมาะสม ครูมีความเป็ น
กันเองกับนักเรี ยน ครู มีความเข้ าใจนักเรี ยนแต่ละคน ครู เป็ นคนอารมณ์ ดีและมัน่ คงหรื อครู มีการ
เตรี ยมตัวสอนเป็ นอย่างดี
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6.2 ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อน หมายถึง นักเรี ยนมีสมั พันธภาพที่ดีกับเพื่ อน ทัง้
ในการท ากิ จ กรรมในชัน้ เรี ย นและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กับ เพื่ อ นนอกชัน้ เรี ย น เช่ น การได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนหรื อการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน
6.3 ด้ านความคิดเชิงบวก หมายถึง นักเรี ยนมีทศั นคติที่ดีในการเรี ยน ได้ ค้นพบ
ตัวเองและความสามารถของตน เห็นค่าของความเป็ นมนุษย์เข้ าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รวม
ไปถึงเห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู้
6.4 ด้ านการมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน หมายถึง นักเรี ยนมีบทบาทสาคัญใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อมีสว่ นร่วมในการออกแบบกิจกรรมและวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
วิธีการจัดการเรี ยนรู้
- ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง
ขันที
้ ่ 1 เตรี ยมความพร้ อม
ขันที
้ ่ 2 ขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์
ขันที
้ ่ 3 ขันส
้ ารวจรอบรู้
ขันที
้ ่ 4 ขันจั
้ ดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบรื่ นเริง
ขันที
้ ่ 5 ขันสร้
้ างสรรค์หรรษา
ขันที
้ ่ 6 ขันประเมิ
้
นผล
- แบบเดิม

ตัวแปรตาม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลักภาษาไทย
- ความสุขในการเรี ยน

สมมติฐานในการวิจัย
1. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนัก เรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.2 ความเป็ นมาของการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.4 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวการออกแบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.5 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.6 ลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทาง
1.7 ปัญหาที่อาจพบจากการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิง
2.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิง
2.2 ความเป็ นมาและแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิง
2.3 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิง
2.4 รูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดการศึกษาบันเทิง
2.5 สื่อกับการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิง
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิง
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.2 องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.4 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

14
4. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการเรี ยน
4.1 ความหมายของความสุขในการเรี ยน
4.2 องค์ประกอบของการเรี ยนที่มีความสุข
4.3 แนวคิดและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ เกิดความสุขในการเรี ยน
4.4 ลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสุขในการเรี ยน
4.5 การวัดความสุขในการเรี ยน
4.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการเรี ยน
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนการรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
1.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เป็ นแนวคิดทางการจัดการศึกษาที่กาลัง
ได้ รับความสนใจและมีบทบาทอย่างมากในปั จจุบนั เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้แ บบห้ องเรี ยนกลับ
ทางนัน้ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ และสอดคล้ องกับการพัฒ นาทักษะครู ใน
ศตวรรษที่ 21
ห้ องเรี ยนกลับทาง หรื อ ห้ องเรี ยนกลับด้ าน (Flipped Classroom) มีลกั ษณะของการ
จัดการเรี ยนการรู้ ที่กลับรูปแบบของการเรี ยนที่ครูเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน จากเดิมการ
จัดการเรี ยนการสอนในประเทศไทย จะให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนเนื อ้ หาที่โรงเรี ยนและครู ให้ การบ้ าน
นักเรี ยนกลับไปทาที่บ้าน แต่สาหรับห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ จะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนเนื ้อหาที่บ้าน และมาทาการบ้ านที่โรงเรี ยน กล่าวคือ ครู จะจัดเนื ้อหาไว้ ในเว็บไซต์
หรื อบล็อกต่าง ๆ ซึ่งทาเป็ นรูปแบบของวิดีทศั น์ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ศกึ ษาด้ วยตนเองที่บ้าน และเมื่อ
นักเรี ยนมาโรงเรี ยน การเรี ยนในห้ องเรี ยนจะเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจ เช่น
การทากิจกรรมต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัด การเล่นเกม หรื อกิจกรรมกลุม่
พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสภา,
2558: 212-214) ได้ บญ
ั ญัติศพั ท์ของคาว่า Flipped Classroom ไว้ ว่า ห้ องเรี ยนกลับทาง ซึ่งเป็ น
การเรี ยนการสอนที่นักเรี ยนศึกษาสาระสาคัญของบทเรี ยนด้ วยตนเองที่บ้านและนาผลงานหรื อ
ปัญหาที่บนั ทึกไว้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ครูหรื อเพื่อนในห้ องเรี ยน โดยสุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 2) ได้
กล่าวว่า ห้ องเรี ยนกลับทาง เป็ นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่นกั เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้จากการบ้ านที่
ได้ รับผ่านการเรี ยนด้ วยตนเองจากสื่อวิดีทัศน์ นอกชันเรี
้ ยนหรื อที่บ้าน ส่วนการเรี ยนในชัน้ เรี ยน
ปกตินนจะเป็
ั้
นการเรี ยนแบบสืบค้ นหาความรู้ที่ได้ รับร่วมกันกับเพื่อนร่วมชัน้ โดยมีครูเป็ นผู้คอยให้
ความช่วยเหลือชี ้แนะ สอดคล้ องกับ จันทิมา ปั ทมธรรมกุล (2557: ออนไลน์) ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม
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และ มนต์ชัย เทียนทอง (2557: 124) กล่าวไว้ ว่า ห้ องเรี ยนกลับทาง หมายถึง กระบวนการเรี ยน
การสอนรู ปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ ยนการใช้ ช่วงเวลาของการบรรยายเนื อ้ หาในห้ องเรี ยนเป็ นการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา และประยุกต์ใช้ จริ ง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น ๆ
เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ ซึ่งนักเรี ยนเข้ าถึงได้ เมื่ออยูท่ ี่บ้านหรื อนอกห้ องเรี ยน ดังนัน้ การบ้ านที่เคย
มอบหมายให้ นกั เรี ยนฝึ กทาเองนอกห้ องจะกลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้ องเรี ยน และ
ในทางกลับกัน เนื ้อหาที่เคยถ่ายทอดผ่านการบรรยายในห้ องเรี ยนจะเปลี่ยนไปอยู่ในสื่อที่นกั เรี ยน
อ่าน - ฟั ง - ดู ได้ เองที่บ้านหรื อที่อื่น ๆ ครูอาจทิ ้งโจทย์ หรื อให้ นกั เรี ยนสรุ ปความเนื ้อหานัน้ ๆ เพื่อ
ตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรี ยน และน ามาอภิ ปรายหรื อปฏิ บัติจ ริ งในห้ องเรี ยน นอกจากนี ้
สุพตั รา อุตมัง (2558, มกราคม-มิถนุ ายน: 53) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนจากครูบรรยายเนื ้อหา
ในห้ องเรี ยนไปเป็ นการสร้ างหรื อแนะนาสื่อการเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนกลับไปศึกษาที่บ้าน แล้ วเปลี่ยน
กิจกรรมในห้ องเรี ยนให้ เป็ นการทากิจกรรมต่าง ๆ จากบทเรี ยนที่นกั เรี ยนได้ ศึกษามาแล้ ว เพื่อฝึ ก
ทัก ษะ ฝึ กแก้ ปั ญ หา สร้ างปฏิ สัม พัน ธ์ ภ ายในห้ องเรี ย น รวมถึ งการน าความรู้ ไปใช้ นับ ว่าเป็ น
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับการพัฒ นาทักษะผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
เรี ยนรู้ลกั ษณะนี ้ จึงจัดได้ ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ยกระดับคุณค่าของความเป็ นครู ครูไม่ต้องยืน
ถ่ายทอดความรู้กบั นักเรี ยนโดยตรง แต่ถ่ายทอดความรู้นนผ่
ั ้ านสื่อวีดิทศั น์สนั ้ ๆ ใช้ เวลาประมาณ
15 – 20 นาที นัก เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ เนื อ้ หาสาระที่ บ้ า น เมื่ อ ดูแ ล้ วไม่เข้ าใจตามที่ ค รู ถ่ายทอด ก็
สามารถให้ พ่อแม่ที่บ้านช่วยอธิบายเนื ้อหาให้ ชดั เจนได้ เป็ นผลให้ นกั เรี ยนเกิดกระบวนการ “เรี ยนรู้
โดยลงมือทา” ทาให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูลึกและรู้จริ งในเนื ้อหาที่ครูสอน เป็ นการเปลี่ยนบทบาทของครูให้
ทาหน้ าที่ผ้ อู านวยการสอนหรื อโค้ ช มากกว่าเป็ นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ กั บนักเรี ยนเพียงอย่างเดียว
และเป็ น การประยุก ต์ ใช้ ค วามรู้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ท าให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แบบรู้ จริ ง
(Mastery Learning)
ราชบัณ ฑิ ต ยสภา (2558: 212-214) กล่ า วว่ า การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี แ ละการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางมีความสาคัญที่ครู ต้องวางแผนการสอน จัดเวลา จัด
เอกสาร สื่อ และสิ่งแวดล้ อมในชันเรี
้ ยนให้ เป็ นสังคมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนต้ องได้ รับการฝึ กทักษะการ
ค้ นคว้ า ทักษะการใช้ สื่อ การจับประเด็น การจดบันทึก การตังค
้ าถาม การนาเสนอ และการสรุ ป
ความรู้ ที่ ได้ รับ ตลอดจนฝึ กการมี วินัยในการเรี ยนด้ วยตนเองที่ บ้าน สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 4-5)
กล่าวว่า แนวคิดของห้ องเรี ยนกลับทางในเบื ้องต้ นนัน้ มีบทสรุปเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงรูปแบบของ
การจัดการเรี ยนการรู้ แบบกลับทาง (Flipped Learning) กับรูปแบบการจัดการเรี ยนการรู้ แบบเดิม
(Traditional Learning) กล่าวคือการจัดการเรี ยนการรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ จะมุ่งเน้ นการ
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สร้ างสรรค์องค์ ความรู้ ด้ วยตัวนักเรี ยนเองตามทักษะ ความรู้ ความสามารถและสติปัญ ญาของ
เอกัตบุคคลตามอัตราความสามารถทางการเรี ยนแต่ละคน จากมวลประสบการณ์ที่ครูจดั ให้ ผ่าน
สื่อเทคโนโลยีหลากหลายประเภทในปั จจุบนั และเป็ นลักษณะการเรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ นอกชัน้
เรี ยนอย่างอิสระทังด้
้ านความคิดและวิธีปฏิบตั ิซึ่งแตกต่างจากการเรี ยนแบบเดิมที่ครูจะเป็ นผู้ป้อน
ความรู้ประสบการณ์ ให้ นกั เรี ยนในลักษณะของครู เป็ นศูนย์กลาง ดังนันการสอนแบบกลั
้
บทางจะ
เป็ น การเปลี่ ยนแปลงบทบาทของครู อย่างสิ น้ เชิ ง กล่าวคือ ครู ไม่ใช่ผ้ ูถ่ายทอดความรู้ แต่จ ะท า
บทบาทเป็ น ครู ติวเตอร์ หรื อ โค้ ช ที่ จ ะเป็ น ผู้จุดประกายและสร้ างความสนุกสนานในการเรี ยน
รวมทังเป็
้ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนในชันเรี
้ ยนนัน้ ๆ

ภาพประกอบ 1 เปรี ยบเทียบห้ องเรี ยนแบบเดิมกับห้ องเรี ยนแบบกลับทาง
ที่มา: Washington University (2016). Flipping the classroom. (Online).
ตาราง 1 เปรี ยบเทียบกิจกรรมและเวลาเรี ยนระหว่างห้ องเรี ยนแบบเดิมกับห้ องเรี ยนกลับทาง
ห้ องเรี ยนแบบเดิม
กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม 5 นาที
ทบทวนการบ้ านของวันก่อน 20 นาที
บรรยายเนื ้อหาวิชาใหม่ 30 – 45 นาที
กิจกรรมเรี ยนรู้ที่ครูมอบหมาย หรื อ
นักเรี ยนคิดเอง หรื อ Lab 20 – 35 นาที

ห้ องเรี ยนแบบกลับทาง
กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม 5 นาที
ถาม – ตอบเรื่ องวีดทิ ศั น์ 10 นาที
กิจกรรมเรี ยนรู้ที่ครูมอบหมาย หรื อ
นักเรี ยนคิดเอง หรื อ Lab 1 ชัว่ โมง 15 นาที

ที่มา : วิจารณ์ พานิช (2556a). ครู เพือ่ ศิ ษย์สร้างห้องเรี ยนกลับทาง. 13.
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สรุ ปได้ ว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง (Flipped Classroom) หมายถึง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเปลี่ยนการเรี ยนในห้ องเรี ยนเป็ นการทากิจกรรมต่าง ๆ แบบฝึ กหัด
หรื อการกระทาต่าง ๆ ที่ทาให้ นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจในเนือ้ หามากยิ่งขึน้ และในส่วนของการ
บรรยายเนื ้อหาจะให้ นกั เรี ยนไปเรี ยนที่บ้าน โดยครูได้ จดั ทาเป็ นสื่อและวีดิทศั น์ตา่ ง ๆ ให้ นกั เรี ยน
สามารถไปเรี ยน อ่าน ฟั ง และดูเองที่บ้านได้
1.2 ความเป็ นมาของการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
การจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ องเรี ย นกลับ ทาง เป็ นแนวคิ ด ที่ เกิ ดขึ น้ มาหลายปี แล้ ว
เพียงแต่มีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันหรื ออาจจะมีลกั ษณะบางอย่างที่แตกต่างกันไปในการเตรี ยมความ
พร้ อมนักเรี ยนก่อนที่จะเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย (2559: 1) กล่าวว่า ห้ องเรี ยนกลับทางเป็ นแนวคิดการเรี ยน
การสอนที่ ใช้ ม านานหลายปี แล้ ว เช่น ในหนัง สื อ การให้ ค ะแนนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective
Grading) ของ บาบารา และ เวอร์ จิเ นีย (Barbara, Walvoord; & Virginia, Johnson Anderson)
สาขามนุษยศาสตร์ ได้ นาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่นักเรี ยนได้ รับเนือ้ หาก่อนที่จะมีการ
เรี ยนในชันเรี
้ ยน และเพื่อให้ แน่ใจว่านักเรี ยนมีการเตรี ยมตัวหรื อไม่ พวกเขาเสนอวิธีการตรวจสอบ
โดยการให้ งานแก่ นักเรี ยนได้ ทาก่อนเข้ าชัน้ เรี ยน เมื่ อ นักเรี ยนเข้ าเรี ยนจะได้ รับคาแนะนา และ
ข้ อเสนอแนะ ระหว่างการท ากิ จ กรรม ซึ่ง วิธี นี จ้ ะเป็ น การลดการเขี ย นค าเสนอแนะในงานของ
นักเรี ยนอีกด้ วย เพราะได้ มีการเสนอแนะต่อในชันเรี
้ ยนไปแล้ ว โดยวิธีการที่คล้ ายกับห้ องเรี ยนกลับ
ทางที่ เ รี ยกว่ า ห้ องเรี ย นย้ อน กลั บ (Inverted Classroom) ซึ่ ง ได้ ถู ก น ามาใช้ ในหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ นในปี ค.ศ. 2000 และได้ เริ่ มทดลองว่าการสอนแบบดังเดิ
้ มไม่เหมาะสมกับ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ บางรู ป แบบ ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ห ลัก สูต รเหมาะกับ นัก เรี ย น จึง เกิ ด การออกแบบ
ห้ องเรี ยนย้ อนกลับเพื่อให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนกับสื่อการเรี ยนต่าง ๆ เช่น การเรี ยนนอกห้ อง การอ่าน
หนังสือ วีดิทัศน์ และสื่อประสม ที่ มีเสี ยงก่อนการเข้ าชัน้ เรี ยน เพื่ อให้ แน่ใจว่านักเรี ยนได้ เตรี ยม
ความพร้ อมโดยการดูสื่ อต่าง ๆ นักเรี ยนจะได้ รับงานที่ มี การสุ่ม เก็บคะแนนในบางครัง้ เมื่ อเข้ า
ห้ องเรี ยนกิจกรรมในเวลาเรี ยน นักเรี ยนจะใช้ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อภิปรายกลุ่มเป็ นกลุ่ม
ย่อย ๆ เกี่ยวกับปั ญ หาต่าง ๆ ทังนั
้ กเรี ยนและครู ที่จะตอบสนองต่อวิธีการนี ้อย่างดีและสังเกตว่า
นักเรี ยนมีแรงจูงใจมากขึ ้นกว่าการสอนในรูปแบบดังเดิ
้ ม
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ในเวลาต่อ มาแคทเธอรี น และอี ริค Catherine and Eric (2001, September: 970)
ได้ พูดถึงวิธีการที่ คล้ ายกับวิธีข้างต้ น ซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า เพี ยร์ อินสตรัคชัน (Peer Instruction) เป็ น
วิธีการที่มุ่งเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ โดยเกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนรู ปแบบชัน้ เรี ยนแบบเดิม ๆ แล้ ว
ประยุกต์การเรี ยนรู้ เข้ าไปในห้ องเรี ยน ซึ่งจะให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เนื อ้ หาก่อนการเรี ยนเช่นกัน และ
นักเรี ยนจะได้ รับมอบหมายงานให้ เพื่อให้ แน่ใจว่านักเรี ยนได้ เตรี ยมตัวก่อนเข้ าเรี ยน เมื่อเข้ าสูใ่ นชัน้
เรี ยนแล้ ว นักเรี ยนจะมีอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการตอบคาถาม โดยเมื่อนักเรี ยนตอบครูจะเห็นข้ อมูลที่ตอบ
ทันที หากนักเรี ยนตอบไม่ถกู ต้ อง ครูก็จะนาเนื ้อหาที่นกั เรี ยนตอบผิดกันมาอธิบายซ ้าอีกครัง้ หนึง่
วิจ ารณ์ พานิ ช (2556a: 20-21); สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 3); และ ราชบัณ ฑิ ต ยสภา
(2558: 212-214) กล่าวว่า จุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เกิด
จากการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนระดับมัธยมปลายที่โรงเรี ยนมัธยมวูดแลนด์พาร์ ค เมืองวูด
แลนด์พาร์ ค รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดย ครู วิทยาศาสตร์ สองคนชื่อ โจนาธาน เบอร์ ก
มานน์ (Jonathan Bergmann) และ อาร์ รอน แซมส์ (Aaron Sams) ราวปี ค.ศ. 2007 ต้ องการช่วย
นักเรี ยนที่มีปัญหาตามชันเรี
้ ยนไม่ทนั เพราะต้ องขาดเรี ยนไปเล่นกีฬาหรื อไปทากิจกรรม หรื อเพราะ
เขาเรี ยนรู้ ได้ ช้าโดยเขาได้ เริ่ มทาการบันทึกเทปวิ ดีโอซึ่งเป็ นเนือ้ หาสาระการสอนเพื่อให้ นักเรี ยน
นาไปศึกษาด้ วยตนเองที่บ้าน แล้ วให้ นักเรี ยนนาเอาผลการศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเองนากลับมาสู่
กระบวนการอภิปราย สืบค้ นเพื่อหาบทสรุ ปของคาตอบที่ชนั ้ เรี ยนอีกครัง้ หนึ่ง โดยครู จึงทาวิดีโอ
สอนวิชาได้ โดยใช้ ไอซีทีและเอาไปแขวนไว้ บนอิ นเทอร์ เน็ตได้ ฟรี ให้ ศิษย์ที่ขาดเรี ยนเข้ าไปเรี ยนได้
ศิ ษ ย์ ที่ เ รี ย นช้ าก็ เ ข้ าไปทบทวนได้ โดยครู ท าหน้ าที่ เ ป็ นผู้ อ านวยความสะดวกในการจั ด
ประสบการณ์ ทางการเรี ยนดังกล่าว ซึ่งวิธีการเรี ยนแบบนี ้เป็ นการเรี ยนแบบกลับทางแนวคิดจาก
แบบเดิมที่ต้องเรี ยนเนื ้อหาที่โรงเรี ยนและนางานกลับไปทาต่อที่บ้าน โดยให้ เรี ยนเนื ้อหาที่บ้านด้ วย
ตนเอง แล้ วนางานหรื อประสบการณ์ที่ได้ รับมาเรี ยนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรี ยนร่วมกันกับเพื่อนต่อไปโดย
ครูจะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา ชี ้แจงในประเด็นคาตอบที่เกิดขึ ้น ช่วยให้ นกั เรี ยนไม่จาเป็ นต้ องใช้ เวลาที่
โรงเรี ยนในการเรี ยนเนื อ้ วิชา แต่ใช้ เวลาให้ เกิดคุณค่าต่อตนเอง มากกว่านัน้ คือใช้ สาหรับฝึ กแปลง
เนื ้อหาความรู้ไปเป็ นสาระหรื อความเข้ าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรื อกับชีวิตจริ ง ซึ่งช่วงเวลาฝึ กหัดนี ้
ต้ อ งการความช่วยเหลื อ จากครู ซึ่ง รู ป แบบดัง กล่าวนี ภ้ ายหลังได้ พัฒ นาและขยายขอบข่ายไป
กว้ างขวาง โดยเฉพาะการปรับใช้ กับสื่ อไอซีที หลากหลายประเภทที่ มี ศักยภาพค่อนข้ างสูงใน
ปัจจุบนั
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เพราะฉะนันแล้
้ วแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง มีความแนวคิดการ
จัดการเรี ยนการรู้ คล้ ายกับห้ องเรี ยนย้ อนกลับและเพียร์ อินสตรัคชัน โดยทัง้ 2 แนวคิดนี ้ คล้ ายกัน
ตรงที่นกั เรี ยนจะต้ องศึกษาหาความรู้จากที่บ้านก่อนมาเรี ยน หลังจากนันโจนาธาน
้
และ อาร์ รอน
ได้ มีแนวคิดที่คล้ าย ๆ กันนี ้ ขึ ้นมา ซึ่งก็คือห้ องเรี ยนกลับทาง โดยจะให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนเนื ้อหามา
จากที่บ้านและมาทากิจกรรมในชัน้ เรี ยน ทัง้ นี น้ ักเรี ยนไม่ได้ ต้องการครู ที่อยู่ในชันเรี
้ ยนเพื่อบอก
เนื อ้ หา เพราะนักเรี ยนสามารถค้ นหาเนื อ้ หานัน้ ด้ วยตนเองได้ แต่เวลาที่ นักเรี ยนต้ องการพบครู
จริง ๆ คือ เวลาที่นกั เรี ยนสงสัยในเนื ้อหาและต้ องการความช่วยเหลือ
1.3 ความสาคัญและประโยชน์ ของการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางมีความสาคัญและประโยชน์ในการจัดการ
เรี ยนรู้ เป็ น อย่างมาก เนื่ องจากสอดคล้ อ งกับ การจัดการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 นักเรี ย นจะได้
ท างานและกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู้ และทัก ษะต่ า ง ๆ ให้ ลุ่ ม ลึ ก และ
กว้ างขวางขึ ้น อีกทัง้ ห้ องเรี ยนกลับทางเป็ นการเข้ าใกล้ การจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้ นนักเรี ยน
เป็ นสาคัญที่สามารถช่วยแก้ ปัญหาเรื่ องการบ้ านได้ ด้วย
วิจารณ์ พานิช (2556a: 30-34) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 7-8) ได้ กล่าวถึงประโยชน์
ของการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง สรุปได้ ดงั นี ้
1.3.1 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ยนตลอดเวลา โดยนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็ นยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้ าวหน้ าเป็ นอย่าง
มาก
1.3.2 ช่วยให้ นกั เรี ยนที่มีกิจกรรมมากสามารถเรี ยนล่วงหน้ า หรื อเรี ยนตามได้ ง่ายขึ ้น
และยังช่วยให้ นกั เรี ยนรู้จกั บริหารเวลาของตนให้ เหมาะสมอีกด้ วย
1.3.3 ทาให้ ครูเข้ าใจความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนว่าช้ าหรื อเร็ วและให้
คาแนะนาในการเรี ยนหรื อเนื ้อหาวิชาได้ อย่างเหมาะสม
1.3.4 นักเรี ยนสามารถศึกษาจากสื่อการเรี ยนรู้ได้ ตามศักยภาพของตน จะศึกษาสื่อกี่
รอบก็ได้ จนกว่าจะเข้ าใจเนื ้อหาบทเรี ยนนัน้
1.3.5 ช่วยสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน และนักเรี ยนกับครู จากการทา
กิจกรรมภายในชันเรี
้ ยน ที่เป็ นกิจกรรมกลุม่ ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้และช่วยกันทางานจนเป็ นผลสาเร็ จ
โดยมีครูให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด
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1.3.6 ทาให้ ครูร้ ูจกั นักเรี ยนของตนดีขึ ้นจากการจัด กิจกรรมในชันเรี
้ ยน เพราะครูต้อง
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ให้ คาแนะนา สร้ างแรงบันดาลใจ ให้ กาลังใจ รับฟั ง และส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน ทาให้ ครูเห็นความแตกต่างของนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ
นักเรี ยนแต่ละคน เพื่อนด้ วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้ วยจุดแข็งของแต่ละคน
1.3.7 ทาให้ บรรยากาศการเรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ยนเปลี่ยนไป พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
บางอย่ า งของนัก เรี ย นหายไป เช่ น การเล่ น โทรศัพ ท์ ใ นเวลาเรี ย น การนอนหลับ ในชัน้ เรี ย น
เนื่องจากในห้ องเรี ยนกลับทางนักเรี ยนจะเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ ไม่ใช่รับการถ่ายทอดแบบเดิม
1.3.8 ทาให้ ใช้ เทคโนโลยีการเรี ยนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ โดยใช้ สื่อไอซีที ซึ่งกล่าวได้ ว่า
เป็ นการนาโลกของโรงเรี ยนเข้ าสูโ่ ลกของนักเรี ยนซึง่ เป็ นโลกยุคดิจิทลั
1.3.9 ช่วยเหลือเด็กเรี ยนอ่อนให้ ขวนขวายหาความรู้ ในชัน้ เรี ยนปกติเด็กเหล่านี ้จะ
ถูกทอดทิ ้งแต่ในห้ องเรี ยนกลับทางเด็กจะได้ รับการเอาใจใส่จากครูมากที่สดุ โดยอัตโนมัติ
1.3.10 ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันเอง จากกิจกรรมทางการ
เรี ยนที่ครู จดั ประสบการณ์ขึน้ มานัน้ นักเรี ยนสามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันได้ ดี เป็ น
การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของนักเรี ยนที่เคยเรี ยนตามคาสัง่ ครูหรื อทางานให้ เสร็ จตามกาหนด
เป็ นการเรี ยนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอื่น ส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่การเรี ยน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยน
ด้ วยกันจะเพิ่มขึ ้นโดยอัตโนมัติ
1.3.11 ทาให้ เปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้ าชันเรี
้ ยนหรื อจากครูสอน
ไปเป็ นครูฝึก ฝึ กการทาแบบฝึ กหัดหรื อทากิจกรรมอื่นในชันเรี
้ ยนให้ แก่ศษิ ย์เป็ นรายบุคคล หรื ออาจ
เรี ยกว่าเป็ นครูตวิ เตอร์
1.3.12 เป็ นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้ องเรี ย น ช่วยเปิ ดช่องให้ ครู สามารถ
จัด การชัน้ เรี ยนได้ ตามความต้ องการที่ จ ะทา ครู สามารถทาหน้ าที่ ของการสอนที่ ส าคัญ ในเชิ ง
สร้ างสรรค์ เพื่อสร้ างคุณภาพแก่ชนเรี
ั ้ ยน ช่วยให้ เด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ ดีทีสดุ
1.3.13 เปลี่ ยนคาสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกั บ
ผู้ปกครอง ซึง่ การรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ที่ดีได้
1.3.14 ช่วยให้ เกิดความโปร่ งใสในการจัดการศึกษา การใช้ ห้องเรี ยนแบบกลับทาง
โดยนาสาระคาสอนไปไว้ ในวีดิทศั น์นาไปเผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นการเปิ ดเผยเนื ้อหาทางการ
เรี ยนให้ สาธารณชนได้ ทราบ สร้ างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ ผ้ ปู กครองทราบ
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อย่างไรก็ ตาม แม้ ว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางจะเกิ ดประโยชน์ กับ
นักเรี ยนได้ อย่างเต็ม ประสิ ทธิ ภ าพ แต่ครู ต้องเข้ าใจจุดเน้ นของการจัดการเรี ยนรู้ นี ใ้ ห้ ชัดเจนว่า
ห้ องเรี ยนกลับ ทางไม่ได้ ทาให้ ภ าระการสอนครู ลดลง เพราะครู ต้องติดตามความก้ าวหน้ าของ
นัก เรี ยนและให้ ค าแนะนาอย่างต่อ เนื่ อง โดยไม่ได้ จ ากัด เพี ย งแค่ภ ายในชัน้ เรี ยน เพราะครู กับ
นักเรี ยนสามารถการติด ต่อ สื่ อสารผ่านเทคโนโลยี การติด ตามและให้ คาแนะน าการเรี ย นรู้ แก่
นักเรี ยนจึงสามารถทาได้ ตลอดเวลา แม้ จะเป็ นนอกชันเรี
้ ยนก็ตาม
1.4 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวการออกแบบห้ องเรี ยนกลับทาง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง เป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รูปแบบใหม่ในการสร้ างนักเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ แบบรอบด้ านนัน้ จะมีองค์ประกอบที่เกิดขึน้ 4
องค์ประกอบที่เป็ นวัฏจักรหมุนเวียนกันอย่างเป็ นระบบ
สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 5-6) กล่าวถึงองค์ประกอบทัง้ 4 ที่เกิดขึ ้น ได้ แก่
1.4.1 การกาหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมี
ครูเป็ นผู้ชี ้แนะวิธีการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนเพื่อเรี ยนเนื ้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทังการใช้
้
กิจกรรมที่กาหนดขึ ้นเอง เกม สถานการณ์จาลอง สื่อปฏิสมั พันธ์ การทดลอง หรื องานด้ านศิลปะ
แขนงต่าง ๆ
1.4.2 การสืบค้ นเพื่อให้ เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยครูเป็ นผู้
คอยชี แ้ นะให้ กับ นัก เรี ย นจากสื่ อหรื อกิ จ กรรมหลายประเภท เช่น สื่ อประเภทวิดี โอบัน ทึก การ
บรรยาย การใช้ สื่อบันทึกเสียง การใช้ สื่อเว็บไซต์ หรื อสื่อออนไลน์อื่น ๆ
1.4.3 การสร้ างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยนักเรี ยนเป็ น
ผู้บูรณาการสร้ างทักษะองค์ความรู้ จากสื่อที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้ างกระดาน
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ แบบทดสอบ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์และกระดานสาหรับอภิปราย
แบบออนไลน์
1.4.4 การสาธิตและการประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็ นการสร้ าง
องค์ความรู้ โดยนักเรี ยนเองในเชิงสร้ างสรรค์ โดยการจัดทาเป็ นโครงงาน และผ่านกระบวนการ
นาเสนอผลงานที่เกิดจากการรังสรรค์งานเหล่านัน้
ตัวแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง สามารถกาหนด
เป็ นภาพดังต่อไปนี ้
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นักเรี ยนสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง
ในเชิงสร้ างสรรค์ โดยการจัดทาเป็ น
โครงงาน และผ่านกระบวนการ
นาเสนอผลงาน

นักเรี ยนสร้ างองค์ความรู้ ผ่านการ
สร้ างกระดานความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ การ
ใช้ แบบทดสอบ การใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์และกระดานสาหรับอภิปราย
แบบออนไลน์

การสาธิต
และการ
ประยุกต์ ใช้

การกาหนด
ยุทธวิธี
เพิ่มพูน
ประสบการณ์

การสร้ างองค์
ความรู้ อย่ าง
มีความหมาย

การสืบค้ น
เพื่อให้ เกิดมโน
ทัศน์ รวบยอด

ครู ชีแ้ นะวิธีการเรี ยนรู้ ให้ กบั นักเรี ยน
เพื่อเรี ยนเนื ้อหาโดยอาศัยวิธีการที่
หลากหลายทังการใช้
้
กิจกรรมที่
กาหนดขึ ้นเอง เกม สถานการณ์
จาลอง สื่อปฏิสมั พันธ์ การทดลอง
หรื องาน
ด้ านศิลปะแขนงต่าง ๆ

ครู ชีแ้ นะจากสื่อหรื อกิจกรรมหลาย
ประเภท เช่น สื่อประเภทวิดีโอบันทึก
การบรรยาย การใช้ สื่อบันทึกเสียง
การใช้ สื่อเว็บไซต์ หรื อสื่อออนไลน์อื่น
ๆ

ภาพประกอบ 2 ตัวแบบห้ องเรี ยนแบบกลับทาง (Flipped Classroom Model)
ที่มา: Leigh (2013). Flipped classroom learning. (Online).
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับ ทางนัน้ จะนาเทคโนโลยี ต่าง ๆ มาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีนี ้ทาให้ นกั เรี ยนเกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้อนั จะทาให้ นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ แบบรู้ จริ งซึ่งเป็ นการเรี ยนที่ ช่วยเพิ่ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนและช่วยให้
โอกาสแก่นกั เรี ยนได้ ปรับปรุงแก้ ไขตนเองในการเรี ยนรู้ให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย (2559: 4-5) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 9) กล่าวว่า การจัด
ประสบการณ์ ทางการเรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับทางนันจะก่
้ อให้ เกิดกระบวนการสร้ างองค์ความรู้ ที่
เรี ยกว่า การเรี ยนแบบรอบรู้หรื อการเรี ยนให้ ร้ ูจริ ง (Mastery Learning) โดยเป็ นการนาเอาวิธีการ
สองอย่าง คือ ห้ องเรี ยนกลับทาง และ การเรี ยนแบบรู้จริ ง มาใช้ ร่วมกันโดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ าช่วยสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนรู้จริ ง มีลกั ษณะเป็ นห้ องเรี ยนที่นกั เรี ยนแต่ละคน
เรี ยนบทเรี ยนของตนที่ ไม่ตรงกับของคน อื่ น แต่ละคนตัง้ ใจอยู่กับกิ จ กรรมของตน นักเรี ยนท า
กิจกรรม เพื่อการเรี ยนรู้ของตน โดยครูเดินไปรอบ ๆ ห้ องเพื่อตรวจสอบการเรี ยนรู้ของศิษย์แต่ละ
คน และคอยช่ ว ยให้ ก าลัง ใจ หรื อ ช่ว ยนัก เรี ย น นัก เรี ย นจะหาวิ ธี แ สดงให้ ค รู เห็ น ว่า ตนเข้ า ใจ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ขนตอนนั
ั้
น้ โดยอาจไม่ใช่การตอบข้ อสอบที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ ก็ได้ ซึ่ง
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วิธีการจัดกิจกรรมแบบนีใ้ นห้ องเรี ยนจะแตกต่างจากห้ องเรี ยนแบบเดิมอย่างสิ ้นเชิง ห้ องเรี ยนจะ
กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของนักเรี ยนตามที่สนใจในหัวเรื่ องต่าง ๆ โดยวิธีการเรี ยนการสอนแบบนี ้จะ
ท าให้ นัก เรี ย นรู้ ลึก และรู้ จริ ง ยกตัวอย่างจากการที่ โจนาธาน และ อาร์ รอน ได้ ให้ นัก เรี ย นท า
โครงการเกี่ ยวกับการศึกษาองค์ประกอบของนา้ อัดลม เมื่ อจบภาคเรี ยนพวกเขาพบว่านักเรี ยน
สามารถท าโครงการนี ไ้ ด้ จ บเสร็ จ ต่างจากปี ก่ อ นที่ พ วกเขายัง ไม่ไ ด้ ใช้ ก ารเรี ย นการสอนแบบ
ห้ องเรี ยนกลับทาง เมื่อจบภาคเรี ยนนักเรี ยนทาได้ เพียงครึ่งหนึ่งของโครงงานเท่านัน้ การเรี ยนแบบ
รอบรู้จะช่วยให้ นกั เรี ยนประมาณร้ อยละ 80 สามารถเรี ยนเนื ้อหาสาคัญได้ เทียบกับร้ อยละ 20 เมื่อ
ใช้ วิธีสอนแบบเดิมที่ใช้ กนั อยูใ่ นปัจจุบนั
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับ ทางนัน้ จะนาเทคโนโลยี ต่าง ๆ มาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีนี ้ทาให้ นกั เรี ยนเกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ วิจารณ์ พานิช (2556a:
36-37) ได้ กล่าวถึงการใช้ วีดทิ ศั น์ในการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับ ทางว่า วิธีดาเนินการใช้ วีดิ
ทัศน์ในการกลับทางห้ องเรี ยน ซึ่งก่อนครู จะคิดใช้ วิดีทัศน์ในการเรี ยนที่บ้านของนักเรี ยน ครู ต้อง
ไตร่ตรองให้ รอบคอบเสียก่อนว่าจะเป็ นประโยชน์หรื อไม่ อย่ากระโจนเข้ าใส่เทคโนโลยีโดยไม่คดิ ให้
รอบคอบ เพราะจะกลายเป็ นใช้ เทคโนโลยีเพียงเพื่อให้ ได้ ชื่อว่าเก่งเทคโนโลยีและเมื่อตัดสินใจใช้
วิดี ทัศ น์ ก็ ต้ อ งคิ ด ต่อ ว่า จะใช้ ข องคนอื่ น ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว น ามาใช้ ได้ หรื อ คิ ด จะท าขึน้ ใช้ เอง ทัง้ 2
แนวทางต่างก็มีข้อดีข้อเสีย และแม้ จะทาขึ ้นใช้ เอง ก็ควรส่งเสริมให้ นกั เรี ยนค้ นทางอินเทอร์ เน็ต หา
บทเรี ยนของครูคนอื่นมาศึกษาประกอบได้ ด้วย คือไม่ควรห้ ามนักเรี ยนดูวิดีทศั น์จากแหล่งอื่น
วิจารณ์ พานิช (2556a: 36-37) และ สุพัตรา อุตมัง (2558, มกราคม-มิถุนายน: 55)
กล่าวว่า การทาวิดีทศั น์บทเรี ยนไม่ยากและไม่แพง เช่น ชอฟท์แวร์ สาเร็จรูป ทังที
้ ่เป็ นฟรี แวร์ และที่
มี ขายส าหรั บ ท าวิดี ทัศ น์ จ ากจอคอมพิ วเตอร์ เรี ย กซอฟท์ แวร์ กลุ่ม นี ว้ ่า Screencasting โดยที่
คอมพิวเตอร์ ต้องมีกล้ องวิดีโอและไมโครโฟน และเครื่ องมือจาเป็ นอีกตัวหนึ่งคือ ปากกาสาหรับ
เขียนที่จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ ชนิดราคาถูกก็ได้ ครู อาจซื ้อไมโครโฟนชนิดมีสายหรื อไร้ สาย
มาใช้ ก็ ได้ มี ทัง้ ชนิด ราคาไม่สูง และที่ คุณ ภาพเสี ย งดี ราคาสูง สามารถเลื อกใช้ ได้ ต วามความ
เหมาะสม สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ วิ ดี ทั ศ น์ ค วรยาวเพี ย ง 10 - 15 นาที เท่ า นั น้ ส าหรั บ เด็ ก ชั น้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น
การทาวิดีทศั น์ต้องมีการวางแผนบทเรี ยน แล้ วจึงถ่ายทา ตามด้ วยการตกแต่งแก้ ไข
แล้ วจึงนาวิดีทศั น์ ไปเผยแพร่ให้ นกั เรี ยนเข้ าดูได้ โดยสามารถดาเนินการได้ หลายช่องทาง เช่น อาจ
บันทึกในแผ่นซีดีแจกนักเรี ยนที่ที่บ้านเข้ าอินเทอร์ เน็ตไม่ได้ นาขึ ้นเว็บยูทูปหรื อเว็บที่สามารถฝาก
วีดิทศั น์ได้ เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิลพลัส กูเกิลคลาสรูม หรื อ สร้ างกลุ่มห้ องเรี ยนออนไลน์ในเฟซบุ๊กหรื อ
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บล็อกประจาวิชา นอกจากนี ้ ยังมีเว็บไซต์ที่ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์เพื่อการ
เรี ยนการสอน เช่น ClassStart.org ซึ่งรองรับการจัดการเรี ยนรู้ ลักษณะนี ้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย
เข้ าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตอย่างไรก็ตามครู
ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ค้นคว้ าความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู้อื่น ๆ ประกอบด้ วย เช่น
สืบค้ นจากอินเทอร์ เน็ต อ่านหนังสือจากห้ องสมุด
วิจ ารณ์ พานิช (2556a: 37-39) ได้ ยกตัวอย่างการนาวิธี การจัด การเรี ยนการสอน
แบบห้ องเรี ยนกลับทางไปใช้ กับการสอนในวิชาด้ านสังคมศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และมนุษยศาสตร์
ว่าห้ องเรี ยนวิชาด้ านสังคมศาสตร์ ภาษา ศิลปะ และมนุษยศาสตร์ การเรี ยนสาระหรื อเนื ้อหาวิชา
จากวิดีทศั น์ที่บ้าน เปิ ดโอกาสให้ ได้ ใช้ เวลาในห้ องเรี ยนเชื่อมโยงทฤษฎีหรื อความรู้เหล่านันเข้
้ า กับ
สถานการณ์ จริ งของโลก หรื อสถานการณ์ ในบ้ านเมื อง หรื อในชุม ชนใกล้ ตวั นักเรี ยนอาจได้ ฝึ ก
โต้ วาทีกล่าวสุนทรพจน์หรื อเขียนเรี ยงความ
ห้ องเรี ย นกลับ ทางยัง ช่ ว ยให้ การเรี ย นรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน (Project-Based
Learning) ท าได้ ส ะดวกขึน้ เพราะสามารถใช้ เวลาในชัน้ เรี ย นท าโครงงาน และครู มี เวลาช่ว ย
แนะนาหรื อทาหน้ าที่ อานวยความสะดวกได้ มากขึน้ ความก้ าวหน้ าอย่างหนึ่งของการกลับทาง
ห้ องเรี ยน คือ ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างเนื ้อหาสาหรับทาวิดีทศั น์หรื อสาหรับเอาไปลงในช่องทางการ
สื่อเนื อ้ หาต่าง ๆ กระบวนการเช่นนี ้ เรี ยกว่า Student-Created Content เท่ากับเป็ น ช่องทางให้
นักเรี ยนสอนผู้อื่น ซึง่ ถือเป็ นช่องทางการเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ
เพราะฉะนันแล้
้ วการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวการออกแบบห้ องเรี ยนกลับ
ทาง ครู ส ามารถประยุกต์ใช้ ร่วมกับวิธีการสอนต่าง ๆ ได้ หลายวิธี และสามารถนาไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ ทกุ รายวิชา โดยครูสามารถทาวีดิทศั น์ได้ หลากหลายรูปแบบ หลังจากนันก็
้
นา วีดิทศั น์นนไปฝากไว้
ั้
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่สามารถอัปโหลดขึ ้นได้ ฟรี หรื อครูสามารถบันทึกลง
แผ่นซีดีหรื อดีวีดีแล้ วแจกให้ กบั นักเรี ยนนาไปเปิ ดดูที่บ้านก็ได้
1.5 ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เป็ นแนวคิดที่ไม่ได้ มีขนตอนในการจั
ั้
ดการ
เรี ยนรู้ ที่เฉพาะเจาะจง ครู สามารถนาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง มาจัดการ
เรี ยนรู้ได้ หลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่าขันตอนของการ
้
จัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง มีดงั ต่อไปนี ้
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โจนาธาน และ อาร์ ร อน (Jonathan & Aaron, 2012) สคู ล วายส์ (Schoolwires,
2013) และ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556: 5-6) ได้ จาแนกขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทาง ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การกาหนดยุทธวิธีเพิ่ม พูนประสบการณ์ (Experiential Engagement)
ครูเป็ นผู้ชี ้แนะวิธีการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยนเพื่อเรี ยนเนื ้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทังการใช้
้
กิจกรรมที่กาหนดขึ ้นเอง เกม สถานการณ์จาลอง สื่อปฏิสมั พันธ์ การทดลอง หรื องานด้ านศิลปะ
แขนงต่าง ๆ
ขันที
้ ่ 2 การสืบค้ นเพื่อให้ เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) ครูเป็ นผู้
คอยชี แ้ นะให้ กับ นัก เรี ย นจากสื่ อหรื อกิ จ กรรมหลายประเภท เช่น สื่ อประเภทวิดี โอบัน ทึก การ
บรรยาย การใช้ สื่อบันทึกเสียง การใช้ สื่อเว็บไซต์ หรื อสื่อออนไลน์อื่น ๆ
ขันที
้ ่ 3 การสร้ างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) นักเรี ยนเป็ น
ผู้บูรณาการสร้ างทักษะองค์ความรู้ จากสื่อที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้ างกระดาน
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ แบบทดสอบ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์และกระดานสาหรับอภิปราย
แบบออนไลน์
ขันที
้ ่ 4 การสาธิตและการประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็ นการ
สร้ างองค์ ค วามรู้ โดยนั ก เรี ย นเองในเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยการจั ด ท าเป็ นโครงงาน และผ่ า น
กระบวนการนาเสนอผลงานที่เกิดจากการรังสรรค์งานเหล่านัน้
ซึ่งสอดคล้ องกับขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษแบบห้ องเรี ยนกลับ
ทาง ของ เกรี ยงไกร สกุลประเสริฐศรี (2557: 4-5) ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) ในขันนี
้ ้จะเกิดขึ ้น
ในชัน้ เรี ย น โดยใช้ เกมและสถานการณ์ จ าลอง เพื่ อ ให้ นักเรี ยนได้ มี ส่วนร่ วมในการเรี ย นรู้ โดย
นักเรี ยนจะใช้ ภ าษาอังกฤษสื่อสารในเกมและสถานการณ์ จาลองในชัน้ เรี ยนเพื่อที่จะเตรี ยมตัว
เรี ยนรู้ในขันต่
้ อไป
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างมโนทัศน์ (Concept Exploration) ในขัน้ นี จ้ ะเกิดขึน้
นอกชันเรี
้ ยน โดยนักเรี ยนจะสร้ างความรู้จากการเรี ยนรู้แต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ผ่านวิดีทศั น์ออนไลน์
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยนักเรี ยนจะได้ รับมอบหมายงานให้ ไปดูวิดีทศั น์และตอบคาถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ น้ เกี่ ย วกั บ เนื อ้ หาภาษาอัง กฤษและการใช้ ภาษา โดยสอดคล้ องกั บ เนื อ้ หาในขัน้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
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ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สร้ างองค์ความรู้ อย่างมี ความหมาย (Meaning Making) ในขัน้ นีจ้ ะ
เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน โดยนักเรี ยนต้ องสะท้ อนความรู้หรื อเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนจากวีดิทศั น์และมีสว่ นร่วม
ในเกมและสถานการณ์ จาลองต่าง ๆ ที่ครูสร้ างขึ ้น โดยนักเรี ยนจะต้ องทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนและ
ทาแบบฝึ กหัดควบคูก่ นั ในเนื ้อหาภาษาอังกฤษและการใช้ ภาษา
ขันที
้ ่ 4 ขัน้ นาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ (Demonstration and Application) ในขัน้ นี ้
จะเกิดขึน้ ในชันเรี
้ ยน โดยให้ นักเรี ยนได้ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ นักเรี ยนมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยนักเรี ยนต้ องร่วมกันอภิปรายหรื อการนาเสนอ โดยมี
การบันทึกบทสนทนาและนักเรี ยนต้ องส่งไฟล์บนั ทึกเสียงให้ แก่ครู
กูชิ ง หาว และ เขอเฟิ ง (Guoqing & Xuefeng, 2014: 543-547) ได้ พัฒ นารู ป แบบ
การเรี ย นแบบห้ องเรี ย นกลั บ ทางที่ มี ชื่ อ ว่ า Flipped Classroom Learning Manage System
(FCLMS) มีขนตอนในการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันการเรี
้
ยนก่อนเข้ าห้ องเรี ยน (Before Class) เป็ นขันตอนที
้
่เกิดก่อนการ
เรี ยนในชันเรี
้ ยน แบ่งเป็ น 3 ขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1.1 ขันเรี
้ ยนรู้จากวิดีทศั น์ (Video Lectures) เป็ นขันที
้ ่ให้ นกั เรี ยนรับชม
วีดทิ ศั น์ที่ครูจดั เตรี ยมไว้ ให้ โดยบรรยายในเนื ้อหาที่จาเป็ นต้ องเรี ยนรู้และประเด็นหลัก โดยนักเรี ยน
อาจจดบันทึกเนื ้อหาและจดประเด็นต่าง ๆ ที่ยงั สงสัยระหว่างชมวิดีทศั น์
ขันที
้ ่ 1.2 ขัน้ ฝึ กฝนสู่เป้าหมาย (Targeted Exercise) เป็ นขัน้ ที่นักเรี ยนต้ อง
สรุ ป ผล และตัง้ ค าถามหลัง จากดูวี ดิ ทัศ น์ พร้ อมทัง้ ท าแบบฝึ ก หัด และกิ จ กรรมตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ขัน้ ที่ 1.3 ขัน้ อภิ ป รายบนสื่ อออนไลน์ (Online Discussion) เป็ นขัน้ ที่ ครู ให้
นักเรี ยนได้ ร่วมกันอภิปรายความรู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระบบการเรี ยนรู้ ออนไลน์ที่
ครูสร้ างขึ ้น
ขันที
้ ่ 2 ขันการเรี
้
ยนในห้ องเรี ยน (Inside Class) เป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 2.1 ขัน้ กิ จ กรรมกลุ่ ม ส ารวจความรู้ (Group Exploration) เป็ นขัน้ ที่
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ จากการชมวีดิทศั น์โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม ขันนี
้ ้เป็ น
การสรุปความคิดรวบยอดของนักเรี ยนโดยมีครูเป็ นผู้ให้ คาแนะนา
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ขันที
้ ่ 2.2 ขันส
้ ารวจความรู้ด้วยตนเอง (Independent Exploration) เป็ นขันที
้ ่
ให้ นัก เรี ย นตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ถูก ต้ อ งหลัง จากที่ เสร็ จ สิ น้ กระบวนการกลุ่ ม ซึ่ ง เป็ นขัน้ ที่ เพิ่ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู้แบบอิสระของนักเรี ยน ส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเข้ าถึงแก่นของความรู้
ชันที
้ ่ 2.3 ขันประเมิ
้
นผลอย่างครอบคลุม (Comprehensive Evaluation) เป็ น
ขันที
้ ่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง โดยครูทาหน้ าที่ใน
การตรวจสอบผลลัพธ์จากการเรี ยนทังในและนอกห้
้
องเรี ยน ทังในเรื
้ ่ องของความรู้ความจา การทา
ความเข้ าใจในกระบวนการ การประยุกต์ใช้ ความรู้ รวมไปถึงขันตอนการคิ
้
ดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ในขันตอนนี
้
น้ กั เรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โดยครูจะได้ นาผลที่ได้ มาแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องในการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
ขันที
้ ่ 3 ขันหลั
้ งการเรี ยนในห้ องเรี ยน (After Class) แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 3.1 ขัน้ ตรวจสอบการเรี ยนรู้ (Learning Outcomes Check) เป็ นขัน้ ที่
นักเรี ยนจะต้ องตรวจสอบความรู้ของตนเองโดยการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนแบบออนไลน์ที่ครูจดั
ไว้ ให้
ขั น้ ที่ 3.2 ขั น้ สร้ างการเรี ย นรู้ ใหม่ (New Task Derivation) เป็ นขั น้ ที่ ค รู
ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทาให้ ครูได้ แนวทางใหม่ที่เหมาะสมสาหรับการแก้ ปัญหาในการ
จัดเนื ้อหาต่อไป
อนุศร หงส์ขนุ ทด (2558: 140-141) มีขนตอนในการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทางโดยเน้ นทักษะการปฏิบตั ิ สาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู้ และการให้ ความช่วยเหลือในห้ องเรี ยน
ประกอบด้ วย 7 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ า (Introduction)
ขันที
้ ่ 2 ขันน
้ าเสนอบทเรี ยน (Offer Lessons)
ขันที
้ ่ 3 ขันสาธิ
้ ตทักษะ และฝึ กปฏิบตั ติ าม (Demonstration and Compliance)
ขันที
้ ่ 4 ขันการให้
้
ลงมือปฏิบตั ิ (Practice) สามารถแบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อย ดังนี ้
ขันที
้ ่ 4.1 การปฏิบตั ทิ กั ษะย่อย
ขันที
้ ่ 4.2 การเชื่อมโยงทักษะย่อย
ขันที
้ ่ 4.3 การเพิ่มเทคนิควิธีการ
ขันที
้ ่ 5 การฝึ กปฏิบตั อิ ย่างอิสระ (Independent Practice)
ขันที
้ ่ 6 การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluations and Improvement)
ขันที
้ ่ 7 การคิดริเริ่มและประยุกต์ใช้ (Initiative and Application)
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นิ ช าภา บุ รี ก าญจน์ (2556: 135) และ สุ กั ล ยา นิ ล กระยา (2557: 143-144) มี
ขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางที่สอดคล้ องกัน ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ขันด
้ าเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้
ขันที
้ ่ 3 ขันสรุ
้ ปความคิดรวบยอด
ธนะวัชร จริ ยะภูมิ (2559: 7) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยน
กลับทาง ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยม หมายถึง การเตรี ยมตัวก่อนเรี ยนของครู และนักเรี ยนผ่านทาง
สังคมคลาวด์ (Social Cloud)
ขันที
้ ่ 2 ขันจั
้ ดการเรี ยนการสอน หมายถึง การเรี ยนทฤษฎีที่บ้าน หรื อที่ไหนก็ได้
ของนักเรี ย น โดยมี ค รู เป็ น ผู้อ านวยความสะดวก คอยแนะน าให้ ค าปรึ ก ษาผ่า นสัง คมคลาวด์
(Social Cloud) และการทากิจกรรมที่ในห้ องเรี ยนโดยมีครูเป็ นผู้อานวยความสะดวก คอยแนะนา
ให้ คาปรึกษา
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การประเมิ น ผล หมายถึ ง การน าผลงานของผู้เรี ย นหลัง เรี ย นมา
พิจารณาให้ คะแนนโดยมีเกณฑ์ในการให้ คะแนน
ณัซรี น่า อุเส็น (2559: 7-8) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบ LDEQ ซึง่ มีลาดับขันและรายละเอี
้
ยดดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การเรี ย นรู้ (Learning) คื อ การเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนนอก
ห้ องเรี ยน โดยนักเรี ยนจะเป็ นผู้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดทิ ศั น์
สื่อออนไลน์ เป็ นต้ น โดยนักเรี ยนสามารถเลือกแหล่งข้ อมูลได้ ตามความถนัดและความต้ องการ
ของตนเอง ในการเรี ยนรู้ แต่ละหัวข้ อนัน้ นักเรี ยนจะต้ องสรุปองค์ความรู้ที่ได้ ลงกระดาษที่เรี ยกว่ า
Learning Journal ซึ่งจะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น สามารถวางแผนและเลือกสื่อ
ในการเรี ยนรู้อย่างอิสระ อีกทังการเขี
้
ยนสรุปจะช่วยทบทวนความรู้ และสรุปองค์ความรู้ตามความ
เข้ าใจของตนเอง ฝึ กการคิดและการเขียนมากขึ ้น
ขันที
้ ่ 2 ขันการอภิ
้
ปราย (Discussion) คือ การนาความรู้ที่ได้ เรี ยนมาจากบ้ านเข้ า
สูก่ ระบวนการอภิปรายในชันเรี
้ ยน โดยในการอภิปรายนันมี
้ 2 ประเภทด้ วยกัน คือ
1) Student Create Content เป็ นบทบาทหน้ าที่ ข องกลุ่ ม ย่ อ ยที่ เรี ย กว่ า
เจ้ าของหัวข้ อเรื่ อง (owner) ซึ่ง เจ้ าของหัวข้ อเรื่ องนัน้ จะเลือกหัวข้ อ 1 หัวข้ อตามที่กลุ่มตนสนใจ
โดยเป็ นหัวข้ อในเรื่ องการสื บพันธุ์ และการเจริ ญ เติบโตของพื ช ดอก จากนัน้ เจ้ าของหัวข้ อเรื่ อง
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จะต้ องออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนาอภิปรายเพื่ อนในชัน้ เรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องที่ตนรับผิดชอบ
เช่น การเตรี ยมแบบจาลอง การเตรี ยมตัวอย่างจริ ง การเตรี ยมปฏิ บัติการ (Lab) เป็ นต้ น ทาให้
นักเรี ยนเกิดทักษะการทางานกลุม่ สามารถออกแบบการเรี ยนรู้ ฝึ กคิด และลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
2) Student Discussion Class นักเรี ยนทุกคนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้ อ
ที่ได้ ไปเรี ยนมาโดยมีเจ้ าของหัวข้ อเรื่ องเป็ นผู้นาอภิปราย ทาให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ กนั มากขึ ้น รู้
คุณ ค่าของความรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ด้วยตนเอง เกิ ดการนาความรู้ ที่ ได้ เรี ยนมาใช้
ประโยชน์มากขึ ้น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การขยายความรู้ (Elaboration) คื อ ขัน้ ที่ ค รู ก ระตุ้น ให้ นัก เรี ย นได้
ยืนยันและขยายหรื อเพิ่มเติมความรู้ความเข้ าใจในความคิดรวบยอดให้ กว้ างขวางและลึกซึ ้ง ครูจะ
ชี แ้ นะให้ นัก เรี ย นได้ น าไปประยุก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ท าให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความคิ ด รวบยอด
กระบวนการ และทักษะเพิ่มขึ ้น
ขัน้ ที่ 4 การทดสอบย่อย (Quiz) ทดสอบย่อยประจ าหัวข้ อหลังจากเรี ยนรู้ และ
อภิปรายเสร็จสิ ้น โดยผู้นาอภิปรายหรื อเจ้ าของหัวข้ อเรื่ องจะทาการสรุปความโดยใช้ รูปแบบต่าง ๆ
เพื่ อประเมินว่าการอภิ ปรายของกลุ่มตนในครัง้ นี ป้ ระสบผลสาเร็ จมากน้ อยเพี ยงใด อีกทัง้ ครู ได้
จัดทาข้ อสอบประมาณ 4 - 6 ข้ อเพื่อให้ นกั เรี ยนทดสอบ ขันนี
้ ้เป็ นขันตรวจสอบความรู
้
้ ความเข้ าใจ
ของนักเรี ยนในหัวข้ อนัน้ ๆ ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงหรื อพัฒนาการเรี ยนในครัง้ ต่อ ๆ ไป อีกทังเป็
้ น
การรวบรวม สังเคราะห์ และตีความประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน นอกจากนี ้การทดสอบย่อย
นับเป็ นการกระตุ้นให้ นกั เรี ยนตังใจเรี
้ ยนในชัว่ โมงเรี ยนอีกด้ วย ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ คะแนน โดย
ในการสอบย่อยแต่ละหัวข้ อนัน้ นักเรี ยนต้ องผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 50 จากคะแนนเต็ม
ชลยา เมาะราศี (2556: 145-148) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ในรายวิชา
การวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาแบบห้ องเรี ยนกลับทาง 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ขันสอน
้
แบ่งออกเป็ น
ขันที
้ ่ 2.1 ขันตอนการแก้
้
ปัญหาด้ วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขันที
้ ่ 2.2 ขันตอนการถ่
้
ายทอดความคิดในการแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 3 ขันสรุ
้ ป
ขันที
้ ่ 4 ขันฝึ
้ กฝนนักเรี ยน
ขันที
้ ่ 5 ขันน
้ าไปใช้
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อุบ ลวรรณ ปั ญ นะ (2558: 8-9) ได้ ใ ช้ ขัน้ ตอนในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางในวิชาคณิตศาสตร์ 7 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขัน้ การศึกษาด้ วยตนเอง นักเรี ยนศึกษาเนือ้ หาจากสื่อมาก่อนล่วงหน้ า
โดยสื่อที่นกั เรี ยนได้ รับไปศึกษามาก่อนนันจะเป็
้
นวิดีโอที่ครูจดั ทาขึ ้น ซึ่งนักเรี ยนจะได้ รับไปเป็ นซีดี
หรื อครูจะนาสื่อไปไว้ บนอินเทอร์ เน็ตในเฟซบุ๊กหรื อ ยูทปู นักเรี ยนสามารถโต้ ตอบ ซักถามข้ อสงสัย
กับครูได้ ตลอดเวลา พร้ อมทังนั
้ กเรี ยนจะต้ องบันทึกการเรี ยนรู้ จากสื่อนันกลั
้ บมาส่งครู ที่โรงเรี ยน
ด้ วย
ขันที
้ ่ 2 ขันทบทวนความรู
้
้ เดิมและกาหนดปั ญหา ครู กาหนดสถานการณ์ ต่าง ๆ
กระตุ้นให้ นักเรี ยนเชื่อมโยงความรู้ เดิมหรื อประสบการณ์ เดิมของนักเรี ยน ที่ได้ จากการศึกษามา
ล่วงหน้ าโดยการถาม – ตอบ จากเรื่ องที่ได้ ศกึ ษามา ครูจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่แก้ ไขความเข้ าใจผิดของ
นักเรี ยน จะเป็ นผู้ตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรี ยน ว่านักเรี ยนได้ รับความรู้มามากน้ อยเพียงพอ
ต่อการทากิจกรรมในชันเรี
้ ยนหรื อไม่ แล้ วจึงเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เตรี ยมไว้
ขันที
้ ่ 3 ขันท
้ าความเข้ าใจกับปั ญหา นักเรี ยนทาความเข้ าใจสถานการณ์ปัญหาที่
ได้ รับพร้ อมทังสามารถอธิ
้
บายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาได้ ครูจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนา
และคอยช่วยเหลือนักเรี ยนในการทาความเข้ าใจปัญหา
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าและดาเนินการแก้ ปีญ หา นักเรี ยนร่ วมกัน
ศึกษาค้ นคว้ า และรวบรวมความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ า โดยเลือกแนวทางการแก้ ปัญหาที่
เหมาะสมมาใช้ ในการแก้ ปัญหาและดาเนินการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง โดยใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา
ของโพลยา เป็ นตัวนาทางให้ นกั เรี ยนดาเนิน การแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ อง ครูจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่ให้
คาแนะนา และคอยช่วยเหลือเป็ นผู้อานวยความสะดวกให้ กบั นักเรี ยนในการแก้ ปัญหา
ขันที
้ ่ 5 ขันแลกเปลี
้
่ยนเรี ยนรู้กนั นักเรี ยนนาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าและ
แก้ ปัญหามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ ครูจะเป็ น ผู้ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนา ชี ้แนะนักเรี ยนใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความรู้ซงึ่ กันและกัน
ขันที
้ ่ 6 ขันสรุ
้ ปความรู้ ที่ได้ จากการแก้ ปัญหา นักเรี ยนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ที่
ได้ รับในภาพรวม เพื่อให้ นกั เรี ยนสร้ างความเข้ าใจในกลไกของตัวปั ญหา รวมทังวิ
้ ธีการแก้ ปัญหา
ครูจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนา ชี ้แนะนักเรี ยนในการสรุปความรู้ที่ได้ รับ
ขันที
้ ่ 7 ขันน
้ าเสนอและประเมินผล นักเรี ยนนาผลงานที่ได้ มานาเสนอ นักเรี ยน
ร่วมกันประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเองและครูประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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จากตารางข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ว่าขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
ประยุกต์มาจากแนวคิดของโจนาธาน และ อาร์ รอน (Jonathan; & Aaron. 2012) ซึ่งในงานวิจยั นี ้
ได้ น ามาสรุ ป และแบ่ง ได้ 4 ขัน้ ตอน คื อ ขัน้ เพิ่ ม พูน ประสบการณ์ ขัน้ เรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างมโนทัศ น์
ขัน้ สร้ างองค์ ค วามรู้ อย่างมี ค วามหมาย และขัน้ น าความรู้ ไปประยุก ต์ ใช้ โดยงานวิจัยนี จ้ ะน า
ขันตอนที
้
่สรุ ปได้ ไปใช้ ในการสังเคราะห์ขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิงเพื่อใช้ ในการดาเนินการวิจยั กับกลุม่ ทดลองต่อไป
1.6 ลักษณะการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาไทยตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทาง
การจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาภาษาไทยโดยใช้ แนวความคิดห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ ได้ มี
นักวิชาการเสนอวิธีการจัดการเรี ยนรู้ภาษาไทย ดังนี ้
สุพตั รา อุตมัง (2558, มกราคม-มิถนุ ายน: 54 – 57) กล่าวว่า เมื่อต้ องการนาแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับทางมาใช้ ในห้ องเรี ยนภาษาไทย ครูต้องเริ่ มจากการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่ถ่ายทอด
ความรู้หน้ าชัน้ เรี ยนเพียงอย่างเดียว เป็ นครู จะต้ องสร้ างสื่อการเรี ยนรู้ ให้ นกั เรี ยนกลับไปศึกษาที่
บ้ าน เกี่ยวกับบทเรี ยนหลักการใช้ ภาษาไทย วรรณคดีไทยแล้ วนาขึ ้นไปฝากไว้ บนเว็บไซต์ยทู ปู ไฟล์
ส าหรั บ ดาวน์ โ หลด บัน ทึ ก ลงแผ่ น ซี ดี แ จกนั ก เรี ย น การท าบล็ อ กความรู้ หรื อ การอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องทางต่าง ๆ เช่น ตังกลุ
้ ม่ ในไลน์หรื อเฟซบุ๊ก เพราะในยุคนี ้มีความ
เจริ ญด้ านเทคโนโลยี ครู จึงควรใช้ เทคโนโลยีเหล่านีใ้ ห้ เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสารเพื่อการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนมากที่สดุ
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางในวิชาภาษาไทย มีแนวทางดังนี ้
1.6.1 ครูภาษาไทยต้ องจัดเตรี ยมสื่อการเรี ยนรู้ ที่นกั เรี ยนสามารถศึกษาด้ วยตนเอง
วีดิทัศน์ บทเรี ยนควรมี ขนาดสัน้ ความยาวเพี ยง 10 – 15 นาที เท่านัน้ หากเนื อ้ หายาวควรแบ่ ง
วีดิทศั น์ออกเป็ นตอน ๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถศึกษาได้ โดยไม่เบื่อหน่าย ก่อนจบบทเรี ยนนักเรี ยน
ที่เรี ยนรู้ก็สามารถหยุดวิดีทศั น์หรื อย้ อนกลับไปดูอีกครัง้ เพื่อทาความเข้ าใจได้ นักเรี ยนไม่ต้องรี บเร่ง
ในการทาความเข้ าใจบทเรี ยน ส่วนนักเรี ยนที่เรี ยนรู้ได้ เร็ วก็สามารถดูวีดิทศั น์ด้วยความเร็ วในการ
เรี ยนรู้ของตน
1.6.2 ครูภาษาไทยต้ องอธิบายวิธีการเรี ยนตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจ รวมทังแจ้
้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบ เพื่อให้ ทงผู
ั ้ ้ ปกครองและนักเรี ยนยอมรับและปรับตัว
1.6.3 ครู ภ าษาไทยต้ องจัด กิ จ กรรมในห้ องเรี ยนให้ นักเรี ยนได้ ป ระโยชน์ จ ากการ
เรี ยนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนให้ ร้ ูจริ งตามความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนแต่ละคน ครู
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ทาหน้ าที่เป็ นโค้ ชคอยให้ คาแนะนา ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนคิด โดยการตังค
้ าถามและหาคาตอบ ครู
ควรให้ นกั เรี ยนได้ ตงค
ั ้ าถามจากการชมวีดิทศั น์ที่บ้านมาก่อน ซึง่ ต้ องเป็ นคาถามที่นกั เรี ยนไม่ทราบ
คาตอบจริ ง ๆ มา คนละ 1 คาถาม แล้ วอาจใช้ ช่วงเวลาต้ นคาบเรี ยนในการตังค
้ าถามและช่วยกัน
หาคาตอบ จากนันแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นจากเนื ้อหาที่ได้ ชมวีดทิ ศั น์ หรื อสร้ างบล็อก หรื อตังกลุ
้ ่ม
ห้ องเรี ยนในเฟซบุ๊กหรื อไลน์ แล้ วให้ นกั เรี ยนเข้ ามาตังค
้ าถาม และอภิปรายหาคาตอบ ในขันแรกครู
้
อาจเป็ นผู้ตงกระทู
ั้
้ ถามนักเรี ยนก่อนเพื่อสร้ างความสนใจของนักเรี ยน และที่สาคัญที่สดุ คือ ครูต้อง
ติดตามความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
1.6.4 ครูภาษาไทยต้ องสร้ างระบบประเมินผลอย่างเหมาะสมและเน้ นการประเมิน
ตามสภาพจริงในขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ครูต้องสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทุก
คน หากนักเรี ยนคนใดต้ องการคาแนะนาหรื อความช่วยเหลือ ครูจะได้ ให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยน
ได้ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ นอกจากนี ้ ควรเป็ นการประเมินการใช้ ทกั ษะภาษาไทยมากกว่า
มุง่ ทดสอบความรู้เชิงหลักการเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างการจัดสรรเวลาในการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง ระดับภาษา เวลา 1 คาบ (50 นาที)
ระหว่างห้ องเรี ยนแบบเดิมกับห้ องเรี ยนกลับทาง
ตาราง 2 เปรี ยบเทียบกิจกรรมและเวลาเรี ยนระหว่างห้ องเรี ยนแบบเดิมกับห้ องเรี ยนกลับทางใน
รายวิชาภาษาไทย

-

ห้ องเรี ยนแบบเดิม
นาเข้ าสู่บทเรี ยน 5 นาที
ทบทวนการบ้ านเดิม 10 นาที
บรรยายเรื่ อง ระดับภาษา 15 นาที
ทาแบบฝึ กหัดวิเคราะห์ระดับภาษา
15 นาที
เฉลยและสรุปบทเรี ยน 5 นาที

ห้ องเรี ยนกลับทาง
- นาเข้ าสู่บทเรี ยน 5 นาที
- สรุปความรู้ในบทเรี ยนจากการดูวีดทิ ศั น์ 10 นาที
- ทากิจกรรมแต่งประโยคโดยใช้ ภาษาระดับต่าง ๆ
ตามสถานการณ์ที่กาหนดไว้ 25 นาที
- เฉลยและสรุปบทเรี ยน 10 นาที

ที่มา : สุพตั รา อุตมัง (2558, มกราคม-มิถนุ ายน). แนวคิดห้ องเรี ยนกลับด้ าน:
ภาพฝันที่เป็ นจริงในวิชาภาษาไทย. วารสารวิ ชาการศึกษาศาสตร์ . 16(1): 56.
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การจัดกิจกรรมในห้ องเรี ยนเรี ยนกลับทางไม่ใช่การบรรยายเหมือนการสอนแบบปกติ
เนื่องจากนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้สิ่งเหล่านันจากที
้
่บ้านมาแล้ ว ห้ องเรี ยนกลับทางวิชาภาษาไทย ครู จึง
ต้ องจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิมากที่สดุ เช่น ฝึ กอ่านออกเสียง ฝึ กการพูด
การเขียนในลักษณะต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ จัดกิจกรรมนักอ่านบทละคร สร้ างสรรค์บทละคร
เล่น เกมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บทเรี ย น โดยบทบาทของครู ในห้ อ งเรี ย นจึงเปลี่ ย นไปเป็ น โค้ ช หรื อผู้ให้
คาแนะนา อานวย ความสะดวกในการเรี ยนรู้ จุดประกายการเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้แบบรู้
จริงและสนุกสนานกับการเรี ยน รวมทังการสร้
้
างแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู้
จะเห็ น ได้ ว่ า การจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ องเรี ย นกลับ ทาง เป็ นการจัด การเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้ องกับ แนวคิด นักเรี ยนเป็ นส าคัญ เพราะเน้ นกิ จ กรรมของนักเรี ยนมากกว่าครู นักเรี ยน
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามสะดวก เนื่ องจากครู จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู้ ให้ แล้ ว
กิ จกรรมในชัน้ เรี ยนเป็ นกิ จ กรรมที่ นักเรี ยนได้ ฝึกคิด ฝึ กปฏิ บัติ ภายใต้ คาแนะนาของครู ทาให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนแบบรู้จริ ง ซึ่ง วิจารณ์ พานิช (2556a: 42) อธิบายว่า หลักการสาคัญของการ
เรี ยนแบบรู้ จริ ง คือ ให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามอัตราเร็ วของการเรี ยนของตน ไม่ใช่ต้องเรี ยนตาม
อัตราเร็ วที่ครูหรื อชันเรี
้ ยนกาหนด แต่เป็ นการเรี ยนรู้โดยใช้ สื่อเทคโนโลยี หรื อสื่ออื่น ๆ ที่ครูกาหนด
เข้ ามาจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั เรี ยนตามศักยภาพในการเรี ยนรู้ของแต่ละคน
1.7 ปั ญหาที่อาจพบจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
ปั ญ หาที่ อาจพบจากแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ อาจจะ
เกิดขึน้ ได้ หลายปั ญหา โดยเฉพาะบริ บททางการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งครู จะต้ องแก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางให้ ได้
สุพตั รา อุตมัง (2558, มกราคม-มิถนุ ายน: 57) และ บารุง งามการ (2556: ออนไลน์)
ได้ กล่าวถึงปัญหาที่อาจพบได้ จากการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง ดังนี ้
1.7.1 ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา
หากผู้บริ หารสถานศึกษาไม่ให้ ความสาคัญกับวิชาภาษาไทยและไม่เข้ าใจแนวคิด
เรื่ องห้ องเรี ยนกลับทาง ก็อาจจะไม่สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพัฒ นาการจัดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะ
โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดารหรื อชนบทที่ขาดงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี ทาให้ ครูภาษาไทย
ไม่สามารถผลิตสื่อการเรี ยนรู้ผา่ นเทคโนโลยีได้
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1.7.2 ปัญหาเกี่ยวกับครู
ครู อ าจจะไม่ ช านาญเทคโนโลยี พ อที่ จ ะสามารถผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ ได้ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ครู บ างคนอาจมี ค วามช านาญแต่ไม่ให้ ค วามส าคัญ ต่อการน าเทคโนโลยี ม าใช้
ประโยชน์ด้านนี ้ นอกจากนี ้ สื่อการเรี ยนรู้ที่ครูผลิตยังไม่น่าสนใจ เพราะเน้ นเนื ้อหาสาระวิชาเพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถจูงใจนักเรี ยนสนใจเรี ยนได้ ปัญหาสาคัญ คือ ครู บางคนยังมีกระบวนทัศน์
แบบเดิมในการจัดการเรี ยนรู้ คือ ต้ องสอนในห้ องเรี ยนเท่านัน้ และยังมีความเข้ าใจว่าการสอนไม่
จาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยี เพราะครูคือคลังความรู้ ที่ดีที่สุดสาหรับนักเรี ยน ครูส่วนใหญ่กังวลว่าถ้ า
ตัว เองไม่ได้ พูด ไม่ไ ด้ ยืน สอนอยู่ห น้ าชัน้ แล้ ว เด็ก จะไม่ ได้ รับ ความรู้ ขาดความมั่น ใจว่าถ้ าให้
นักเรี ยนไปเรี ยนเองที่บ้านแล้ ว เด็กจะไม่เรี ยน หรื อเรี ยนรู้ไม่ได้ และที่สาคัญคือครู ไม่เข้ าใจหัวใจ
สาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนแบบที่ว่า เรี ยนที่บ้าน ทาการบ้ านที่โรงเรี ยน ครูจะต้ องเปลี่ยน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็ นโค้ ชแทน ซึ่งหน้ าที่ของ โค้ ช คือ เนื ้อหาตรงไหนที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้แล้ วเข้ าใจ
ก็ก้าวต่อไป แต่ถ้าตรงไหนที่นกั เรี ยนยังติดขัดก็ร่วมกันทบทวนจนกว่าจะเข้ าใจ
1.7.3 ปัญหาเกี่ยวกับนักเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนต้ องปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อมทางการเรี ยนไปเรี ยนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจาก
สื่อการเรี ยนรู้ ก็อาจขาดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ เพราะไม่มี ครู แนะนา หรื อไม่ได้ เรี ยนไปพร้ อม ๆ
เพื่อนในชันเรี
้ ยน เมื่อต้ องใช้ เวลาเรี ยนเพียงลาพัง ถ้ ามีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจกว่า ก็อาจเบี่ยงเบน
ความสนใจไปทากิจกรรมนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ แล้ วนักเรี ยนจะต้ องมีความพร้ อมในเรื่ องของสานึก
และความเข้ าใจของรูปแบบการเรี ยน พร้ อมกับเรื่ องของการมีกระบวนการคิด คือเด็กต้ องพร้ อมที่
จะคิดอย่างเป็ นกระบวนการและต้ องคิดแบบกระบวนการเป็ น อย่างน้ อยที่สดุ ต้ องรู้และเข้ าใจการ
สร้ างผังมโนทัศน์ ต้ องรู้ จักการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีระดมสมอง และต้ องสามารถคิดเชิ งบูรณาการได้
เพราะการเรี ยนการสอนแบบนี ้ ปลายทางเน้ นให้ นกั เรี ยนคิดได้ คิดเป็ น
1.7.4 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปกครอง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางเป็ นการปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมการเรี ยนรู้
ดัง นัน้ ผู้ป กครอง อาจจะไม่เข้ าใจและสนับ สนุน การจัด การเรี ย นรู้ ลัก ษณะนี ้ นอกจากนี ห้ าก
ครอบครัวนักเรี ยนมีฐานะยากจน นักเรี ยนต้ องช่วยครอบครัวหารายได้ การให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ที่บ้าน
ก็เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ เพราะไม่มีไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ราชบัณ ฑิตยสภา (2558: 212-214) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทางเหมาะส าหรั บ โรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อมด้ า นสื่ อ เทคโนโลยี ครู มี ค วามตัง้ ใจในการพัฒ นา
กระบวนการเรี ย นรู้ และนัก เรี ย นมี ทัก ษะพื น้ ฐานที่ จ ะศึก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง การวัด และ
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ประเมินผลการเรี ยนมีลกั ษณะผสมผสาน ทังการสั
้
งเกตพฤติกรรมและผลงานของนักเรี ยนระหว่าง
เรี ยนกับการวัดผลการเรี ยนรู้ท้ายบทเรี ยน การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางมิได้ เกิดผลแก่
นักเรี ยนในด้ านความรู้ เท่านัน้ แต่ยังเป็ นการพัฒ นาวิธีการคิด ฝึ กฝน ทักษะการสื่ อสาร ความ
รับผิดชอบ และนิสัยใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนอีกด้ วย ทัง้ นี ผ้ ลการเรี ยนของนักเรี ยนจะดียิ่งขึน้ ถ้ า
ผู้ปกครองเข้ าใจและมีสว่ นร่วมสนับสนุนอย่างจริงจัง
ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ อาจจะเกิดปั ญหาและอุปสรรค
ขึ ้นมาได้ เพราะฉะนัน้ แล้ วครูจึงต้ องวางแผนให้ ดีก่อนที่จะใช้ การจัดการเรี ยนรู้ ประเภทนี ้ เช่น ทา
หนังสือเพื่อชี ้แจงแก่ผ้ ปู กครอง สร้ างข้ อตกลงระหว่างนักเรี ยน หรื อสร้ างโครงการบ้ านโรงเรี ยนก็ได้
เพื่อให้ ผ้ ปู กครองช่วยกวดขันนักเรี ยนให้ ดวู ีดทิ ศั น์ที่ครูเตรี ยมไว้ ให้
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
จากการศึก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ทาง
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
การศึกษางานวิจยั ในประเทศ
(รัฐพล ประดับเวทย์, 2560, มกราคม-มิถนุ ายน: 39-47) ได้ ศกึ ษาผลการจัดการเรี ยน
การสอนแบบห้ องเรี ย นกลั บ ทางส าหรั บ นิ สิ ต วิ ช าชี พ ครู ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น ตริ น ทรวิ โ รฒ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตรายวิชาชีพครู ที่เรี ยนด้ วยการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางกับที่เรี ยนด้ วยวิธีการเรี ยนแบบปกติ และเพื่ อศึกษาความ
คิดเห็นของนิสิตรายวิชาชีพครูที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง โดยมี
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนิสิตวิชาชีพครู (กศ.บ. 5 ปี ) ชันปี
้ ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1/2557 ของมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ จานวน 53 คน ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิตที่มีวิชาเอกใกล้ เคียงกัน
โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลอง 25 คน เป็ นวิ ช าเอกฟิ สิ ก ส์ และกลุ่ ม ควบคุม 28 คน เป็ นเอกวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ เวลาทั ง้ สิ น้ 14 สั ป ดาห์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย คื อ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนิสิ ตรายวิช าชีพ ครู ของกลุ่ม ที่ เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับ ทางมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สงู กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาความคิดเห็น
ของนิสิตรายวิชาชีพครู ที่มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
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พรรณี คงเงิน (2560, มกราคม-มิ ถุนายน: 42-43) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางและเทคนิคการประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางและเทคนิคการประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน โดย
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยน
เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 38 คน โดยผู้วิจัยพัฒ นาแผนการ
จัด การเรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ทางและเทคนิ ค การประเมิ น ความก้ าวหน้ า ทางการเรี ย นซึ่ง
ประกอบด้ วยมาตรฐาน ตัวชีว้ ัด สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรม สื่อการเรี ยนรู้ และการวัดประเมินผล
ผู้วิจยั นาแผนการจัดการเรี ยนรู้มาใช้ จดั การเรี ยนรู้และดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้วย
เทคนิคการประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน รวบรวมข้ อมูลด้ วย แบบประเมินความรู้ พื ้นฐาน
ก่ อ นเรี ย น แบบทดสอบท้ ายบทเรี ย น และเทคนิ ค การประเมิ น ความก้ าวหน้ าทางการเรี ย น
ประกอบด้ วย การอภิปราย การมอบหมายงาน และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
มีทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้ านการแก้ ปัญหา การให้ เหตุผลการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์ อื่น ๆ และการมีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ อยู่ในระดับดี นักเรี ยนมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบตั ิงาน ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องคู่อนั ดับและกราฟ และเรื่ องสมการเชิง
เส้ นตัวแปรเดียวอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 67.72 และ 73.61 ตามลาดับ) ซึง่ สูง
กว่าผลการทดสอบความรู้ พืน้ ฐานทางการเรี ยนที่อยู่ในเกณฑ์อ่อนและปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย
ร้ อยละ 52.98 และ 66.32 ตามลาดับ) รวมถึงนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางและเทคนิคการประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนอยู่ในระดับดี
พัช ฎา บุตรยะถาวร (2559, เมษายน-มิ ถุนายน: 84-90) ได้ ศึกษาผลการสอนของ
วิธีการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการเรี ยนออนไลน์กบั วิธีการสอนแบบสืบเสาะ เรื่ อง ระบบ
ไหลเวียนเลือด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนของวิธีการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง
ด้ วยการเรี ยนออนไลน์และวิธีการสอนแบบสืบเสาะเรื่ องระบบไหลเวียนเลือดที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ศึก ษาค่าดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของวิธี ก ารสอนแบบห้ องเรี ย นกลับ ทางด้ วยการเรี ย น
ออนไลน์ และวิธีการสอนแบบสืบเสาะ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่าง
วิธีการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการเรี ยนออนไลน์ และวิธีการสอนแบบสืบเสาะ และศึกษา
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ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อวิธีการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการเรี ยนออนไลน์ และ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า ปทุมธานี จานวน 2 ห้ อง ห้ องละ
30 คนที่ได้ จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและแบบวัดความพึงพอใจจากการเรี ยน โดยใช้ เวลาทดลองทังสิ
้ ้น 12 ชัว่ โมง ผลการวิจยั คือ
ค่าประสิ ทธิ ภ าพของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธี การสอนแบบห้ องเรี ยนกลับ ทางด้ วยการเรี ย น
ออนไลน์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กาหนด โดยนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีการสอนแบบห้ องเรี ยน
กลับทางด้ วยการเรี ยนออนไลน์และวิธีการสอนแบบสืบเสาะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่ เรี ย นด้ วยวิธี ก ารสอนแบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการเรี ยนออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทังนั
้ กเรี ยนยังมีระดับความพึงพอใจต่อวิธีการ
สอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการเรี ยนออนไลน์ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.30 ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก
กนิษฐา บางภู่ภมร (2559: 125-133) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการเรี ยนรู้แบบนาตนเองเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
แบบห้ อ งเรี ยนกลับ ทางร่ ว มกับ การเรี ย นรู้ แบบน าตนเองเพื่ อส่ง เสริ ม ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และเพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยน
กลับทางร่วมกับการเรี ยนรู้แบบนาตนเองเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยในการ
ดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ขันตอนแรกเป็
้
นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 13 ท่าน ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จานวน
30 คน โดยการวิเคราะห์ ข้ อมูล ใช้ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แ ละการ
วิเคราะห์เนือ้ หา ผลการวิจัยพบว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการ
เรี ยนรู้แบบนาตนเองเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ ขัน้ เตรี ยมความพร้ อม โดยมีการเตรี ยมพร้ อมในห้ องเรี ยนและ
ความพร้ อมนอกห้ องเรี ยน ขันด
้ าเนินการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ห้ องเรี ยน และขัน้ ประเมินผลการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ นการประเมิ นระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ และการ
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ประเมิ น เมื่ อ สิ น้ สุด การจัด การเรี ย นรู้ โดยที่ ผ้ ูเชี่ ย วชาญประเมิ น รู ป แบบที่ พัฒ นาขึ น้ ในระดับ
เหมาะสมมากที่ สุด ส่วนผลการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พัฒ นาขึน้ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 โดยคะแนนความสามารถในการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ย น
และนอกห้ องเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 อีกทัง้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดรูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นในระดับมาก
ณัซรี นา่ อุเส็น (2559: 75-89) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิด
ห้ องเรี ย นกลั บ ทางที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง และเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5/3 ที่
กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2/2558 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อ.เมือง จ.ปั ตตานี
จานวน 42 คน ซึง่ ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่ โดยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับ
ทางใช้ วิธี ก ารเรี ย นรู้ แบบ LDEQ ที่ ป ระกอบด้ วย 4 ขัน้ คื อ ขัน้ การเรี ย นรู้ (Learning) เป็ น ขัน้ ที่
นักเรี ยนเรี ยนรู้ เนื อ้ หาด้ วยตนเองนอกห้ องเรี ยน ขันการอภิ
้
ปราย (Discussion) เป็ นขัน้ ที่นักเรี ยน
ออกแบบการอภิปรายและร่วมกันอภิปรายเนื ้อหาในชันเรี
้ ยน ขันขยายความรู
้
้ (Elaboration) เป็ น
ขันที
้ ่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ ยืนยันและขยายความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน และขัน้
ทดสอบย่อย (Quiz) เป็ นขันทดสอบเพื
้
่อประเมินความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาหลังเรี ยนจบแต่ละ
หัวข้ อ ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั 15 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด ห้ องเรี ย นกลับ ทาง เรื่ อ ง การสื บ พั น ธุ์ แ ละการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา แบบวัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง แบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ และแบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจยั โดยดาเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .01
ธนะวัช ร จริ ย ะภู มิ (2559: 139-142) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่าง
เป็ น ระบบ ทัก ษะชี วิต และการท างาน กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ คื อ นัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึก ษาที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จานวน 50 คน ได้ จากการ
เลือกแบบเจาะจง เนือ้ หาที่ใช้ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ใช้ เวลาในการทดลอง 14 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการเรี ยน
การสอนห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริมการ
คิดอย่างเป็ นระบบ ทักษะชีวิตและการทางาน ประกอบไปด้ วย 4 ส่วนได้ แก่ 1) องค์ประกอบของ
การเรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนการสอนห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจ
บนสังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบ ทักษะชีวิตและการทางาน 2) กระบวนการ
เรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการเรี ยนการสอนห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจบน
สังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ น ระบบ ทักษะชีวิตและการทางาน 3) การประเมินผล 4)
ผลป้อนกลับ ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรี ยนการสอนห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการ
จัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบ ทักษะชีวิตและ
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด อี ก ทัง้ ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการจัดมโนทัศน์ ล่วงหน้ าทางธุรกิจ บนสังคมคลาวด์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รวมไปถึงนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการสอนห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการ
จัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์มีคะแนนการคิดอย่างเป็ นระบบโดยภาพรวมสูง
กว่าร้ อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนการ
สอนห้ องเรี ยนกลับทางด้ วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้ าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์มีคะแนนทักษะชีวิต
และการทางานโดยภาพรวมสูงกว่าร้ อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
อนุศร หงส์ ขุนทด (2558: 71-81) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นารู ปแบบระบบการเรี ยน
แบบห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อ 3 แบบด้ านทักษะดนตรี ส าหรับนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อพัฒนารู ปแบบระบบการเรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อ 3
แบบ ด้ านทักษะดนตรี สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนดนตรี แบบห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อ 3 แบบ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนดนตรี ของ
นักเรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อ 3 แบบ กลุ่มตัวอย่างได้ มาด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และแบ่งนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การใช้ สื่อ 3 แบบที่กาหนดโรงเรี ยนละ 30 คนรวมทังหมด
้
90 คน แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามวิธีการเรี ยนกลุม่ ละ 30 คน คือ วิธีการเรี ยนดนตรี ผ่านสื่อ
คลิปวิดีโอ วิธีการเรี ยนดนตรี ผ่านสื่อความจริ งเสมือน วิธีการเรี ยนดนตรี ผ่านเฟซบุ๊ก ผลจากการ
วิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนดนตรี แบบห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อ 3 แบบ จาแนกตามโรงเรี ยน
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการเรี ยนดนตรี
ผ่านสื่อทัง้ 3 แบบ ในแต่ละโรงเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ไม่แตกต่างกันและในภาพรวม
จากทั ง้ 3 โรงเรี ย น พบว่ า นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดนตรี ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น

40
เพราะฉะนันแล้
้ วครูสามารถจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อในรูปแบบใดก็ได้ จากทัง้ 3
รูปแบบ
เกรี ยงไกร สกุลประเสริฐศรี (2557: 127-139) ได้ ศกึ ษาผลของการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางที่มี ต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อ สารและแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทางที่ มี ต่อ ความสามารถในการพู ด ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและแรงจูง ใจ ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษและความคิดเห็นที่มีตอ่ การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี่ ที่ 6 ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายจานวน 48 คน ที่ศึกษาในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ของโรงเรี ยนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้มีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ แนวคิดการเรี ยนรู้
แบบห้ องเรี ย นกลับ ทางใช้ เวลาทัง้ สิ น้ 8 สัป ดาห์ ตามขัน้ ตอนการเรี ย นการสอน 4 ขัน้ ตอน
ประกอบด้ วยขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) ขันเรี
้ ยนรู้ เพื่อสร้ างมโนทัศน์
(Concept Exploration) ขัน้ สร้ างองค์ความรู้ อย่างมี ความหมาย (Meaning Making) และขัน้ นา
ความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ (Demonstration and Application) เครื่ อ งมื อ วิ จัย ประกอบด้ วยชิ น้ พู ด
ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ และแบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง
ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างดีขึน้
อย่างมีนยั สาคัญและแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนที่จะได้ รับการ
เรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษโดยใช้ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ แบบห้ องเรี ย นกลับ ทาง นอกจากนี ก้ ลุ่ม
ตัวอย่างได้ กล่าวว่าการเรี ยนการสอนนี ้มีข้อดีคือสร้ างสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เปิ ด
โอกาสในการเรี ยนและการฝึ กฝนทังภายในและนอกห้
้
องเรี ยนมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการ
เรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง และยังได้ เรี ยนรู้ เนือ้ หาและคาศัพท์ใหม่อีกด้ วย ผลการวิจัยชีใ้ ห้ เห็นว่าแนวคิด
ห้ องเรี ย นกลั บ ทางสามารถน าไปใช้ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ชั น้
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ อีกด้ วย
พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557: 71-82) ได้ ศกึ ษาการใช้ สื่อสังคมตามแนวคิดห้ องเรี ยน
กลั บ ทาง เรื่ อ ง ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั น้
ประถมศึกษา ปี ที่ 6 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาสื่ อสังคมตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางเพื่ อ
ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้ มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อ
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เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่
เรี ยนตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางผ่านสื่อสังคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่
การเรี ยนจากสื่อสังคมตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทาง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนจุฑาทิพย์ ที่กาลังศึกษาอยู่ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดย
การสุ่ม อย่างง่าย ได้ จ านวนทัง้ สิน้ 30 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ สื่ อสังคมตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับทาง แบบประเมินคุณภาพการเรี ยนรู้ สาหรับผู้เชี่ยวชาญ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยั ที่ สาคัญ พบว่าสื่ อสังคมตาม
แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางเพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มี
คุณ ภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนผ่านสื่อสังคม
ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคมตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางเพื่อส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
อุบลวรรณ ปั ญ นะ (2558: 99-106) ได้ ศึกษาผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐานร่ วมกับ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลับ ทาง ที่ มี ต่อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง บทประยุก ต์ ของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิค
ห้ องเรี ยนกลับทาง และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง บท
ประยุกต์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ร่ ว มกับ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางกับ เกณฑ์ 75 กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นวัด ประสาทนิ ก ร ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2557 จ านวน 37 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหา
เป็ นฐานร่ วมกับเทคนิคห้ องเรี ยนกลับทาง เรื่ อง บทประยุกต์ และแบบวัดความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง บทประยุกต์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่
เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกั บเทคนิคห้ องเรี ยนกลับทาง เรื่ อง
บทประยุกต์ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญ ที่ระดับ .05 และนักเรี ยนมี ความสามารถในการแก้ ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง บท
ประยุกต์ หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ฉันท์ ทิ พ ย์ ลี ลิ ตธรรม และ มนต์ชัย เที ย นทอง (2557: 120-125) ได้ จัด การจัดการ
เรี ย นรู้ แบบห้ องเรี ย นกลับ ทางในการจัด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ และได้
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ แบบภควันต
ภาพโดยใช้ รูป แบบการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ ผ่ านเครื อ ข่ายอิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ห้องเรี ยนกลับทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรี ยนรู้แบบภควันตภาพ
โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบร่ วมมื อ ผ่ านเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ตามกรอบแนวคิ ด ที่ มี ชื่ อ ว่า
“DeFlipp With UL Model” ประกอบไปด้ วย 5 ส่ว น คื อ ออนไลน์ เลิ ร์น นิ่ ง ห้ อ งเรี ย นกลั บ ทาง
การศึกษาแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Learning) หรื อการเรี ยนรู้ที่สามารถจัดกระทาได้ ทั่วทุก
หนทุกแห่งไม่จ ากัดทัง้ เวลาและสถานที่ เรี ย น การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ และการประเมิ นผลตาม
แนวทางของเคิร์ก แพทริก (Kirkpatrick Evaluation) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็ น
ครู ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหรื อมีประสบการณ์ ทางานไม่ต่ากว่า 2 ปี เป็ นผู้ประเมินกรอบ
แนวคิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ู วิ จั ย ร่ า งขึ น้ มาโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม โดยผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบกรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ที่สงั เคราะห์ขึ ้น
จากผู้เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้ อง 10 ท่านโดยการใช้ แบบสอบถามที่ สร้ างขึน้ ปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินและหาค่าเฉลี่ยการยอมรับทัง้ หมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ถื อว่า “ยอมรับ” รู ปแบบการ
เรี ยนรู้ที่สงั เคราะห์ขึ ้นนาไปเป็ นต้ นแบบได้ และนอกจากนีย้ งั พบว่าค่าเฉลี่ยด้ า นความเหมาะสม
ของห้ องเรี ยนกลับทาง ความเหมาะสมของการเรี ยนรู้ร่วมกัน และความเหมาะสมของการประเมิน
ตามแนวทางของเคิร์ก แพทริก มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 4.80 ถือว่าพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556: 86-97) ได้ ศกึ ษาผลการจัดการเรี ยนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้
แนวคิดแบบห้ องเรี ยนกลับทางที่ มี ต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ แนวคิด
แบบห้ องเรี ย นกลั บ ทางที่ มี ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
มัธ ยมศึกษาตอนต้ น กลุ่ม ตัวอย่างคือนักเรี ยนระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสิริรัต นาธร
จังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ จานวน 60 คน โดยแบ่งเป็ น กลุ่ม ทดลองจานวน 30 คนซึ่งใช้ วิธีการ
จัดการเรี ยนรู้วิชาสุขศึกษาตามแนวคิดแบบห้ องเรี ยนกลับทาง และกลุม่ ควบคุมซึ่งใช้ วิธีการจัดการ
เรี ยนรู้วิชาสุขศึกษาแบบปกติจานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลองคือแผนการจัดการเรี ยนรู้
วิชาสุขศึกษาโดยใช้ แนวคิดแบบห้ องเรี ยนกลับทาง ใช้ เวลาในการทดลองทัง้ หมด 8 คาบ รวม 8
สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ แบบวัดการความรับผิดชอบ และแบบวัดผล
สัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ

43
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติทดสอบค่าที (t-test) รวมถึงค่าสถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของตัวแปร Analysis of Covariance (ANCOVA) จากผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสุขศึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสุขศึกษาของนักเรี ยนกลุม่ ทดลองสูงกว่านักเรี ยน
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การศึกษางานวิจยั ต่างประเทศ
เฉินและชาง (Chen & Chang, 2017: 274-289) ได้ ศึกษาเรื่ อง การใช้ โมเดล SOP2
ร่ วมกับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ทางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การแสดงตนทางความคิด และ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาครู มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงตนทางความคิดและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการโมเดล SOP2 ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทาง ซึ่ ง โมเดล SOP2 ประกอบด้ ว ย การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง (Self-study : S) การอภิ ป รายกลุ่ม
ออนไลน์ (Online group discussion : O) และการน าเสนอแบบสองขัน้ ตอน (Double-stage
presentations : P2) กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นนั ก ศึ ก ษาครู ใ นมหาวิ ท ยาลัย ไต้ หวัน จ านวน 31 คน
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะด้ านการสารวจมากที่สดุ รองลงมาเป็ นทักษะการบูรณาการ
แต่ไม่ค่อยมี ทกั ษะการแก้ ปัญหา ส่วนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ของกลุ่มตัวอย่างที่ก่อนเรี ยนและ
หลัง เรี ยนมี ค วามแตกต่างกัน นอกจากนี ก้ ลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ทัก ษะการบูรณาการและทัก ษะการ
แก้ ปัญหา เป็ นกลุ่มที่มีค่าความก้ าวหน้ ามากที่สดุ อีกทังกลุ
้ ม่ ที่มีคะแนนสูงและต่า มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แชนนอน (Shannon, 2016: 35-41) ได้ ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยน
กลับทางในการพยาบาล : ผลกระทบของการจาลองแบบ Peer-Led ต่อการเรี ยนรู้ ด้ วยความรู้
ความเข้ าใจและการคิดเชิงวิพากษ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
โดยใช้ การจาลองแบบ peer-led ในชัน้ เรี ยนในหลักสูตรการพยาบาล โดยมีสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อส่งเสริมการเตรี ยมตัวเรี ยนด้ วยตนเองและนาเสนอแนวคิดแบบ
แอพพลิเคชันแบบโต้ ตอบในห้ องเรี ยนเพื่ อปรับ ปรุ งการคิดอย่างมี วิจารณญาณและการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจในนักเรี ยนพยาบาลระดับต้ น โดยคณาจารย์จะแนะนาเนื ้อหาใหม่ ๆ ที่
ใช้ การบรรยายทางวีดิทศั น์และเนื ้อหาออนไลน์มอบหมายเป็ นการบ้ านกับการจาลองแบบ PeerLed ที่ ใช้ ระหว่างชัน้ เรี ยนเพื่ อนาแนวคิดไปใช้ เป็ นประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ผลการวิจัยของการ
จัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางโดยใช้ การจาลองแบบแบบ Peer-Led มีผลต่อการเรี ยนรู้ด้วย
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ความรู้ความเข้ าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างประสิทธิภาพ อีกทังการประเมิ
้
นผลการ
เรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางโดยใช้ การจาลองแบบแบบ peerled อยูใ่ นระดับที่ดี
แชนนี (Channy, 2016: 78-82) ได้ ศึกษาเรื่ องการใช้ ห้องเรี ยนกลับทางเพื่อส่งเสริ ม
ความเข้ าใจในการฟั งภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนระดับเตรี ยมอุดมศึกษาในประเทศกัมพูชา โดย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะสารวจประสิทธิผลของห้ องเรี ยนกลับทางต่อการพัฒนาทักษาการฟั ง
ของนักเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษากัมพูชาและศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับห้ องเรี ยนกลับ
ทางต่อการพัฒ นาความเข้ าใจในการฟั งภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่จะเรี ยน
สายวิชาการในระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแพนนาสาสตรา พนมเปญ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งใน
งานวิจยั นี ้ ได้ นาทัง้ การวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ประกอบด้ วย แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบสอบถามจานวน 20 ข้ อเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ ยวกับห้ องเรี ยนกลับ ทาง และการสัม ภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างเพื่ อให้ ได้
ความคิดเห็นที่ชดั เจนมากขึ ้น ผลการทดลองพบว่าห้ องเรี ยนกลับทางช่วยพัฒนาทักษะการฟั งของ
นักเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษากัม พูช า โดยค่าเฉลี่ ยของแบบทดสอบหลัง เรี ยนสูงกว่าค่าเฉลี่ ยของ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างจะเห็นได้ วา่ นักเรี ยน
มี ค วามคิด เห็ น เชิ ง บวกต่อการเรี ย นภาษาอัง กฤษที่ ใช้ ห้ อ งเรี ยนกลับ ทาง โดยบทเรี ย นช่วยให้
นักเรี ยนสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ ง่ายขึ ้น วีดิทศั น์ในบทเรี ยนช่วยสรุปความรู้ในสิ่งที่ฟังได้ ดีขึ ้น
และยังช่วยให้ เดาความหมายคาศัพท์ได้ มากขึ ้นด้ วย
แลร์ รี่ (Larry, 2015: 113-130) ได้ ศึกษาเรื่ องการรับรู้ของนักเรี ยนเกี่ย วกับทรัพยากร
ดิจิ ทัล และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในการจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ทาง มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
วิเคราะห์การรับรู้ ของนักเรี ยนเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางและการรับรู้ของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ ทรัพยากรดิจิทลั และเทคโนโลยี ดิจิทลั ในการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบห้ อ งเรี ย นกลับ ทาง ตัวแปรในการศึก ษา คื อ การรั บ รู้ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ของ
นักเรี ยนในห้ องเรี ยนกลับทางและผลการเรี ยนของนักเรี ยน ผลการประเมินของรัฐจากการประเมิน
แบบครอบคลุมมิ นนิโซตา (MCC) และผลการประเมิ นจากการทดสอบ ACT ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนมีการรับรู้ถึงการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางที่ครูใช้ ในชันเรี
้ ยน โดยนักเรี ยนมีการ
รับรู้ที่ดีเกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ใช้ และมีอยู่ในการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทาง อีกทังการมี
้
ส่วนร่วมของนักเรี ยนจากการประเมินผลของมินนิโซตา (MCAs) และการสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยของ ACT ระบุว่า ผลคะแนนของของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยน
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กลับทางสูงกว่าระดับเฉลี่ยของมินนิโซตาก่อนที่จะมีการนาการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับ
ทางมาใช้ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในระดับที่ สูงกว่าจากในการเปลี่ ยนจากวิธีการจัดการ
เรี ยนรู้แบบปกติไปเป็ นการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง และยังไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่า
การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางมีผลทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนันลดลง
้
ยูโกะ (Yuko, 2015: 113-130) ได้ ศึกษาเรื่ อง การสารวจแนวทางการจัดการเรี ยนรู้
แบบห้ องเรี ยนกลับทางในห้ องเรี ยนภาษาญี่ ปนุ่ : การศึกษาด้ วยวิธีผสมผสาน โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับ ทางร่ วมกับการใช้ เทคโนโลยี ที่ให้ นักเรี ยนได้ เรี ย นเนื อ้ หาจาก
ภายนอกห้ องเรี ยน และใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบนักเรี ยนเป็ นสาคัญภายในห้ องเรี ยน เพื่อที่จะช่วย
ให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในไวยากรณ์ และนาไปสู่ความสามารถทางภาษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจ
ผลกระทบของการจัด การเรี ย นรู้ แบบห้ องเรี ย นกลับ ทางในห้ องเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ นเพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลและความเป็ น ไปได้ ข องการใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แบบผสมผสาน และเพื่ อ ศึก ษา
หลักสูตรภาษาญี่ ปุ่นเบื อ้ งต้ นที่ ม หาวิท ยาลัยเอกชนในเท็กซัส โดยใช้ กลุ่ม ทดลองเป็ นนักเรี ยน
จานวน 19 คน และกลุ่มควบคุมเป็ นนักเรี ยนจานวน 20 คน โดยสร้ างทักษะทางภาษาพื ้นฐานของ
นักเรี ยนทังสองกลุ
้
่ม ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ วิธีการสอนแบบปกติ ในช่วงครึ่งแรกของภาคการศึกษา
และในช่วงครึ่งหลังของภาคเรี ยนจะใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบสังเกตในชันเรี
้ ยน แบบประเมินระดับการ
ออกเสียง กระดานติดตามสถิติ และ บันทึกประจาวันของครู ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่
ผลการวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ ง พรรณนาแสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ของกลุ่ม ทดลองว่านัก เรี ย นมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
ซิว (Siu, 2014: 160-172) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาการรู้ สารสนเทศและทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านหลักความรู้การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนดิจิ ทลั : ประสบการณ์ของการฝึ กกล
ยุทธ์ ห้องเรี ยนกลับทาง โดยผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาการสร้ างห้ องเรี ยนดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้
นักเรี ยนสามารถพัฒนาขีดความสามารถการรู้สารสนเทศและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผ่านหลักความรู้การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนดิจิตอล โดยมีกลุ่มตัวอย่า งเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
1 ทัง้ หมด 107 คน จากโรงเรี ยนมัธยมในประเทศฮ่องกง 4 แห่ง ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง คือ
13 สัปดาห์ วิธีการในการวิจยั คือ ครู ออกแบบห้ องเรี ยนดิจิทัลหลังจากนันออกแบบทดสอบก่
้
อน
และหลัง เรี ย นโดยด าเนิ น การก่อ นการทดลองสอน นัก เรี ย นทัง้ หมด 107 คนที่ เข้ าร่ วมจะต้ อ ง
ทดสอบในช่วงเวลาการทดสอบก่อนและหลังเรี ยนในระยะเวลาที่กาหนด ผู้วิจยั จะทาเอกสารการ
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ทดสอบที่ถูกออกแบบโดยครู 6 คนที่มีส่วนร่ วมในการศึกษาครัง้ นี ้ คาถามในแบบทดสอบจะยึด
หลัก แนวทางการเรี ย นรู้ ของบลูม และจัด ประเภทของค าถามทดสอบตามแนวทางการเรี ย นรู้
ของบลูม ผลการวิจยั พบว่าการทดสอบก่อนและหลังของหัวข้ อเรื่ องทัง้ 2 เรื่ อง นักเรี ยนมีการเรี ยนรู้
ที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในหลักความรู้ที่ครูสร้ างไว้ ให้ อีกทังยั
้ งพบว่านักเรี ยนมีการทักษะ
การรู้ สารสนเทศและการคิดอย่างมี วิจารณญาณเพิ่ม ขึน้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ นอกจากนี ้
นักเรี ยนยังมีการรับรู้ ต่อครูในเชิงบวก และการออกแบบการเรี ยนการสอนของห้ องเรี ยนดิจิทลั ใน
การสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของการรู้สารสนเทศและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพดี
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง พบว่า
การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางที่นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน จะต้ องคานึงถึง 2
ส่วนหลัก คือ ส่วนก่อนการจัดการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและส่วนการจัดการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน โดย
ขันตอนที
้
่นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนนัน้ ครู จะต้ องเตรี ยมสื่อการเรี ยนรู้หรื อวีดิทศั น์
ให้ นักเรี ยนได้ ศึกษาด้ วยตนเอง ซึ่งจะเป็ นเนือ้ หาในส่วนของการบรรยายเนือ้ หา และการจัดการ
เรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ยนนัน้ ครู จะต้ องคานึงถึงการทากิจกรรม การฝึ กปฏิบัติ และการฝึ กฝนต่ าง ๆ ให้
นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจในเนื ้อหา การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางนันส่
้ วนใหญ่จะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ และการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญ ทางสถิติ แต่ในบางงานวิจยั นัน้ พบว่า
ผลสัม ฤทธิ์ ของนักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อาจจะเป็ นด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ นักเรี ยนได้ เปลี่ยน
รูปแบบการเรี ยนเท่านัน้ แต่เทคนิคและวิธีการที่ครูนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนยังคงเดิม
เพราะฉะนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงต้ องการนาการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิ งมาร่วมใช้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางเพิ่มเติม เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยของ
นักเรี ยน จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ในด้ านของพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางนัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ที่ได้ รับการจัดการเรี ย นรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
มี พ ฤติกรรมและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึน้ ไปทัง้ หมด แต่ยังไม่มี งานวิจัยใดที่ กล่าวว่า
ห้ องเรี ยนกลับทางมีผลต่อความสุขในการเรี ยน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องการศึกษาว่าการจัดการเรี ยนรู้
แบบห้ องเรี ยนกลับทางนันส่
้ งเสริมการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขด้ วยหรื อไม่
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการศึกษาบันเทิง
2.1 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ แบบการศึกษาบันเทิง
เที ย มยศ ปะสาวะโน (2556, กรกฎาคม-ธัน วาคม: 159-163), เสาวพร เมื อ งแก้ ว
(2548: 3-6), น า้ มนต์ เรื อ งฤทธิ์ (2553: 34), ศรี กั ญ ภั ส สร์ รั ง สี บ วรกุ ล (2554: 4), สุ ด ใจ ชา
ประเสริ ฐ (2557: 31-34), สาโรช โศภี รักข์ (2551: 229-231) และณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 4548) กล่ า วว่ า การศึ ก ษาบัน เทิ ง หรื อ เอดูเทนเมนต์ (Edutainment) มาจากค าว่ า การศึ ก ษา
(Education) และ ความบัน เทิ ง (Entertainment) เป็ นลัก ษณะของการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง ให้
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน ร่าเริ ง รื่ นรมย์ มีอารมณ์ดี ตลอดจนสร้ างประสบการณ์เรี ยนรู้ทงั ้
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย โดยให้ นักเรี ยนได้ เรี ย นรู้ ภายใต้ บ รรยากาศของความ
สนุ ก สนานจากการผสมผสานสื่ อ และกิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การดัด แปลงเนื อ้ หาภายในให้
เหมาะสมกับนักเรี ยน เพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ผ่อนคลายด้ วยสิ่งบันเทิง มาจัดเป็ นการ
เรี ยนรู้ ที่มีความสนุกสนาน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงที่นักเรี ยนประสบด้ วยตนเอง
ด้ วยหลักการการเรี ยนอย่างกระตือรื อร้ น การช่วยเหลือกัน การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง การ
เล่น และการมีสว่ นร่วม
จากการศึกษางานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาบันเทิง สาโรช โศภีรักข์
(2551: 231) กล่าวว่าได้ มีนกั วิจยั และนักวิชาการหลายท่านเรี ยกเอดูเทนเมนต์ไว้ หลากหลาย เช่น
การศึกษาบันเทิง สาระผสมบันเทิง การศึกษาเชิงสันทนาการ และคาว่าการศึกษาเชิงหรรษา โดยมี
ลักษณะแนวคิดที่คล้ าย ๆ กัน คือ มุ่งให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน ร่าเริง รื่ นรมย์ มีอารมณ์
ดี รู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย ในขณะที่ ซึ ม ซับ ความรู้ เข้ า สู่ ส มองอย่ า งไม่ ร้ ู ตัว ลัก ษณะเช่ น นี อ้ าจจะให้
ความหมายใหม่เป็ นคาว่า เรี ยนรู้รื่นเริ ง เนื่องจากความหมายใกล้ เคียงกันกับคาว่าบันเทิง คือเบิก
บานใจ รื่ นเริ งใจ ทาให้ ร้ ูสึกสนุก อารมณ์ดี ไม่เครี ยด ส่วนคาว่าศึกษาก็มีความหมายที่ใกล้ เคียงกับ
คาว่าเรี ยนรู้ ในบางโอกาสหรื อสถานการณ์ อาจใช้ เรี ยกแทนกัน ได้ แต่ในงานวิจัยนี จ้ ะใช้ ค าว่า
การศึกษาบันเทิง เนื่องจากเป็ นคาที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย อีกทังยั
้ งเป็ นคาศัพท์ที่แปลได้ ตรงตัวและ
เข้ าใจได้ ง่าย สามารถสื่อความหมายในการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างชัดเจน
เพราะฉะนัน้ แล้ วการศึก ษาบันเทิง เป็ น แนวคิด ทางการจัด การเรี ยนรู้ ที่ มุ่ง เน้ นให้
นักเรี ยนเรี ยนรู้ ได้ อย่างสนุกสนานและเกิดความผ่อนคลาย โดยผสมผสานสื่อและกิจกรรมต่างๆ
เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู้ อันจะช่วยให้ นกั เรี ยนมีความสนุกสนาน
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2.2 ความเป็ นมาและแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู้ แบบการศึกษาบันเทิง
การศึกษาบันเทิงได้ ถกู นาเข้ ามาใช้ ในการจัดการศึกษาตังแต่
้ ศตวรรษที่ผ่านมา และ
ในปั จจุบันได้ รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ นักเรี ยนได้ รับ
ความรู้ ควบคู่กับความสนุกสนาน ทาให้ นักเรี ยนเรี ยนโดยไม่มีความเครี ยด และทาให้ นักเรี ยนมี
ความสุขในการเรี ยนรู้
เนเมกและโจเซฟ (Nemec & Josef, 2002: 1) กล่าวว่า แนวคิดของการศึกษาบันเทิง
เริ่มจาก โคเมนสกี (Komensky) ซึ่งเป็ นนักการศึกษาที่ร่วมกับทีม "โรงเรี ยนเหมือนการเล่น" ซึง่ เป็ น
เจ้ าของนักคิดที่มีความสาคัญ โคเมนสกีทาให้ การเล่นเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการเรี ยนการสอนของ
เขาและการจัดสรรเวลา ในแต่ละหัวข้ อเมื่อสอนโดยจัดการโครงสร้ างการเล่นตามอายุและตังค่
้ ากฎ
วิธี การเล่นเหมือนกับการสอนวิธีการสร้ างความสุข ที่จะช่วยให้ เกิดความรู้ทงแก่
ั ้ ร่างกายหรื อจิตใจ
เที ย มยศ ปะสาวะโน (2556, กรกฎาคม-ธั น วาคม: 160-162) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
จุดเริ่ มต้ นของคาว่า เอดูเทนเมนต์ มาจากการเติบโตด้ านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ จัดอยู่ใน
รู ปแบบซีดีรอมสาหรับเด็ก ซึ่งรายการที่บรรจุในซีดีรอมถูกออกแบบเพื่อการเรี ยนการสอนอย่าง
สนุกสนาน มีความบันเทิงหรรษา ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง เอดูเทนเมนต์จึงเป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของความบันเทิง ซึ่งออกแบบเพื่อ ใช้ ในการศึกษา หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ ของการศึกษาและความ
บันเทิง ในทางการค้ าจะปรากฏออกมาในรูปแบบ ของซอฟต์แวร์ เคเบิ ้ลเน็ตเวิค หรื อซีดีรอม เป็ น
ต้ น เพื่ อใช้ ส าหรับ การนาเสนอความรู้ ผสมกับความบันเทิงผ่านสื่ อต่าง ๆ ทัง้ รายการโทรทัศ น์
เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และวิดีโอเกม ภาพยนตร์ ดนตรี เสียงเพลง และซอฟต์แวร์ มลั ติมีเดีย เป็ นต้ น
ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น เด่ น ชั ด ที่ สุ ด คื อ รายการโทรทั ศ น์ ส าหรั บ เด็ ก Sesame Street, The Electric
Company และ Mr.Rogers เป็ นต้ น ส่วนเว็บไซต์ที่นาเสนอ ความบันเทิงผสมความรู้ได้ อย่างยอด
เยี่ยมได้ แก่ เว็บไซต์ Learn2.com และ HowStuffWorks.com เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการจัด
สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนควบคู่กบั ความบันเทิงและการศึกษา โดยใช้ วิธีการออกแบบกิจกรรม
ทางการศึกษาให้ มีความร่าเริ งสนุกสนานเป็ นสิ่งแรก ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ จึงมุ่งเน้ น
รูปแบบที่มีความบันเทิงเป็ นสาคัญ
ณั ฐ กานต์ ภาคพรต (2557: 48-50) ได้ ให้ แ นวคิด ที่ ส นับ สนุน หลัก การการศึก ษา
บันเทิงว่า การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักการการศึกษาบันเทิงเป็ นรูปแบบการเรี ยนการสอนที่มี
ความยื ด หยุ่น สูง ความแตกต่า งดัง กล่า วเกิ ด ขึน้ จากการวิเคราะห์ ค วามต้ อ งการของครู เช่ น
ต้ องการให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ครู ก็จะต้ องออกแบบรูปแบบการเรี ยนการ
สอนที่สนับสนุนทักษะด้ านความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรมที่มีความสนุกสนานหรื อเกิด

49
จากการวิเคราะห์ ลักษณะของนัก เรี ยน เช่น นักเรี ยนเป็ น เด็กประถมศึกษา ครู ก็ต้อ งออกแบบ
รูปแบบการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับจิตวิทยาเด็กประถมศึกษา เป็ นต้ น การจัดการเรี ยนการ
สอนตามหลักการการศึกษาบันเทิงดังกล่าวจึงสอดคล้ องกับแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนใน
ลักษณะที่หลากหลายต่าง ๆ กัน ซึง่ สามารถสรุปตามแนวคิดหลักได้ ดงั นี ้
- แนวคิดการเรี ยนรู้แบบเล่นปนเรี ยน (Learn and Play) เป็ นการเรี ยนการสอนที่
มุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ เลือกสิ่งที่เรี ยนและสิ่งที่เล่นได้ อย่างอิสระ แล้ วสามารถนาสิ่งที่นกั เรี ยนเรี ยนรู้
มาเป็ นข้ อสรุปของตนเองได้ แนวคิดการเรี ยนรู้แบบเล่นปนเรี ยนจะช่ วยส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่าง
ๆ ของนั ก เรี ย น ตั ว อย่ า งการเรี ย นรู้ แบบเล่ น ปนเรี ย น ได้ แก่ การเล่ น แบบส ารวจตรวจค้ น
(Exploration Play) ช่วยส่งเสริ มการรับรู้ และประสบการณ์ การเล่นแบบทดสอบ (Testing Play)
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล การเล่นแบบออกกาลังกาย (Physical Play) ช่วยส่งเสริ ม
พัฒ นาการทางด้ านกล้ ามเนื อ้ การเล่นแบบแสดงบทบาทสมมติและการเลี ยนแบบ (Dramatic
Play and Initiation) ช่ว ยส่ ง เสริ ม ความคิ ด และจิ น ตนาการ การเล่ น แบบสร้ าง (Construction
Play) ช่วยส่งเสริ มพัฒ นาการด้ านทัศนคติจากประสบการณ์ การเล่นแบบสัมผัส (Manipulative
Play) ช่วยส่งเสริมการสังเกต การจาแนก และการคิดเปรี ยบเทียบ ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดการเรี ยนรู้ แบบเล่นปนเรี ยนนีจ้ ะช่วยให้ นักเรี ยนพัฒ นาการเรี ยนรู้ อย่างคงทน สื่อที่
เหมาะกับการเล่นปนเรี ยนจะต้ องสร้ างขึ ้นโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ที่เ หมาะสม
เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้มากกว่าความสนุกที่ได้ จากการเล่น
- แนวคิดการเรี ยนรู้แบบเกม (Game) เป็ นการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยน
ได้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ผ่านการเล่น ที่ มี ก ฎ กติก า ที่ ตัง้ ไว้ อย่างชัด เจน โดยวิธี ส อนโดยใช้ เกมว่าเป็ น
กระบวนการที่ครูใช้ ในการช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ นกั เรี ยน
เล่นเกมตามกติกา และนาเนื ้อหาและข้ อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น
เกมของนักเรี ยนมาใช้ ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรี ยนรู้ ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เรื่ องต่าง ๆ อย่าง
สนุกสนานและท้ าทายความสามารถ โดยนักเรี ยนเป็ นผู้เล่นเอง ทาให้ ได้ รับประสบการณ์ตรง เป็ น
วิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมสูง เกิดการเรี ยนรู้จากการเล่นด้ วยการเห็นประจักษ์ แจ้ ง
ด้ วยตนเอง ทา ให้ การเรี ยนรู้นนั ้ มีความหมายและอยู่คงทน และเป็ นแนวคิดการเรี ยนรู้ ที่นักเรี ย น
เกิดความพึงพอใจสูงกว่าการเรี ยนแบบปกติ
- แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบเพลิน (Plearn) เป็ นการเรี ยนที่เน้ นความสนุกที่ ผ้ ูเล่น
เรี ยนรู้ ไปด้ วย เกิดจาก Play + learn ซึ่งมุ่งเน้ นการเล่นที่สนุกทาให้ เกิดความเพลิน เพราะขณะที่
เด็กเล่น จะมีใจจดจ่อกับสิ่งที่เล่นหรื อของเล่นนัน้ นัน่ คือ เด็กมีสติ รู้วา่ ตนเองกาลังทาอะไรอยู่ และ
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เขาจะมีความตังใจ
้ เอาใจใส่ต่อสิ่งที่เล่นอย่างสนุกเพลิดเพลิน อันนามาซึ่งสมาธิและปั ญญา การ
เรี ย นรู้ ตามแนวคิดแบบเพลิ น จะท าให้ เด็ก มี ความสุข เซลล์ สมองก็ จ ะเกิ ดจุดเชื่ อมใยประสาท
มากมาย เกิดการเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก หรื อการกระทาอันจะทาให้ เกิดความรู้ โดยหากมีการ
เรี ยนรู้ แบบเพลินมากเท่าไหร่ ก็จ ะยิ่งช่วยให้ เด็กมี ความสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์
เข้ าใจ และหาข้ อสรุปรวบยอดได้ ดียิ่งขึ ้น แนวคิดการเรี ยนรู้แบบเพลินนี ้จะเกิดขึ ้นจากการใช้ สื่อการ
เรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ค่าและช่วยพัฒนาสมองของเด็ก ได้ แก่ สื่อที่ให้ ความรู้พื ้นฐาน ศูนย์การเรี ยนกิจกรรม
เสรี และห้ องเรี ยน-ห้ องเรี ยนส่งเสริมพัฒนาการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
- แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative) เป็ นแนวคิดที่ต้องการพัฒ นา
นักเรี ยนจากการรวมกลุ่มกับผู้อื่นเพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ทงต่
ั ้ อ นักเรี ยนกับครู และระหว่างนักเรี ยน
ในกลุ่ม ผ่านสภาพแวดล้ อมทางสัง คมที่ ส่ง เสริ ม การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ โดย การเรี ยนแบบร่ วมมื อ
หมายถึ ง การเรี ย นที่ เ น้ นความร่ ว มมื อ ระหว่า งนัก เรี ย นด้ ว ยกั น เอง โดยนัก เรี ย นแต่ ล ะคนมี
ปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบทังส่
้ วนบุคคลและรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อ
การดาเนินการให้ สาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี กระบวนการทางานร่วมกันและการเรี ยนแบบร่วมมือ สิ่งที่
สาคัญ คือ การสื่อสารระหว่างนักเรี ยนด้ วยกันเอง ตังแต่
้ เริ่ มต้ นกระบวนการจนเสร็ จสิ ้น เพราะถ้ า
สื่ อสารกัน ไม่เข้ าใจ ผิ ดพลาดแล้ วจะส่ง ผลต่อการด าเนิน กิ จ กรรมอย่างแน่นอน จึงต้ อ งศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ และทักษะการสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจอย่างแท้ จริง
- แนวคิ ด การเรี ย นรู้ แบบกิ จ กรรม (Activities) เป็ นแนวคิ ด จากการพั ฒ นา
นักเรี ยนโดยให้ นกั เรี ยนเป็ นจุดศูนย์กลางการเรี ยนรู้ โดยเน้ นการจัดการทางด้ านวิชาการที่เน้ นสร้ าง
กิจกรรมเป็ นหลัก นักเรี ยนต้ องได้ รับการเรี ยนรู้ ด้วยการอ่าน การเขียน การโต้ ตอบ การวิเคราะห์
ปั ญหา ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดขันสู
้ ง ได้ แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า โดยให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทังรู
้ ปแบบกิจกรรมที่นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเองคนเดียว และนักเรี ยนปฏิ บัติร่วมกับ เพื่ อนหรื อกลุ่ม ครู จะต้ องเปลี่ ยนบทบาทจากผู้
ถ่ายทอดความรู้ เป็ น ผู้จัด กิ จ กรรมที่ สะท้ อนความต้ องการในการพัฒ นานัก เรี ยน และเน้ นการ
นาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริง สร้ างบรรยากาศในการมีสว่ นร่วม ครูควรมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยนเพื่อ
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมที่ส่งผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับเวลาใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่ชดั เจน และยอมรับในความสามารถและความคิดเห็นของนักเรี ยนที่เกิด
จากการปฏิบตั กิ ิจกรรม
ดังนันแนวคิ
้
ดของการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงนี ้ครูสามารถนาไปใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสุขและสนุกในการเรี ยนรู้
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เช่น แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบเล่นปนเรี ยน แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบเกม แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบเพลิน
การนาแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี ้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิงนัน้ ซึ่งจะส่งผลให้
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเกิดทักษะและความเข้ าใจในเนื ้อหาของเรื่ องที่เรี ยนมากขึ ้น
2.3 องค์ ประกอบของการจัดการเรี ยนรู้ แบบศึกษาบันเทิง
การจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงจะต้ องอาศัยองค์ประกอบของศึกษาบันเทิง
เพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่ง เนเมกและโจเซฟ (Nemec & Josef, 2002: 23) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบศึกษาบันเทิง ไว้ ว่า องค์ประกอบของการศึกษาบันเทิง ควรจะประกอบ
ไปด้ วย
2.3.1 ความบันเทิง (Entertainment) การสันทนาการและความสุขเป็ นหลักสาคัญ
สาหรับผู้ที่จะเรี ยนและสนุกกับกิจกรรม บางครัง้ บทเรี ยนที่น่าเบื่อจะถูกแทนที่ด้วยการเล่นและส่วน
ใหญ่ไม่ได้ มีเพียงความสนุกสนาน แต่ได้ มงุ่ เน้ นที่การเล่นที่ได้ ความรู้ใหม่ที่รวดเร็วและง่ายมากขึ ้น
2.3.2 เกม / การเล่น (Game/play) อาจจะมี ลักษณะเป็ นกิ จกรรมสบายๆของกลุ่ม
หรื อ ส่ว นบุค คล (เด็ ก หรื อ ผู้ใหญ่ ) ที่ จ ากัด โดยช่วงระยะเวลาหนึ่ง มี จุด ประสงค์ เฉพาะหรื อ มี
เป้าหมายที่ แตกต่างกัน นาไปสู่ความพึงพอใจ การตอบสนองความต้ องการ ความสนุก ความ
บันเทิงและได้ รับความรู้และประสบการณ์สาหรับผู้เล่น
2.3.3 การจัด ประสบการณ์ (Experienting) เกม / การเล่น ถูก จัด ร่ วมไว้ ในศึก ษา
บันเทิง เป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรี ยนการสอน ถ้ าหากผู้เข้ าร่วมพร้ อมที่จะยอมรับกติกา
หลังจากนันก็
้ จะเริ่มเป็ นผู้สร้ างรูปแบบใหม่ และมีหลากหลายกิจกรรมที่เป็ นประสบการณ์โดยตรง
ที่ทาให้ เกิ ดความรู้ หรื อทักษะใหม่ สอดคล้ องกับ รัฐบาลของรัฐ ออนแทรี โอ ประเทศแคนาดา ที่
พยายามพัฒนาการเล่นเพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้ทกั ษะต่างๆ ผ่านการเล่น เช่น วิธีการโต้ ตอบกับคนอื่น ๆ
และวิธีการคิด ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพัฒ นาได้ ตงแต่
ั ้ ก่อนที่จะเริ่ มเข้ าโรงเรี ยนหรื อแม้ กระทั่ง
โรงเรี ยนอนุบาล ทักษะเหล่านีเ้ ด็ก ๆ สามารถนามาใช้ ได้ ดีในโรงเรี ยนและในชีวิต เมื่อเด็กรู้ สึกดี
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ จะส่งผลให้ เด็กมีความกระตือรื อร้ น อยากรู้อยากเห็นและมีความมัน่ ใจ เมื่อเริ่ ม
เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน เด็กๆมีแนวโน้ มที่จะ คิดและทาทาดีในโรงเรี ยน เรี ยนได้ อย่างประสบผลสาเร็ จ
สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต
2.3.4 ความหมายของชีวิต (Meaning of Life) ในช่วงก่อนวัยเรี ยน เกม / การเล่นเป็ น
กิจกรรมทางธรรมชาติที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาบุคลิกภาพในการเสริ มสร้ างความสามัคคี สร้ าง
ความเพลิดเพลินและพื ้นฐานความรู้สกึ ของชีวิต
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2.3.5 บทบาททางสังคม (Social Role) ถ้ าเราเข้ าสู่โลกของการเล่นหรื อความบันเทิง
แบบมีปฏิสมั พันธ์ เราจะต้ องยอมรับบทบาทซึง่ เป็ นอธิบายโดยกฎระเบียบทางสังคมและศีลธรรม
2.3.6 การเลี ย นแบบ (Simulation) การแสร้ งท าหรื อ เลี ย นแบบ เป็ นพื น้ ฐานของ
จาลองโดยเฉพาะในเกมที่เรี ยกว่า การเลียนแบบ คื อการสร้ างรูปแบบที่แสดงถึงชีวิตจริ ง (ปั ญหา)
และสามารถที่ จ ะตอบโต้ ต่อพฤติกรรมของผู้เล่นและผู้จัด โดยผู้เล่น จะอยู่ในพื น้ ที่ เล่น อาจพบ
สถานการณ์ ที่ค่อนข้ างไม่ซา้ กันในชีวิตจริ ง ซึ่งอยู่บนพืน้ ฐานของเรื่ องที่อันตรายที่ถูกนามาสร้ าง
สถานการณ์
2.3.7 ด้ านความ รู้ ความเข้ าใจและความรู้ ด้ วยตนเอง (Cognition and Self
cognition) การเล่นและกิจกรรมอยู่บนพื ้นฐานของศึกษาบันเทิงให้ ครูได้ เรี ยนรู้เพิ่มเติม ที่แตกต่าง
กว่าจากห้ องเรี ยน มีการจัดเตรี ยมข้ อเสนอแนะสาหรับผู้เข้ าร่วมเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเอง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1932 มีการพัฒ นา พิพิธภัณฑ์โบราณ สวนสาธารณะเลโก้
แลนด์ อเมริกนั ดิสนีย์แลนด์ จะไม่ให้ ความบันเทิงเท่านัน้ แต่ให้ ความรู้เช่นกัน
น า้ มนต์ เรื อ งฤทธิ์ (2553: 173) ได้ ก ล่ าวถึ ง องค์ ป ระกอบของการศึก ษาบัน เทิ ง ที่
แตกต่างออกไป ซึง่ ศึกษาบันเทิง ประกอบด้ วยองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) การเรี ยน ประกอบด้ วยคุณลักษณะ ดังนี ้
1.1) การเรี ยนรู้อย่างกระตือรื อร้ น
1.2) การเรี ยนรู้ควรจะส่งเสริม สนับสนุนการทางานร่วมกัน ไม่ใช่การแข่งขัน
1.3) มุง่ เน้ นการควบคุมระดับของนักเรี ยน
1.4) จัดหาสภาพจริงและประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็ นจริง
2) การเล่น ประกอบด้ วยคุณลักษณะ ดังนี ้
2.1) มีความพึงพอใจสูง
2.2) ดาเนิน ตามกระบวนการ ไม่ยึดจุดมุ่งหมาย เน้ นกระบวนการทางาน
มากกว่าผลลัพธ์
2.3) กากับตนเอง
2.4) เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากใจ และจินตนาการ
2.5) อิสระจากการภาระงานหรื อการการกากับของครู
2.6) ลงมือปฏิบตั ิ
2.7) เปิ ดกว้ าง
3) การมีสว่ นร่วม ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนการสอนแบบการศึกษาบันเทิง ดังนี ้

53
3.1) บทเรี ยนเริ่มจากง่ายไปยาก
3.2) วิธีการเรี ยนสนุก ไม่นา่ เบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่ร้ ูของนักเรี ยน
3.3) ส่งเสริมการคิด
3.4) การเรี ยนรู้สมั พันธ์และสอดคล้ องกับธรรมชาติ
3.5) มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก
3.6) สื่อที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน เร้ าให้ เกิดการเรี ยนรู้
3.7) การประเมิ น ผล เปิ ดโอกาสให้ เด็ ก ได้ ประเมิ น ผลตนเองมุ่ ง เน้ น
พัฒนาการในภาพรวม
ดังนันครู
้ ที่ต้องการใช้ แนวคิดของการศึกษาบันเทิงมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ จะต้ อง
คานึงถึงองค์ประกอบของการศึกษาบันเทิงให้ สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อที่จะได้
สร้ างความบันเทิงควบคูก่ บั ความรู้ ให้ แก่นกั เรี ยน ซึ่งในงานวิจยั นี ้จะใช้ องค์ประกอบของการศึกษา
บันเทิงของ นา้ มนต์ เรื องฤทธิ์ (2553) มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการศึกษา
บันเทิง คือ การเรี ยน การเล่น และการมีส่วนร่วม โดยเมื่อนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้แล้ วจะทาให้
นักเรี ยนสนใจในการเรี ยน สนุกสนาน มีความสุขในการเรี ยนและมีสว่ นร่วมมากยิ่งขึ ้น
2.4 รู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดการศึกษาบันเทิง
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิงมาใช้ มีรูปแบบที่
แตกต่างกัน ดังนี ้
ณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 50-55) กล่าวถึง รู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อโมเดล
(Model) ตามหลักการศึกษาบันเทิงมีหลายรู ปแบบซึ่งนิยมพัฒนาขึ ้นตามทฤษฎีสร้ างความรู้นิยม
แล้ วปรั บ เปลี่ ยนให้ ส อดคล้ องกับ ทัก ษะหรื อผลที่ ต้ องการจากการเรี ยนการสอนในรู ป แบบนัน้
ดังเช่นรูปแบบการเรี ยนการสอนต่อไปนี ้
2.4.1 อิ เลท โมเดล (ELATE Model) ของสมใจ สื บ เสาะ (2555: 206-221) เป็ น
รูปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต ประกอบด้ วยปั จจัยนาเข้ า (Input Factors) กระบวนการจัดการเรี ยนแบบ
สร้ างสรรค์ เชิ ง หรรษาบนเว็ บ (Process) การควบคุม (Control) ผลผลิ ต (Output) และข้ อ มู ล
ย้ อนกลับ ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.4.1.1 ขันหรรษา
้
(Entertain) คือ การสร้ างแรงจูงใจให้ กับนักเรี ยนกระตุ้นและ
สร้ างบรรยากาศในการเรี ยน เป็ นขัน้ ในการเตรี ยมความพร้ อมเชิ งหรรษา (Preparing for Fun)
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ก่อนเรี ยน ได้ แก่ การทาให้ นกั เรี ยนรู้เป้าหมายของงานและความคาดหวังของครู การให้ คาแนะนา
วิธีการเรี ยนการสอน การชี ้แจงถึงข้ อดีในการเรี ยนการสอน การเสนอปั จจัยจูงใจและสิ่งล่อใจเพื่อ
เป็ นรางวัลแห่งความสาเร็จ และการปฐมนิเทศ
2.4.1.2 ขัน้ เรี ยน (Learn) คือ การให้ นักเรี ยนกาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ และ
ศึกษาค้ นคว้ าเชื่อมโยง ประกอบด้ วย 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันท่
้ องเที่ยวหาข้ อเท็จจริ ง (Touring for
Facts Finding) เป็ น ขัน้ ตอนสร้ างความกัง วลใจให้ กับ นักเรี ย น โดยการมอบหมายงานอย่างมี
ความหมายเพียงพอที่จะทาให้ นกั เรี ยนสนใจแต่ไม่ท้าทายเกินไปจนทาให้ เกิดความท้ อแท้ กิจกรรม
ที่ ม อบหมายเน้ นให้ นัก เรี ย นได้ ฝึ ก คิ ด แก้ ไขปั ญ หาอย่ า งสร้ างสรรค์ กระตุ้น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
จินตนาการและสร้ างความเร้ าใจดึงดูดใจ 2) ขันเพลิ
้ ดเพลินกับปั ญหา (Enjoying in Problem) เป็ น
ขันตอนที
้
่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนเข้ าใจปั ญหาและช่วงเวลาของการเก็บประเด็นปั ญหาของกิจกรรม ครู
จะต้ องกระตุ้นให้ คิดโดยใช้ คาถามเพื่อให้ นกั เรี ยนตอบและขยายความคิดเกี่ยวกับประเด็นคาถาม
หรื อภาระงานที่มอบหมาย
2.4.1.3 ขัน้ ยอมรั บ ในความคิ ด (Accepted Idea) เป็ น ขัน้ ตอนที่ นัก เรี ย นเกิ ด
ความคิดหรื อค้ นพบความคิดของตนเองและพิจารณาแล้ วว่าเป็ นความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด
เพื่อสร้ างความพร้ อมก่อนนาไปปฏิบตั ิจริ ง เรี ยกว่า ขันหรรษาพบแนวคิ
้
ด (Exulting with the Idea)
ซึ่ง นัก เรี ย นจะต้ องศึก ษาและรวบรวมข้ อ มูล เพื่ อตัง้ สมมติฐ านและทดสอบความคิด ด้ วยการ
เปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปั นความรู้กบั ผู้อื่น แล้ วเกิดกระบวนการตีความ จาก
สิ่งที่เป็ นนามธรรมไปสูร่ ูปธรรมด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ (Creating by Making and Doing)
2.4.1.4 ขั น้ ลงมื อ ปฏิ บั ติ (Take Action) เป็ นขั น้ ตอนในการน าความคิ ด ที่
ถ่ า ยทอดให้ เป็ นรู ป ธรรม ประกอบด้ วย 1. ขั น้ สนุ ก กั บ การพบค าตอบ (Greeting with the
Answers) เป็ นขัน้ ตอนที่ นักเรี ยนจะต้ องใช้ ความสามารถในการนาความรู้ (Knowledge) ความ
เข้ าใจหรื อความคิดรวบยอม (Comprehension) ที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานเข้ ากับเรื่ องที่ได้ เรี ยนหรื อ
ความคิดแปลกใหม่ที่ได้ จากการแก้ ปัญหา โดยอาศัยการแปลความหมาย การสรุ ปหรื อการขยาย
ความสิ่งนัน้ เพื่อนาไปสูก่ ารมีความคิดระดับสูงและมีความคิดสร้ างสรรค์ ซึง่ สามารถกระทา ได้ โดย
การให้ นักเรี ยนเกิดความรู้ จากการกระทาของตนเองหรื อจากการวิจารณ์ ผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 2. ขันชื
้ ่นชอบและยอมรับผล (Favoring and Accepting) เป็ นขัน้ ตอนที่นักเรี ยนจะยอมรับ
คาตอบหรื อแนวคิดใหม่แล้ วพัฒนาแนวคิดนัน้ เรี ยกว่า การท้ าทายในสิ่งใหม่ (New Challenge)
2.4.1.5 ขั น้ ประเมิ น ผล (Evaluate) เป็ นการตรวจสอบขัน้ ตอนการท างาน
เรี ย กว่า ขัน้ ประเมิ น ผลและเผยแพร่ ค วามส าเร็ จ (Assessing and Sharing Achievement) ครู
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จะต้ องสร้ างบรรยากาศที่ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจจากคนรอบข้ างและตนเองมีความ
สนุกสนาน ซึ่งสามารถทาได้ ด้วยการพูดคุยปั ญหา อุปสรรค ที่พบในการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยการ
พูดคุยนันจะต้
้ องอยูใ่ นบรรยากาศที่สนุกสนาน น่าสนใจ
2.4.2 รูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโ สมนสิการ ของ สุดใจ ชาประเสริ ฐ
(2557: 38) เป็ นรูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสนสิการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ประกอบด้ วยการสร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง 3 ขันตอน
้
(Constructivism) ดังนี ้
2.4.2.1 ขันจุ
้ ดประกายความสนุก ให้ ฉกุ คิด (ขันเริ
้ ่มต้ นและขันส
้ ารวจ : Engaged
and Explore) โดยการจัด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ มี ก ารปฐมนิ เทศ และใช้ กิ จ กรรมละลาย
พฤติกรรมที่นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตนเอง ด้ วยการ ร้ องเล่น เต้ น แสดงละคร ในหัวข้ อ
ความคิดของคน คิดดีทาดีสร้ างสิ่งที่ดีงาม เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ สร้ างแรงจูงใจใน
การเรี ยนและพัฒนากระบวนการคิด
2.4.2.2 ขัน้ คอยตามติ ด คิ ด วิ ธี มี เหตุ ผ ล (ขัน้ อธิ บ ายและขัน้ ขยายความรู้ :
Explain and Elaborate) โดยให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม นาสื่อและอธิ บายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) สวมต่อความรู้ (Jigsaw II) มาใช้
โดยนักเรี ยนมีกระบวนการแสวงหาความรู้มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ นกั เรี ยนลงมือกระทา ได้
คิดแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองทักษะการสร้ างความรู้ใหม่และทักษะการทางานเป็ นกลุ่มอีกทังทั
้ กษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการ (Buddhist Strategy)
2.4.2.3 ขัน้ ประเมิ น ความส าเร็ จ เสร็ จ บั ด ดล (ขัน้ ประเมิ น : Evaluate) โดย
ประเมินความรู้ ความจา การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการนาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งจะแสดงถึง การประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหลัก
โยนิโสมนสิการ หลังเรี ยน ซึ่งจะส่งผลให้ นกั เรี ยนสามารถจดจารูปแบบการแก้ ปัญหาและคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) อีกทังยั
้ งต้ องคิดดี มีคณ
ุ ธรรม (ให้ เป็ นคนคิดดีมีคณ
ุ ธรรม)
2.4.3 รู ป แบบการศึ ก ษาบั น เทิ ง KELL Edutainment ของเที ย มยศ ปะสาวะโน
(2553: 59-61) โดยให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนด้ วยตนเองกับสื่อการศึกษาบันเทิงที่สร้ างขึน้ ซึ่งรู ปแบบนี ้
ต้ องประกอบด้ วย
2.4.3.1 ขันปั
้ จจัยนาเข้ า
1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ที่ได้ รับจากการเรี ยนในสื่อศึกษาบันเทิง
เป็ นความรู้นอกห้ องเรี ยนที่จะช่วยทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี และมี
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ความสุข ในการเรี ย นเป็ นการแสดงให้ เห็ น ว่า การที่ บุค คลจะได้ รั บ ความรู้ นัน้ ไม่ จ าเป็ นต้ อ ง
เคร่งเครี ยดเสมอไป
2) ความสนุกสนานเพลิดเพลิ น (Enjoy with Environment) คือ แกนหลักใน
การจัดสภาพแวดล้ อม เป็ นการออกแบบสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนให้ เกิดความหลากหลายไม่
ซ ้าซากจาเจ ไม่ทาให้ เกิดความเบื่อหน่าย เช่น การจัดวางโต๊ ะ เก้ าอี ้ การเล่นโทนสีภายใน การวาง
ตาแหน่งของแสงไฟ เป็ นต้ น โดยจะทาการสารวจความต้ องการก่ อนนามาสรุปเป็ นแบบที่สาเร็จรูป
พร้ อมจะนาออกมาใช้ งาน
3) ความบันเทิง (Entertainment) เป็ นการนาเอาความบันเทิงเข้ ามาผสมไว้
กับการเรี ยน ตามแนวคิดที่ว่าการเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ดี ถ้ านักเรี ยนมีโอกาสคิด ทา สร้ างสรรค์ ด้ วย
อารมณ์ สุนทรี ย์ และเพลิ ดเพลินโดยทาการผสมผสานข้ อมู ลความรู้ ในด้ านต่าง ๆ เข้ ากับความ
บันเทิง มีเจตนาเป้าหมายชัดเจน นาเสนอผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ บคุ คล
ได้ รับความรู้ มีทศั นคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ครูจะช่วยจัดบรรยากาศ และกิจ
กรมการเรี ยนรู้ร่วมกัน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความสามารถทางสติปัญญา
อารมณ์ สังคม ความพร้ อมของร่างกายและจิตใจ สร้ างโอกาสให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น นาเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้ และ
การผ่อนคลายซึ่งทาให้ เกิดสมาธิและปั ญญา ช่วยให้ เรี ยนอย่างมีความสุข ไม่เคร่งเครี ยดจนเกินไป
โดยการพักสายตา พักอิริยาบถ รวมถึงการนัง่ เล่น การฟั งเพลง การอ่านหนังสือในมุมที่เงียบสงบ
4) นั ก เรี ย น (Learners) ยึ ด หลั ก แนวคิ ด ที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ นส าคัญ ในการ
ออกแบบสื่อศึกษาบันเทิง ซึ่งจะคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ บุคลิกภาพ สติปัญญา พื ้น
ฐานความรู้ ความสนใจ โดยนักศึกษามีอิสระในการควบคุมการเรี ยนและเล่นของตนเอง ค้ นคว้ าหา
ความรู้ตามความถนัด เลือกสื่อและรูปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น สามารถควบคุม
ทัง้ เนื อ้ หา ล าดับ ของการเรี ย นรู้ และการท าแบบทดสอบ เป็ นต้ น รวมถึ ง ได้ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ถักทอความคิดพิชิตปัญหาร่วมกันอีกด้ วย
2.4.3.2 ขัน้ กระบวนการด าเนิ น งาน แนวคิ ด การจัด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย น
ทฤษฎีที่ใช้ สนุ ทรี ยภาพทางอารมณ์ การรับรู้ และการเรี ยนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.4.3.3 ขันผลิ
้ ตผล (Output) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.4.3.4 ขันข้
้ อมูลย้ อนกลับ (Feed back) ข้ อเสนอแนะกระบวนการนาเทคโนโลยี
มาใช้ แก้ ไขปั ญหาทางการศึกษา โดยเฉพาะสื่อ การนาเสนอเนื ้อหาที่ไม่เน้ นหนักทางทฤษฎีมากนัก

57
แต่ให้ เน้ นการแทรกเนื อ้ หาเข้ าไปในสื่ อบันเทิง หลากหลายชนิด รวมถึงการจัดสภาพแวดล้ อม
ทางการเรี ยน
2.4.4 รู ป แบบกิ จ กรรมโครงงานออนไลน์ ส าหรั บ โครงการการศึ ก ษาบัน เทิ ง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนนักเรี ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้ วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมื อเพื่อพัฒ นาทักษะการ
สื่อสารและทักษะการทางานร่วมกันของนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนเกาหลีใต้ ของน ้ามนต์ เรื องฤทธิ์
(2553: 173) ประกอบด้ วย
2.4.4.1 กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม (Preparative Activity) มีขนตอนย่
ั้
อย ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 การรับสมัครออนไลน์
ขันที
้ ่ 2 การปฐมนิเทศออนไลน์
ขันที
้ ่ 3 การเรี ยนออนไลน์
ขันที
้ ่ 4 การประเมินผลก่อนการทากิจกรรมออนไลน์
ขันที
้ ่ 5 การเลือกหัวข้ อโครงงาน
ขันที
้ ่ 6 การสร้ างทีม
ขันที
้ ่ 7 การวางแผนโครงงาน
ขันที
้ ่ 8 ส่งแผนโครงงาน
2.4.4.2 กิ จ กรรมประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Experiential Learning Activity) มี
ขันตอนย่
้
อย ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 การปฐมนิเทศ
ขันที
้ ่ 2 กิจกรรมกลุม่ (การทาโครงงานกลุม่ )
ขันที
้ ่ 3 กิจกรรมเตรี ยมรายงานผล
2.4.4.3 กิจกรรมประเมินผล (Evaluative Activity) มีขนตอนย่
ั้
อย ได้ แก่
ขันที
้ ่ 1 การนาเสนอและให้ ข้อเสนอแนะผลการดาเนินโครงงาน
ขันที
้ ่ 2 การประเมินผลหลังการทากิจกรรม
ขันที
้ ่ 3 การติดผลการดาเนินโครงงาน
2.4.5 ขั น้ ตอนของการเป็ นครู แ บบการศึ ก ษาบั น เทิ ง (Edutainer) ของ มิ เ ชล
แซนเดอร์ (Michael Sanders: 2008 อ้ างจาก สุดใจ ชาประเสริฐ, 2557: 44-45) มี 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 นาเสนอวิดีโอเพื่อเพิ่มคุณค่าขณะให้ ความบันเทิง สื่อประเภทวิดีโอ
และดีวีดีส ามารถส่งเสริ ม ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ได้ โดยที่ นักเรี ยนไม่เกิ ดความเบื่อหน่าย โดย
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หลักการใช้ สื่อประเภทนี ้ให้ พิจารณาในด้ านความยาวของภาพยนตร์ วิธีการนาเสนอและช่วงเวลา
ในการนาเสนอ
ขัน้ ตอนที่ 2 ให้ นัก เรี ย นมี ส่วนร่ วม ครู ส ามารถก าหนดสถานการณ์ ที่ มี ทัง้ การ
บรรยายและให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่วม โดยการทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจสถานการณ์ ครูให้ นกั เรี ยนดาเนิน
ตามสถานการณ์ กระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีการวิเคราะห์ เช่น การอภิปราย
ขัน้ ตอนที่ 3 น าสถานการณ์ ที่ น่ า สนใจมาไว้ ในห้ องเรี ย น ครู ค วรจะแสดง
สถานการณ์ ที่น่าแปลกใจ น่าสนใจให้ กับนักเรี ยน โดยการยกเอาเรื่ องหรื อส่วนหนึ่งของหน่วยการ
เรี ยนการสอนมานาเสนอเพื่ อทาให้ นักเรี ยนเกิดความพึงพอใจ อันจะส่งเสริ ม ประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้ที่ดีให้ แก่นกั เรี ยน
ขันตอนที
้
่ 4 เสริ มการสาธิตเข้ าไปในสถานการณ์ ครูควรเพิ่มการสาธิตเข้ าไปใน
สถานการณ์โดยเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหา เช่น การวิเคราะห์ การใช้ กรณีศกึ ษา เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 5 เพิ่ม เติมเทคนิคการนาเสนอด้ วย PowerPoint ในการนาเสนอด้ วย
PowerPoint นันควรจะใส่
้
ลูกเล่นลงไปด้ วย เช่น ภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหวภาพการ์ ตูนที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสาระ เพื่อให้ นกั เรี ยนไม่เบื่อหน่าย ดึงความสนใจของนักเรี ยนให้ อยูก่ บั เนื ้อหา
ขันตอนที
้
่ 6 สร้ างบรรยากาศให้ น่าสนใจ การปรับระดับเสียง การพูดเรื่ องตลก
และการแสดงออกทางสีหน้ า สิ่งเหล่านี ้จะช่วยดึงความสนใจของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี โดยการ
ปรับระดับเสียงเมื่อต้ องการเน้ น การใช้ เรื่ องตลกที่มีความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสาระมาเล่าให้ ฟังสัน้
ๆ นอกจากนี ้ควรมีการแสดงออกทางสีหน้ าอีกด้ วย
ขัน้ ตอนที่ 7 ท าให้ บ รรยากาศน่าสนใจโดยการเพิ่ ม ตัวอย่างที่ เกี่ ยวข้ อง ครู ใช้
ประสบการณ์ ชีวิตที่มีความเกี่ ยวข้ องกับเนือ้ หาจะทาให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจในเนือ้ หาสาระได้
มากยิ่งขึ ้น ครู ดึงประสบการณ์ จากห้ องเรี ยนเข้ ามาสู่บทเรี ยน จะช่วยส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนได้
ขัน้ ตอนที่ 8 ท าบรรยากาศให้ น่ า สนใจด้ ว ยการส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นทัง้ หมด ให้
นักเรี ยนได้ พดู คุยและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ มนั่ ใจว่านักเรี ยนสนใจเรี ยน ครูอาจจะ
ใช้ วิธีเรี ยกชื่อนักเรี ยนให้ ตอบคาถาม ถ้ านักเรี ยนตอบคาถามผิด ให้ ครูให้ กาลังใจและบอกคาตอบที่
ถูกต้ องแก่นกั เรี ยน
2.4.6 การศึกษาบันเทิงในการประยุกต์ใช้ กบั การศึกษาแนวใหม่ ซึง่ เทียมยศ ปะสาวะ
โน (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม: 159-164) ได้ กล่าวถึงลักษณะของการศึกษาบันเทิงในประเทศ
ไทยได้ ถูกนามาประยุกต์ใช้ อย่างหลากหลาย ตามกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ค่คู วาม
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บันเทิง ว่าสมควรจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ ในยุคปั จจุบนั โดยมี
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากมายนารู ปแบบการศึกษา
บันเทิงมาช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้คกู่ บั ความบันเทิง ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ในประเทศไทย คือ สถาบัน
กวดวิช าภาษาอังกฤษชื่ อ เอ็นคอนเสป (Enconcept) ได้ นาแนวคิดการเรี ยนภาษาอังกฤษด้ วย
ทฤษฎี ใหม่ชื่อว่า เมมโมโลดี (Memolody) มาจัดสภาพห้ องเรี ยนแบบมัลติมีเดีย มีเพลงคาศัพ ท์
โดยมี ครู ชื่อว่า อริ สรา ธนาปกิจ เป็ นครู ของสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ การดาเนินงานที่นี่จะ
นากระแสแนวการศึกษาโลกยุคใหม่ที่เน้ นผลิตสื่อการเรี ยนที่เข้ าถึงหัวใจของนักเรี ยน เพื่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้ แบบยัง่ ยืน โดยการนาคาศัพท์ภาษาอังกฤษมาใส่ดนตรี และแต่งเป็ นเพลงเพื่อให้ เกิด
การเรี ย นรู้ จดจ าโดยอัต โนมัติ พร้ อมกับ น ารู ป แบบการศึก ษาบัน เทิ ง มาใช้ และสร้ างครู ส อน
ภาษาอังกฤษอีกหลายคน ที่มีแนวการสอนแตกต่างกันไป ทังร้้ อง เต้ น เล่นละคร แถมด้ วยการสร้ าง
สตูดิโอที่เพียบพร้ อมด้ วยระบบเครื่ องเสียงทันสมัย เพื่อสร้ างบรรยากาศที่สนุกสนาน และกระตุ้น
นักเรี ยนในห้ องให้ มงุ่ มัน่ กับการเรี ยนรู้ตลอดชัว่ โมงเรี ยน เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ทงความรู
ั้
้ และความสนุก
ไปพร้ อมกัน นาไปสู่การเรี ยนที่ม่งุ ให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ติดใจ และติดตามการสอน
โดยเชื่อมั่นว่าเทคนิคนีจ้ ะไปกระตุ้นให้ นกั เรี ยน เกิดการจดจาแบบยัง่ ยืนโดยอัตโนมัติ ซึ่งนับเป็ น
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
การศึกษาบันเทิงมีผลดีต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน ทาให้ เกิดความคิดวิเคราะห์ ช่วย
ทบทวนความเชื่อ ความรู้ และการรับรู้ของนักเรี ยน ส่งผลให้ เกิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ มากยิ่งขึน้
เมื่อมีการจัดการเรี ยนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้ วยความบันเทิง จึงทาให้ นกั เรี ยนเกิดความตื่นตาตื่นใจ
ส่งผลให้ เกิดความอยากรู้อยากเห็น ซึง่ จะนาไปสูก่ ารรักในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไปได้
ดังนันจากการศึ
้
กษางานวิจยั จึงพบว่า การศึกษาบันเทิง มีรูปแบบอยูท่ งสิ
ั ้ ้น 4 รูปแบบ
ได้ แก่ รู ปแบบอิเลท โมเดล (ELATE Model) หรื อ รู ปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบน
เว็บเพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ รูปแบบการศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการ รูปแบบ
การศึ ก ษาบั น เทิ ง KELL Edutainment รู ป แบบกิ จ กรรมโครงงานออนไลน์ ส าหรั บ โครงการ
การศึกษาบันเทิงด้ วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ โดยในงานวิจัยนี จ้ ะอิงรู ปแบบกิ จกรรมโครงงาน
ออนไลน์สาหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรี ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้ วย
วิธีการเรี ยนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการทางานร่วมกันของนักเรี ยนไทย
และนักเรี ยนเกาหลีใต้ ของน ้ามนต์ เรื องฤทธิ์ (2553) มาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้
แบบห้ องเรี ยนกลับทาง เนื่องมาจากรู ปแบบแนวคิดนีม้ ีโครงสร้ างของการศึกษาบันเทิงตรงกับที่
ต้ องการนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ อีกทัง้ การเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางโดยใช้ การศึกษา
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บันเทิงมาร่ วมด้ วยนัน้ นักเรี ยนจะต้ องเรี ยนด้ วยตนเองกับสื่อการศึกษาบันเทิงที่ครู สร้ างขึ ้น และ
เมื่อนักเรี ยนมาเรี ยนในชันเรี
้ ยนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นักเรี ยนจะได้ ครบทังการเรี
้
ยน การเล่น และการ
มีสว่ นร่วม ครบตามโครงสร้ างของการศึกษาบันเทิง
2.5 สื่อกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบศึกษาบันเทิง
การจัดการเรี ยนรู้ แบบศึกษาบันเทิง ครูสามารถนาสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ ในการ
จัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ช่ว ยเสริ ม สร้ างความสนุก สนานและความสุข ในการเรี ย นได้ เช่น สื่ อ เสี ย ง
ภาพยนตร์ เกม หรื อการนาเสนอสื่อประสม โดยสื่อกับการจัดการเรี ยนรู้แบบศึกษาบันเทิง สามารถ
จาแนกได้ ดังนี ้
2.5.1 ดนตรี และเสียงเพลง
การนาเพลงมาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนสามารถนามาใช้ ได้ หลายโอกาส หรื อ
หลายขันตอน
้
อวยชัย ผกามาศ (2542: 42) ได้ อธิบายการนาเพลงมาใช้ ในการประกอบการเรี ย น
การสอนดังนี ้
1) นาเข้ าสู่บทเรี ยนเพื่อจูงใจ เพื่อเร้ าความสนใจนักเรี ยนให้ สนใจเรื่ องราว หรื อ
บทเรี ยนที่ ครู กาลังจะสอนเตรี ยมพร้ อมที่ จ ะเรี ยนต่อไป ครู ต้ องพิจ ารณาจัดอย่างเหมาะสมทัง้
เนื ้อหาและปริ มาณที่สอดคล้ องกับบทเรี ยนมากที่สุดอาจจะนาด้ วยการร้ องเพลงตอนใดตอนหนึ่ง
ถ้ าเป็ นเพลงที่มีเนื ้อเพลงยาว แต่ถ้าเป็ นเนื ้อเพลงสัน้ ๆ อาจจะร้ องจนจบก็ได้ ซักถามความเข้ าใจ
ของนักเรี ยนหรื อให้ นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงเนื ้อเพลงนันแล้
้ วโยงเข้ าเนื ้อหาบทเรี ยนซึ่งสัมพันธ์
กับเนื อ้ เพลงแล้ ว จึงดาเนินการสอนตามกระบวนการที่ เตรี ยมไว้ ซึ่งก็ ต้องมี กิจ กรรมช่วงหนึ่งที่
นักเรี ยนได้ ร้องเพลงนี ้จนจบอย่างสนุกสนานเดี่ยวหรื อกลุม่ มีการเคาะจังหวะหรื อปรบมือทาท่าทาง
ประกอบตามความเหมาะสม
2) ใช้ ป ระกอบกิ จ กรรมรายละเอี ย ด ของบทเรี ย นหรื อ ใช้ ด าเนิ น การสอนซึ่ง
สามารถกระทาได้ หลายลักษณะ เช่น
2.1) ประกอบหรื อ ขยายเนื อ้ หาบทเรี ย น ในกรณี ที่ ไ ด้ แ ต่ง เพลงเพื่ อ การนี ้
โดยเฉพาะนักเรี ยนจะจาได้ ดีกว่าเนื ้อหาบทเรี ยนโดยทัว่ ไปที่อาจจะสันไป
้ หรื อไม่ชดั เจนพอ
2.2) จัดเป็ นสื่อฝึ กทักษะการออกเสียงคาบางคา เช่น คาควบกล ้า ร ล ว ฮ ง
ฯลฯ เลือกมาใช้ ให้ เหมาะสมทังเพลงทั
้
ว่ ๆ ไปและเพลงที่แต่งขึ ้นใหม่
2.3) จัด เป็ นสื่ อ ฝึ ก ทัก ษะการพู ด การแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ฝึ ก ทัก ษะ
สัมพันธ์ (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) เช่น เกี่ ยวกับชื่อเพลง แนวคิด เนื อ้ หาสาระใจความ ความสมจริ ง
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ความเข้ าใจในเพลง คาเป็ น คาตาย ครุ ลหุ อักษรนา หลักภาษาไทย การใช้ ภาษา เป็ นต้ น ทังเพลง
้
ทัว่ ๆ ไป หรื อเพลงที่แต่งประกอบเนื ้อหาในบทเรี ยนโดยเฉพาะ
2.4) จัดเป็ นสื่อการฝึ กหาคาคล้ องจองสัมผัส เป็ นตัวอย่างในการฝึ กแต่งคา
ประพันธ์
2.5) จัดเป็ นสื่อในการช่วยฝึ กใช้ โวหารต่าง ๆ ครูและนักเรี ยนช่วยกันอภิปราย
วิจารณ์และนาเพลงที่ดีไปเป็ นแบบอย่าง
2.6) จัดเป็ นสื่อสัมพันธ์กบั วิชา หรื อกลุ่มวิชาอื่น ๆ
3) ใช้ ในการสรุ ปบทเรี ยน หรื อหรื อประเมินผลการเรี ยนนักเรี ยนได้ ความคิดรวบ
ยอดคติสอนใจ จาได้ รวดเร็ วและดีกว่าสรุปโดยทัว่ ๆ ไป ทังนี
้ ้ต้ องเลือกเพลงที่นามาสรุปบทเรี ยน
หรื อประเมินผลการเรี ยนที่เหมาะสม เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้ความเข้ าใจประสบการณ์ ทัก ษะ
และเจตคติ ที่พงึ ประสงค์ให้ มากที่สดุ
4) ใช้ เป็ น กิ จ กรรมสลับ แทรกบทเรี ย น เพื่ อเปลี่ ย นบรรยากาศ คลายความตึง
เครี ยด หรื อแก้ ความเบื่อหน่ายแต่ต้องจัดอย่างเหมาะสมทังเนื
้ ้อหา และปริมาณ การนาเพลงมาใช้
อาจเปิ ดแผ่นเสี ยง แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพ วิทยุ เชิ ญ วิทยากร ครู ร้องเองทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน ครู ร่วมร้ องกับนักร้ องเอง อาจจะสัมพันธ์กับบทเรี ยนโดยตรง หรื อไม่ก็ได้ ควรมีการเคาะ
จังหวะ หรื อปรบมือ หรื อทาท่าทางประกอบตามความเหมาะสม
5) ใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยนการสอน สาหรับนักเรี ยนชันเด็
้ กเล็ก หรื อเด็กเริ่ มเรี ยน
นักเรี ยนจะสนใจ มีความสนุกสนาน เกิดความคุ้นเคย มีเจตคติที่ดีต่อบทเรี ยน ต่อครู ต่อโรงเรี ยน
ได้ รับความรู้ความเข้ าใจ และจดจา ได้ แม่นยาแม้ ในขณะที่ยงั อ่านหนังสือไม่ได้
สุจริ ต เพียรชอบ; และ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538: 373 – 376) กล่าวว่า การนา
เพลงมาประกอบการสอนภาษาไทย สามารถทาได้ หลายลักษณะ คือ ใช้ นาเข้ าสู่บทเรี ยนเพื่อสร้ าง
ความสนใจให้ กับนักเรี ยน ใช้ ดาเนินการสอนโดยใช้ เพลงบอกเล่าเนื ้อหา ใช้ สรุ ปบทเรี ยนโดยการ
ร้ องเพลงหรื อช่วยกันแต่งเพลงจากเนื ้อหาที่เรี ยน ใช้ แก้ ไขบกพร่ องในการออกเสียงภาษาไทย ใช้
เสริ ม บทเรี ย นและใช้ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูต ร หรื อ อาจใช้ ป ระเมิ น ผลการเรี ย นก็ ได้ นอกจากนี ้
ปราโมทย์ ไวยกูล (2540: 11) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายไว้ ว่า การใช้ เพลงเป็ นสื่อประกอบการสอนนัน้
เพื่อให้ นักเรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาของวิชา ทาให้ นักเรี ยนจดจาเรื่ องราวของบทเรี ยนได้ รวดเร็ วและง่าย
อีกทังยั
้ งทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายทังยั
้ งช่วยให้ บทเรี ยนนันมี
้ กิจกรรมอีกด้ วย
ดังนัน้ การนาเพลงมาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนจึงสามารถใช้ ได้ หลายโอกาส
ซึ่ง ครู ค วรเลื อกใช้ ตามความเหมาะสม ทัง้ การน าเข้ าสู่บ ทเรี ย นเพื่ อ จูง ใจ ใช้ ป ระกอบกิ จ กรรม
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รายละเอียด ใช้ ในการสรุ ปบทเรี ยน ใช้ เป็ นกิจกรรมสลับแทรกบทเรี ยนหรื อใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยน
การสอน เพื่อให้ ตรงตามเป้าหมายการจัดการเรี ยนรู้ที่วางไว้
กุล วรา ชูพ งศ์ไพโรจน์ (2540, พฤศจิ กายน-เมษายน: 8-13) กล่าวว่าการสอน
ภาษาไทยด้ วยเพลงมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเพลงเป็ นสิ่งบันเทิงอย่างหนึ่งที่ผ้ คู นชอบฟั ง การนา
เพลงมาใช้ กบั การสอนภาษาไทยช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะโดยเฉพาะทักษะการฟั ง เช่น การจับ
ใจความสาคัญที่ได้ จากการฟั งเพลง นอกจากจะให้ ความไพเราะด้ านเนื ้อร้ องและทานองแล้ ว บท
เพลงยังสอดแทรกความรู้ ให้ คติเตือนใจอีกด้ วย การใช้ เพลงประกอบการสอนจะช่วยกระตุ้นความ
สนใจให้ แก่นกั เรี ยน ทาให้ สนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นความสาคัญของความงามทางภาษา ถ้ อยคา
ในบทเพลง เสียงดนตรี และความไพเราะ รื่ นหู สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ นกั เรี ยนรักภาษาไทยในที่สดุ อีก
ทังชั
้ ยพร รูปน้ อย (2540: 12) กล่าวเพิ่มเติมว่าเพลงยังก่อให้ เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เพลิดเพลิน
ใจ และผ่อนคลายความเครี ยด ส่งเสริมให้ เกิดรสนิยมที่ดีตอ่ ศิลปะในด้ านบทเพลงและดนตรี ถ้ านา
เพลงไปใช้ ในการเรี ยนการสอนแล้ วจะทาให้ นักเรี ยนไม่เบื่อหน่ายต่อวิชาที่ เรี ยน และยังช่วยให้
เข้ าใจบทเรี ยนยิ่งขึ ้นทาให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้เพลงยังส่งเสริ มให้ มีความกล้ าในด้ าน
การแสดงออก ทาให้ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะอีกด้ วย
ด้ วยเหตุนีเ้ พลงจึงเป็ นสิ่งที่สร้ างสุนทรี ยภาพทางดนตรี ได้ อย่างดียิ่ง เสริ มสร้ าง
สติปัญญาและการเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี เสียงเพลงช่วยทาให้ จิตใจเบิกบาน หายเหงา และมีสนุ ทรี ย์
การนาเพลงมาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนันท
้ าให้ นกั เรี ยนมีประสิทธิภาพในการจดจา
และเข้ าใจ ซึ่งการนาเพลงมาประกอบการสอนในวิชาภาษาไทย เป็ นวิธี การอย่างหนึ่งที่จะทาให้
นักเรี ยนชอบ สนุกสนาน มีความสนใจเรี ยนมากขึ ้น และพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
2.5.2 ภาพยนตร์
สุดใจ ชาประเสริ ฐ (2557: 45-46) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ของมนุษ ย์ มี วิธีการเรี ยนรู้ ที่
แตกต่างกัน บางคนอาจจะชอบที่จะเรี ยนรู้ด้วยการดู เรี ยนรู้ด้วยการฟั ง เรี ยนรู้ด้วยการสัมพันธ์การ
เคลื่ อนไหวหรื อการกระทา ซึ่งสื่ อประเภทภาพยนตร์ สามารถ สื่อสารเรื่ องราว ความรู้ ความคิด
ตลอดจนอารมณ์ ความรู้ สึกต่าง ๆ ให้ นกั เรี ยนได้ รับรู้และรู้สึก อีกทังช่
้ วยให้ นกั เรี ยนใช้ จินตนาการ
เก่ ง คิ ด เป็ นภาพ แสดงอารมณ์ อ อกทางใบหน้ า ซึ่ ง สาโรช โศภี รั ก ข์ (2551: 240) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ภาพยนตร์ กบั การศึกษาบันเทิงไว้ วา่ ในปัจจุบนั ภาพยนตร์ เป็ นเครื่ องมือและสื่อที่ถกู นามาใช้ ในการ
เรี ยนการสอนค่อนข้ างมาก เพราะภาพยนตร์ เป็ นการสื่อสารผ่านประสาททางตาและหูด้วยภาพ
แสง สี และเสียงประกอบกัน ซึ่งจะช่วยทาให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้ ความเข้ าใจคล้ อยตามตลอดจนเป็ น
การสร้ างทัศนคติแก่ผ้ ชู มได้ ซึง่ ภาพยนตร์ มีข้อดี คือ
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2.5.2.1 ภาพยนตร์ ส ามารถกระตุ้นหรื อปลุกเร้ าความสนใจให้ ผ้ ูช มเกิ ด ความ
ประทับใจและความทรงจาได้ ด้วยแสง สี เสียง การเคลื่อนไหวและเสียงดนตรี
2.5.2.2 ภาพยนตร์ สามารถอธิบายเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ อย่างละเอียด เพราะมีการ
เคลื่อนไหวของภาพโดยอาจจะตัดต่อภาพเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจได้ เป็ นอย่างดี
2.5.2.3 ภาพยนตร์ สามารถควบคุมอัตราความเร็ว ช้ า หยุดภาพหรื อขยายภาพได้
ตามต้ องการ ในขณะที่สื่ออื่น ๆ ไม่สามารถทาได้
2.5.3 เกมเพื่อการศึกษา
สุดใจ ชาประเสริ ฐ (2557: 52-59) และ สาโรช โศภี รักข์ (2551: 237-238) กล่าวว่า
เกมเพื่ อ การศึก ษา (Educational games)เป็ น เกมที่ มี ลัก ษณะการเล่น เพื่ อ การเรี ย นรู้ (Play to
Learning) วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในขณะหรื อหลังจากการเล่นเกม เรี ยน
ไปด้ วยและก็สนุกไปด้ วยพร้ อมกัน ทาให้ นกั เรี ยนมีการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย กระบวนการสร้ าง
เกมเพื่อการศึกษาจาเป็ นต้ องผ่านการออกแบบลักษณะของเกมโดยยึดตามหลักทฤษฎี ต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องดังนัน้ เกมการศึกษาจึงเป็ นเกมที่มีกระบวนการสร้ างที่ซบั ซ้ อนและใช้ เวลามากใน การ
สร้ างและพัฒนา การใช้ และการสร้ างเกมเพื่อการศึกษาในปั จจุบนั มีลกั ษณะคล้ าย ๆ กันคือ การ
นาเนือ้ หาที่ต้องการให้ นักเรี ยน เรี ยนนาเข้ าไปแทรกในเกม แล้ วให้ นักเรี ยนได้ เล่นเกมโดยเชื่อว่า
ความรู้หรื อเนื ้อหานันจะส่
้ งผ่านไปยัง นักเรี ยนจนนักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ในที่สดุ โดยรูปแบบเกม
ที่ส ร้ างขึน้ ส่วนใหญ่ จะคานึกถึงเฉพาะความสะดวกและความง่ายในการสร้ างและพัฒ นาเกม
เท่านัน้ ทาให้ เกมทางการศึกษาจึงมีการสร้ างเพียงไม่กี่รูปแบบ และยังใช้ เกมรูปแบบเดียวใช้ สอน
เนื ้อหาที่ต่างกันเพื่อความง่ายและสะดวกในการสร้ าง ทาให้ เกิดข้ อสงสัยว่ารูปแบบเกมแบบเดียว
สามารถใช้ กบั เนื ้อหาที่แตกต่างกันได้ จริ งหรื อ ดังนันสิ
้ ่งที่ควรคานึงถึงในการเลือกรูปแบบเกมเพื่อ
นามาใช้ เพื่อการศึกษาจะต้ องคานึงถึงจุดประสงค์การเรี ยนรู้เป็ นหลัก โดยสามารถจาแนกลักษณะ
ของเกมแบ่งจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้กบั รูปแบบเกมที่เหมาะสม ดังนี ้
1) ความจ า ความคงทนในการจ า ลัก ษณะเกมเป็ น ชุด ของเนื อ้ หาและแบบ
ประเมินหลังการอ่านชุดเนื ้อหาต่าง ๆ รู ปแบบเกม เช่น เกมแบบฝึ กหัด ควิซ เกมครอสเวิร์ด และ
เกมปริศนาต่าง ๆ เป็ นต้ น
2) ทัก ษะ การกระท า ลัก ษณะเกมเป็ น การจ าลองสถานการณ์ เรื่ อ งราว การ
กระทา การเลียนแบบ โดยมีการให้ ผลป้อนกลับและมีตวั แปรอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น เวลา โดย
รูปแบบเกม เช่น เกมซิมเู ลชัน ต่าง ๆ อาทิ เกมยิง เกมขับรถ เป็ นต้ น
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3) ประยุกต์ความคิดรวบยอดและกฎข้ อบังคับต่าง ๆ เป็ นเกมในลักษณะกฎและ
ขันตอนวิ
้
ธีการในการปฏิบตั ิ มีเงื่อนไขในกระกระทา เช่น เกมกีฬาต่าง ๆ
4) ตัดสินใจ การแก้ ปัญหา เป็ นเกมลักษณะแบบเรื่ องราว สถานการณ์ สามารถ
แสดงผลการกระทาได้ ในทันที รูปแบบเกม เช่น เกมวางแผน เกมผจญภัย เป็ นต้ น
5) การอยู่ร่วมกับสังคม เป็ นเกมลักษณะที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การเล่าเรื่ องแล้ วมี
ทางเลือก รูปแบบเกม เช่น เกมวางแผน เกมผจญภัย เกมเล่าเรื่ องราวแล้ วให้ เลือก เกมภาษา เป็ น
ต้ น
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตา่ งกัน เกมที่ใช้ ก็แตกต่างกันไปด้ วย ดัง นัน้
ในการเลื อกใช้ และพัฒ นาเกมในอนาคตเราจึงควรคานึงถึงจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ควบคู่ไปกับ
รูปแบบเกมที่เหมาะสม เพื่อให้ นกั เรี ยนรู้สกึ สนุกไปพร้ อมกับการเกิดการเรี ยนรู้ได้ จริง
2.5.4 การนาเสนอสื่อประสม
สุดใจ ชาประเสริ ฐ (2557: 59-60) กล่าวว่า การใช้ คอมพิวเตอร์ สื่อความหมายโดย
การผสมผสานสื่ อหลายชนิด (Multimedia Presentation) เช่น ข้ อความ กราฟ ภาพศิลป์ เสี ย ง
ภาพเคลื่ อนไหว และวิดี ทัศ น์ เป็ น ต้ น ถ้ าผู้ใช้ ส ามารถควบคุม สื่ อ เหล่านี ใ้ ห้ แ สดงออกมาตาม
ต้ องการได้ และถ้ าผู้ใช้ สามารถที่จะควบคุมสื่อให้ นาเสนอออกมาตามต้ องการได้ จะเรี ยกว่า สื่อ
มัลติมีเดียปฏิสมั พันธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ สามารถจะกระทาได้ โดย
ผ่านทางคีย์บอร์ ด เมาส์ หรื อตัวชี ้ เป็ นต้ น การใช้ สื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสมั พันธ์ ก็เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้ สามารถเรี ยนรู้หรื อทากิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่าง ๆ ด้ วยตนเองได้ สื่อต่าง ๆ ที่นามารวมไว้ ในสื่อ
มัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทศั น์ จะช่วยให้ เกิดความหลากหลายในการใช้ คอมพิวเตอร์ อนั เป็ น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในแนวทางใหม่ที่ทาให้ การใช้ คอมพิวเตอร์ น่าสนใจ และเร้ าความสนใจ
เพิ่มความสนุกสนานในการเรี ยนรู้ มากยิ่งขึ ้น โปรแกรมช่วยสร้ างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เช่น
โปรแกรม Microsoft PowerPoint, โปรแกรม Macromedia Authoware, โปรแกรม Macromedia
Dreamweaver, โปรแกรม Macromedia Flash, โปรแกรม Multimedia ToolBook, โปรแกรม
Microsoft FrontPage, โปรแกรม ASP.NET, โปรแกรม PHP และ โปรแกรม PERL เป็ นต้ น ซึ่งใน
ขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั จะต้ องรู้จกั เลือกโปรแกรมที่เหมาะสม และตรงกับความต้ องการ เพื่อจะเป็ นการลด
เวลาในการสร้ างได้ ส่วนหนึ่ง ปั จ จัยหลักในการพิจ ารณาโปรแกรมช่วยสร้ างสื่ อมัลติมี เดียเพื่ อ
การศึกษาที่เหมาะสม ได้ แก่ ด้ านของฮาร์ ดแวร์ ลักษณะ และประเภทของบทเรี ยนที่ต้องการสร้ าง
ประสบการณ์ของผู้สร้ าง และด้ านงบประมาณ
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สาโรช โศภีรักข์ (2551: 241-242) กล่าวว่า สื่อประสมแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) สื่อประสมที่มีลกั ษณะของการนาสื่อหลายประเภทมาใช้ ร่วมกันในการเรี ยน
การสอน เช่น นาวีดิทศั น์มาสอนประกอบการบรรยายของครูโดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้ วยหรื อการ
ใช้ ชุดการเรี ยนการสอน การใช้ สื่อประสมประเภทนีน้ กั เรี ยนและสื่อจะไม่มีปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบกัน
และจะมีลกั ษณะเป็ นสื่อหลายแบบ
2) สื่ อ ประสมที่ ใ ช้ คอมพิ ว เตอร์ เป็ นฐาน (Computer Based) ในการเสนอ
สารสนเทศหรื อการผลิตเพื่อเสนอข้ อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและ
เสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยที่ผ้ ใู ช้ มีการโต้ ตอบกับสื่อโดยตรง
ดังนัน้ สื่ อประสมมี ประโยชน์ ในด้ านการศึกษาหลาย ๆ ประการ เช่น เป็ น การ
ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน เป็ นการให้ สารสนเทศที่หลากหลาย สนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบรายบุคคลได้ เป็ นอย่างดี ที่สาคัญช่วยให้ นักเรี ยนสามารถตรวจสอบย้ อนหลังและแก้ ไข
จุดอ่อนในการเรี ยนได้
เพราะฉะนันในการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงครูอาจจะใช้ สื่อได้ หลากหลาย
รูปแบบ โดยในงานวิจยั นี ้จะใช้ สื่อทุกประเภทตามที่กล่าวมาเบื ้องต้ น โดยนามาประยุกต์ใช้ กบั การ
จัดการเรี ยนการสอนหลักภาษาไทย เช่น ดนตรี และเสียงเพลง นาเนื ้อหาต่าง ๆ มาแต่งเป็ นเพลงให้
นักเรี ยนสามารถเข้ าใจและเกิดองค์ความรู้ ได้ มากขึ ้น ภาพยนตร์ นามาให้ นักเรี ยนใช้ เรี ยนรู้ และ
วิเคราะห์การใช้ คาต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ เกมเพื่อการศึกษา นามาใช้ เป็ น
กิจกรรมในชันเรี
้ ยนหลังจากนักเรี ยนได้ เรี ยนเนื ้อหามาเรี ยบร้ อยแล้ ว และสื่อประสมนามาใช้ ทงการ
ั้
สร้ างวีดิทศั น์ ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากที่บ้านและใช้ ในการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน ซึ่งสื่อเหล่านีจ้ ะทาให้
การเรี ยนภาษาไทยไม่นา่ เบื่อและเกิดความสนุกสนาน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบการศึกษาบันเทิง
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การเรี ย นรู้ แบบการศึ ก ษาบัน เทิ ง
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
การศึกษางานวิจยั ในประเทศ
พรทิ พ ย์ คงแก้ ว (2559, กรกฎาคม-ธั น วาคม: 51-54) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นา
เลิ ร์น นิ่ง ออบเจกต์ (Learning Object) ตามแนวคิด การศึกษาบันเทิง เรื่ องการสื่ อสารภาษาจี น
เบื ้องต้ น สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่ องการสื่อสารภาษาจีนเบื ้องต้ น สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่
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มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนด้ วยเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึ กษาบันเทิง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเขาทะลุพิทยา
คม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 31 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ได้ แก่ เลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง เรื่ องการสื่อสารภาษาจีนเบื ้องต้ น
แบบประเมิ นคุณ ภาพเลิ ร์นนิ่ งออบเจกต์ ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิ งแบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบว่าเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบันเทิง เรื่ องการสื่อสารภาษาจีนเบื ้องต้ น มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับ ดี และ ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.50/86.51 อีกทังคะแนนทดสอบผลสั
้
มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยเลิร์นนิ่ง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 รวมไปถึ งความพึงพอใจของนักเรี ย นต่อเลิร์นนิ่ งออบเจกต์ต ามแนวคิดการศึกษา
บันเทิง อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 161-171) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริ มความ
ฉลาดทางอารมณ์ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบปฏิ สัม พัน ธ์ ด้ ว ย
เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง ตามหลั ก การการศึ ก ษาบัน เทิ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความฉลาดทางอารมณ์
ดาเนินการทดลองตามลาดับเวลา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2556 ที่เรี ยนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 60 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริ มความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้วย I-DU-EQModel มีขนตอนส
ั้
าคัญ คือ ขันการเตรี
้
ยมความสนุก ขันกิ
้ จกรรม
การเรี ยนรู้ แบบบันเทิงและ ขันประเมิ
้
นความฉลาดทางอารมณ์ โดย อีกทัง้ การประเมิน I-DU-EQ
Model โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และการเปรี ยบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ์ ของนักเรี ยนก่อนกับหลังเรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิ สัมพันธ์ ฯ และการ
เรี ยนการสอนแบบปกติ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทังสองรู
้
ปแบบมีความฉลาดทางอารมณ์หลังเรี ยนแตกต่างจากก่อนเรี ยน โดยความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรี ยนที่เรี ยนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ฯ สูงกว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรี ยนที่เรี ยนตามการเรี ยนการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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.01 ในขณะที่การศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ ของพบว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามรูปแบบ
การเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ฯ มีพฒ
ั นาการความฉลาด ทางอารมณ์ตามลาดับเวลาแตกต่าง
จากนักเรี ยนที่เรี ยนตามการเรี ยนการสอนแบบปกติโดยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนที่เรี ยน
ตามรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ ฯ มี พฒ
ั นาสูงขึ ้นสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเรี ยน
การสอน ส่ว นความฉลาดทางอารมณ์ ข องนัก เรี ย นที่ เรี ย นตามการเรี ย นการสอนแบบปกติ มี
พัฒนาการเป็ นแนวระนาบตามระยะเวลาในการเรี ยนการสอน การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นพบว่ า ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิสมั พันธ์ฯ สูงกว่าที่เรี ยนตามการเรี ยนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสุดท้ ายคือการประเมินรับรองรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ ด้ วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ งตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สดุ
สุดใจ ชาประเสริ ฐ (2557: 303-307) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบศึกษาบันเทิง
โดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒ นากระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ สาหรับนักเรี ยน
พยาบาลทหารอากาศ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบศึก ษาบัน เทิ ง โดยใช้ แ นวคิ ด โยนิ โส
มนสิ การ เพื่ อพัฒ นากระบวนการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณที่ รับ รองโดยผู้เชี่ ยวชาญ เพื่ อศึกษา
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อศึกษาบันเทิงตามเกณฑ์ 85/85 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อ
ศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการที่ใช้ พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลการคิดอย่างมี วิจารณญาณหลังเรี ยนจากสื่อศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโส
มนสิการกับคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนพยาบาลที่มีตอ่ สื่อ
ศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการ โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้
ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 50 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิช า การเรี ยนรู้ และกระบวนการคิด
เครื่ องมือในการวิจยั ได้ แก่ รูปแบบศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการและการจัดการเรี ยน
การสอนศึกษาบันเทิง แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการ
สื่ อ ศึก ษาบัน เทิ ง ได้ แ ก่ วี ดิ ทัศ น์ วิธี คิด แบบโยนิ โสมนสิ ก าร เกมโยนิ โสผจญภัย แบบประเมิ น
คุ ณ ภาพสื่ อ ศึ ก ษาบั น เทิ ง แบบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและแบบวั ด ผลการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณตามหลักโยนิโสมนสิการ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนพยาบาลที่มีตอ่ สื่อ
ศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่ารู ปแบบการสอนแบบศึกษาบันเทิง
โดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการได้ รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยสื่อศึกษาบันเทิงมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับดีมาก วีดิทศั น์วิธีคดิ แบบโยนิโสมนสิการมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.2 / 92.3 และ เกมโยนิโส
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ผจญภัย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.0 / 92.3 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อีกทัง้ สื่อศึกษาบันเทิง มี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 ในขณะที่คะแนนผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนจากสื่อ
ศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .01 รวมไปถึงความพึงพอใจของนักเรี ยนมีตอ่ สื่อศึกษาบันเทิงโดยใช้ แนวคิดโยนิโสมนสิการ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
สุภ ลักษณ์ วงศ์หน่อ (2557: 85-104) ได้ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษา
บันเทิงที่ส่งเสริ มสุนทรี ยภาพสาหรับเด็กอายุ 7-9 ปี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรม
ศิลปะแนวศึกษาบันเทิงที่ส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพของเด็กอายุ 7-9 ปี และเพื่อศึกษา
และพัฒ นารู ปแบบการจัดกิจ กรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงที่ เหมาะสมกับเด็กอายุ 7-9 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ เด็กอายุ 7-9 ปี โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
จานวน 39 คน โดยไม่จาแนกเพศ ใช้ ระยะเวลาดาเนินการทดลอง 7 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย พัฒ นาขึน้ โดยผู้วิจัย จากแนวทางศึก ษาบัน เทิ ง ของ Randy White และทฤษฎี พัฒ นาการ
สุน ทรี ย ภาพของ Michael J. Parsons ประกอบด้ วยกิ จ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ แนวทางศึก ษา
บันเทิง แบบบันทึกประสบการณ์ศกึ ษาบันเทิง แบบทดสอบสุนทรี ยภาพ คูม่ ือสาหรับการวิเคราะห์
ประสบการณ์ทางสุนทรี ยะ แบบสังเกตพฤติกรรมประสบการณ์ทางสุนทรี ยะ แบบสารวจความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิง แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ซึ่งวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า ระดับพัฒ นาการสุนทรี ยภาพของนักเรี ยนที่ มีต่อภาพ
ผลงานศิลปะหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของระดับ พัฒ นาการสุน ทรี ย ภาพของนัก เรี ยนที่ มี ต่อ ภาพผลงานศิล ปะอยู่ที่ ระดับ 3 คื อ การ
แสดงออก อีกทังพฤติ
้ กรรมประสบการณ์ทางสุนทรี ยะของนักเรี ยนในระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะ
แนวศึกษาบันเทิงที่ปรากฏมากที่สุด คือ สนใจต่อเนื ้อหา ในขณะที่แบบสารวจความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิง คือ นักเรี ยนพึงพอใจกิจกรรมดินแดน Barbapapa
และนักเรี ยนใฝ่ ฝั นที่จะแสดงผลงานศิลปะของตนเองมากที่สดุ อีกทังพฤติ
้
กรรมที่เกิดขึ ้นมากที่ สุด
ในแต่ละขัน้ ตอนของแผนการจัดการเรี ยนรู้ แนวทางศึกษาบันเทิง คือ ขัน้ นาเกิ ดพฤติกรรมการ
สังเกต พิจารณา และริ เริ่ มเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ขัน้ กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เกิดพฤติกรรมความ
ร่วมมือและการทดลอง ขันด
้ าเนินงานเกิดพฤติกรรมการทดลองและการทบทวน และขันสรุ
้ ปเกิด
พฤติกรรมการวิเคราะห์
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สมใจ สื บ เสาะ (2555: 229-248) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนแบบ
สร้ างสรรค์ เชิ ง หรรษาบนเว็บ เพื่ อ ส่งเสริ ม ความคิด สร้ างสรรค์ ส าหรับ นักศึก ษาระดับ ปริ ญ ญา
บัณฑิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพื่ อส่งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต เพื่ อศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต หลังเรี ยนจากรูปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ
โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2555 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
คอมพิวเตอร์ เพื่อการตกแต่งภาพ ซึ่งได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จานวน 60 คน โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุม่ ควบคุม 30 คน ด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ ประกอบด้ วย 5องค์ประกอบหลักได้ แก่ ปั จจัย
นาเข้ า กระบวนจัดการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ การควบคุม ผลผลิต และข้ อมูล
ป้อนกลับ ส่วนการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิดสร้ างสรรค์มิ ติด้านจิ ตใจและบุคลิ กภาพ ซึ่ง
ประกอบด้ วย ด้ านความอยากรู้ อยากเห็นและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน จากรูปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ส าหรับ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต โดยใช้ ส ถิ ติค่าที (t-test) พบว่าคะแนนเฉลี่ ย จากการ
ทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์มิ ติ ด้านจิตใจและบุคลิกภาพหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทัง้ การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์มิติด้านจิตใจ
และบุคลิกภาพ ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อมัน่ ในตนเองของกลุ่ม
ทดลองที่เรี ยนจากรูปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บกับกลุ่มควบคุมที่เรี ยนด้ วย
รู ปแบบการเรี ยนปกติ โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) โดยนาคะแนนก่อน
เรี ย นเป็ น ตัว แปรร่ ว ม (Covariate) พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด สร้ างสรรค์ มิ ติ ด้ า นจิ ต ใจและ
บุคลิกภาพของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวม
ไปถึงการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์มิติด้านผลงานสร้ างสรรค์ซึ่งประกอบด้ วยด้ าน
ความแปลกใหม่ ความเหมาะสมในการแก้ ปัญหา และ ความละเอียดลออในการสังเคราะห์ ของ
กลุ่มทดลองที่เรี ยนจากรู ปแบบการเรี ยนแบบสร้ างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บกับกลุ่มควบคุมที่เรี ยน
ด้ วยรู ปแบบการเรี ยนปกติ โดยใช้ สถิ ติค่าที (t-test Independent) พบว่าคะแนนเฉลี่ ยความคิด
สร้ างสรรค์มิตดิ ้ านผลงานสร้ างสรรค์ ซึ่งประกอบด้ วย ด้ านความแปลกใหม่ ความเหมาะสมในการ
แก้ ปัญ หา และความละเอียดลออในการสังเคราะห์ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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เทียมยศ ปะสาวะโน (2553: 95-100) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาศูนย์การศึกษาบันเทิง
เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาศูนย์ศึกษาบันเทิงในการใช้ เป็ นแหล่งสาหรับเสริ มการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อศึกษา
บัน เทิงที่ ใช้ ส าหรับ เสริ ม การเรี ย นรู้ ของนักศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนจากสื่อในศูนย์ศกึ ษา
บันเทิง และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ สื่อในศูนย์ศกึ ษาบันเทิง กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นั ก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ 3 สาขาเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา คณ ะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น วิ ช าการผลิ ต รายการโทรทัศ น์
การศึกษา ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 จานวน 30 คน โดยเรี ยนด้ วยตนเองกับสื่อศึกษา
บันเทิงที่สร้ างขึน้ ได้ แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี เกมเพื่อการศึกษา และรายการโทรทัศน์ จากการวิจัย
พบว่า ศูนย์ศึกษาบันเทิงเพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ จะต้ องประกอบด้ วยโครงสร้ างทางกายภาพ การจัด
สภาพแวดล้ อม ระบบบริ หารจัดการ และสื่อมัลติมีเดีย โดยสื่ อศึกษาบันเทิงมี ดชั นี ประสิทธิ ผล
เท่ากับ 0.61 จากผลการวิจยั พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
การศึกษาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อศูนย์ศึกษาบันเทิง พบว่านักศึกษามีทศั นคติอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.65
น า้ มนต์ เรื อ งฤทธิ์ (2553: 203-219) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรม
โครงการออนไลน์สาหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรี ยนในภูมิภาคเอเชียแป
ซิปิคด้ วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือเพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารและทักษะการทางานร่ วมกันของ
นักเรี ยนไทยและนัก เรี ยนเกาหลีใต้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์
สาหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรี ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้ วยวิธีการเรี ยน
แบบร่ วมมื อเพื่ อพัฒ นาทักษะการสื่ อสารและการท างานร่ วมกันของนักเรี ยนไทยและนักเรี ยน
เกาหลีใต้ โดยใช้ การวิจัยตามหลักการและแนวคิดของ APEC Edutainment Exchange Program
ผลการวิ จัย พบว่า รู ป แบบกิ จ กรรมโครงงานออนไลน์ ส าหรั บ โครงการการศึก ษาบัน เทิ ง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนนักเรี ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้ วยวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมื อเพื่อพัฒ นาทักษะการ
สื่ อ สารและทัก ษะการท างานร่ ว มกัน ของนัก เรี ยนไทยและนัก เรี ย นเกาหลี ใต้ ประกอบด้ ว ย
องค์ ป ระกอบ 4 ประการ คื อ หลัก การและจุ ด มุ่ ง หมาย นั ก เรี ย นและครู กิ จ กรรม และการ
ประเมิ นผล ส่วนกิ จกรรมประกอบด้ วย กิ จกรรมเตรี ยมความพร้ อม กิจ กรรมประสบการณ์ การ
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เรี ยนรู้ และกิจกรรมประเมินผล โดยผลจากการใช้ รูปแบบดังกล่าวข้ างต้ นเฉพาะกิ จกรรมเตรี ยม
ความพร้ อมพบว่านักเรี ยนมี ทักษะการสื่ อสารและทักษะการทางานร่ วมกัน อยู่ในระดับดี และ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้ การรับรองรู ปแบบดังกล่าวทุกองค์ประกอบและขัน้ ตอน ดังนัน้ รู ปแบบกิจกรรม
โครงงานออนไลน์สาหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรี ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ
คด้ วยวิธีการเรี ยนแบบร่วมมือที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะ
การทางานร่วมกันของนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนเกาหลีใต้ ได้
อุดมลักษ์ อนันต์ (2549: 100-106) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์เอ็ดดู
เทนเมนต์โดยใช้ แอนิเมชันเรื่ อง การวัดและประเมินผลการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างและหา
คุณภาพของบทเรี ยนออนไลน์ ศึกษาประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่
บทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง การวัด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษา
ประกอบด้ วย บทเรี ยนออนไลน์ เรื่ อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา แบบประเมินคุณภาพ
แบบทดสอบประสิทธิภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์ โยธา คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มห้ อง จากนันสุ
้ ่มผู้เรี ยน
ด้ วยการสุ่ม อย่างง่า ย (Simple Random Sampling) จ านวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า ผลการ
ประเมินคุณ ภาพด้ านเนื อ้ หาของบทเรี ยนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี ผลการ
ประเมิ น คุณ ภาพด้ านการผลิ ต สื่ อ ของบทเรี ย นออนไลน์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.87 อยู่ในระดับ ดี
บทเรี ยนออนไลน์ที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ 87.58 / 86.41 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 85 / 85 เมื่อ
นาคะแนนสอบก่อนเรี ยนและคะแนนสอบหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ เพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
พบว่าคะแนนสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึง
พอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ บทเรี ยนออนไลน์มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยูใ่ นระดับมาก
การศึกษางานวิจยั ต่างประเทศ
คอรินา และ นาโวนิล (Korina & Navonil, 2015: 647-667) ได้ ศึกษาเรื่ อง การศึกษา
บันเทิงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน : การสารวจเกมในสนาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
แบบการศึกษาบันเทิงโดยการวิเคราะห์ลกั ษณะพื ้นฐานของเกม ความสาคัญของเกม ความพร้ อม
ในการเล่น จานวนผู้เล่นและบทบาทอายุ ทังสิ
้ ้น 49 เกม เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสารวจ ผล
ของการวิจยั พบว่าเกมที่ใช้ ในการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยทัว่ ไป ส่งผลให้ ผ้ เู ล่นมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประเด็นเรื่ องความยั่งยืนมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
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การพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยการจัดประเภทของเกมช่วยให้ ครูและนักเรี ยนที่มีศกั ยภาพสามารถกาหนด
เกมที่เหมาะสมกับความต้ องการในการเรี ยนการสอนได้ ดีที่สดุ
อามอล (Amal, 2014: 1-10) ได้ ศึกษาเรื่ องการเสริ มสร้ างทักษะความรู้ ความเข้ าใจ
และการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญาผ่ า นกิ จ กรรมทางกายและเกม
การศึกษาบันเทิง มีวัตถุประสงค์เพื่ อออกแบบระบบการศึกษาบันเทิงส าหรับนักเรี ยนที่ มี ความ
บกพร่องทางสติปัญญา (ID) ให้ นกั เรี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู้ที่สนุกสนานและดีขึ ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของนักเรี ยนโดยใช้ การบูรณาการกับการออกกาลังกายให้ เข้ ากับชีวิตประจาวันของ
นักเรี ยนผ่านระบบการน าเสนอด้ วยเกมเทคโนโลยี ที่สามารถสัม ผัสได้ โดยมี กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ
นักเรี ยนที่พิการทางสติปัญ ญาที่แตกต่างกัน จานวน 77 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่พิการ
ทางสติปัญญาเล็กน้ อยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและคะแนนความร่ วมมื อกันดีที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อนักเรี ยนมี บทบาททางร่างกายมากขึ ้นในชันเรี
้ ยน การศึกษาบันเทิงจะมีผลในเชิงบวก
ต่อนักเรี ยนในด้ านความรู้ความเข้ าใจและระดับแรงจูงใจในการเรี ยน
คอร์ กแมซ (Korkmaz, 2013: 1249-1253) ได้ ศกึ ษาเรื่ องเกมทางภาษาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาบันเทิง มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ภาษา
ผ่านเกมของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาและเพื่ อ หาความสอดคล้ องระหว่า งมุม มองของ
นักเรี ยนและครู ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 121 คน
และครูภาษาอังกฤษ จานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ เกม
ในการเรี ยนภาษา ผลการวิจยั พบว่าการใช้ เกมในการศึกษาบันเทิงเป็ นเทคนิคในการเรี ยนภาษามี
ประสิทธิภาพ อีกทังนั
้ กเรี ยนและครูภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นในเชิงบวกกับการใช้ เกมทางภาษา
ในการจัดการเรี ยนรู้และความคิดเห็นของครูภาษาอังกฤษและนักเรี ยนที่มีตอ่ เกมทางภาษามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นหลายประเด็น
ฟรานเซสกา (Francesca, 2012: 1377-1385) ได้ ศึกษาเรื่ องการสร้ างแรงจูงใจใน
การเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา : การสร้ างความรู้ ด้วยตัวเองผ่านการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบการศึกษาบันเทิงส าหรับการเรี ยนทฤษฎี ความอลวน มี วตั ถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาการ
จัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยอิงจากการสร้ างสิ่งประดิษฐ์ และ
การจัดการเนื อ้ หาเสมื อน โดยใช้ ภ าพ เสี ย ง และดนตรี ที่ เชื่ อมต่อกับ ทฤษฎี ค วามอลวน กลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นอายุ ร ะหว่ า ง 16 – 18 ปี จ านวน 30 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย คื อ
แบบสอบถามความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับความปรองดองและการทดสอบแรงจูงใจ ผลการวิจัย
พบว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงสาหรับการเรี ยนทฤษฎีความอลวน ช่วยเพิ่มศักยภาพ

73
ในการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาบันเทิงยังให้
นักเรี ยนมีแรงจูงใจและความสนใจในการเรี ยนดีขึ ้น
ยิ ล แ ม ซ แ ล ะ เซ รามี (Yilmaz & Selami, 2007: 32-39) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ งก า ร
เปรี ยบเทียบผลกระทบของการสอนแบบติวเตอร์ กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ การศึกษาบันเทิงที่มีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ความเข้ าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นในเนื อ้ หาและทั ศ นคติ ต่ อ ชี ว วิ ท ยา มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาผลของการสอนแบบติ ว เตอร์ แ ละการออกแบบโปรแกรม ซอฟต์ แ วร์
การศึกษาบันเทิง เรื่ อง การแบ่งเซลล์ ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนใน
เนื ้อหาและทัศนคติของนักเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อ ง การแบ่งเซลล์ (CAT) แบบทดสอบเนื อ้ หา เรื่ อง การแบ่ ง เซลล์ (CCT) และ
แบบสอบถามทัศนคติทางชีววิทยา (BAS) ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ CAT ใน
กลุ่มทดลองเพิ่มขึ ้น ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ การศึกษาบันเทิงมีผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ ถึงความ
เข้ าใจของนักเรี ยนต่อเรื่ องการเกิดไมโตซิสและไมโอซิส อย่างไรก็ตามการศึกษาในปั จจุบนั พบว่า
ยังคงมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในเนือ้ หาบางอย่างในกลุ่มทดลอง นอกจากนีย้ ังพบว่าการใช้
โปรแกรมซอฟต์แวร์ การศึกษาบันเทิงมีนยั สาคัญทางสถิติตอ่ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักเรี ยนต่อ
ชีววิทยาอย่างมาก
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาบันเทิง พบว่า การศึกษาบันเทิงเป็ น
แนวคิดที่นามาใช้ เป็ นตัวเสริ มในการจัดการเรี ยนรู้ โดยแนวคิดการศึกษาบันเทิงส่งผลให้ นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งทาให้ นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานในการเรี ยนอีกด้ วย ด้ วย
เหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
เพื่ อส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข โดยขัน้ ตอนที่จะนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ นัน้
ผู้วิจยั ได้ นาขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ของน ้ามนต์ เรื องฤทธิ์ (2553) มาปรับใช้ ในขันตอนการจั
้
ดการ
เรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง ซึ่งมี ขั น้ ตอนในการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ขัน้ กิ จกรรมเตรี ยมความ
พร้ อม ขันกิ
้ จกรรมประสบการณ์การเรี ยนรู้ และขันกิ
้ จกรรมประเมินผล
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ปั จจุบนั ได้ มีนกั วิชาการ นักการศึกษาจานวนมากได้ ให้ ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นไว้ ดัง นี ้ กูด (Good, 1973: 103); ยี เซนต์ (Eysenck, Arnold, & Meili, 1972: 29);
ไพศาล หวังพานิช (2537: 209); วรรณี โสมประยูร (2542: 262); ล้ วน สายยศ; และ อังคณา สาย
ยศ (2538: 218); สมสุ ข ศรี สุ ก (2542: 26); ทิ ศ นา แขมณี (2553: 10) สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู้ ความสาเร็ จ ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมหรื อผลมา
จากการกระทาที่อาศัยความสามารถทางร่างกายหรื อสมองที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนการสอนในวิชา
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการอบรม สัง่ สอน
หรื อ ฝึ ก ฝนโดยตรง โดยมี เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นซึ่ ง อาจได้ ม าจาก
แบบทดสอบที่วดั ความรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ เรี ยนไปแล้ ว มักจะเป็ นข้ อคาถามให้ นักเรี ยนตอบด้ วย
กระดาษและดินสอ อาจได้ มาจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การสังเกต การ
ตรวจการบ้ าน หรื ออาจอยู่ในรูปของเกรดที่ได้ จากโรงเรี ยนซึ่งอาศัยวิธีการที่ซบั ซ้ อน แบ่งได้ 2 แบบ
ตามจุดมุง่ หมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ
1) การวัดด้ วยการปฏิ บตั ิ เป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบั ติ
หรื อทักษะของผู้เรี ยน โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปการกระทาจริ งให้
ออกมาเป็ นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็ นต้ น การวัดแบบนี ้จึงต้ องวัดโดยใช้
ข้ อสอบปฏิบตั ิ (Performance Test)
2) การวัดด้ านเนื ้อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาอันเป็ น
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้ านต่าง ๆ สามารถวัดได้
โดยใช้ ข้อสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test)
จากการศึกษาความหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สามารถสรุ ปได้ ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หมายถึง ความสาเร็ จของนักเรี ยนที่เกิดขึ ้นหลังจากผ่านการเรี ยนรู้ โดยวัดผลได้ จาก
ข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์หรื อข้ อสอบปฏิบตั ิ
3.2 องค์ ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แครอล (Carroll, 1963: 723-733) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนว่า อิท ธิ พ ลขององค์ ป ระกอบที่ มี อิทธิ พ ลต่อระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ข องนักเรี ยน คื อ ครู
นักเรี ยน และหลักสูตร เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ โดยเวลาและคุณภาพของการสอนมีผลโดยตรง
ต่อความรู้ของนักเรี ยนที่ได้ รับ โดยแมคดอกซ์ (Maddox, 1965: 9) ได้ กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของแต่ละบุคคลขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมอง ร้ อยละ
50 - 60 ขึ ้นอยู่กบั ความพยายามและวิธีการเรี ยนที่มีประสิทธิภาพ ร้ อยละ 30 – 40 และขึ ้นอยู่กับ
โอกาสและสิ่ ง แวดล้ อ ม ร้ อยละ 10 -15 โดยเพรสคอตต์ (Presscott, 1961: 14-16) ได้ จ าแนก
องค์ประกอบที่ มีอิทธิ พ ลต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทัง้ ในและนอกห้ องเรี ยน ได้ แก่
องค์ประกอบทางด้ านร่างกาย องค์ประกอบทางด้ านความรัก องค์ประกอบทางด้ านวัฒนธรรมและ
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สังคม องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ ในเพื่อนวัยเดียวกัน องค์ประกอบทางการพัฒ นาแห่งตน
และองค์ ป ระกอบทางการปรั บ ตน นอกจากนี บ้ ลู ม (Bloom, 1976: 167-176) ได้ กล่ า วถึ ง
องค์ ป ระกอบหรื อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น แบ่ ง ออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
1) พฤติ ก รรมด้ านความรู้ ความคิ ด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึ ง
ความสามารถทังหมดของนั
้
กเรี ยน ซึง่ ประกอบด้ วยความถนัดและพื ้นฐานความรู้เดิมของนักเรี ยน
2) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะท างด้ านจิ ต พิ สั ย (Affective Entry Behaviors) ห ม ายถึ ง
สภาพการณ์ หรื อแรงจูงใจที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ใหม่ ซึ่งได้ แก่ความสนใจและเจตคติที่มี
ต่อ เนื อ้ หาวิช าโรงเรี ย นและระบบการเรี ย น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตนเอง และลัก ษณะซึ่ง เป็ น
คุณลักษณะต่าง ๆ ทางด้ านจิตพิสยั ซึง่ บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ บางอย่างยังคงอยู่
3) คุณ ภาพของการสอน (Quality of Instruction) ซึ่งได้ แก่ การได้ รับคาแนะนา
การมีส่วนร่วมในการเรี ยนการสอน การเสริ มสร้ างของครู การแก้ ไขข้ อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเอง
กระทาได้ ถกู ต้ องหรื อไม่
จากองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถนามาใช้ ในการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom, 1976) ได้ ทงหมด
ั้
6 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านความรู้ ความจา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรี ยนรู้
มาแล้ วเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง ศัพท์นิยาม มโนทัศน์ ข้ อตกลง การจัดประเภท เทคนิควิธี การ หลักการ
กฎ ทฤษฎี และแนวคิดที่ ส าคัญ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนที่ มี ความสามารถในด้ านนี ้ จะ
แสดงออกโดยสามารถให้ ค าจ ากัด ความหรื อ นิ ย าม เล่ า เหตุก ารณ์ จดบัน ทึ ก เรี ย กชื่ อ อ่ า น
สัญลักษณ์ และระลึกข้ อสรุปได้ การวัดพฤติกรรมด้ านความรู้ความจาลักษณะของข้ อสอบจะถาม
เกี่ยวกับความรู้ความจาไม่เกินร้ อยละยี่สิบของข้ อสอบทังหมด
้
2) ด้ านความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การแปลความ การ
ตีค วามสร้ างข้ อสรุ ป ขยายความ นักเรี ยนมี ความสามารถในด้ านนี จ้ ะแสดงออกโดยสามารถ
เปรี ยบเทียบแสดงความสัมพันธ์ การอธิบายชี ้แนะ การจาแนกเข้ าหมวดหมู่ ยกตั วอย่าง ให้ เหตุผล
จับใจความเขียนภาพประกอบ ตัดสินเลือก แสดงความเห็น อ่านกราฟแผนภูมิและแผนภาพได้
พฤติกรรมความเข้ าใจ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
- ความสามารถอธิบายความเข้ าใจต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง
- ความสามารถจาแนกหรื อระบุความรู้ได้ เมื่อปรากฏในรูปสถานการณ์ใหม่
- ความสามารถแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึง่ ไปสูอ่ ีกสัญลักษณ์หนึง่
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การวัดพฤติกรรมความเข้ าใจ ลักษณะของข้ อสอบจะถามให้ นกั เรี ยนอธิบายหรื อ
บรรยายความรู้ตา่ ง ๆ ด้ วยคาพูดของตัวหรื อให้ ระบุข้อเท็จจริ ง มโนทัศน์ หลักการ กฎ หรื อทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง กับสถานการณ์ที่กาหนดให้ หรื อให้ แปลความหมายสถานการณ์ ที่กาหนดให้ ซึ่งอาจอยู่
ในรูปของข้ อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ หรื อแผนภาพ เป็ นต้ น
3) ด้ านการนาไปใช้ เป็ นการวัดความสามารถด้ านการนาเอาความรู้ความเข้ าใจ
มาประยุกต์ ใช้ หรื อ แก้ ปั ญ หาในเหตุการณ์ หรื อ สถานการณ์ ใหม่ได้ อย่างเหมาะสม การเขี ย น
คาถามในระดับนี ้อาจเขียนคาถามความสอดคล้ องระหว่างวิชาและการปฏิบตั ิ ถามให้ อธิบาย หลัก
วิชา ถามให้ แก้ ปัญหา ถามเหตุผลของภาคปฏิบตั ิ
4) ด้ านการวิ เคราะห์ เป็ น การวัด ความสามารถในการแยกแยะหรื อ แจกแจง
รายละเอี ย ดของเรื่ อ งราว ความคิ ด การปฏิ บัติอ อกเป็ น ระดับ ย่อ ย ๆ โดยอาศัย หลัก การหรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อค้ นพบข้ อเท็จจริ งและคุณสมบัติบางประการ คาถามระดับการวิเคราะห์ แบ่ง
ออก 3 ประเภท คื อ การวิเคราะห์ ค วามส าคัญ การวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ และการวิเคราะห์
หลักการ
5) ด้ านการสังเคราะห์ เป็ นการวัดความสามารถในการรวบรวมและผสมผสานใน
ด้ านรายละเอี ย ดหรื อ เรื่ อ งราวปลี ก ย่ อ ย ของข้ อมู ล สร้ างเป็ นสิ่ ง ใหม่ ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม
ความสามารถดังกล่าวเป็ นพื น้ ฐานของความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ คาถามระดับนี แ้ บ่งออกเป็ น 3
ประเภท ได้ แก่ การสังเคราะห์ข้อความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพันธ์
6) ด้ านการประเมินค่า เป็ นการวัดความสามารถในด้ านการสรุปค่าหรื อตีราคา
เกี่ ยวกับเรื่ องราว ความคิด พฤติกรรมว่าดี -เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม เพื่ อหาจุดประสงค์บาง
ประการมาอ้ างโดยใช้ เกณฑ์ภายในและการประเมินโดยใช้ เกณฑ์ภายนอก
กล่าวโดยสรุ ป ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจแบ่งได้ หลากหลายองค์ประกอบ แต่ใน
การวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนภาษาไทยในงานวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจะเลื อ กใช้ แ นวคิ ดของบลูม
(Bloom. 1976) โดยเป็ นการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
6 ด้ าน คือความรู้ความจา ด้ านความ
เข้ าใจ ด้ านการนาไปใช้ ด้ านการวิเคราะห์ ด้ านการสังเคราะห์ และด้ านการประเมินค่า เนื่องจาก
เป็ นการตรวจสอบระดับความรู้ความสามารถของนักเรี ยนว่าเกิดการเรี ยนรู้มากน้ อยเพียงใด ซึ่งทัง้
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) ทัง้ 6 ด้ านนี ้ ผู้วิจัยจะนามาใช้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ
ด้ านการนาไปใช้ และด้ านการวิเคราะห์ เนื่องจากในเนื ้อหารายวิชาภาษาไทยระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้ นเรื่ องความเข้ าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า มากกว่าให้ นกั เรี ยนท่องจาเนื ้อหา
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แต่เนื่องด้ วยด้ านการสังเคราะห์จะให้ นกั เรี ยนได้ สร้ างสรรค์ผลงานในชันเรี
้ ยน รวมไปถึงในผลการ
เรี ยนรู้ ของรายวิชาต้ องการให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในเนื ้อหา นาความรู้ไปใช้ ได้ และวิเคราะห์เนื ้อหาของ
หลักภาษาเท่านัน้ ผู้วิจัยจึงใช้ การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ 3 ด้ าน คือ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านการ
น าไปใช้ และด้ า นการวิ เคราะห์ ซึ่ง แนวคิ ด ของงบลูม (Bloom, 1976) ทัง้ 3 ด้ า นที่ น ามาใช้ นี ้
ครอบคลุมเนื ้อหาพฤติกรรมที่ต้องการวัดเมื่อนักเรี ยนได้ เรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยน
กลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง
3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นักวิชาการหลายท่านได้ แบ่งประเภทของแบบทดสอบ ไว้ ดงั นี ้
ไพศาล หวั ง พานิ ช (2537: 137) ได้ แบ่ ง การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตาม
จุด มุ่ง หมายและลัก ษณะวิ ช าที่ ส อนสามารถวัด ได้ 2 แบบคื อ 1) การวัด ด้ านปฏิ บัติ เป็ น การ
ตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบตั ิหรื อทักษะของนักเรี ยนโดยมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ แสดง
ความสามารถในรูปการกระทาจริ งให้ เป็ นผลงาน การวัดแบบนี ้ต้ องใช้ ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ 2) การ
วัดด้ านเนื ้อหา เป็ นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื ้อหาวิชาซึ่งเป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถด้ านต่าง ๆ สามารถวัดได้ โดยใช้ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ในขณะที่บญ
ุ ชม ศรี สะอาด (2535: 8-9) ได้ แบ่งลักษณะของแบบทดสอบออกเป็ น 2
ประเภท คือ 1) แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบที่สร้ างขึ ้น ตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมมี คะแนนจุดตัดหรื อคะแนนเกณฑ์ ที่ใช้ ส าหรับตัดสินว่าผู้เรี ยนมี ความรู้ ตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ หรื อไม่ การวัดเพื่อให้ ตรงตามจุดประสงค์เป็ นหัวใจของข้ อสอบในการทดสอบประเภทนี ้
2) แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบที่สร้ างเพื่อวัดให้ ครอบคลุมหลักสูตร สร้ างตาม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจาแนกนักเรี ยนตามความเก่งอ่อนได้ การรายงานผลการสอบ
อาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็ นคะแนนที่สามารถวัดได้ ที่แสดงสถานภาพความสามารถของบุคคล
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นที่ใช้ เป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบ
นอกจากนี น้ ิภ า เมธธาวีชัย (2536: 65-72) ได้ กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน แบ่งออกได้ เป็ น 2 ชนิด คือ 1) แบบทดสอบแบบอัตนัย คือ แบบทดสอบที่ต้องการให้
นักเรี ยนคิดหาคาตอบมาเขียนบรรยายตอบ เติมคา หรื อ ข้ อความสัน้ ๆ ตามความรู้ ความเข้ าใจ
ของตนเอง 2) แบบทดสอบปรนัย คือ แบบทดสอบที่ต้องการให้ นกั เรี ยนเลือกคาตอบกาหนดไว้
ทังนี
้ ้ชวาล แพรัตกุล (2516: 112-115) กล่าวว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งได้ เป็ น
2 ประเภท ดังนี ้
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1) แบบทดสอบครู (teacher made test) หมายถึง ข้ อสอบ ข้ อปั ญหา และโจทย์
ข้ อคาถามต่าง ๆ ที่ครูสร้ างขึ ้น ประโยชน์ที่สาคัญของข้ อสอบชนิดนี ้อยู่ตรงที่สามารถพลิกแพลงให้
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ ได้ ฉะนัน้ อาจใช้ ข้อสอบชนิดนี เ้ ป็ นเครื่ องกระตุ้นให้ นักเรี ยน
สนใจในการเรี ยน ใช้ เป็ นเครื่ องมือวัดพืน้ ความรู้ เดิม วัดความงอกงามในการเรี ยนการสอน วัดดู
ความบกพร่องเพื่อจัดสอนซ่อมแซมวัดดูความพร้ อมที่จะขึ ้นบทเรี ยนใหม่
2) ข้ อสอบมาตรฐาน (Standardized test) ในวงการศึ ก ษาปั จ จุ บั น มี ค วาม
ต้ องการแบบทดสอบชนิดนี ม้ าก สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมื อส าหรับค้ นและพัฒ นาการศึกษา ทัง้
โดยตรงและโดยปริยาย เช่น
2.1) ใช้ ส าหรั บ วัด ผลสัม ฤทธิ์ ใ นการเรี ยนของเด็ก เป็ น รายบุค คลหรื อ ราย
ห้ องเรี ยนได้ อย่างมัน่ ใจ และประหยัดถูกต้ องตามหลักวิชามากกว่าการวัดด้ วยวิธีอื่นๆ
2.2) ใช้ สาหรับวัดพิสยั ความรู้ของนักเรี ยน ของแต่ละชันและแต่
้
ละกลุ่ม ว่ามี
ระดับความรู้ ทัดเทียมกันหรื อแตกต่างกัน เพื่อจะได้ ปรับปรุ งการสอนให้ เหมาะสมกับสภาพนันๆ
้
ยิ่งขึ ้น
2.3) ใช้ สาหรับแยกประเภทนักเรี ยน ออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ตามความสามารถ
ของเขาเพื่อให้ เด็กได้ เรี ยนอย่างมีความสุข การจัดกลุ่มนักเรี ยนดังกล่าวนี ้ มิได้ หมายถึงการคัดเด็ก
เก่งและเด็กอ่อน ให้ แยกเรี ยนกันคนละห้ อง แต่หมายถึงการจัดให้ แต่ละห้ องมีนกั เรี ยนคละปนกัน
ทังเด็
้ กเก่งและเด็กอ่อน
2.4) ใช้ ในการวินิจฉัยสมรรถภาพ ว่าแต่ละคนเก่ง อ่อนในวิชาใดบ้ าง มาก
น้ อยเพียงใดและเพราะสาเหตุใด เพื่อครูจะได้ ชว่ ยเหลือนักเรี ยนได้ ตรงจุด
2.5) ใช้ สาหรับเปรี ยบเทียบว่านักเรี ยนแต่ละห้ องต่างมีพฒ
ั นาการขึ ้นจากเดิม
ในชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ๆ มากน้ อยเพียงใด
2.6) ใช้ สาหรับตรวจประสิทธิภาพของการเรี ยน ว่าใครมีความสัมฤทธิ์ในการ
เรี ยนสมกับภูมิปัญญาของตนแล้ วหรื อไม่ เรื่ องนี ้ต้ องให้ เด็กเหล่านันมาสอบวั
้
ดสมรรถภาพสมอง
หรื อวัดระดับปั ญ ญา หรื อ ความถนัดทางการเรี ยนของเขาเสียก่อน แล้ วจึงเอาผลการวัดนัน้ ไป
เทียบกับความสาเร็ จทางการเรี ยนของเขาก็จะทราบได้ ว่าใครมีประสิทธิภาพในการเรี ยนสมกับภูมิ
ปัญญาหรื อต่ากว่าที่ควรแล้ วหรื อไม่ เพื่อจะได้ แก้ ไขกันต่อไป
2.7) ใช้ พยากรณ์ ความสาเร็ จในการศึกษา ว่านักเรี ยนมีแนวโน้ มจะสอบได้
สอบตกในวิชาใดบ้ าง หรื อมีโอกาสจะประสบความสาเร็ จในทางใดระดับใด มากน้ อยกี่เปอร์ เซ็ นต์
เป็ นต้ น
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2.8) ใช้ ในการแนะแนวโดยพิ จ ารณาการสอบจากแบบทดสอบมาตรฐาน
หลาย ๆฉบับ ว่านักเรี ยนมีศกั ยภาพทางสมอง หรื อมีความถนัดในทางใด เพื่อจะได้ เป็ นแนวทางให้
นักเรี ยนเลือกอาชีพในสายที่เหมาะกับอัตภาพของนักเรี ยน ได้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น
2.9) ใช้ ในการประเมินผลการศึกษา โดยนาเอาผลการสอบ จากแบบทดสอบ
มาตรฐานเหล่านันมาประเมิ
้
นและลงสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์วา่ นักเรี ยนแต่ละคน แต่ละชัน้ หรื อแต่
ละโรงเรี ยนแต่ละจังหวัดนัน้ ๆ มีคณ
ุ ภาพในการศึกษาเด่น –ด้ อย กว่าเกณฑ์มาตรฐานเพียงใด เพื่อ
จะได้ วางแผนการศึกษาให้ พฒ
ั นายิ่งขึ ้น
2.10) ใช้ ในการวิจยั ในฐานะที่แบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการ
วัดสูงมากการสารวจค้ นคว้ าและการวิจัยต่าง ๆ จึงต้ องอาศัยแบบทดสอบชนิดนีเ้ ป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญ สาหรับหาข้ อมูลในการทดลองและเปรี ยบเทียบความสามารถ ในเกือบทุกกรณี
สอดคล้ องกั บ ล้ วน สายยศ; และ อัง คณา สายยศ (2538: 171-177) ที่ ไ ด้ แ บ่ ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) แบบทดสอบของครู (Teacher Made Test) หมายถึง ชุดของคาถามที่ครู เป็ น
ผู้สร้ างขึ ้นซึ่งเป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความรู้ ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนในห้ องเรี ยนว่านักเรี ยนมีความรู้มาก
เพียงใด บกพร่องที่ใด ครูจะได้ สอนซ่อมเสริ ม หรื อวัดดูความพร้ อมที่จะขึ ้นบทเรี ยนใหม่
2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบประเภทนี ้สร้ างขึ ้น
จาก ผู้เชี่ ยวชาญในแต่ล ะสาขาวิช าหรื อจากครู วิช านัน้ แต่ผ่านการทดลองคุณ ภาพหลายครั ง้
จนกระทัง่ มีคณ
ุ ภาพดีพอ จึงสร้ างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนัน้ สามารถใช้ เป็ น หลักเปรี ยบเทียบ
ผลเพื่อประเมินค่าของการเรี ยนการสอนในเรื่ องใดก็ได้ จะใช้ วดั อัตราความงอกงามของเด็กแต่ละ
วัยในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได้ จะใช้ สาหรับให้ ครู วินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวิชาต่าง ๆ ในเด็กแต่
ละคนก็ได้ ข้ อสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคณ
ุ ภาพของแบบทดสอบสูงแล้ วยังมีมาตรฐานในด้ าน
วิธีดาเนินการสอบ คือไม่ว่าโรงเรี ยนใด หรื อส่วนราชการใดจะนาไปใช้ ต้ องดาเนินการสอบเป็ น
แบบเดียวกัน แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคมู่ ือดาเนินการสอบบอกวิธีการสอบว่าทาอย่างไร และยัง
มีมาตรฐานในด้ านการแปลคะแนน
ทัง้ แบบทดสอบที่ ครู สร้ างขึน้ และแบบทดสอบมาตรฐาน มี วิธีการสร้ างข้ อคาถาม
เหมื อนกัน เป็ นคาถามที่ วัดเนื อ้ หาและพฤติกรรมที่ สอนไปแล้ ว จะเป็ นพฤติกรรมที่ สามารถตัง้
คาถามวัดได้ ซงึ่ ควรวัดให้ ครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976)
กล่าวโดยสรุ ปวิธีในการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบ่งได้ 2 แบบ คือ การวัดด้ าน
ปฏิบตั ิ โดยการใช้ ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ และการวัดด้ านเนื ้อหาโดยการใช้ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย
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อาจจะมีได้ ทงแบบทดสอบแบบอั
ั้
ตนัยและแบบทดสอบแบบปรนัย ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
อาจแบ่งได้ เป็ น แบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐาน โดยในงานวิจยั นีจ้ ะใช้ วิธีการวัด
ด้ านเนื ้อหาโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็ นทังรู้ ปแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ
ของนักเรี ยนทัง้ 3 ด้ าน ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านการ
นาไปใช้ และด้ านการวิเคราะห์
3.4 การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ในการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน บุญ เชิ ด ภิ ญ โญอนัน ตพงษ์
(2526: 21-30) กล่าวถึง ขันตอนของกระบวนการสร้
้
างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ไว้ ดงั นี ้
ขั น้ ที่ 1 การวางแผนสร้ างแบบทดสอบ พิ จ ารณ าถึ ง จุ ด ประสงค์ ข องการน า
แบบทดสอบไปใช้ การวางแผนสร้ างแบบทดสอบว่าจะสร้ างแบบสอบว่าจะสร้ างแบบทดสอบ
อย่า งไร จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ เสี ย ก่ อนว่าเราจะน าแบบทดสอบไปใช้ เพื่ อ ท าอะไร หรื อ ต้ อ งทราบ
จุดประสงค์ของการนาแบบทดสอบไปใช้ โดยหลักการแล้ วการนาแบบทดสอบไปใช้ จะสัมพันธ์อยู่
กับ การสอน เช่น การสอบเพื่ อตรวจสอบความรู้ เดิม จะสอบก่อนการทาการสอนการสอบ เพื่ อ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนและวินิจฉัยข้ อบกพร่อง จะสอบในระหว่างดาเนินการสอน และการสอน
เพื่อสรุปผลการเรี ยนจะสอบหลังจากการสอนเสร็ จสิ ้นทัง้ หมดแล้ ว ดังนัน้ จุดประสงค์ของการนา
แบบทดสอบไปใช้ อาจจาแนกเป็ น 4 จุดประสงค์ ดังนี ้
1) ใช้ ตรวจสอบความรู้ เดิม จะสอบก่อ นที่ จ ะเริ่ ม ต้ น การสอนเพื่ อ พิ จ ารณาว่า
นักเรี ยนมี ความรู้ พื น้ ฐานที่จาเป็ นสาหรับเนื อ้ หาที่ จะเรี ยนเพียงพอหรื อไม่ และเพื่อพิจ ารณาว่า
นักเรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหาที่ครูจะสอนหรื อไม่
2) ใช้ ตรวจสอบความก้ าวหน้ าและปรับปรุงการเรี ยนการสอน
3) ใช้ วินิจฉัยผู้เรี ยน
4) ใช้ สรุปผลการเรี ยน
ขันที
้ ่ 2 การตระเตรี ยมงานและเขียนข้ อสอบ เมื่อวางแผนการสร้ างแบบทดสอบโดย
การสร้ างเป็ นตารางวิเคราะห์หลักสูตรเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องตระเตรี ยมงานและเขียนข้ อสอบต่อไป
ขันที
้ ่ 3 การทดลองสอบ เมื่อเขียนข้ อสอบและจัดพิมพ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว นาไปทดลอง
สอบ
ขันที
้ ่ 4 การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ เป็ นการตรวจสอบ
ว่าแบบทดสอบมีคุณ ภาพหรื อไม่ โดยพิจารณาตามคุณ ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบ ซึ่ง สิริพ ร
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ทิพ ย์คง (2545: 195) และ พิ ชิต ฤทธิ์ จ รู ญ (2545: 135–161) กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ที่ดีดงั นี ้
1) ความเที่ยงตรง เป็ นแบบทดสอบที่สามารถนาไปวัดในสิ่งที่เราต้ องการวัดได้
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
2) ความเชื่อมัน่ แบบทดสอบที่มีความเชื่อมัน่ คือ สามารถวัดได้ คงที่ไม่วา่ จะวัดกี่
ครัง้ ก็ตาม เช่น ถ้ านาแบบทดสอบไปวัดกับนักเรี ยนคนเดิมคะแนนจากการสอบทัง้ สองครัง้ ควรมี
ความสัมพันธ์กนั ดี เมื่อสอบได้ คะแนนสูงในครัง้ แรกก็ควรได้ คะแนนสูงในการสอบครัง้ ที่สอง
3) ความเป็ น ปรนัย เป็ นแบบทดสอบที่ มี ค าถามชัด เจน เฉพาะเจาะจง ความ
ถูกต้ องตามหลักวิชาและเข้ าใจตรงกัน เมื่อนักเรี ยนอ่านคาถามจะเข้ าใจตรงกัน ข้ อคาถามต้ อง
ชัดเจนอ่านแล้ วเข้ าใจตรงกัน
4) การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขันความรู
้
้ ความจา โดยถามตาม
ตาราหรื อถามตามที่ครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขันสู
้ งกว่าขันความรู
้
้ ความจาได้ แก่ ความ
เข้ าใจการนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
5) ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้ อสอบที่บอกให้ ทราบว่าข้ อสอบข้ อนัน้ มี
คนตอบถูกมากหรื อตอบถูกน้ อย ถ้ ามีคนตอบถูกมากข้ อสอบข้ อนันก็
้ ง่ายและถ้ ามีคนตอบถูกน้ อย
ข้ อสอบข้ อนันก็
้ ยาก ข้ อสอบที่ยากเกินความสามารถของนักเรี ยนจะตอบได้ นนก็
ั ้ ไม่มีความหมาย
เพราะไม่สามารถจาแนกนักเรี ยนได้ ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ ามถ้ าข้ อ สอบง่ายเกินไป
นักเรี ยนตอบได้ หมด ก็ไม่สามารถจาแนกได้ เช่นกัน ฉะนันข้
้ อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ
ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไป
6) อานาจจาแนก หมายถึง แบบทดสอบนี ้สามารถแยกนักเรี ยนได้ ว่าใครเก่งใคร
อ่อนโดยสามารถจาแนกนักเรี ยนออกเป็ นประเภทๆ ได้ ทุกระดับอย่างละเอียดตัง่ แต่อ่อนสุดจนถึง
เก่งสุด
7) ความยุติธรรม คาถามของแบบทดสอบต้ องไม่มีช่องทางชีแ้ นะให้ นักเรี ยนที่
ฉลาดใช้ ไหวพริ บในการเดาได้ ถูกต้ องและไม่เปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ยนที่เกี ยจคร้ านซึ่งดูตาราอย่าง
คร่าวๆตอบได้ และต้ องเป็ นแบบทดสอบที่ไม่ลาเอียงต่อกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
สรุ ปได้ ว่า แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ที่ดี ต้ องเป็ นแบบทดสอบที่ มี ความเที่ ยงตรง
ความเชื่อมัน่ ความเป็ นปรนัย ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอานาจจาแนก และมีความ
ยุตธิ รรม
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3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การศึกษางานวิจยั ในประเทศ
วรางคณา ชัง่ โต (2559: 58-66) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ผลของการใช้ รูปแบบการสอน 7E ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทย
และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้ วยรูปแบบการ
สอน 7E และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอน 7E กับการสอนแบบเดิม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองที่เรี ยนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 7E จานวน 29 คน และกลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู้
ด้ วยการสอนรู ปแบบเดิม จานวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง 18 คาบ เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิ จัย คื อ แผนการสอนด้ ว ยรู ป แบบการสอน 7E แผนการสอนแบบเดิ ม แบบทดสอบวัด
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวรรณคดี ไทย และแบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่า นอย่างมี
วิจารณญาณ ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอน 7E มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูงกว่าการเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบการสอน 7E มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรี ยนที่
ได้ รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ปวิ น เจี ย ไพบู ล ย์ (2558: 93-109) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ก
ภาษาไทยเรื่ อ ง ประโยค ของนัก เรี ย นที่ ได้ รั บ การสอนด้ ว ยรู ป แบบเกมการแข่ ง ขัน เป็ นที ม มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง ประโยค โดยใช้ เกมการแข่งขัน
เป็ น ที ม ของนักเรี ย นชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแม่พ ริ กวิทยาและเพื่ อศึก ษาพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่มโดยการใช้ เกมการแข่งขันเป็ นทีม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ใน
ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จ านวน 32 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ แผนการจัด การ
เรี ยนรู้ โดยใช้ เกมการแข่งขันเป็ นที ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ประโยค แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม จานวน 3 ด้ าน คือ ด้ านความกระตือรื อร้ นในการร่วมกิจกรรม ด้ านการ
มีสว่ นร่วมในกิจกรรม และด้ านมารยาทในการร่วมกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลักภาษาไทยเรื่ อง ประโยค ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
เกมการแข่งขันเป็ นทีมแตกต่างกัน โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และผลการศึกษา
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พฤติกรรมการทางานกลุม่ โดยใช้ เกมการแข่งขันเป็ นทีม จานวน 3 ด้ าน คือ ด้ านความกระตือรื อร้ น
ในการร่ วมกิจกรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม และด้ านมารยาทในการร่ วมกิจกรรม พบว่า
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการทางานกลุม่ โดยรวมทัง้ 3 ด้ านอยูใ่ นระดับดี
สุวิทย์ ฝ่ ายสงค์ (2557: 101-107) ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู้ บนเว็บ แบบ
ผสมผสาน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติตอ่ วิชา
ภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้บนเว็บ
แบบผสมผสาน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อ
วิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพมหานคร จานวน 1
ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยน 30 คน โดยใช้ เวลาทดลองจานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที จัดการเรี ยนการ
สอนในชันเรี
้ ยนจานวน 8 คาบ การสอนบนเว็บจานวน 8 คาบ และการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
2 คาบ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้ รูปแบบ
การสอนแบบ 4 MAT จานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย 30 ข้ อ
ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอ่ การเรี ยนวิชาภาษาไทย ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้บนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ รูปแบบการสอนแบบ 4
MAT อยูใ่ นระดับมาก
ลั ก ขณา รั ก เถาว์ (2555: 75-84) ได้ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและความ
รับผิดชอบในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือวิธี STAD กับการจัดการเรี ยนรู้ ตามคู่มือครู มี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและความรับผิ ดชอบในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กับการจัดการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนพรหมคีรีพิทยาคม อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช ภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึก ษา 2555 จ านวน 2 ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งเรี ย นละ 40 คน แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เครื่ องมื อที่ ใช้ ในวิจัย คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อวิธี STAD แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามคู่มือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาไทย และแบบสอบถามวัด
ความรับผิดชอบในการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กับการจัดการเรี ยนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 อี กทัง้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD และการจัดการเรี ยนรู้ ตามคู่มือครู ระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังสองกลุ
้
่ม รวมไปถึงความรับผิดชอบใน
การเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อวิธี STAD กับการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรับผิดชอบในการ
เรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือวิธี STAD และการจัดการเรี ยนรู้
ตามคู่มือครู ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้
สองกลุม่
ณัฐธยาน์ การุญ (2554: 77-85) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและ
ความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยบทเรี ยนสาเร็จรูปกับ
การสอนตามคู่มือครู มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความ
สนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยบทเรี ยนสาเร็ จรูปกับการ
สอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมัธยมสาธิ ตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน 2 ห้ องเรี ยน ห้ องเรี ยนละ 50 คน
แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลอง 1 ห้ อ งเรี ย น และกลุ่ม ควบคุม 1 ห้ อ งเรี ย น เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ บทเรี ยนสาเร็ จรู ปและแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
คูม่ ือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและแบบสอบถามวัดความสนใจใน
การเรี ยนวิชาภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ บทเรี ยนสาเร็ จรูปกับการ
สอนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสนใจในการเรี ยนภาษาไทย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านหลักภาษาไทย
และความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ บทเรี ยนสาเร็จรูปก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อี กทัง้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้ านหลักภาษาไทยและความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอน
ตามคูม่ ือครูก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พิรุณ โปรย สาโรงทอง (2554: 91-98) ได้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติ
ต่อการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับการจัดการเรี ย นรู้ ตามคูม่ ือครู มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และเจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบั การจัดการเรี ยนรู้ตามคูม่ ือครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
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ที่ 5 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ บางนา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จานวน 80 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน ใช้ เวลาใน
การทดลองกลุ่มละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แบบทดสอบ
วัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนภาษาไทยและแบบสอบถามวัด เจตคติ ต่อ การเรี ยนภาษาไทย ผล
การศึก ษาพบว่าผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ม ควบคุม แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมในก่อนและหลังการทดลองแตกต่า งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังสองกลุ
้
่ม
อีกทังเจตคติ
้
ต่อการเรี ยนภาษาไทยของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนีเ้ จตคติต่อการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมในก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทังสองกลุ
้
ม่
ศรี บงั อร จุ้ยศิริ (2550: 64-71) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวรรณคดีไทยโดยใช้ เพลง
ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ รับการ
สอนโดยใช้ เพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึก ษา
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้ องเรี ยน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 50 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 50 คน โดยใช้ เวลาในการทดลอง
15 คาบ เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ แผนการสอนวิช าภาษาไทยและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนที่
ได้ รับการสอนโดยใช้ เพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 อี กทัง้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนที่
ได้ รับการสอนโดยใช้ เพลงประกอบการสอน ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนที่
ได้ รับการสอนแบบปกติก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
การศึกษางานวิจยั ต่างประเทศ
แอครามและอัฟซาเนห์ (Akram & Afsaneh, 2017: 667-678) ได้ ศึกษาเรื่ องผลของ
การจาลองสถานการณ์ที่มีตอ่ การรับรู้ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นด้ วยกิจกรรมในชัน้
เรี ย นและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการจ าลอง
สถานการณ์ผ่านกิจกรรมในชันเรี
้ ยนที่มีผลต่อการรับรู้ของนักเรี ยน เช่น ความสนใจเรี ยน ความท้ า
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ทาย การเลื อ ก และความสนุ ก และเพื่ อ ศึ ก ษาการจ าลองสถานการณ์ ที่ มี ต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ข อง
ภาษาต่างประเทศของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างมี 51 คน ประกอบด้ วยกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่ม
ควบคุม 25 คน ผลการวิจยั พบว่าการจาลองสถานการณ์ส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ของนักเรี ยน
และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาได้
นี โ น (Nino, 2017: 366-373) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ต่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในบริ บททางการศึกษาสมัยใหม่ของจอร์ เจี ย มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่เป็ นปั จจัยสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชาวจอร์ เจีย โดยมี
โครงสร้ าง 4 องค์ประกอบที่สง่ ผลให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ แก่ เป้าหมายของวิธีการเรี ยนรู้
เป้าหมายที่ ควรหลี กเลี่ ยง วิธี การที่ มี ประสิท ธิ ภ าพ วิธีการที่ ควรหลี กเลี่ ยง และทัศนคติต่อการ
ค้ นคว้ าทางภาษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเป้าหมายความสาเร็ จ (AGQ) และ
แบบทดสอบทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจ (Attitude / Motivation Test Battery - AMTB) ผลของ
การศึกษาพบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้ ภาษาแบบต่าง ๆ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน
ซึ่งนักเรี ยนที่ มี คุณ สมบัติต่างกัน มี เป้าหมายเพื่ อสร้ างแรงบันดาลใจที่ แตกต่างกัน รู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ภาษาที่แตกต่างระหว่างนักเรี ยนที่เก่งและอ่อน มีการกาหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดย
นักเรี ยนที่ มีคะแนนสูงและประสบความสาเร็ จจะมี ความสามารถมุ่งมั่นต่อเป้าหมายหลัก ส่วน
นักเรี ยนภาษาที่มีคะแนนไม่สงู และไม่ประสบผลสาเร็ จมีเป้าหมายด้ านประสิทธิภาพสูง โครงสร้ าง
4 องค์ประกอบที่ทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับทัศนคติเชิงบวก
เจอราลด์ (Gerald, 2014: 81-92) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนพีชคณิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนพีชคณิตที่ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
และแบบปกติ เพื่ อศึกษาผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนโดยวัดจากการประเมินโดยทั่วไป
โดยข้ อมูลที่ได้ จากการสอบจะนาไปวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบโดยใช้ วิธีการถดถอยและ ANOVA
ซึ่งวิธีการสอน เพศ และคะแนนคณิตศาสตร์ ACT เป็ นตัวแปรต้ น คะแนนการสอบปลายภาคและ
คะแนนการสอบพีชคณิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเป็ นตัวแปรตาม จากผลการวิจยั พบว่าคะแนนไม่
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติในนักเรี ยนทัง้ สองกลุ่ม อย่างไรก็ตามนักเรี ยนที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง ได้ คะแนนดีกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอบแบบปกติ อีกทังการ
้
จัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางทาให้ นกั เรี ยนและครูมีประสบการณ์ก่อนการเรี ยนในห้ องเรี ยน
จริง โดยนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง มีสว่ นร่วมในการเรี ยนมากขึ ้นและ
มีคะแนนสอบปลายภาคที่สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อีริค Eric (2013: 46-54) ได้ ศึกษาเรื่ องการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน :การจัดการเรี ยนรู้
แบบห้ องเรี ยนกลับทางที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการรับรู้ ของนักเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนและการรับรู้ของนักเรี ยนเมื่อได้ รับการเรี ยนการสอน
แบบห้ องเรี ยนกลับทางในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่า งที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางและการจัดการเรี ยนรู้ แบบปกติ โดยทัง้ สองกลุ่มตัวอย่างจะ
ได้ รับการทดสอบก่อนทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
ตรี โกณมิติ ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางมี คะแนนสูงกว่าอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง
และการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่คะแนนในทุกหัวข้ อของ
กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พบว่ าการวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน งานวิจยั ทุกงาน ใช้ การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของบลูม (Bloom,
1976) ทัง้ หมด โดยแบบทดสอบที่ดีนนั ้ จะต้ องเป็ นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
และความเป็ นปรนัย เครื่ องมื อที่ ผ้ ูวิจัยนามาใช้ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ คื อ แบบทดสอบ ดังนัน้ ใน
งานวิจยั นี จ้ ึงจะใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทางการเรี ยนหลักภาษาไทยจากการ
เรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง โดยใช้ การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) มาปรับใช้ ในการออกแบบทดสอบ โดยจะใช้ แนวคิดของบลูม
(Bloom, 1976) ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเข้ าใจ ด้ านการนาไปใช้ ด้ านการวิเคราะห์ และด้ าน
การประเมิ น ค่า เนื่ อ งจากในเนื อ้ หารายวิช าภาษาไทยระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้ นเรื่ องความเข้ าใจ การนาไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า มากกว่าให้ นกั เรี ยนท่องจาเนื ้อหา
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการเรียน
4.1 ความหมายของความสุขในการเรียน
การเรี ยนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ความสุขเป็ นฐาน
ของความเก่งและความดี เด็กที่มีความสุขในการเรี ยนจะตังใจเรี
้ ยนได้ ดีขึ ้น เมื่อนักเรี ยนมีความสุข
ในการเรี ยนแล้ ว นักเรี ยนจะรู้ สึกสดชื่น ร่าเริ ง เบิกบาน มีสุขภาพจิตดี และมีกาลังใจส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 1) ได้ กล่าวไว้ วา่ ความสุข คือ สิ่ง
ที่ทุกคนต้ องการ ปรารถนา เฝ้าเสาะแสวงหา ไขว่คว้ า เรี ยกร้ อง และเพียรพยายามที่จะให้ ตวั เอง
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และผู้เป็ นที่รักได้ พบ ได้ ครอบครอง แต่ละคนมีวิธีหาความสุขให้ กับตัวเองในรู ปแบบต่าง ๆ ตาม
ความถนัด และตามวิถีทางที่คิดว่าดีที่สุดเหมาะที่สุด บางคนก็สมหวัง แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ยังเฝ้า
แสวงหาอยู่
อริ ส โตเติ ล (Aristotle, 1976: 384-322); ทะไลลามะ; และ โฮเวิ ร์ ด ซี . คัท เลอร์
(2554: 101); เอริ สัน Alison (2007: 130-131); พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทธ์ ปยุตฺ โต) (2554:
64-70); ลายาร์ ด Layard (2005: 72); อิมรอน มะลูลีม (2551: 82-87); นอดดิ ้ง Noddings (2003:
10); พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น); และ เขมณัฎฐ์ อินทรสุวรรณ (2553: 64-66) ลัดดา หวัง
ภาษิ ต (2557: 14) กล่าวว่า ความสุข หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุลทังด้
้ านร่างกาย สติปัญญา
ตลอดจนจิตใจให้ งอกงามในคุณธรรม มีความเข้ มแข็งมัน่ คง ดารงชีวิตอย่างสมดุล โดยมีสมาธิเป็ น
ที่ตงั ้ พััฒนาปั ญ ญาภายในตนให้ เกิดความรู้ เท่าทัน มองเห็นสรรพสิ่งตรงตามความเป็ นจริ ง มี
สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งของโลก คานึงถึงกระบวนการในการทาสิ่ง
ต่าง ๆ โดยมิ ได้ ม องเป้า หมายหรื อ ผลเพี ย งด้ า นเดี ย ว รู้ จัก ไตร่ ต รอง ใช้ ค วามคิ ด ความเข้ า ใจ
ปฏิบตั ิงานและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับความถนัด ใช้ ชีวิตอย่างทรงคุณธรรม มีศรัทธาต่อการทา
ความดีตามศาสนาหรื อปรัชญาชีวิตที่ตนนับถือ มีความปรารถนาดีกับผู้อื่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สิ่งแวดล้ อม ต่าง ๆ รอบตัว เป็ นผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นอย่างเกื ้อกูลอันจะนามาซึง่ ความสุข
ปั จจุบนั ได้ มีนกั วิชาการ นักการศึกษาจานวนมากได้ ให้ ความหมายของ ความสุขใน
การเรี ยนไว้ ใกล้ เคียงกัน จากการสังเคราะห์ความหมายของ ความสุขในการเรี ยน ของ วรรณี โสม
ประยูร (2540: 7); พระธรรมปิ ฎก (2541: 36); คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรี ยนรู้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 31); วิชยั วงศ์ใหญ่ (2543: 9); สาลี รักสุทธิ (2544: 14);
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 60); มารุ ต พัฒ ผล (2546: 11); ลัดดา หวัง
ภาษิ ต (2557: 15) สามารถสังเคราะห์ได้ ว่า ความสุขในการเรี ยน หมายถึง การเรี ยนรู้ ที่นักเรี ยน
รู้สึกว่าเป็ นสิ่งที่น่ารื่ นรมย์ มี ชีวิตชีวา มากกว่าการเรี ยนรู้ที่เป็ นภาระหรื อไม่น่าพอใจ การที่นกั เรี ยน
ได้ เรี ยนรู้ในความต้ องการของตนเองซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ที่สนองความใฝ่ รู้และความสร้ างสรรค์ของ
ตนเองในสิ่งที่ชอบ ได้ ใช้ ความสามารถในการคิด ได้ ทาในสิ่งที่ตนเองสนใจ ไม่เบื่อหน่ายการเรี ยน
อยากเรี ยนอีก ไม่เครี ยดและสนุกกับกิจกรรมการเรี ยน มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ ได้ รับการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้ าไม่สามารถทาให้ คนมีความสุข การศึกษาก็ไม่สามารถ
เกิดขึ ้นได้ เด็กจะเรี ยนอย่างมีความสุข ถ้ าเขาได้ มีโอกาสค้ นพบความสามารถของตนเอง เรี ยนรู้ ที่
จะรักการทางาน รู้จกั การทางานอย่างสร้ างสรรค์ เปิ ดใจกว้ างที่จะชื่นชมความงามในธรรมชาติและ
โลกรอบตัว ปรับตัวเข้ ากับสภาวะต่าง ๆ ได้ และเห็นคุณค่าของการมีชีวิต
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ดังนันความสุ
้
ขในการเรี ยนรู้ จึงเป็ นการเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนรู้สึกว่าเป็ นสิ่งที่น่ารื่ นรมย์ มี
ชี วิ ต ชี ว า ได้ เ รี ย นรู้ ในความต้ อ งการของตนเอง ไม่ เครี ย ดและสนุ ก กั บ กิ จ กรรมการเรี ย น มี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอิสระ ได้ รับการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะฉะนันครู
้
จึงควรส่งเสริ มการเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข เพราะความสุขจัดเป็ นสิ่งที่ สาคัญ ที่สุดในฐานะที่เป็ น
พื ้นฐานของชีวิต
4.2 องค์ ประกอบของการเรียนที่มีความสุข
ความสุขในการเรี ยนนัน้ จะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องมีองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีนกั วิชาการ
หลายท่านได้ จาแนกไว้ ดังนี ้
4.2.1 องค์ประกอบการเรี ยนที่ มี ความสุขของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545: 31-35) โดยได้ นาเสนอองค์ประกอบที่ช่วยให้ การเรี ยนของนักเรี ยนดาเนินไปอย่าง
มีความสุข ประกอบด้ วยแนวคิดสาคัญ 6 ประการ คือ
4.2.1.1 เด็กแต่ละคนได้ รับการยอมรับว่าเป็ นมนุษย์ที่มีหวั ใจและสมอง เด็กควร
ได้ มีโอกาสเลือกเรี ยนตามถนัดและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของตนเอง และมีสิทธิ์ได้ รับ
ปฏิบตั จิ ากผู้ใหญ่อย่างมนุษย์คนหนึง่
4.2.1.2 ครู มีความเมตตา จริ งใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความ
เข้ าใจในทฤษฎีแห่งพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคนครูควรให้ ความเอาใจใส่ ต่อเด็กทุกคน
เท่าเที ยมกันมี การเตรี ยมตัวเพื่ อการสอนให้ มี คุณ ภาพ มี ความมุ่งมั่น ที่ จะช่วยเหลื อเด็กให้ ร้ ู จัก
ตนเอง รู้จกั แก้ ปัญหาและเรี ยนรู้วิธีการนาตังเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรื องอย่างมีสติ และเพี ยบพร้ อม
ด้ วยคุณธรรม
4.2.1.3 เด็กเกิ ดความรักและภูมิใจในตัวเอง รู้ จักปรับตัวได้ ทุกที่ทุกเวลา รู้ จัก
ตัวเอง เห็นคุณค่าของชีวิต และความเป็ นมนุษย์ของตน ยอมรับทังจุ
้ ดดีและจุดด้ อยของตน รู้จัก
เกรงใจและให้ เกียรติผ้ อู ื่น มีเหตุผลละใจกว้ าง พร้ อมที่จะดาเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความ
รับผิดชอบ
4.2.1.4 เด็กแต่ละคนได้ มีโอกาสเลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจ ได้
ค้ นพบความสามารถของตน ได้ เรี ยนรู้อย่างลึกซึง่ และกว้ างไกล เรี ยนให้ เข้ าใจและทาได้ รู้เคล็ดลับ
ของการทาสิ่งต่าง ๆ ให้ ประสบความสาเร็ จ และเรี ยนจนรู้ จกั วิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนในอาชีพนัน้
เสมือนเป็ นคนที่อยู่ในอาชีพนันจริ
้ ง ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ได้ อย่างสร้ างสรรค์เพื่อ
ความสุขของตนเองและผู้อื่น
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4.2.1.5 บทเรี ยนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ ติดตามและเร้ าใจให้ อยากค้ นคว้ าหา
ความรู้เพิ่มเติมด้ วยตนเองในสิ่งที่สนใจ เด็กได้ ร้ ูจกั คิดและพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้ รับขยาย
วงไปสู่ความรู้ ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากศึกษาให้ ลึกซึ ้งเพิ่มเติม รักการ
เรี ยนมีระบบในการเรี ยนและเห็นประโยชน์ของการเรี ยนซึ่งไม่ได้ ขีดวงจากัดอยู่แต่ในห้ องเรี ยน แต่
อาจสัมพันธ์ กับวิถีชีวิตในแต่ละท้ องถิ่น โดยแท้ จริ งแล้ วบทเรี ยนที่มี คณ
ุ ภาพจะประกอบขึน้ ด้ วย
ส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วน ซึ่งจะส่งผลให้ เด็กเห็นประโยชน์และคุณค่าของสิ่งที่เรี ยน บทเรี ยนที่มี
คุณภาพจึงแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1) ส่วนเนื อ้ หาและกิ จกรรม ได้ แก่ มีความแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้ น เร้ าใจให้
คอยติดตามไม่อยากขาดเรี ยน มีการเชื่อมโยงความรู้ จากเก่าไปใหม่ มีกิจกรรมสนุก ๆ ไม่น่าเบื่อ
และตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น
2) ส่วนพัฒ นาตน ได้ แก่ ขยายวงความรู้ ออกไปสู่โลกกว้ าง จูง ใจให้ ใฝ่ หา
ความรู้ ด้วยตนเอง เรี ยนรู้ การทางานที่สร้ างสรรค์ เรี ยนรู้ วิธีทางานเป็ นกลุ่ม และใจกว้ างและรู้จัก
การยอมรับ
3) ส่วนสร้ างเสริ มทัศนคติ ได้ แก่ ได้ ค้นพบตัวเองและความสามารถของตน
เข้ าใจชี วิตและธรรมชาติตามวันที่ จ ะรับได้ เห็ นค่าของความเป็ นมนุษ ย์ เข้ าใจและเห็น คุณ ค่า
ท้ องถิ่นของตน และรักและเห็นประโยชน์ของการเรี ยน โดยทัง้ สามส่วนนีม้ ีความสอดคล้ องและ
สัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ได้ และต่างก็มีส่วนในการเสริ มสร้ างและพัฒนาเด็กแต่คนให้ เจริ ญเติบโต
ขึ ้นด้ วยความรู้ ความเข้ าใจ และมีทศั นคติอนั ดีงามต่อตนเอง ผู้อื่นและโลกภายนอก และสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับบุคคล สถานที่ และกาลเวลาได้ อย่างมึความสุข
4.2.1.6 สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ สามารถน าไปใช้ ในชี วิตประจ าวัน การเรี ยนรู้ ไม่จ ากัด อยู่
เฉพาะในบทเรี ยน แต่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ ในสภาพความเป็ นจริ ง เกิ ดประโยชน์และมี
ความหมายต่อตัวเขา รู้จกั สืบเสาะหาคาตอบ ข้ อสงสัยต่าง ๆ ได้ อย่างมีเหตุผล มีความคิดเป็ นของ
ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ตกเป็ นเครื่ องมื อของใคร รู้ วิธีดาเนินชีวิตอย่างมีคุณ ค่า และ
สามารถให้ ความช่วยเหลือและแนะนาผู้อื่นได้ เมื่อเขาเติบโตขึ ้น ครู จึงต้ องเป็ นผู้ที่มีความเป็ นครู
อย่างแท้ จริ ง ทัง้ ด้ านคุณ ลักษณะนิสัย จิตใจ และด้ านความรู้ ความสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้
นักเรี ยนเกิดพัฒนา มีความสมบูรณ์ทงด้
ั ้ านสติปัญญา ด้ านอารมณ์ และด้ านจิตใจ เพื่อเป็ นสมาชิก
ที่มีคณ
ุ ค่าของสังคมต่อไป
4.2.2 องค์ ป ระกอบการเรี ย นที่ มี ค วามสุข ของกรมสุข ภาพจิ ต (2543: 83) โดยได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรี ยนรู้อย่างมีความสุขว่าประกอบด้ วย
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4.2.2.1 ความภูมิใจในตนเอง การเสริมสร้ างความภาคภูมิใจในตนเองเป็ นทักษะ
หนึ่งขององค์ประกอบด้ านสุขที่จะช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนประสบความสุขและความสาเร็ จในชีวิต
เป็ น ความคิด ความรู้ สึก ที่ แ ต่ล ะบุค คลมี ต่อ ตนเอง รั บ รู้ ภาพรวมของตนเองว่า มี คุณ ค่า ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เป็ นผลจากการประสบความสาเร็ จด้ วยตนเองในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ประสบ
ความสาเร็ จด้ านการเรี ยน การงาน เป็ นต้ น ความภาคภูมิใจเป็ นพื ้นฐานทางจิตใจที่มีความสาคัญ
ต่อชีวิต เพราะเป็ นความรู้สึกที่เป็ นสุขของชีวิตที่เกิดขึ ้น หากสูญเสียความภูมิใจไปจะทาให้ ตวั เองไร้
ค่า ซึ่งคนที่สามารถเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในตนเอง สังเกตได้ จากลักษณะพฤติกรรม การเห็น
คุณค่าในตนเอง รับรู้วา่ ตนเองมีคณ
ุ ค่าสาหรับตนเองและผู้อื่น และความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4.2.2.2 ความพึงพอใจในชีวิต ธรรมชาติของความคิดของคนเราจะมีทงั ้ สุขและ
ทุกข์สลับกันตลอดเวลา การคิดในทางบวกจะทาให้ คนเรามีความสุข และการคิดในทางลบจะทา
ให้ เรามีความทุกข์ ดังนันเวลามี
้
ทกุ ข์เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์กับตนเอง ผู้อื่นหรื อในเรื่ อง
ของอนาคตนันเป็
้ นเพราะว่าเรามักจะมีการคิดทางลบต่อสิ่งที่เกิดขึ ้น แต่ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยน
การคิดทางลบให้ เป็ นไปในทางบวก ก็จะทาให้ เกิดความสุขได้ เป็ นลักษณะของการมองโลกในแง่ดี
จะทาให้ จิตใจเราสงบได้ พอใจในสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ซึ่งลักษณะ
ของคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตจะรู้จกั มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
4.2.2.3 ความสงบสุขทางใจ เป็ นสภาวะของจิตและอารมณ์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
ทังภายในและภายนอก
้
ธรรมชาติของอารมณ์ มกั จะมีทงทุ
ั ้ กข์และสุขสลับกันตลอดเวลา เมื่อเรา
ทุกข์มกั จะคิดว่าตนเองมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวหาความสุขไม่ได้ เลย หากตระหนักรู้อารมณ์เข้ า
มาขจัดความทุกข์ได้ ด้วยตนเอง ก็จะสามารถสร้ างความสงบสุขให้ กบั ตนเองได้
4.2.3 องค์ ป ระกอบการเรี ย นที่ มี ค วามสุขของลัด ดา หวังภาษิ ต (2557: 214-215)
โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นารูปแบบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ โดยนักเรี ยน
ที่มีความสุขจะต้ องมีองค์ประกอบ ดังนี ้
4.2.3.1 องค์ประกอบด้ านนักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ย นรู้ เห็ น คุณ ค่ า ของตนเอง มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรมอัน ดี ซึ่ ง มี ตัว บ่ ง ชี ป้ ระกอบด้ ว ย มี ค วาม
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ เห็นคุณค่าตนเองในการเรี ยนรู้ และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอันดี
4.2.3.2 องค์ ป ระกอบด้ านสั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลอื่ น หมายถึ ง นั ก เรี ย นมี
สัม พันธภาพที่ ดีกับผู้อื่นทัง้ ในครอบครัวและโรงเรี ยนกับ ครู เพื่ อน ซึ่งมี ตัวบ่งชีป้ ระกอบด้ วย มี
สัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนและครู มีความยุตธิ รรม และมีน ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
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4.2.3.3 องค์ประกอบด้ านสิ่งแวดล้ อม หมายถึง เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์
การปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ซึง่ มีตวั บ่งชี ้ประกอบด้ วย เห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ ดี และแสวงหาแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
4.2.3.4 องค์ ป ระกอบด้ านการเรี ย นรู้ หมายถึ ง นัก เรี ย นมี ก ารเรี ย นรู้ ที่ พัฒ นา
ตนเองอย่างสมดุล สามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู้กบั สภาพการณ์ความเป็ นจริงในสังคม มีเป้าหมาย
ในการเรี ยนรู้ ของตน ซึ่ งมีตวั บ่งชีป้ ระกอบด้ วยมีการเรี ยนรู้ ที่พัฒ นาตนเองอย่างสมดุล สามารถ
เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ กับสภาพการณ์ ความเป็ นจริ งในสังคม และมีเป้าหมายที่ชดั เจนในการเรี ยนรู้
ของตน
4.2.4 องค์ประกอบการเรี ยนที่มีความสุขของสาราญ สิริภคมงคล (2556: 215) โดย
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นามาตรวัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสังเคราะห์
ตัว ชี ว้ ัด จากทฤษฎี เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากนัน้ จึ ง ไปเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุณ ภาพกั บ
ผู้เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
4.2.4.1 ด้ านคุณภาพของครู
1) ครูใช้ วิธีการสอนที่เหมาะสม
2) ครูสอนในสิ่งที่แปลกใหม่
3) ครูมีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
4) ครูมีอปุ กรณ์ใหม่ในการสอน
5) ครูมีความเข้ าใจนักเรี ยนแต่ละคน
6) ครูสอนให้ นกั เรี ยนมีความรอบรู้
7) ครูเป็ นคนอารมณ์ดีและมัน่ คง
8) ครูมีการเตรี ยมตัวสอนเป็ นอย่างดี
9) ครูสร้ างบรรยากาศการเรี ยน
10) ครูจดั ให้ มีแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
11) ครูมีความหยุน่ ในกฎระเบียบ
12) ครูมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
13) ครูสร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตร
14) ครูสอนในสิ่งที่นาไปใช้ ได้ กบั ชีวิตจริง
4.2.4.2 ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
1) เพื่อนให้ เข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่
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2) ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน
3) การมีกลุม่ เพื่อนที่เข้ าใจกัน
4) การได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อน
5) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน
6) การได้ เรี ยนในวิชาและครูที่ชื่นชอบ
4.2.4.3 ด้ านความคิดเชิงบวก
1) การที่ร้ ูสกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
2) การรู้ประโยชน์ของการเรี ยนรู้
3) การมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้
4.2.4.4 ด้ านความเชื่อมัน่ ในตนเอง
1) การมีอิสระทางความคิด
2) ความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
3) การได้ เรี ยนนอกสถานที่
4) การได้ เรี ยนที่มีการพักเป็ นระยะ
5) การได้ รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
6) การมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง
4.2.4.5 ด้ านการมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
1) การได้ เรี ยนที่ไม่ใช้ ความคิดติดต่อกัน
2) การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
4.2.5 องค์ประกอบการเรี ยนที่มีความสุข ของมารุต พัฒผล (2546: 11) ได้ จาแนกไว้
3 ด้ าน ได้ แก่
4.2.5.1 ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง การที่นกั เรี ยนมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนทัง้ ในและนอกห้ อ งเรี ยน ได้ แก่ อยากมา
โรงเรี ยน อยากเรี ยน สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรี ยน อยากร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยน
4.2.5.2 ด้ านบุคคล หมายถึง การที่นักเรี ยนมีความรู้ สึกที่ดีต่อประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับครูและเพื่อนนักเรี ยน ได้ แก่ อยากทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครู สนุ กสนานที่ได้ ทา
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูและรู้สกึ ดีที่ได้ อยู่กบั เพื่อนและครู
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4.2.5.3 ด้ านสภาพแวดล้ อม หมายถึง ความรู้ สึกที่ดีของนักเรี ยนที่มีต่อประเด็น
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สภาพแวดล้ อมทั ง้ ในและนอกห้ องเรี ย น ได้ แก่ สบายใจที่ ไ ด้ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
จากการศึก ษาองค์ ป ระกอบของความสุ ข ในการเรี ย น พบว่ า องค์ ป ระกอบของ
ความสุขในการเรี ยนสามารถแบ่งได้ หลากหลายแนวคิดด้ วยกัน โดยอาจสรุปออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านนักเรี ยน ด้ านสัมพันธภาพกับเพื่อนและครู ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี ้ จะส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน เกิดความใฝ่ รู้ และความสุขใน
การเรี ย น ส าหรั บ งานวิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของความสุ ข ในการเรี ย นไว้ 5
องค์ ป ระกอบซึ่ง ผู้วิ จัย ปรั บ จากแนวคิด ของส าราญ สิ ริภ คมงคล (2556) ที่ ได้ พัฒ นามาตรวัด
ความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนใช้ ประเมิน
ตนเองและเป็ นเครื่ องมือในการประเมินสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเรี ยนการสอน ซึ่ง
มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพของครู
ด้ านความสัมพันธ์กับเพื่อน ด้ านความคิดเชิงบวก ด้ านความเชื่อมัน่ ในตนเอง และด้ านการมีส่ วน
ร่วมในการเรี ยนการสอน
4.3 แนวคิดและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดความสุขในการเรี ยน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 1-30) ได้ นาเสนอแนวคิดในการ
พัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนที่ช่วยให้ การเรี ยนของนักเรี ยนดาเนินไปอย่างมีความสุข ประกอบด้ วย
แนวคิดสาคัญ 6 ประการ คือ
4.3.1 สร้ างความรักและศรัทธา การสร้ างศรัทธาต่อการเรี ยนเป็ น สิ่งที่ จ าเป็ นมาก
เพราะจะช่วยให้ นักเรี ยนเกิ ดความรัก ความสนใจต่อบทเรี ยน ต่อครู และผู้ร่วมเรี ยน การสร้ าง
ศรัทธาจะเกิดขึ ้นได้ มีองค์ประกอบดังนี ้
1) การเรี ยนบนฐานแห่งความรัก ได้ แก่ การสร้ างความเข้ าใจที่ ตรงกัน ครู ต้อง
เข้ าใจวิชาที่ตนจะสอน มีความรู้ลึก กว้ าง และแม่นยา จึงจะสามารถสร้ างบทเรี ยนที่มีคณ
ุ ภาพและ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของนักเรี ยน ครูต้องเข้ าใจนักเรี ยน พร้ อมที่จะช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ เขาได้ พฒ
ั นาไปในทางที่ถกู ต้ องให้ ดีที่สุ ดเท่าที่จะทาได้ ครูต้องเข้ าใจตนเอง รู้บทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบ และครู ต้องเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้ องการกาลังใจ
ต้ องการการยอมรับ และต้ องการมิตรที่เชื่อใจได้
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2) บทเรี ย นที่ ส นุ ก และเพลิ ด เพลิ น จะเป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
กระตือรื อร้ นสนใจ ใฝ่ ร้ ูตดิ ตามและอยากแสวงหาความรู้ตอ่ ไปอย่างไม่ร้ ูจบ
3) การส่ ง เสริ ม ความสนใจ และสร้ างความผูก พัน โดยการท าความรู้ จัก กับ
นักเรี ยน ศึกษาประวัติเป็ นรายบุคคล จดจาสิ่งเล็ก ๆ น้ อย ๆ เกี่ยวกับนักเรี ยน ติดตามถามข่าวใน
วาระต่าง ๆ ที่สาคัญครูต้องรักษาความลับของนักเรี ยน เห็นความสาคัญของนักเรี ยนทุกคน เอาใจ
ใส่ทกุ คนอย่างทัว่ ถึง จริ งใจ และพร้ อมที่จะช่วย อดทน เสียสละ ใช้ คาพูดในเชิงสร้ างสรรค์ นักเรี ยน
ที่สมั ผัสได้ ถึงสิ่งเหล่านี ้จากครู ย่อมมีกาลังใจที่จะทาสิ่งดี ๆ เพื่อให้ ครูพอใจและผลจากความรู้สกึ นี ้
จะทาให้ เขาเห็นคุณค่าของตัวเองและอยากทาดีตอ่ ไปเรื่ อย ๆ
4.3.2 เห็ น คุณ ค่า การเรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นจะประสบความส าเร็ จ เมื่ อ
นักเรี ยนเห็นคุณค่าของการเรี ยน ได้ ร้ ูว่า เรี ยนไปทาไม เรี ยนไปเพื่ออะไร เรี ยนแล้ วได้ อะไร เรี ยนแล้ ว
เป็ นอะไร และเรี ยนแล้ วเป็ นอย่างไร นักเรี ยนะตังใจเรี
้ ยน เมื่อเขารู้ ว่าสิ่งที่เขาเรี ยนจะให้ ประโยชน์
อะไรกับเขาบ้ าง ที่สาคัญนักเรี ยนจะชอบเรี ยนสิ่งที่ตรงตามความสนใจและไม่ยากเกินไปที่เขาจะ
เข้ าใจได้
4.3.3 เปิ ดประตูส่ธู รรมชาติ การเรี ยนแต่เฉพาะในห้ องเรี ยนบางครัง้ อาจจะรู้ สึกคับ
แคบและอึ ด อัด ทัง้ ครู แ ละนัก เรี ย นจะรู้ สึ ก สดชื่ น และมี ชี วิ ต ชี วาขึน้ หากได้ มี ก ารออกไปนอก
ห้ องเรี ยน บทเรี ยนในห้ องเรี ยน แม้ จะสนุกสนาน และได้ ความรู้ เพียงไร แต่การเปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ออกไปเรี ยนนอกห้ องเรี ยน ได้ ไปเดินดูต้นไม้ ใบหญ้ า ได้ ไปนัง่ กลางแจ้ งหรื อริ มน ้า เป็ นการช่วยให้
เขาได้ ผ่อนคลาย และมีชีวิตชีวามากขึ ้น เพราะการอยูแ่ ต่ในห้ องเรี ยนนาน ๆ อาจทาให้ นกั เรี ยนรู้สึก
ว่าคับแคบและอึดอัด การออกไปสู่ที่โล่งและกว้ าง จะช่วยให้ เขาเกิดความรู้สึกที่เสรี ไม่กดดัน และ
เป็ นธรรมชาติมากขึ ้น เมื่อนักเรี ยนได้ ใกล้ ชิด ได้ เรี ยนรู้ ย่อมเข้ าใจและเห็นคุณค่า
4.3.4 มุ่งมาดและมั่นคง การรู้ จักตัวเอง รู้ จุดดีและจุดด้ อยของตน ยอมรับสภาวะ
แห่ง ตน ไม่ดูถูกตนเอง ไม่โทษคนรอบข้ าง ใจกว้ างและพร้ อมจะปรับ ปรุ งและแก้ ไข รู้ จัก ระงับ
อารมณ์ มัน่ ใจ และตังใจจริ
้
ง ย่อมจะนาความสาเร็ จในชีวิตมาให้ แก่ตน ซึ่งจะนาไปสู่ความภูมิใจ
เห็นคุณค่าตัวเอง และไม่คดิ ว่าชีวิตของตัวเองเป็ นสิ่งไร้ คา่ หน้ าที่สาคัญของครูอีกอย่างหนึง่ คือการ
ช่วยให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ูจกั ตนเอง รู้จกั อารมณ์ของตนเอง การที่นกั เรี ยนได้ ร้ ูอารมณ์ของตน จะทาให้ เขา
สามารถแยกแยะอารมณ์ ของตัวเองได้ ชดั เจนและถูกต้ อง การรู้ อารมณ์ คือการมีสติซึ่งจะช่วยให้
สามารถปรับอารมณ์ของตนเองให้ เหมาะได้ ดีที่สดุ อันจะนาไปสู่การลดความสับสนและเกิดความ
มัน่ ใจ เมื่อคนเราเกิดความมัน่ ใจ ย่อมจะกล้ าเผชิญสภาวะต่าง ๆ ได้ อย่างมัน่ คง มีความแน่วแน่ใน
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การตัดสินใจ มีความกล้ าที่จะเผชิญสิ่งที่จะเกิดขึ ้น ทังยั
้ งมีหลักการและเหตุผลพอที่จะแก้ ปั ญหา
ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสมกับเวลาและสภาพการณ์
4.3.5 ดารงรักษ์ ไมตรี มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมและมีสญ
ั ชาตญาณของการอยู่ร่วมกัน
เป็ นหมู่เป็ นพวก ไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยว โรงเรี ยนเป็ นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้ เด็กพัฒ นา
ตัวเอง จากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไปจนถึงเห็นแก่ส่ วนรวม ครูมีส่วนช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้การอยู่
ร่ วมกับ เพื่ อน ด้ วยการจัดกิจ กรรมที่ เด็กได้ มี ส่วนร่ วมได้ ร้ ู จักเพื่ อน ๆ และขณะเดียวกันก็ เรี ยนรู้
วิธีการรักษาไมตรี จิต มิตรภาพต่อเพื่อน ๆ เด็กควรจะได้ เรี ยนรู้ว่า คนเราแม้ จะคิดต่างกัน แต่ถ้ามี
จุดหมายปลายทางเดียวกัน ยอมรับฟั งกันและกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทา เห็นความสาคัญของกัน
และกัน ความสาเร็จย่อมจะอยูไ่ ม่ไกล ความสุขก็จะอยูแ่ ค่เอื ้อม
4.3.6 ชี วิ ต ที่ ส มดุล การรั ก ษาสมดุล ของชี วิ ต คื อ การปรั บ ตัว เองให้ อยู่ในความ
พอเหมาะพอดี รู้ ขีดจากัดของความปรารถนาส่วนตน มีการประพฤติปฏิบตั ิที่งดงาม ไม่มากไม่
น้ อย มีความสารวมไม่หลงตัวเองและขณะเดียวกันก็ไม่ดถู กู ตัวเอง ผู้ปฏิบตั เิ ช่นนี ้ได้ ยอ่ มมีความสุข
ภารกิจที่สาคัญ ที่สุดของครู คือ การเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ร้ ู และเข้ าใจธรรมชาติของชีวิตและ
ความเป็ นไปในโลก ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ เขาได้ ร้ ู จกั ตัวเอง รู้ ความสามารถ รู้ จุดอ่อนของตัวเอง
รู้จกั ปรับตัวและรู้วิธีแก้ ปัญหาได้ อย่างชาญฉลาด
จากแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนที่ช่วยให้ การเรี ยนของนักเรี ยนดาเนินไป
อย่างมี ค วามสุข ได้ เชื่ อ มโยงไปสู่แ นวทางของกระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นเกิ ด
ความสุขในการเรี ยนรู้ได้ ดงั นี ้
- บทเรี ยนเริ่ มจากง่ายไปยาก คานึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแต่ละวัย มีความต่อเนื่องในเนื ้อหาวิชาและขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ความเข้ าใจต่อชีวิตและโลกรอบตัว
- วิธีการเรี ยนสนุกไม่น่าเบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่ ร้ ู ของนักเรี ยน การ
นาเสนอเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ยดั เยียดหรื อกดดัน เนื ้อหาที่เรี ยนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความ
ล้ าและไม่เกินไปจนเด็กหมดความสนใจ
- ทุกขันตอนของการเรี
้
ยนรู้ ม่งุ พัฒนาและส่งเสริ มกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆ
ของเด็ก รวมทัง้ ความคิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ จากการประมวลข้ อมูลและเหตุผลต่าง ๆ คิด
ปัญหาอย่างมีระบบ
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- แนวการเรี ยนรู้ สัมพันธ์ และสอดคล้ องกับธรรมชาติ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้
สัมผัสความงามและความเป็ นไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรี ยนไม่จากัดสถานที่ หรื อเวลา และทุก
คนมีสิทธิ์เรี ยนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
- มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจต่อบทเรี ยนนัน้ ๆ
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมนัน้ ๆ ภาษาที่ใช้ ในการจูงใจเด็ก นุ่มนวลให้
กาลังใจและเป็ นไปในเชิงสร้ างสรรค์
- สื่อที่ใช้ ประกอบการเรี ยน เร้ าใจให้ เกิดการเรี ยนรู้ เข้ าใจตรงตามเป้าหมายซึ่ง
กาหนดไว้ อย่างชัดเจน คือ มุง่ เน้ นให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนจนรู้ชดั (Learn to Know) เรี ยนจนทาได้
(Learn to Do) และเรี ยนเพื่อที่จะเป็ น (Learn to be)
- การประเมินผล มุ่งเน้ นพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบวิชาการ และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ประเมินผลตนเอง
สาราญ สิริภคมงคล (2556: 51–55) ได้ กล่าวถึงการสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ โดย
ได้ จากการใช้ มาตรวัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี ้
- คุณ ภาพในการสอนของครู ได้ แก่ ครู ประยุกต์วิธีการสอนอย่างเหมาะสมกับ
วิชาที่สอน ครู มีการยกตัวอย่างประกอบการสอน ครู ใช้ สื่อการสอนที่หลากหลายทาให้ เรี ยนอย่าง
สนุกมากขึ ้น ครูใช้ สื่อในการสอนใหม่ ๆ ที่สร้ างความตื่นเต้ นให้ กับนักเรี ยน ครูมีกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่หลากหลาย ครู ใช้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการสอน ครู มีการเตรี ยมตัวสอนเป็ นอย่างดี
ครูมีสื่อการสอนที่ทาให้ เรี ยนแล้ วเข้ าใจง่าย ครูมีอปุ กรณ์ประกอบการสอนที่หลากหลาย ครูนาเข้ าสู่
บทเรี ยนในเรื่ องการเรี ยนรู้ ในสิ่งใหม่ ๆ และครู มีเทคนิควิธีการจูงใจให้ นกั เรี ยนพร้ อมเรี ยนรู้ ในสิ่ง
ใหม่ ๆ
- การแสดงออกความสามารถทางอารมณ์ ข องครู ได้ แ ก่ ครู เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนแสดงเหตุผ ลของความผิ ดทุกครั ง้ ครู แสดงความเป็ น มิ ต รกับ นักเรี ยน ครู วางตัวอย่าง
เหมาะสมระหว่างการเรี ยนการสอน ครู แสดงความรักและเมตตานักเรี ยนอย่างเท่าเทียมกัน ครู
แสดงเหตุผ ลในการทาโทษนักเรี ยน ครู ประเมิ นผลการเรี ยนด้ วยความเป็ นธรรม ครู ส่งเสริ ม ให้
นักเรี ยนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ครูสามารถควบคุมอารมณ์ทาให้ ดสู ดชื่นแจ่มใสเสมอ ครู
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนค้ นคว้ าเนื ้อหาของบทเรี ยนเพิ่มขึ ้น ครู ให้ ความสนใจปั ญหาของนักเรี ยนถึงเป็ น
เรื่ องเล็กน้ อย และครูนาเนื ้อหาของบทเรี ยนมาประยุกต์สอนอย่างสนุกสนาน
- โรงเรี ยนสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้ แก่ โรงเรี ยนสนับสนุนให้ รับฟั งความ
คิดเห็นของนักเรี ยน โรงเรี ยนสนับสนุนให้ มีการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนมากขึ ้น โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
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นักเรี ยนแสดงออกทางความคิด โรงเรี ยนส่งเสริ มให้ มีสถานที่ผ่อนคลายในโรงเรี ยน และโรงเรี ยน
ส่งเสริมให้ มีกิจกรรมผ่อนคลายให้ กบั นักเรี ยน
- การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามสุข ได้ แ ก่ การน านัก เรี ย นไปเรี ย นไปสอนนอก
สถานที่ การเรี ยนที่มีการพักเป็ นระยะ ครูนาเนื ้อหาของบทเรี ยนมาสัมพันธ์ กนั ทาให้ น่าสนใจมาก
ขึ ้น และครูสอนในบทเรี ยนที่แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยง
ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อให้ นักเรี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ นัน้ ครู จะต้ องสร้ าง
ความรักและศรัทธา โดยการเรี ยนบนฐานแห่งความรัก ใช้ บทเรี ยนที่ สนุกและเพลิดเพลิน และ
ส่งเสริ มความสนใจของนักเรี ยน อีกทังต้
้ องให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่าการเรี ยนรู้ เปิ ดประตูส่ธู รรมชาติ
มุ่งมาดและมั่นคง ดารงรักษ์ ไมตรี ใช้ ชีวิตที่สมดุล โดยจัดการเรี ยนรู้ แบบเริ่ มจากง่ายไปยาก ใช้
วิธีการเรี ยนที่สนุกไม่น่าเบื่อ ส่งเสริ มกระบวนการคิด ใช้ กิจกรรมที่หลากหลาย และประเมินผลโดย
มุ่งเน้ นที่ พัฒ นาการของนักเรี ยน ซึ่งสิ่งเหล่านี จ้ ะส่ง ผลให้ นักเรี ยนเกิ ดความสุขในการเรี ยนรู้ มี
บรรยากาศในการเรี ยนที่ ดี นัก เรี ย นอยากเรี ย น ท าให้ นัก เรี ย นตัง้ ใจเรี ย น ส่ ง ผลให้ ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีขึ ้นอีกด้ วย
4.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีความสุขในการเรียน
ลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสุขในการเรี ยนรู้ ได้ มีนกั วิชาการและนักวิจยั หลายท่าน
ได้ จาแนกลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสุขในการเรี ยนรู้ไว้ ตา่ ง ๆ ดังนี ้
4.4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 3) กล่าวว่านักเรี ยนที่ มี
ความสุขในการเรี ยนรู้จะมีความรู้สกึ และพฤติกรรม ดังนี ้
1) นั ก เรี ย นรู้ สึ ก ว่ า ตนเองได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นมนุ ษ ย์ ที่ มี หั ว ใจและมี
ความสามารถ
2) นักเรี ยนรู้สกึ ว่าครูมีความรัก ความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อตนเอง
3) นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ไม่ สู ญ เปล่ า สามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
4) นักเรี ยนมีความอยากเรี ยนรู้
5) นักเรี ยนเป็ นผู้ใฝ่ ร้ ูในการเรี ยนและการค้ นคว้ า
6) นักเรี ยนกระตือรื อร้ นในการเรี ยนและการค้ นคว้ า
7) นักเรี ยนกระตือรื อร้ นที่ จ ะค้ นคว้ าหาคาตอบด้ ว ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย เช่น ห้ องสมุด พิพิธพัณฑ์ สื่อต่าง ๆ คนรอบข้ าง คนในชุมชน
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4.4.2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2540: 19-21) ได้ ระบุว่า
นักเรี ยนที่มีความสุขในการเรี ยนรู้จะมีลกั ษณะต่าง ๆ ดังนี ้
1) มาโรงเรี ยนสม่าเสมอ
2) ทางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มใจ
3) ขยันเรี ยน
4) รักการทางานของตน
5) มีแรงจูงใจในการเรี ยน
6) รักษาสุขภาพกาย – ใจ
7) ช่วยเหลือเอื ้อเฟื อ้ เพื่อน
8) แบ่งปันสิ่งของให้ เพื่อน
9) อยากมาโรงเรี ยนสม่าเสมอ
10) ไม่รังแก ไม่เอาเปรี ยบ ไม่แกล้ งเพื่อน
11) อยากเรี ยนวิชาที่ครูสอน
12) กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยน
13) มีสว่ นร่วมในการเรี ยน สนใจเรี ยน
14) รับผิดชอบและให้ ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรี ยน
15) ปฏิบตั ติ ามกฏของโรงเรี ยน
4.4.3 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก
(UNESCO. 2008: 6-10) อ้ างจาก ลัดดา หวังภาษิ ต (2557: 26) กล่าวถึงลักษณะของนักเรี ยนที่มี
ความสุขในการเรี ยนรู้ไว้ วา่
1) มีสขุ ภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง
2) มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง มัน่ คง
3) ยอมรับความเป็ นจริง
4) เข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนด้ วยความกระฉับกระเฉง
5) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
6) ช่วยเหลือผู้อื่น
7) รักสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
8) ชอบเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ
9) มีความคิดเป็ นของตนเอง
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10) ชอบทากิจกรรมกับเพื่อนและครอบครัว
4.4.4 ศักดิ์สิ ท ธิ์ สี ห ลวงเพชร (2544: 135) ได้ สอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ย น
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี ้ของทฤษฎี การเรี ยนรู้ อย่างมีความสุข โดยมีตวั บ่งชี ท้ งั ้ หมด 63 ตัวบ่งชี ้
แบ่งเป็ นทังหมด
้
4 ด้ าน คือ ด้ านเกี่ยวกับตนเอง ด้ านเกี่ยวกับวิชาเรี ยน ด้ านเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
กับคนอื่น ด้ านเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรี ยน โดยตัวบ่งชี ้ที่สามารถจะนาไปใช้ ในการทาวิจยั ได้
จานวน 34 ตัวบ่งชี ้ ซึง่ สามารถเป็ นตัวชี ้วัดการเรี ยนรู้ อย่างมีความสุขได้ ดังนี ้
1) นักเรี ยนมีสขุ ภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส
2) นักเรี ยนมีการเคลื่อนไหวร่างกายในห้ องเรี ยน
3) นักเรี ยนได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ที่มีความสามารถ
4) นักเรี ยนเข้ าเรี ยนได้ ตรงเวลา
5) นักเรี ยนนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
6) นักเรี ยนแสดงออกในด้ านความคิด
7) นักเรี ยนมีความสุขเมื่อได้ เข้ าเรี ยน
8) นักเรี ยนสามารถคิดแก้ ปัญหาได้
9) นักเรี ยนมุง่ มัน่ ที่จะหาคาตอบให้ สาเร็จ
10) นักเรี ยนปรับปรุงผลงานตนเองอยูเ่ สมอ
11) นักเรี ยนสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทา
12) นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการทากิจกรรม
13) นักเรี ยนชอบวิชาที่เรี ยน
14) นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดได้ ถกู ต้ อง
15) นักเรี ยนสนใจและตังใจเรี
้ ยนเพิ่มขึ ้น
16) นักเรี ยนปรับตัวเข้ ากับเพื่อนได้
17) นักเรี ยนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
18) นักเรี ยนให้ เพื่อนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลงานตนเอง
19) นักเรี ยนยกย่องชมเชยเพื่อน
20) นักเรี ยนพร้ อมให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมของห้ องเรี ยน
21) นักเรี ยนมีความสามัคคีกบั เพื่อนในห้ องเรี ยน
22) นักเรี ยนช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการปฏิบตั งิ าน
23) นักเรี ยนมีการแบ่งงานกันทาอย่างเท่าเทียมกัน
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24) นักเรี ยนคิดว่าความสาเร็จของกลุม่ เกิดจากความร่วมมือกัน
25) ยอมรับความแตกต่างระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน
26) ครูใช้ สื่อประกอบการสอน
27) ครูให้ คาแนะนาเมื่อนักเรี ยนต้ องการความช่วยเหลือ
28) ครูยิ ้มแย้ ม แจ่มใส มีความเป็ นมิตรกับนักเรี ยน
29) ครูให้ กาลังใจนักเรี ยนเวลาทางาน
30) ครูมีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
31) ครูเอาใจใส่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึง
32) ครูมีความยุตธิ รรมกับนักเรี ยนทุกคน
33) บรรยากาศในการเรี ยนผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครี ยด
34) ครูสอนเนื ้อหาที่ยากให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
4.4.5 ลัด ดา หวัง ภาษิ ต (2557: 217-220) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของนัก เรี ย นที่ มี
ความสุขในการเรี ยนรู้ โดยได้ จากการพัฒนารูปแบบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริ มสร้ างความสุข
ในการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1) ทราบข้ อบกพร่องของตนเอง พยายามหาทางแก้ ไขเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้
2) นาความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ในการพัฒนาปรับปรุง สร้ างสรรค์สิ่งแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น
3) เห็ นความส าคัญ ของการเรี ยนว่าทาให้ ตนพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของตนและ
สังคม
4) มีการเตรี ยมพร้ อมก่อนการเรี ยน
5) เชื่อมัน่ ในคากล่าวที่ว่าศาสนาเป็ นเครื่ องค ้าจุนโลกทาให้ ทกุ คนอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
6) แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่จดั ขึ ้นอย่างมัน่ ใจ
7) ร่วมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิ ดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
8) แสดงออกถึงบทบาทในการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี ช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลัง
ความสามารถ
9) สามารถแสวงหาข้ อมูล ความรู้ เพิ่ ม เติม จากบทเรี ยน และนาไปปรับ ใช้ ใน
สถานการณ์จริง
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10) ต้ องการเรี ยนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ตอ่ ตนเอง
11) มีสมั พันธภาพที่ดีกบั สมาชิกในครอบครัว
12) ยึดมัน่ ในความถูกต้ องมากกว่าการเป็ นพวกพ้ อง
13) สามารถเลือกแหล่งข้ อมูลที่เหมาะสมกับเนื ้อหาได้
14) ร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ
15) ยิ ้มแย้ มแจ่มใส และทากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงในการเรี ยนรู้
16) สืบค้ นหรื อสอบถามผู้ร้ ูอย่างสม่าเสมอหากต้ องการเรี ยนรู้สิ่งใหม่หรื อสิ่งที่ไม่
เข้ าใจ
17) แสดงความคิดเห็น ให้ ข้อมูล โดยยึดถือความถูกต้ องเป็ นสาคัญ
18) เชื่ อ ว่ า การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล ต้ องประกอบด้ วยร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม
สติปัญญา
19) นาความรู้ในชันเรี
้ ยนไปปรับใช้ ในสถานการณ์จริง
20) แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นโดยใช้ ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ ในชันเรี
้ ยน
21) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและครูอีกทังยอมรั
้
บฟั งความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
22) ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
23) แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม
24) สามารถแสดงความคิดเห็น มุมมองของตนเองอย่างมีเหตุผลแม้ แตกต่างกับ
ผู้อื่น
25) เลือกที่จะเรี ยนรู้และมองสิ่งต่าง ๆ ในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
26) มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้กบั เพื่อนที่โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
27) มาโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอและมีทศั นคติที่ดีตอ่ การมาโรงเรี ยน
28) ยินดีในการเข้ าร่วมกิจกรรมนอกและในสถานที่ที่โรงเรี ยนจัดขึ ้น
29) ร่วมกิจกรรมที่พฒ
ั นาตนเองด้ านสติปัญญาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาร่างกาย
30) ปฏิ บัติกิจ กรรมที่ พัฒ นาผู้เรี ยนทัง้ ด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคม ด้ วยความ
ตังใจ
้
31) แสดงออกถึงบทบาทการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่พวก
พ้ อง
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32) เห็นความสาคัญของการทางานร่วมกับเพื่อนและเชื่อมัน่ ว่าความสาเร็ จเกิด
จากความร่วมมือ
33) แสดงออกถึ ง การมี เมตตาโดยเสี ย สละประโยชน์ ส่ ว นตัว เพื่ อ ประโยชน์
ส่วนรวม
34) นักเรี ยนจะหาข้ อมูลจากหลายแหล่งเมื่อต้ องการสืบค้ นข้ อมูล
35) นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ ตรงตามแบบการเรี ยนรู้ของตน
36) นักเรี ยนเผยแพร่แหล่งเรี ยนรู้เพิ่มเติมแก่เพื่อน ๆ
37) นักเรี ยนปฏิบตั ศิ าสนพิธีในโอกาสวันสาคัญทางศาสนา
38) เสนอตัวช่วยเหลือเพื่อนและครูโดยไม่หวังผลตอบแทน
39) นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
40) นักเรี ยนช่วยทางานบ้ านที่ได้ รับมอบหมาย
41) นักเรี ยนปฏิบตั ศิ าสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ
42) นักเรี ยนมีสว่ นร่วมกับในกิจกรรมอาสาสมัครที่จดั ขึ ้นโดยหน่วยงานต่าง
43) นักเรี ยนปฏิบตั ติ นเป็ นมิตรกับเพื่อนบ้ าน
44) มีเป้าหมายในการเรี ยนรู้ของตนเองและมีการวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมาย
45) เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
46) นักเรี ยนใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการเรี ยนรู้อย่างคุ้มค่า
ดัง นัน้ ลัก ษณะของนักเรี ย นที่ มี ค วามสุขในการเรี ยนรู้ จะแบ่งได้ 4 ด้ าน คื อ ด้ า น
เกี่ ย วกับ ตนเอง ด้ านเกี่ ย วกับ วิช าเรี ย น ด้ านเกี่ ยวกับ สัม พัน ธภาพกับ คนอื่ น และด้ านเกี่ ยวกับ
บรรยากาศในการเรี ย น โดยนัก เรี ย นที่ มี ค วามสุข ในการเรี ย น จะมี พ ฤติ ก รรมในการเรี ย นที่ ดี
สามารถเข้ ากับเพื่อนได้ และมีความสนใจในการเรี ยน
4.5 การวัดความสุขในการเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดความสุขในการเรี ยนรู้
พบว่ามี เครื่ อ งมื อ ในการวัด ความสุข ในการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นไว้ ห ลายลัก ษณะ โดย นอตดิ ง้
(Noddings, 2003: 261); กรมวิชาการ (2543: 12-21); ลัดดา หวังภาษิต (2557: 29); ศักดิ์สิทธิ์ สี
หลวงเพชร (2544: 23); สาราญ สิริภคมงคล (2556: 105-108) ได้ สงั เคราะห์ลักษณะของการวัด
ความสุขในการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี ้
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4.5.1 การสัง เกตพฤติ ก รรม (Observation) เป็ น การรวบรวมข้ อ มูล จากการเฝ้า ดู
ศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ เพื่ อ ให้ เข้ าใจพฤติกรรมที่ สังเกต เช่น บุคลิก ภาพ การใช้ คาพูด
ท่าทาง การปฏิบตั ิกิจกรรม ทักษะและความสามารถของนักเรี ยน การสังเกตแบ่งตามโครงสร้ างได้
2 ประเภท ดังนี ้
4.5.1.1 การสังเกตแบบไม่มี โครงสร้ าง (Unstructured Observation) เป็ น การ
สังเกตที่ไม่ได้ มีการกาหนดเรื่ องราวหรื อขอบเขตเนือ้ หาไว้ ล่วงหน้ าชัดเจน เป็ นเพียงการกาหนด
กรอบการสังเกตไว้ กว้ าง ๆ เป็ นการสังเกตอย่างอิสระ
4.5.1.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้ าง (Structured Observation) เป็ นการสังเกตที่
ได้ กาหนดเรื่ องราวขอบเขตเนื ้อหาไว้ ลว่ งหน้ าแน่นอนว่าจะสังเกตพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์อะไร
มีการเตรี ยมเครื่ องมือที่ไว้ สงั เกตล่วงหน้ าชัดเจน
จะเห็นได้ ว่าการสังเกตพฤติกรรมเป็ นสิ่งที่ทาได้ ตลอดเวลา โดยผู้สงั เกตไม่ขดั จังหวะ
ผู้ถกู สังเกตอย่างไรก็ตามควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชดั เจนว่าต้ องการประเมินอะไร โดย
อาจใช้ เครื่ อ งมื อ แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุด จดบัน ทึก เพื่ อ ประเมิ น
นักเรี ยนตามตัวชี ้วัด และควรสังเกตหลายครัง้ ในสถานการณ์ และช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อขจัด
ความลาเอียง
4.5.2 การรายงานตนเอง (Self-Report) การให้ นกั เรี ยนมีโอกาสได้ รายงานตนเอง จะ
ทาให้ นกั เรี ยนทราบถึงแนวทางในการปรับตัว ความสนใจ เจตคติ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ จากการ
สังเกต เครื่ องมือที่ใช้ รายงานตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การเขียนสะท้ อนตนเอง การใช้ แบบสารวจ
การพูดคุยกับครู และการอภิปราย การได้ รายงานเกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเอง
จัดเป็ น ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ เป็ นการให้ ข้อมูลที่ มี คุณ ค่าเกี่ ยวกับ การรั บรู้ ตนเอง (Self) และสิ่ง ที่
นักเรี ยนคาดหวังกับผู้อื่น ควรกระตุ้นให้ นักเรี ยนให้ ความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามด้ วย
ความจริ งใจ เกิดความเชื่อมัน่ ว่า จากการรายงานตนเองจะทาให้ ตนเองเกิดการพัฒนาตน เข้ าใจ
ตนเองและพัฒนาตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น
4.5.3 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการเก็บข้ อมูลโดยผู้รวบรวมข้ อมูล ได้ พดู คุยกับ
ผู้ให้ ข้ อ มูล โดยตรงและมี จุด หมายที่ แ น่ น อน จากการสัม ภาษณ์ ท าให้ ไ ด้ ร้ ู ความจริ งเกี่ ย วกับ
พฤติกรรม คุณ ลักษณะ เจตคติ อุปนิสัย เป็ นวิธีที่มีความยืดหยุ่นเนื่องจากผู้สัมภาษณ์ สามารถ
อธิ บ ายคาถามได้ ชัด เจนยิ่ง ขึน้ ข้ อมูลมี ความละเอี ย ด ผู้ตอบมี โอกาสขยายความคาตอบที่ ให้
นอกจากนี ้ผู้สมั ภาษณ์ยงั มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมผู้ตอบขณะที่ตอบคาถามอยูด่ ้ วย
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4.5.4 การเขียนสะท้ อนการเรี ยนรู้ (Journal) เป็ นรูปแบบการเขียนบันทึกที่ให้ นกั เรี ยน
เขียนตอบขคาถามของครู ที่มกั จะสอดคล้ องกับความรู้ ทักษะที่กาหนดในตัวชี ้วัด เช่น สิ่งที่ตนได้
เรี ยนรู้ ข้ อดีของตนเอง สิ่งที่ต้องการปรับปรุ งแก้ ไข ซึ่งการประเมินในลักษณะนี ้ทาให้ ครู ทราบถึง
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ และยังเป็ นการประเมินความคิดจากการเขียนของนักเรี ยนอีกด้ วย
4.5.5 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) เป็ นการประเมินคุณลักษณะการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะนอกจากครู แล้ ว เพื่อนถือว่ามีความใกล้ ชิดกับนักเรี ยนมาก เนื่องจากเป็ น
การมีปฏิสมั พันธ์ในลักษณะที่ผ่อนคลายและไม่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตามผู้ประเมินจะต้ องย ้าให้
เกิดประสิทธิภาพในการประเมิน คือ นักเรี ยนต้ องเชื่อใจกัน ปราศจากอคติ หรื อการเข้ าข้ างเพื่อจะ
ได้ ข้อมูลที่เที่ยงตรงและสามารถพัฒนานักเรี ยนได้ อย่างแท้ จริง
จากการศึกษาแนวทางการวัดความสุขในการเรี ยนรู้ อาจสรุ ปได้ 5 วิธี ได้ แก่ การ
สังเกตพฤติกรรม การรายงานตนเอง การสัมภาษณ์ การเขียนสะท้ อนการเรี ยนรู้ และการประเมิน
โดยเพื่อน ซึง่ ในงานวิจยั นี ้จะใช้ การรายงานตนเองของนักเรี ยน โดยนาแบบวัดความสุขในการเรี ยน
ตามที่สาราญ สิริภคมงคล (2556) ได้ พัฒนามาตรวัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับรายวิชาภาษาไทยและบริ บทของการจัดการ
เรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ตรงกับ
แบบวัดความสุขที่สาราญ สิริภคมงคล (2556) ได้ สร้ างไว้ อีกทังแบบวั
้
ดความสุขในการเรี ยนรู้นี ้ยัง
ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนใช้ ประเมินตนเองและเป็ นเครื่ องมือในการประเมินสภาพจิตใจที่
เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเรี ยนการสอน ซึง่ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ของงานวิจยั ครัง้ นี ้
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการเรียน
การศึกษางานวิจยั ในประเทศ
สุ ค นธ์ วรรธนะอมร (2559: 98-105) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสุขในการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ความสุขในการเรี ยนรู้ของนิสิตพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตพยาบาลชันปี
้ ที่ 3 - 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 จานวน 169 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินระดับ
ความสุขของนิสิตพยาบาล และ แบบสอบถามปั จ จัยที่ มี ผลต่อความสุขในการเรี ยนรู้ ของนิสิต
พยาบาล ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความสุขในการเรี ยนอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยภายใน
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ได้ แก่ ความสุขทางใจ ความสุขภาพกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรี ยนรู้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปั จจัยภายนอก ได้ แก่ การจัดเรี ยนการสอน สถานที่พกั อาศัย
สิ่งแวดล้ อม ครอบครัวอบอุ่น และความมัน่ คงของชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
เรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สุดารัตน์ พงษ์ พนั ธ์ (2558: 69-75) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่
มีผ ลต่อความสุขในการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับ
ความสุขในการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ ในการวิจัย ครัง้ นี เ้ ป็ น นัก เรี ย นชาย-หญิ ง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับ ชัน้
อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ของโรงเรี ยนวัดสามัคคีธรรม สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับฉลากห้ องเรี ยนมา 1
ห้ องเรี ยน จาก 2 ห้ องเรี ยน จานวน 37 คน เพื่อรับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ นระยะเวลา
8 สัปดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 4 วัน วันละ 30-45 นาที รวมทัง้ สิ น้ 32 ครัง้ เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยคื อ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั และแบบประเมินความสุขในการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัยที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีคะแนน
ความสุขในการเรี ยนรู้รายด้ านทุกด้ านและโดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับ
ดังนี ้ ด้ านสัมพันธภาพกับเพื่อนและครู (1.40) ด้ านการยอมรับ (1.40) คะแนนโดยรวม (1.51) และ
ด้ านความสนใจ (1.74) และหลังทดลองอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับเช่นเดียวกันกับก่อนการ
ทดลองคื อ ด้ านสัม พัน ธภาพกับ เพื่ อ นและครู (1.81) ด้ านการยอมรับ (1.86) คะแนนโดยรวม
(1.87) และด้ านความสนใจ (1.95) แสดงว่า หลัง ได้ รับ การจัดการเรี ย นรู้ แบบเด็ก นักวิจัย เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนความสุขในการเรี ยนรู้ รายด้ านทุกด้ านและโดยรวมเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีอตั ราส่วนเฉลี่ยรายด้ านคือด้ านความสนใจ ด้ านสัมพันธภาพกับเพื่อนและ
ครู ด้ านการยอมรับ และโดยรวม คิดเป็ นอัตราส่วนเฉลี่ยร้ อยละสูงขึน้ เป็ น 80.77, 68.33, 76.67
และ 73.47 ตามลาดับ
ปริ ญ วิทย์ นุราช (2558, มกราคม: 98-113) ได้ ศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการเรี ยนตามสมรรถนะวิช าชี พ และความสุขในการเรี ย นของนิสิ ตทันตแพทย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมในเชิงสาเหตุด้านปั จจัยทางจิตและปั จจัยทางสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเรี ยนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต
ทันตแพทย์ชัน้ ปี ที่ 5 จานวน 280 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประมาณค่า 6 ระดับ และแบบวัดจานวน 10 แบบวัด ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทางจิตทัง้ 4 ตัวแปร

107
ได้ แก่ ตัวแปรเชาวน์อารมณ์และสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุม
ตนและสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนและการถ่ายทอดทาง
วิชาชีพ และตัวแปรเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมทางการเรี ยนตามสมรรถนะวิชาชีพ ทันตแพทย์และ
สภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน สามารถทานายพฤติกรรมการเรี ยนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์ได้ เพิ่มขึ ้นจากปั จจัยทางสังคมทัง้ 3 ตัวแปรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อีกทัง้
พฤติกรรมการเรี ยนตามสมรรถนะวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรี ยนของนิสิต
ทันตแพทย์ระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ลัด ดา หวัง ภาษิ ต (2557: 160-169) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษที่เสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาโรงเรี ยนสาธิตสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษที่เสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
โรงเรี ย นสาธิ ต สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น นัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม)
จ านวน 208 คน ใช้ เวลาในการทดลอง 15 สั ป ดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 4 คาบ รวมทั ง้ สิ น้ 60 คาบ
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสาธิ ตสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ขัน้ คือ ขัน้ ที่ 1 การ
เตรี ยมตัวเพื่อเปิ ดรับข้ อมูล ขันที
้ ่ 2 การหาความรู้หรื อข้ อมูลตามแบบการเรี ยนรู้และความถนัด ขัน้
ที่ 3 การวิเคราะห์ไตร่ ตรอง ขันที
้ ่ 4 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และขันที
้ ่ 5 การประเมินผล นอกจากนี ้
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและ
สามารถเสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนรู้ได้ ในระดับมาก อีกทังการประเมิ
้
นความสุขในการเรี ยนรู้
ของกลุ่มทดลองแต่ละช่วงเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การประเมินพฤติกรรม
ความสุขในการเรี ยนรู้ ของกลุ่มทดลองโดยผู้วิจัย ครู และนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก การประเมิ น
ความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนจากแบบบันทึกการสะท้ อนผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนอยู่ในระดับ
มาก และผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองแต่ละข่วง เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
วิล าวัล ย์ ด่า นสิ ริสุข (2557: 86-91) ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการจัด การ
เรี ยนรู้อย่างมีความสุขที่เสริ มสร้ างการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ อย่างมีความสุขที่
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เสริ ม สร้ างการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณด้ วยการวิจัยและพัฒ นา กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมื องสมุทรปราการ) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2556 จานวน 40 คน ใช้ เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบ
ประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบบันทึกอนุทิ น ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ อย่างมี ความสุข ที่ เสริ ม สร้ างการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณส าหรับ นักเรี ย นประถมศึก ษา
ประกอบด้ วย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ของรูปแบบ
และการวัดและประเมินผลของรูปแบบ โดยขันตอนของการจั
้
ดการเรี ย นรู้ ของรูปแบบ ประกอบไป
ด้ วย 6 ขันตอน
้
คือ ขันน
้ าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขันท
้ าความเข้ าใจและสะท้ อนผล ขัน้
สร้ างความรู้ ขันร่
้ วมกันคิด ขันปรั
้ บประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ใหม่ และขันมุ
้ ่งมัน่ สู่การพัฒนาจาก
ภายใน ทังนี
้ ้พบว่าประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าว มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนหลังใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนการใช้ รูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ชัชวิทย์ สงวนภักร์ (2557: 90-99) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาโปรแกรมการเสริ มสร้ าง
ความสุขในการเรี ยนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อพัฒ นาโปรแกรมการเสริ ม สร้ างความสุขในการเรี ยนตามแนวจิ ตตปั ญ ญาศึกษาของนิสิ ต
ปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความสุขในการเรี ยนของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 ที่
ได้ รับโปรแกรมการเสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนตามแนวจิ ตตปั ญญาศึกษา ก่อนและหลังการ
ทดลอง เพื่อเปรี ยบเทียบความสุขในการเรี ยนของนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 ที่ได้ รับโปรแกรม
การเสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนตามแนวจิตตปั ญญาศึกษา กับนิสิตระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2
ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการเสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยนตามแนวจิตตปั ญญาศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี ชนั ้ ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปี การศึกษา
2556 แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มควบคุม 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวัด
ความสุขในการเรี ยนและโปรแกรมการเสริมสร้ างความสุขในการเรี ยนตามแนวจิตตปั ญญาศึกษา
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมีความสุขในการเรี ยนเพิ่มขึ ้นจากก่อนได้ รับโปรแกรมการเสริ มสร้ าง
ความสุขในการเรี ยนตามแนวจิตตปั ญญาศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และหลัง
การทดลองกลุม่ ทดลองมีความสุขมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
พิณ พนธ์ คงวิจิตต์ (2556: 54-62) ได้ ศึกษาเรื่ องผลของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาไทยโดยใช้ รูปแบบการสอนเบรนทาร์ เก็ตที่มีตอ่ ความสุขในการเรี ยนและความคงทนในการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาและเปรี ยบเที ยบผลของการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาไทยโดยใช้ รูปแบบการสอนเบรนทาร์ เก็ตกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ภาษาไทยแบบปกติ ที่ มี ต่ อ ความสุ ข ในการเรี ย นและความคงทนในการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย จานวน 100 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองซึ่งจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์ เก็ตและกลุ่มควบคุมซึ่งจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบปกติ กลุ่มละ 50 คน
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามความสุขในการเรี ยนภาษาไทย แบบ
รายงานความสุขในการเรี ยนภาษาไทยและแบบสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ ภาษาไทยฉบับที่ 1 และ
2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาไทยโดยใช้ รูปแบบการสอนเบรนทาร์
เก็ตและแผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาไทยแบบปกติ ใช้ ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห์ รวม 48 คาบ
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมีความสุขในการเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นอกจากนี ้กลุม่ ทดลองมีความสุขในการเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่า
กลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อีกทังกลุ
้ ม่ ทดลองมีความคงทนในการเรี ยนรู้สงู
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
สุชาดา แก้ วพิกลุ (2555: 98-107) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ ที่ใช้
การจัดการเรี ยนการสอนอย่างกระตือรื อร้ น โดยเน้ นการเรี ยนเป็ นคู่ร่วมกับการบริ หารสมอง เพื่อ
ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ต่า มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ ที่
ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนอย่างกระตือรื อร้ นโดยเน้ นการเรี ยนเป็ นคูร่ ่วมกับการบริ หารสมอง เพื่อ
ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ เปรี ยบเทียบความสุขในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ กบั เกณฑ์ ร้ อยละ 60 โดยใช้ กิจกรรม
คณิตศาสตร์ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างกระตือรื อร้ นโดยเน้ นการเรี ยนเป็ นคู่ร่วมกับการ
บริ หารสมอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านสน ตาบลสะเดา
อาเภอบังเชด จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 19 คน ระยะเวลาในการ
ทดลอง 20 คาบ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างกระตือรื อร้ นที่
เน้ นการเรี ยนเป็ นคู่ร่วมกับการบริ หารสมอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
เรื่ อง อัตราส่วนและร้ อยละ และแบบสอบถามวัดความสุขในการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั
พบว่า กิจกรรมคณิตศาสตร์ ที่ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนอย่างกระตือรื อร้ นโดยเน้ นการเรี ยนเป็ นคู่
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ร่ ว มกั บ การบริ ห ารสมอง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณฑ์ 80/80 โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 82.86/83.03
นอกจากนี ้ความสุขในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
กระตือรื อร้ นโดยเน้ นการเรี ยนเป็ นคู่ร่วมกับการบริ หารสมองหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สาราญ สิริภคมงคล (2556: 177-191) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนามาตรวัดความสุขใน
การเรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่ อวิเคราะห์องค์ประกอบและ
พัฒ นาตัวชี ้วัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่ อพัฒ นามาตรวัด
ความสุขสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดความสุขใน
การเรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายด้ านความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ และเพื่อสร้ าง
ค่าปกติวิสัยของความสุขในการเรี ยนส าหรับ นัก เรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย
จ าแนกตามเพศและแผนการเรี ย น กลุ่ม ตัวอย่า งเป็ น นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน จ านวน 2,400 คนได้ ม าจากการสุ่ม แบบ 3 ขัน้ ตอน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือมาตรวัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิ จั ย พบว่ า มาตรวัด ความสุ ข ในการเรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ประกอบด้ ว ยโครงสร้ าง 4 องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นคุณ ภาพในการสอนของครู
องค์ประกอบด้ านความสามารถแสดงออกทางอารมณ์ของครู องค์ประกอบด้ านโรงเรี ยนสนับสนุน
การเรี ย นการสอน และองค์ ป ระกอบด้ า นการเรี ย นการสอนที่ มี ค วามสุข นอกจากนี ม้ าตรวัด
ความสุขในการเรี ยนประกอบด้ วยจานวน 31 ตัวชีว้ ัด ข้ อคาถาม มีค่า IOC ระหว่าง 0.8-1.0 ค่า
ความเที่ ยงทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.959 อี กทัง้ ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของมาตรวัดด้ วยโมเดล IRT
พบว่ามีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 1.27 ถึง 2.23 ค่า Threshold ระหว่าง -2.22 ถึง +2.36 รวมไป
ถึงผลการวิเคราะห์การทาหน้ าที่ตา่ งกันของข้ อสอบระหว่างเพศ พบว่ามีจานวน 9 ข้ อคาถามที่ทา
หน้ าที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คิดเป็ นร้ อยละ 26.47 และค่าปกติวิสยั ของความสุขในการ
เรี ยนสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย จาแนกตามเพศและแผนการเรี ยน
พบว่ามีระดับความสุขอยูท่ ี่ T77.50 – T116.00
ปั ทมา ทองสม (2554, มกราคม-เมษายน: 88-110) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาดัชนีชี ้
วัดความสุขในการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีวตั ถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาดัชนีชี ้วัดความสุขในการเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุม่ ตัวอย่างที่
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ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1,532 คน โดย
ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถามและดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อทดสอบ
โมเดลความสุ ข ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ในการทดสอบโมเดล
ความสัม พัน ธ์ เชิ งสาเหตุใช้ โปรแกรม LISREL8.53 ผลการศึก ษาพบว่า ดัช นี ชี ว้ ัดความสุขของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
องค์ประกอบด้ านความพึงพอใจในการเรี ยน องค์ประกอบด้ านความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ องค์ประกอบ
ด้ านทัศนคติตอ่ วิชาชีพ องค์ประกอบด้ านความพึงพอใจในตนเอง และองค์ประกอบด้ านความวิตก
กังวล ตามล าดับ ซึ่งองค์ ป ระกอบทัง้ ห้ าเป็ น ตัวแปรที่ ร่วมกัน อธิ บ ายความสุขในการเรี ยนของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
มีคา่ x2 เท่ากับ 222.83 df เท่ากับ 226 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 AGFI เท่ากับ 0.98 และการวิเคราะห์
ความสุขในการเรี ยนพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีความสุขในการเรี ยนอยู่ในระดับ
มาก มีคา่ เท่ากับ 3.59 ระดับชันเรี
้ ยนมีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการเรี ยนทุกองค์ประกอบอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ทางลบต่อองค์ประกอบ
ด้ านความวิตกกังวล เท่ากับ -0.101 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คูบ่ ญ
ุ ศกุนตนาค (2552: 88-105) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบ
การเรี ยนกับแบบการสอนที่มีต่อความสุขในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
แบบการเรี ยนของนักเรี ยน แบบการสอนของครู และ ความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในแต่ละ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างแบบการ เรี ยนของนักเรี ยนและแบบการ
สอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และเพื่อวิเคราะห์ผลของความสอดคล้ องระหว่างแบบ
การเรี ยนของนักเรี ยนกับแบบการสอนของครูที่มีตอ่ ความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน 720 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบการเรี ยนของนัก เรี ยน แบบการสอนของครู
ตามแนวคิดของ Grasha และ Riechmann และความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนตามทฤษฎีการ
เรี ยนรู้อย่างมีความสุข ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีแบบการเรี ยนแบบมีส่วนร่วมมากที่สดุ นอกจากนี ้นักเรี ยนส่วนใหญ่รับ รู้ว่าครูส่วนใหญ่
มีแบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด อีกทัง้ นักเรี ยนมีความสุขในการเรี ยนรู้ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ในระดับ ปานกลาง โดยความสุ ข ในการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
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ภาษาไทยมี มากที่สุด และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษมีน้อยที่สุด ผลการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนของความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน พบว่า อิทธิพลของแบบการเรี ยนกับเพศ อิทธิพล
ของแผนการ เรี ยนกับ ระดับ ผลการเรี ยนเฉลี่ ย และอิท ธิ พ ลของแบบการสอนกับ เพศ ส่งผลต่อ
ความสุขในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การศึกษางานวิจยั ต่างประเทศ
แคน (Can, 2016: 1625-1644) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการเปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องนั ก เรี ย น
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ มี ต่อวิช าคณิ ตศาสตร์ ในค่ายฤดูร้อน เรื่ อง ความสุข มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
ตรวจสอบว่าทัศนคติของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ อย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์ ในค่ายณิ ต ศาสตร์ ช่วงฤดูร้อนและเพื่ อ ศึกษาว่าความสุข มี
อิทธิพลต่อกระบวนการเปลี่ ยนแปลงนีห้ รื อไม่ โดยใช้ แบบประเมินทัศนคติทางคณิ ตศาสตร์ และ
แบบประเมินความพึงพอใจในชีวิตของนักเรี ยน มีกลุ่มตัวอย่าง 57 คน ประเมินก่อนและหลังการ
เข้ าค่าย นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยได้ สัมภาษณ์ ครู 3 คนและนักเรี ยน 12 คนเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ จากผลการศึกษาพบว่าความสุขทาให้ นกั เรี ยนเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางคณิตศาสตร์ ได้
ชวง (Chuang, 2014: 1-11) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการปรับปรุงผลการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
โดยใช้ สถานการณ์เชิงโต้ ตอบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนโดยใช้ ระบบการ
เรี ย นรู้ ดิจิ ทัล ให้ นัก เรี ย นเรี ย นรู้ ได้ อ ย่างมี ค วามสุข ในระหว่า งการเล่น เกม และเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น โดยให้ นัก เรี ย นได้ เล่ น เกมเรขาคณิ ต และเกมปริ ศ นา
ผลการวิจยั พบว่าการใช้ ระบบการเรี ยนรู้ดจิ ิทลั ทาให้ นกั เรี ยนรู้สกึ อยากรู้อยากเห็นและเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรี ยนได้ อีกทังนั
้ กเรี ยนยังรู้สกึ สนุกสนานกับการเล่นเกมและฝึ กความสามารถทางตรรกะของ
ตนเอง ซึง่ สามารถแก้ ปัญหาประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ อย่างดี
โอมาร์ เจน และนอร์ ดิน (Omar, Jain, & Noordin, 2013: 702-709) ได้ ศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ แ ละความสุขในกลุ่ม นักเรี ยนที่ มี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ าของโรงเรี ยน
สารพัดช่าง มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ กบั
ความสุข และเพื่อวัดความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสุข โดย
แรงจูงใจในการเรี ยนสามารถแบ่งได้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการเรี ยนรู้ ด้วยการรับรู้ สามารถของตนเอง
ด้ านกลยุทธ์ การเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และด้ านเป้าหมายความส าเร็ จ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการ
เรี ย นรู้ ด้ านการเรี ย นรู้ ด้ วยการรั บ รู้ สามารถของตนเองและด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ในขณะที่แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ด้านเป้าหมายความสาเร็ จไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความสุข
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการเรี ยน พบว่าความสุขในการเรี ยน
นันเกิ
้ ดขึ ้นเมื่อนักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน มีส่วนร่วมในการเรี ยน มีความสนุกสนานในการ
เรี ยน และมี ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนรู้ ของครู โดยนักเรี ยนที่ มี ความสุขในการเรี ยนนัน้
จะต้ องมีปัจจัยภายใน ได้ แก่ ความสุขทางใจ ความสุขภาพกาย และปั จจัยภายนอก ได้ แก่ การจัด
เรี ย นการสอน สถานที่ พั ก อาศัย สิ่ ง แวดล้ อม ครอบครั ว อบอุ่ น และความมั่ น คงของชี วิ ต มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรี ยนรู้ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้สามารถจาแนกเป็ นองค์ประกอบ
ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ด้ านคุณภาพของครู ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อน ด้ านความคิดเชิงบวก ด้ าน
ความเชื่ อมั่นในตนเอง ด้ านการมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน โดยในงานวิจัยนี จ้ ะใช้ แบบวัด
ความสุข ในการเรี ย น เพื่ อ วัด ความสุข ในการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ ไ ด้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาผลของการจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ
การศึกษาบัน เทิ ง ที่ มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัก ภาษาไทยและความสุข ในการเรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ในครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายเพื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนหลังการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้ วิธีการ
จัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิดห้ อ งเรี ยนกลับ ทางร่ วมกับ การศึก ษาบัน เทิ ง กับ วิธี ก ารจัด การเรี ยนรู้
แบบเดิม และเพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึ ก ษาบั น เทิ ง ก่ อ นการเรี ย นและหลั ง การเรี ย น ซึ่ ง เป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง ( Quasi –
Experimental Design) โดยผู้วิจยั ดาเนินตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. สร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ที่ศกึ ษา
ในโรงเรี ยนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 428 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เขตบางซื่ อ จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 2 ห้ องเรี ยน ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยพิจารณาจากห้ องเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงกัน จากนันจั
้ บฉลากห้ องเรี ยนเพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 36
คน ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง และกลุ่มควบคุม 1
ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 37 คน ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
จานวน 4 แผนการเรี ยนรู้ รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม จานวน 4 แผนการเรี ยนรู้
รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย
2.4 แบบวัดความสุขในการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
3. การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 การสร้ างแผนการจัด การเรี ย นรู้ และการหาคุณ ภาพแผนการจัด การเรี ย นรู้ ตาม
แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงสาหรับกลุม่ ทดลอง
ผู้วิจยั สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.1.1 ศึกษาคาอธิบายรายวิชาและผลการเรี ยนรู้ในรายวิชาหลักภาษาไทย เพื่ อนามา
กาหนดโครงสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้และคัดเลือกเนื ้อหาที่จะนามาทดลอง
3.1.2 ศึกษาขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางและการศึกษา
บันเทิง จากเอกสาร บทความในวารสารในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ งานวิจยั ต่าง ๆ แล้ ว
นามาปรับให้ เหมาะสมกับแนวทางการสอนหลักภาษาไทย ซึง่ จากการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางและการจัดการเรี ยนรู้ตามการศึกษาบันเทิง สามารถสังเคราะห์ขนตอน
ั้
ในการจัดการเรี ยนรู้ได้ ดังนี ้
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การสังเคราะห์ ขนั ้ ตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง

ภาพประกอบ 3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ ของสาระสาคัญและ
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้องเรี ยนกลับทางและการศึกษาบันเทิ ง
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ความสัมพันธ์ ของขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
ต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียน

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ ของขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้แบบห้องเรี ยนกลับทาง
ร่ วมกับการศึกษาบันเทิ งกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยน
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3.1.3 กาหนดเนื อ้ หาที่ ใช้ ในการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยพิจารณาจากโครงสร้ าง
เนื ้อหาตามคาอธิบายรายวิชา กาหนดความยากง่ายของเนื ้อหาและความเหมาะสมของเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แล้ วเสนอให้ ประธานควบคุมปริ ญญานิพนธ์ พิจารณาความเหมาะสม
โดยเนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ วย 4 เรื่ องย่อย ดังนี ้
ตาราง 3 เนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางและการศึกษาบันเทิง
หน่ วยการเรี ยนรู้
คาในภาษาไทย

เรื่อง
คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ
ชนิดของคาในภาษาไทย
การสร้ างคาในภาษาไทย
ความหมายของคา
รวม

จานวนคาบ
3
4
3
3
13

3.1.4 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บัน เทิ ง จ านวน 4 เรื่ อ งย่ อ ย รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแต่ ล ะแผนการจัด การเรี ย นรู้
ประกอบด้ วย
1) ผลการเรี ยนรู้
2) สาระสาคัญ
3) จุดประสงค์การเรี ยนรู้
4) สมรรถนะสาคัญ
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6) สาระการเรี ยนรู้
7) กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม ครูจดั เตรี ยมวีดิทศั น์โดยใช้ การบันทึกการสอน
ที่เสริ ม การเรี ยนรู้ ด้ วยความบันเทิง และฝากวีดิทัศน์ ไว้ บนสื่อออนไลน์ รวมทัง้ จัดทาแผ่นบันทึ ก
ข้ อมูลวีดทิ ศั น์ไว้ สาหรับนักเรี ยนที่ไม่พร้ อมทางด้ านการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต
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ขันที
้ ่ 2 ขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์ นักเรี ยนศึกษาเนื ้อหาจากวีดิทศั น์ที่ครูเตรี ยม
ไว้ ให้ ก่อนเรี ยนในชัน้ เรี ยนแล้ วร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความรู้ ที่ได้ จากการเรี ยนผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนนักเรี ยนที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้
นักเรี ยนเตรี ยมคาถามหรื อความคิดเห็นที่ครูถามไว้ ในวีดิทศั น์มาส่งในช่วงเช้ าของวันที่มีการเรี ยน
การสอนในชันเรี
้ ยน (ในแผนการจัดการเรี ยนรู้แรก ขันนี
้ ้จะเกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน ซึ่งเป็ นการปฐมนิเทศ
และแนะนาวิธีการเรี ยนผ่านการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง)
ขันที
้ ่ 3 ขันส
้ ารวจรอบรู้ นักเรี ยนร่วมกันนาเสนอความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนผ่าน
วีดิทัศน์ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็นและซักถามในชันเรี
้ ยน โดยครูจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คาแนะนา
เพิ่มเติม หลังจากนันให้
้ นกั เรี ยนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนผ่านวีดิทศั น์
ขันที
้ ่ 4 ขัน้ จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบรื่ นเริ ง ครู ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ที่ ใช้ แ นวคิ ด การศึก ษาบัน เทิ ง ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น ใช้ ด นตรี กับ เสี ย งเพลง ใช้
ภาพยนตร์ ใช้ เกมเพื่อการศึกษา และใช้ การนาเสนอสื่อประสม โดยให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการ
ทากิจกรรมเสริมการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
ขัน้ ที่ 5 ขัน้ สร้ างสรรค์ หรรษา นักเรี ยนนาความรู้ ที่ ได้ จ ากการเรี ยนและท า
กิจกรรม มาสร้ างสรรค์เป็ นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ทา
แผนภาพความคิด สรุปเป็ นคาคม จัดทาสื่อสรุปการเรี ยนรู้ ออกแบบเกมเพื่อการศึกษา นาความรู้
มาแต่งเป็ นคาประพันธ์ หรื อแต่งเป็ นเพลง เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 6 ขัน้ ประเมินผล ครู ประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลายจาก
การเรี ยนรู้และทากิจกรรมในแต่ละคาบ
8) สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
9) การวัดและประเมินผล
10) บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
3.1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ สร้ างเสร็ จแล้ วเสนอต่อประธานควบคุม ปริ ญ ญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะก่อนนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
3.1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย จานวน 3
คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหา ลาดับขันการสอน
้
ความสอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยน
การสอน แล้ วนามาปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบคุณภาพโดยหา
ดัชนี ของความสอดคล้ องกันระหว่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผนกับจุดประสงค์ มีค่าดัช นี
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ความสอดคล้ องความคิด เห็น ของผู้เชี่ ยวชาญเท่ากับ 0.85 ซึ่งถื อ ว่ามี ค วามสอดคล้ อง รวมทัง้
ปรับปรุงแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือ ปรับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้
สัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนรู้และปรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินการทากิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
3.1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ วนาไปทดลอง
สอนกับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1
ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 35 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่ใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้
3.1.8 ปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ ว มกับการศึกษา
บันเทิงตามผลการทดลองใช้ และนาไปใช้ กบั กลุม่ ทดลองต่อไป
3.2 การสร้ างและการหาคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
ผู้วิจยั สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิมสาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุม่ ควบคุม โดยดาเนินตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.2.1 ศึกษาคาอธิบายรายวิชาและผลการเรี ยนรู้ในรายวิชาหลักภาษาไทย เพื่อนามา
กาหนดโครงสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้และคัดเลือกเนื ้อหาที่จะนามาทดลอง
3.2.2 ศึกษาขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเดิมจากแผนการจัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน
โยธินบูรณะ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับกลุม่ ควบคุม
3.2.3 กาหนดเนือ้ หาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดียวกับกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง
3.2.4 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม จานวน 4 เรื่ อง
ย่อย รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
1) ตัวชี ้วัด
2) สาระสาคัญ
3) จุดประสงค์การเรี ยนรู้
4) สมรรถนะสาคัญ
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6) สาระการเรี ยนรู้
7) กิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการสอนแบบปกติ ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
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ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ครูจดั กิจกรรมที่เน้ นกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ มี
ความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีการและสื่อที่หลากหลายประกอบการใช้ คาถาม กระตุ้นซักถาม
ทบทวนหรื อแสดงความคิดเห็นให้ นกั เรี ยนนาประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่
ขันกระบวนการเรี
้
ยนรู้ ครูบรรยายเนื ้อหาและจัดกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งให้
นักเรี ยนมีบทบาทและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน
ขันสรุ
้ ป นักเรี ยนร่วมกันสรุปผลการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยครูให้
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู้ ภาพรวมของเรื่ องที่เรี ยนหรื อสรุ ปสาระสาคัญ ของบทเรี ยน โดยนา
ความรู้ที่ได้ มาทังหมดมาน
้
าเสนอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันสรุปข้ อค้ นพบ หรื อสังเคราะห์เป็ นองค์
ความรู้ใหม่
8) สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
9) การวัดและประเมินผล
10) บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
3.2.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ สร้ างเสร็ จแล้ วเสนอต่อประธานควบคุม ปริ ญ ญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะก่อนนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
3.2.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย จานวน 3
คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหา ลาดับขันการสอน
้
ความสอดคล้ องของกิจกรรมการเรี ยน
การสอน แล้ วนามาปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบคุณภาพโดยหา
ดัชนี ของความสอดคล้ องกันระหว่างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแผนกับจุดประสงค์ มีค่าดัช นี
ความสอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีคา่ เท่ากับ 0.82 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้ อง รวมทัง้
ปรับปรุงแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือ ปรับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้
สัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนรู้ ปรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินการทากิจกรรมกลุ่มในชันเรี
้ ยน รวมถึง
ปรับกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับเวลา เนื่องจากเนื ้อหาที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ไม่
สอดคล้ องกับเวลาและอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่ทาให้ การจัดการเรี ยนรู้อาจไม่เป็ นไปตามแผนที่
วางไว้
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3.3 การสร้ างและการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย
เลื อ กตอบ 5 ตัวเลื อ ก จ านวน 30 ข้ อ ผู้วิจัยพัฒ นาขึน้ เพื่ อ ใช้ ในการทดสอบก่ อ นและหลัง การ
ทดลอง มีวิธีการดาเนินการสร้ างแบบทดสอบ ดังนี ้
3.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีสร้ างเครื่ องมือวัดผลและการหาคุณภาพเครื่ องมือ
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3.3.2 ศึกษาคาอธิ บายรายวิชาหลักภาษาไทย ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย
โรงเรี ยนโยธินบูรณะ วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ เพื่อนามากาหนดโครงสร้ างข้ อสอบ
3.3.3 วิเคราะห์เนื ้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ ภาษาแล้ วสร้ าง
ตารางวิเคราะห์ เนื อ้ หาและพฤติกรรมที่ ต้ อ งการวัด เสนอประธานควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อ
พิจารณาความถูกต้ องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์เนื ้อหาและระดับความสามารถของแบบทดสอบ
ระดับความสามารถ
เนือ้ หา
คาไทยแท้ และคายืมฯ
ชนิดของคาในภาษาไทย
การสร้ างคาในภาษาไทย
ความหมายของคา
รวม

ด้ านความ
เข้ าใจ

ด้ านการ
นาไปใช้

ด้ านการ
วิเคราะห์

รวม (ข้ อ)

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

3
4
4
3
14

7
8
8
7
30

3.3.4 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยสร้ าง
ข้ อสอบจ านวน 40 ข้ อ จากจ านวนที่ จ ะใช้ จ ริ งตามตารางวิเคราะห์ เนื อ้ หาและพฤติก รรมเสนอ
ประธานควบคุมปริ ญญานิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนนและตอบผิด
หรื อตอบมากกว่า 1 ข้ อ ให้ 0 คะแนน จากนันน
้ าไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทยและการ
วัด ประเมิ น 3 คน พิ จ ารณาดัช นี ค วามสอดคล้ อ งของแบบทดสอบ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) (ล้ วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ, 2543: 248)
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3.3.5 นาข้ อสอบกลับมาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ วพิจารณา
คัดเลือกข้ อสอบ ซึง่ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.67 – 1.00
3.3.6 น าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุ งแล้ ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน นากระดาษคาตอบมาตรวจให้ คะแนน เพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ
3.3.7 นาผลการตรวจให้ คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ ไปวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบเป็ นรายข้ อ แล้ วคัดเลือกข้ อสอบ
จานวน 30 ข้ อ ซึง่ มีคา่ ความยาก (p) เท่ากับ 0.20 – 0.80 และมีคา่ อานาจจาแนก (r) เท่ากับ 0.52
3.3.8 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกแล้ ว ไปทดสอบกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การทดลอง แล้ วนาผลการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ สตู ร KR-20 ของคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.71
3.3.9 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกแล้ วไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองต่อไป
3.4 การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือวัดความสุขในการเรี ยน
เครื่ องมือวัดความสุขในการเรี ยนนี ้ ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นจากมาตรวัดความสุขในการเรี ยน
ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ของส าราญ สิ ริภ คมงคล (2556) โดยแบบวัด
ความสุขในการเรี ยนนี ้ แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนของครู ด้ านความสัมพันธ์
กับเพื่อน ด้ านความคิดเชิง บวก และด้ านการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ประกอบไปด้ วยข้ อ
คาถาม รวมทังสิ
้ ้น 30 ข้ อ ลักษณะการตอบทังหมดเป็
้
นมาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ มีวิธี
สร้ างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้
3.4.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสุขในการเรี ยน
3.4.2 ศึกษานิยามศัพท์เฉพาะของความสุขในการเรี ยน
3.4.3 สร้ างข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กาหนดระดับ ได้ แก่
มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่ สุด โดยอ้ างอิงจากมาตรวัดความสุขในการเรี ยนส าหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสาราญ สิริภคมงคล (2556) นามาปรับใช้ ให้ สอดคล้ อง
กับรายวิชาภาษาไทยและบริ บทของการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษา
บันเทิง
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3.4.4 น าแบบวัด ความสุข ในการเรี ย น เสนอต่อ ประธานควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์
พิจารณาข้ อคาถามให้ มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขก่อน
นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณา
3.4.5 น าแบบวัด ความสุ ข ในการเรี ย นที่ ไ ด้ ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเสริ มสร้ างความสุขในการเรี ยน จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบวัดความสุขในการเรี ยน ให้ คา่ คะแนนและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับข้ อคาถาม โดยผู้เชี่ยวชาญให้
ข้ อเสนอแนะในเรื่ องของการปรับคาในข้ อคาถามให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์เฉพาะ หลังจากนันน
้ า
คะแนนที่ได้ มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั คัดเลือกข้ อคาถาม ซึง่ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 0.88
3.4.6 ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ สมบูรณ์และมีความเหมาะสม แล้ ว
นาแบบวัดความสุขในการเรี ยน ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโยธินบูรณะ จานวน 1 ห้ องเรี ยน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง จากนันน
้ ามาตรวจให้ คะแนน วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ โดยใช้
วิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้ อกั บ คะแนนรวม (Item Total
Correlation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 118) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสุข
ในการเรี ยน โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (α-Cronbach) (ล้ วน สายยศ;
และ อังคณา สายยศ, 2543: 171-172) ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) 0.94
3.4.7 จัดเตรี ยมแบบวัดความสุขในการเรี ยนฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 วิธีดาเนินการทดลอง
งานวิ จั ย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ
Pretest – Posttest Control Group Design เป็ นวิจัยที่ มีกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุมและมี การ
ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 60-61)
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ตาราง 5 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม

สอบก่ อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

O1

X

O2

C

O1

~X

O2

E
C
O1
O2
X

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

~X

แทน

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
ทดสอบครัง้ ที่ 1
ทดสอบครัง้ ที่ 2
การจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิง
การจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม

4.2 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนในงานวิจัย
4.2.1 การควบคุม ให้ กลุ่ม ทดลองศึกษาความรู้ และปฏิ บัติกิจกรรมในแหล่งข้ อมูล
ออนไลน์ตามที่ผ้ วู ิจยั มอบหมายก่อนเข้ าชันเรี
้ ยน ดาเนินการโดยสร้ างกลุ่มใน Google Classroom
และให้ นกั เรี ยนร่วมกันตอบคาถามที่ปรากฏในวีดิทศั น์ที่ชอ่ งแสดงความคิดเห็นของกระทู้ รวมไปถึง
ให้ ใบความรู้ แก่นักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนต้ องบันทึกความรู้ ที่ได้ จากการดูวีดิทัศน์ลงในใบความรู้ และ
นามาส่งครู ก่อนการเรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึ่งครู สามารถตรวจสอบการเข้ าเรี ยนได้ จากการพูดคุยในชัน้
เรี ยน และการตอบคาถามใน Google Classroom ถ้ านักเรี ยนไม่ได้ เข้ าศึกษาแหล่งความรู้ ที่ ครู
เตรี ยมไว้ ให้ ก่อนการเรี ยน ในคาบเรี ยนนักเรี ยนจะต้ องแยกไปดูวีดทิ ศั น์คนเดียวหลังชันเรี
้ ยนและรับ
แบบฝึ กหัดไปทาที่บ้าน เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าศึกษาด้ วยตนเองจากวีดทิ ศั น์ ที่ครูเตรี ยมไว้ ก่อนมาทา
กิจกรรมในชันเรี
้ ยนในครัง้ ต่อไป
4.2.2 การควบคุม ไม่ให้ แหล่ง ข้ อมูลออนไลน์ ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ส าหรับ กลุ่ม ทดลอง
เผยแพร่ไปยังกลุ่มควบคุม ดาเนินการโดยสร้ างกระทู้ในกลุ่มในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
ทดลองและจัด ท าลิ ง ก์ วี ดิ ทัศ น์ ส่ ว นตัว ส าหรั บ นัก เรี ย นกลุ่ม ทดลองเท่ า นัน้ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
แหล่งข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไว้ ได้ นอกจากนี ้ครูต้องขอความร่วมมือจากนักเรี ยน ไม่ให้ นาวีดิทศั น์ที่
ครูสร้ างขึ ้นไปเผยแพร่ในที่ตา่ ง ๆ
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4.3 การจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
4.3.1 ติดต่อผู้บ ริ หารโรงเรี ยนโยธิ นบูรณะ หั วหน้ ากลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย
และอาจารย์ประจาวิชา เพื่อขอทดลองในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยผู้วิจยั จัดเตรี ยมเนื ้อหา
และกาหนดระยะเวลาในการทดลองให้ สอดคล้ องกับตารางเรี ยนวิชาหลักภาษาไทย
4.3.2 ทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
และแบบวัดความสุขในการเรี ยนกับกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับ
ทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง และกลุม่ ควบคุมที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
4.3.3 ปฐมนิเทศการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บันเทิงกับกลุม่ ทดลอง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยนก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการจัดการเรี ยนรู้
4.3.4 ผู้วิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยน
กลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงกับกลุ่ม ทดลอง ควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนโดยให้ นักเรี ยนดูวีดิ
ทัศน์ด้วยตนเองจากบ้ านผ่านลิงก์สว่ นตัวที่ครูสร้ างไว้ ให้ ในกลุม่ สังคมออนไลน์
4.3.5 ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบเดิมกับกลุม่ ควบคุม
4.3.6 ทดสอบหลังเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
และแบบวัดความสุขในการเรี ยนกับกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับ
ทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงและกลุม่ ควบคุมที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
4.3.7 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
ของกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงกับ
กลุ่มควบคุมที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวการสอนแบบเดิม ด้ วยการวิเคราะห์สถิติค่าความ
แปรปรวนพหุคูณ แบบทางเดียว (Mutivariate Analysis of Variance: MANOVA แบบ One-Way
MANOVA)
4.3.8 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
ของกลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ การวิเคราะห์สถิตคิ า่ Hotelling T2

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาผลของการจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ
การศึกษาบัน เทิ ง ที่ มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัก ภาษาไทยและความสุข ในการเรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 วิเคราะห์ผลได้ ดงั นี ้
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้
N
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุม่ ทดลอง
𝑥̅
แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ทดลอง
SD
แทน ความแตกต่างของแต่ละคู่
F
แทน ค่าสถิติ Multivariate F Test ที่ใช้ ในการคานวณ
p-value แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
T
แทน การวัด แบ่งเป็ น ก่อนเรี ยน (T1) และหลังเรี ยน (T2)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั เรื่ องผลของการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับ
ทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปร
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปร
การวิเคราะห์ผลการประเมินในส่วนนี ้จะนาเสนอค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของ
กลุ่มทดลอง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษา
บันเทิงและกลุม่ ควบคุมซึง่ ใช้ รูปแบบการสอนแบบเดิมทังก่
้ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดังตาราง
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและ
ความสุขในการเรี ยน จาแนกตามประเภทของกลุม่ และการวัด

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความสุขในการเรี ยน

กลุ่มทดลอง (N = 36)
กลุ่มควบคุม (N = 37)
T1
T2
T1
T2
SD
SD 𝒙
SD
̅
̅ SD
̅
̅
𝒙
𝒙
𝒙
13.08 3.96 17.33 3.85 10.22 2.82 13.70 3.85
3.68 0.29 4.52 0.34 3.71 0.57 3.81 0.55

จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นหลัก ภาษาไทยของกลุ่ม ทดลองก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น มี ค่า เท่ า กับ 13.08 และ 17.33
ตามลาดับ อีกทังส่
้ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ทดลองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีคา่ เท่ากับ 3.96
และ 3.85 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมี คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมี ค่าเท่ากับ 10.22 และ 13.70 ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 2.82 และ 3.85 ตามลาดับ
นอกจากนี ค้ ะแนนเฉลี่ยของความสุขในการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเท่ากับ 3.68 และ 4.52 ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 0.29 และ 0.34 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีคา่ คะแนนเฉลี่ยของ
ความสุขในการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเท่ากับ 3.71 และ 3.81 ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุม่ ควบคุมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีคา่ เท่ากับ 0.57 และ 0.55 ตามลาดับ
จากข้ อมูลข้ างต้ นเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ทดลองแล้ ว พบว่า
คะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน มี ค่าเพิ่ม ขึน้
เท่ากับ 4.25 และ 0.84 ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มควบคุม มี
ค่าเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 3.48 และ 0.10 แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเมื่อเรี ยนรู้โดยใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง และการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนเรี ยน เมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
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กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น
สูงกว่ากลุ่มควบคุมโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุ มต่างกัน 3.63 และ
0.71 ตามลาดับ แสดงว่ากลุ่มทดลองที่ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิง มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรี ยนเพิ่มขึ ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ไม่สามารถ
สรุปได้ ว่าการเพิ่มขึ ้นของคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขใน
การเรี ยนทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนีเ้ ป็ นการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
หรื อไม่ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึง ใช้ การทดสอบสมมติฐ านการวิจัยจ านวน 2 ข้ อ ด้ วยสถิ ติทดสอบความ
แปรปรวนพหุคณ
ู แบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ซึ่งมีรายละเอียดที่ผ้ ูวิจัยเสนอไว้ สาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน และความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุข
ในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐาน 2 ข้ อดังนี ้
สมมุติฐานที่ 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขใน
การเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ผู้วิ จัย ได้ ท าการตรวจสอบข้ อ ตกลง
เบือ้ งต้ นของการวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุคูณ แบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ซึ่งเป็ น
สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบดังนี ้
1. ทดสอบความเป็ นเอกพั น ธ์ ข องเมตริ ก ซ์ ค วามแปรปรวน – แปรปรวนร่ ว ม
(Homogeneity of Variance - covariance Matrices) ข อ ง ตั ว แ ป ร โด ย ใช้ Box’s M test of
Covariance Matrices พบว่า เมตริ กซ์ความแปรปรวน - แปรปรวนร่ วมระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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2. ทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity
พบว่า ตัว แปรตาม คื อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัก ภาษาไทยและความสุข ในการเรี ย น มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัก
ภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงกับ
กลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม
Effect
วิธีการ
จัดการ
เรี ยนรู้

Multivariate Tests
Pilai’s Trace

Value
.43

F
26.00*

Hypothesis df Error df
2.00
70.00

p-value
.00

Wiks’ Lambda

.57

26.00*

2.00

70.00

.00

Hotelling’s Trace

.74

26.00*

2.00

70.00

.00

Roy’s Largest Root

.74

26.00*

2.00

70.00

.00

Test of Between-Subjects Effects
แหล่ งความ
Sum of
ตัวแปรตาม
df
Mean Square
F
แปรปรวน
Squares
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิธีการ
240.52
1
240.52
16.21
เรี ยนหลักภาษาไทย
จัดการ
เรี ยนรู้
ความสุขในการเรียน 9.21
1
9.21
43.89
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
1053.73 71
14.84
ความคลาด
เรี ยนหลักภาษาไทย
เคลือ่ น
ความสุขในการเรียน 14.90
71
.21
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
รวมทังหมด
้
18817.00 73
เรี ยนหลักภาษาไทย
ความสุขในการเรียน 1285.17 73
Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 = 3 , df2 = 930523.05 , p = .06
Lervene’ Test : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย F = .03 , p = .86
ความสุขในการเรียน F = 1.68 , p = .20
Bartlett’ Test of Sphericity : Approx. Chi-Square = 204.94 , df = 2 , p = .00
หมายเหตุ : * p < .05

p-value
.00
.00
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จากผลการทดสอบจะเห็นได้ ว่าข้ อมูลทังหมดเป็
้
นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการใช้
สถิติ One-way MANOVA ทาให้ สรุปได้ ว่าข้ อมูลข้ างต้ นมีความเหมาะสมในการใช้ สถิติ One-way
MANOVA ผู้วิจยั จึงได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ ผลดังตาราง 7
จากตาราง 7 เป็ นการทดสอบความเป็ นเอกพั น ธ์ ข องเมตริ ก ซ์ ค วามแปรปรวน
(Homogeneity of Covariance Matrices) โดยใช้ ส ถิ ติ Box’s M เป็ น สถิ ติในการทดสอบ พบว่า
เมตริ กซ์ของความแปรปรวนร่ วมของทังสองกลุ
้
่มไม่แตกต่างกัน (Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1
= 3 , df2 = 930523.05 , p = .06) และเมื่อทดสอบความเท่าเทียมกันของความแปรปรวนของตัว
แปรในแต่ล ะตัวแปรตามระหว่างกลุ่ม ตัวแปรอิ ส ระด้ วย Levene’s Test ผลการทดสอบพบว่า
ค่าเฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัก ภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนมี ค วามแปรปรวนที่
แตกต่างกันในแต่ละวิธีการจัดการเรี ยนรู้ อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = .03, p =
.86 และ F = 1.68, p = .20 ตามลาดับ) และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามโดยใช้
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตัวแปรตามระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
และความสุขในการเรี ยนมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (Approx. ChiSquare = 204.94, df = 2, p = .00) ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื อ้ งต้ นของการทดสอบความ
แปรปรวนตัวแปรพหุนาม
จากผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล พบว่า นัก เรี ย นที่ ได้ รับ การจัด การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุข
ในการเรี ยน สูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการพิจารณาตามรายตัวแปรแล้ ว พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย
ของนักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง กับ
นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม สูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 1, F
= 16.21, p = .00) อีกทัง้ ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิ ด
ห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง กับนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม สูงกว่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 1, F = 43.89, p = .00) ซึ่งสอดคล้ องกับสมมุติฐานที่
1
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สมมุติฐานที่ 2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขใน
การเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ การศึก ษาบัน เทิ ง หลัง การทดลองสูง กว่า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของข้ อมูลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนที่ได้ รับ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง โดยใช้ สถิติ Hotelling’s
T2 ได้ ผลดังตาราง 8
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและ
ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิง โดยใช้ สถิติ Hotelling’s T2
Effect

Multivariate test

ก่อนและ
Pilai’s Trace
หลังการ
Wiks’ Lambda
ได้ รับการ
Hotelling’s Trace
จัดการ
Roy’s Largest
เรี ยนรู้
Root
Test of Within-Subjects Effects
Dependent Variable

Value

F

Hyphothesis df

.47
.53
.88
.88

30.80
30.80
30.80
30.80

1.00
1.00
1.00
1.00

Error
df
35.00
35.00
35.00
35.00

Mean
Square

df

F

Type III
Sum of
Squares
4445.58

pvalue
.00
.00
.00
.00

p-value

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4445.58
1
372.50
.00
หลักภาษาไทย
ความสุขในการเรี ยน
233.29
233.29
1
61.319
.00
Hotelling T2 = 63.41, df = 34 (Hotelling’s T2 > 6.7236)
Barlett’s Test : Likelihood Ratio = .00, Approx. Chi-Square = 258.37, df = 9, p = .00
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จากตารางที่ 8 แสดงว่าการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นเรื่ องความสัมพันธ์ในกลุ่มของ
ตัวแปรตามทังสองโดยใช้
้
Barlett’s Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ของตัวแปรตามคื อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนหลัก ภาษาไทยและความสุขในการเรี ย น พบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Approx. Chi-Square = 258.37, df = 9 , p = .00)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยน
กลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง มี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีค่า Hotelling’s T2 = 63.41 (Pilai’s Trace F = 30.80, p = .00, Wiks’ Lambda F = 30.80, p =
.00, Hotelling’s Trace F = 30.80, p = .00, Roy’s Largest Root F = 30.80, p = .00) เมื่ อ
พิจารณารายตัวแปรพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยหลังการจัดการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อน
การจัด การเรี ย นรู้ อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 (F = 372.50, df = 1, p = .00) และ
ความสุขในการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F = 61.319, df = 1, p = .00)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาผลของการจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ ว มกับ
การศึกษาบัน เทิ ง ที่ มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลัก ภาษาไทยและความสุข ในการเรี ยนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 สรุปผลได้ ดงั นี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนหลัง
การเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทาง
ร่วมกับการศึกษาบันเทิงกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของ
นัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 ที่ ใช้ วิธี ก ารจัด การเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ อ งเรี ยนกลับ ทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิงก่อนการเรี ยนและหลังการเรี ยน
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก ภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก ภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจั ดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากร คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ที่ศกึ ษา
ในโรงเรี ยนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 432 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ เขตบางซื่ อ จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 2 ห้ องเรี ยน ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยพิจารณาจากห้ องเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงกัน จากนันจั
้ บฉลากห้ องเรี ยนเพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 36
คน ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง และกลุ่มควบคุม 1
ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 37 คน ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง
จ านวน 4 แผน รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ องความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ ยวชาญเท่ากับ 0.85 ซึ่งถื อว่ามี ค วามสอดคล้ อง รวมทัง้ ปรับ ปรุ งแผนการจัด การเรี ยนรู้ ให้
เหมาะสมตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม จานวน 4 แผน รวม 13
คาบ คาบละ 50 นาที มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 0.82 ซึ่งถือว่า
มี ค วามสอดคล้ อ ง รวมทัง้ ปรั บ ปรุ ง แผนการจัด การเรี ย นรู้ ให้ เหมาะสมตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องความคิดเห็น
ของผู้เชี่ ย วชาญระหว่า ง 0.67 – 1.00 มี ค่ า ความยากง่ า ย (p) ระหว่ า ง 0.20 -0.80 ค่า อ านาจ
จาแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.52 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 0.71
4. แบบวัด ความสุข ในการเรี ย นรู้ ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่
ผู้วิจยั พัฒนามาจากมาตรวัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สาราญ สิ ริภ คมงคล (2556) ซึ่ง อยู่ในรู ป แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี ของลิ เคิร์ท มี
องค์ประกอบ 4 ด้ าน จานวน 49 ข้ อ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระหว่าง
0.67 – 1.00 รวมทัง้ ปรับปรุ งรายการที่ เหมาะสมตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และมี ความ
เชื่ อมั่น โดยใช้ สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α– Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) 0.94
4. วิธีดาเนินการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ Pretest
– Posttest Control Group Design เป็ นวิจัยที่มี กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม และมี การทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543: 60-61) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและวัดความสุขในการเรี ยนก่อนการเรี ยน (Pretest) ของ
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นักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง แล้ ว จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงและแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
ซึง่ ใช้ ระยะเวลาในการสอน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อเสร็จสิ ้นการสอนได้ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นหลั ก ภาษาไทยและวัด ความสุ ข ในการเรี ย นหลั ง การเรี ย น (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทยและแบบวัดความสุข
ในการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายฉบับเดียวกับที่ใช้ ทดสอบก่อนการจัดการ
เรี ยนรู้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงกับกลุ่ม
ควบคุม ที่ ได้ รับ การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวการสอนแบบเดิม ด้ วยการวิเคราะห์ สถิ ติ ค่าความ
แปรปรวนพหุคูณ แบบทางเดียว (Mutivariate Analysis of Variance: MANOVA แบบ One-Way
MANOVA)
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิงระหว่าง
ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ การวิเคราะห์สถิตคิ า่ Hotelling T2
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับ
ทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
หลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. นักเรี ยนกลุ่ม ทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุข
ในการเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง ในหัวข้ อผลของการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับ ทางร่ วมกับ การศึกษาบันเทิ งที่ มี ต่อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัก ภาษาไทยและ
ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลดังต่อไปนี ้

137
จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
ของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยน
กลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานในการวิจัยและสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของรัฐพล ประดับ
เวทย์ (2560, มกราคม-มิถุนายน: 39-47) ที่พบว่านิสิตรายวิชาชีพครู ที่เรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยน
การสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 และมี ความคิดเห็น ต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทาง ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกับที่ ณัซรี น่า อุเส็น (2559: 75-89) ได้ ศกึ ษาเรื่ องผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยา การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และเจตคติ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ หลัง เรี ย นสูง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติระดับ .01 นอกจากนี ้
เทียมยศ ปะสาวะโน (2553: 95-100) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาศูนย์การศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยเรี ยนด้ วย
ตนเองกับสื่ อศึกษาบัน เทิง ที่ ส ร้ างขึน้ ได้ แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี เกมเพื่ อการศึก ษา และรายการ
โทรทัศ น์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลังเรี ยนสูงกว่าก่ อนเรี ย นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และนักศึกษามีทศั นคติตอ่ ศูนย์ศกึ ษาบันเทิงอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิง สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยน
ได้ สืบเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ ดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับการศึกษาบันเทิง มุ่งเน้ น
ให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิและสร้ างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวเองตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสติปัญญาของแต่ละคน โดยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บันเทิงเป็ นลักษณะการเรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ นอกชัน้ เรี ยนอย่างอิสระทัง้ ด้ านความคิดและวิธี
ปฏิบตั ิซงึ่ แตกต่างจากการเรี ยนแบบเดิมที่ครูจะเป็ นผู้ปอ้ นความรู้ให้ นกั เรี ยนในลักษณะของครูเป็ น
ศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ วิจารณ์ พานิช (2556a: 30-34) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 7-8) ที่ ได้
กล่าวว่าห้ องเรี ยนกลับทางช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนตลอดเวลา โดยนาเทคโนโลยีเข้ ามา
ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้ นักเรี ยนที่ มี กิจ กรรมมาก
สามารถเรี ยนล่วงหน้ า หรื อเรี ยนตามได้ ง่ายขึ ้นและยังช่วยให้ นกั เรี ย นรู้ จกั บริ หารเวลาของตนให้
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เหมาะสม นอกจากนี ้ยังเปลี่ยนการบรรยายเนื ้อหาในห้ องเรี ยนให้ เป็ นการทากิจกรรมต่าง ๆ จาก
บทเรี ยนที่นกั เรี ยนได้ ศึกษามาแล้ ว เพื่อฝึ กทักษะ ฝึ กแก้ ปัญหา สร้ างปฏิสมั พันธ์ ภายในห้ องเรี ยน
รวมถึงการนาความรู้ไปใช้ อีกทังปางลี
้
ลา บูรพาพิชิตภัย (2559: 4-5) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 9)
ได้ กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ทางการเรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับทางนันจะก่
้ อให้ เกิดกระบวนการ
สร้ างองค์ความรู้ที่เรี ยกว่า การเรี ยนแบบรอบรู้หรื อการเรี ยนให้ ร้ ูจริ ง (Mastery Learning) โดยเป็ น
การนาเอาวิธีการสองอย่าง คือ ห้ องเรี ยนกลับทาง และ การเรี ยนแบบรู้ จริ ง มาใช้ ร่วมกันโดยนา
เทคโนโลยี ส มัยใหม่เข้ าช่ว ยสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู้ ที่ นักเรี ยนรู้ จริ ง นอกจากนี ้ สุพัตรา
อุตมัง (2558, มกราคม-มิถุนายน: 54-57) ได้ กล่าวไว้ ว่า การจัดกิจกรรมในห้ องเรี ยนกลับทางใน
รายวิชาภาษาไทย ครู ต้องจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิมากที่สุด เช่น ฝึ ก
อ่านออกเสียง ฝึ กการพูด การเขียนในลักษณะต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ จัดกิจกรรมนักอ่านบท
ละคร สร้ างสรรค์ บ ทละคร เล่น เกมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บทเรี ย น โดยบทบาทของครู ในห้ องเรี ยน จะ
เปลี่ยนไปเป็ นโค้ ชหรื อผู้ให้ คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ครูจะเป็ นผู้จดุ ประกาย
การเรี ยนรู้ ให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ แบบรู้ จ ริ งและสนุกสนานกับการเรี ยน รวมทัง้ การสร้ างแรง
บันดาลใจในการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิงมี ผลสัมฤทธิ์ และเกิ ดความสุขในการเรี ยนที่มากกว่านักเรี ยนที่ ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้แบบเดิม
2. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง มีสื่อการ
เรี ยนรู้ที่ผสมผสานความบันเทิงที่ครูจดั ให้ ผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายประเภททัง้ ในและ
นอกชันเรี
้ ยน ทาให้ นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนที่มากขึ ้นกว่าการ
จัดการเรี ยนรู้แบบเดิม นอกจากนี ้นักเรี ยนยังเกิดการเรี ยนรู้ในสิ่งต่าง ๆ จากความสนุก ผ่านขันตอน
้
ในการจัดการเรี ยนรู้ ที่ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนที่สงู กว่า
การจัดการเรี ยนรู้แบบปกติ คือ ขันที
้ ่ 1 ขันเตรี
้ ยมความพร้ อม และ ขันที
้ ่ 2 ขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์
ในขันตอน
้
2 ขันตอนนี
้
้จะเกิดการเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยน ซึ่งครูได้ จดั เตรี ยมสื่อการเรี ยนรู้ และนักเรี ยน
ได้ ศึกษาเนื ้อหาจากวีดิทศั น์ที่ครูเตรี ยมไว้ ให้ ก่อนเรี ยนในชั น้ เรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนเกิดองค์ความรู้ขึ ้น
จากการเรี ยนล่วงหน้ า ในขันที
้ ่ 3 ขันส
้ ารวจรอบรู้ และ ขันที
้ ่ 4 ขันจั
้ ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้แบบ
รื่ นเริ ง นักเรี ยนจะได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน ซึ่ง นักเรี ยนจะได้ ร่วมกันนาเสนอความรู้ที่ได้
จากการเรี ยนล่วงหน้ ารวมทังแสดงความคิ
้
ดเห็นและซักถามในชันเรี
้ ยน โดยครูจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้
คาแนะนาเพิ่มเติม หลังจากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนได้ ทากิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ใช้ แนวคิดการศึกษาบันเทิง
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ใช้ ดนตรี กบั เสียงเพลง ใช้ ภาพยนตร์ ใช้ เกมเพื่อการศึกษา และใช้ การ
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นาเสนอสื่ อประสม โดยให้ นัก เรี ย นได้ มี ส่วนร่ วมในการท ากิ จ กรรมเสริ ม การเรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ย น
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิดความสุขในการเรี ยนและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ได้ ทบทวนบทเรี ยน
จากการเรี ยนผ่านวีดทิ ศั น์อีกด้ วย ขันที
้ ่ 5 ขันสร้
้ างสรรค์หรรษา และ ขันที
้ ่ 6 ขันประเมิ
้
นผล นักเรี ยน
จะได้ นาความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนและทากิจกรรม มาสร้ างสรรค์เป็ นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
โดยนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ และครูประเมินผลนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลายจากการเรี ยนรู้
และท ากิ จ กรรมในแต่ ล ะคาบ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ส ร้ างสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เกิ ด
กระบวนการกลุ่ม มี ความสุข ในการเรี ยน และเกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี ซึ่ งผลที่ ได้ จ าก
ขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้นี ้สอดคล้ องกับ ราชบัณฑิตยสภา (2558: 212-214) ที่ได้ กล่าวว่า การ
จัดการเรี ยนรู้ แบบห้ องเรี ยนกลับทางมิได้ เกิดผลแก่นักเรี ยนในด้ านความรู้ เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการ
พัฒนาวิธีการคิด ฝึ กฝน ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบ และนิสยั ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนของนักเรี ยนอีก
ด้ ว ย รวมทัง้ เที ย มยศ ปะสาวะโน (2556, กรกฎาคม-ธัน วาคม: 159-163), เสาวพร เมื อ งแก้ ว
(2548: 3-6), น า้ มนต์ เรื อ งฤทธิ์ (2553: 34), ศรี กั ญ ภั ส สร์ รั ง สี บ วรกุ ล (2554: 4), สุ ด ใจ ชา
ประเสริ ฐ (2557: 31-34), สาโรช โศภี รักข์ (2551: 229-231) และณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 4548) ที่ สามารถสังเคราะห์ได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ ที่สอดแทรกความบันเทิง นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้
ภายใต้ บ รรยากาศของความสนุกสนานจากการผสมผสานสื่ อและกิ จ กรรมต่าง ๆ ที่ ได้ รับ การ
ดัดแปลงเนื อ้ หาภายในให้ เหมาะสมกับนักเรี ยน ทาให้ บ รรยากาศการเรี ยนรู้ ผ่อนคลายด้ วยสิ่ง
บันเทิง มี ความสนุกสนาน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรงที่นักเรี ยนประสบด้ วยตนเอง
ด้ วยหลักการการเรี ยนอย่างกระตือรื อร้ น การช่วยเหลือกัน การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง การ
เล่น และการมีส่วนร่วม ซึ่งการนาการศึกษาบันเทิงมาใช้ เป็ นตัวเสริ มในการจัดการเรี ยนรู้ จะส่งผล
ให้ การจัด การเรี ยนรู้ นัน้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึน้ สอดคล้ องกับ งานวิจัยของณัฐ กานต์ ภาคพรต
(2557: 161-171) ได้ นาการศึกษาบันเทิงมาใช้ ร่วมกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
ด้ วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเพื่อส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ด้วย I-DU-EQModel ผลการวิจัย
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนที่เรี ยนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ ฯ
สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามการเรี ยนการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนตามรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบปฏิสมั พันธ์ฯ สูงกว่า
ที่ เรี ย นตามการเรี ย นการสอนแบบปกติ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 นอกจากนี ย้ ัง
สอดคล้ องกับ วิจ ารณ์ พานิ ช (2555: 3-4) ที่ ได้ ก ล่าวถึ ง ลักษณะการเรี ย นรู้ ของเด็กนักเรี ย นใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การร่วมมือและความสัมพันธ์เป็ นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม ความสนุกสนานและ
การเล่นเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ รวมถึงฟรานเซสกา (Francesca, 2012: 1377-1385) ที่ ได้
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ศึกษาเรื่ อ งการสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนวิช าวิท ยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา: การสร้ าง
ความรู้ด้วยตัวเองผ่านการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงสาหรับการเรี ยนทฤษฎีความอลวน
ผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบการศึกษาบันเทิงสาหรับการเรี ยนทฤษฎีความอลวน ช่วย
เพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู้และแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
บันเทิงยังให้ นกั เรี ยนมีแรงจูงใจและความสนใจในการเรี ยนดีขึ ้น ด้ วยเหตุนีก้ ารจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงจึงช่วยให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมให้
นักเรี ยนสนใจในการเรี ยน มีความสุขในการเรี ยน และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อไป
3. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงช่วยสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน และนักเรี ยนกับครูจากการทากิจกรรมร่ วมกันภายในชันเรี
้ ยน
ทาให้ นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกับเพื่อนและครูมากยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับที่ วิจารณ์ พานิช (2556a:
30-34) และ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 7-8) กล่าวว่า กิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยน
กลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงส่วนมากมักเป็ นกิจกรรมกลุ่มที่ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และช่วยกัน
ทางานจนเป็ นผลสาเร็ จ โดยมีครูให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด ทาให้ ครู ร้ ูจกั นักเรี ยนของตนดีขึ ้นจาก
การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน เพราะครูต้องสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ให้ คาแนะนา สร้ างแรงบันดาล
ใจ ให้ กาลังใจ รับฟั ง และส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ทาให้ ครูเห็นความแตกต่างของนักเรี ยนใน
ชันเรี
้ ยน เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรี ยนแต่ละคน นอกจากนีย้ ังเกิดกระบวนการเพื่ อนช่วย
เพื่อนซึ่งนักเรี ยนช่วยเหลือกันด้ วยจุดแข็งของแต่ละคน และยังช่วยเพิ่มปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อน
นักเรี ยนด้ วยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรี ยนที่ครูจดั ประสบการณ์ขึ ้นมานัน้ นักเรี ยนสามารถที่จะ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันได้ ดี เป็ นการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของนักเรี ยนที่เคยเรี ยนตาม
คาสัง่ ครูหรื อทางานให้ เสร็ จตามกาหนด เป็ นการเรี ยนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอื่น ส่งผลต่อเด็กที่เอาใจ
ใส่การเรี ยน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนด้ วยกันจะเพิ่มขึ ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ที่
ดีกบั เพื่อนจะทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่ผ่อนคลายและส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความสุขในการเรี ยน เห็นได้
จากการที่ ผ้ ูวิจัยได้ สังเกตจากการทดลอง พบว่านักเรี ยนที่ ได้ รับการจัด การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงมีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าชันเรี
้ ยนมากขึ ้น นักเรี ยน
ไม่เครี ยดเวลาทากิจกรรมซึ่งแสดงออกทางรอยยิ ้มในเวลาทากิจกรรม นักเรี ยนอยากร่ วมกิจกรรม
และกล้ าที่จะแสดงออกทางความคิดมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การเรี ยนรู้ และทากิจกรรมร่วมกันกับ
เพื่อนทาให้ นกั เรี ยนได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ เข้ าใจในบทเรี ยนได้ มากขึ ้น กันอันนามาซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้และการทา
วิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 การจัดการเรี ยนรู้ ที่ใช้ แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางเป็ นฐาน ครู ต้องหมัน่ ตรวจสอบ
นักเรี ยนว่าได้ ศึกษาวีดิทัศน์มาก่อนการเรี ยนหรื อไม่ เนื่องจากถ้ านักเรี ยนไม่ได้ ดวู ีดิทัศน์มาก่อน
นักเรี ยนอาจจะยังไม่เข้ าใจเนื ้อหาจึงทาให้ ไม่สามารถทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ ทังนี
้ ้ครูอาจใช้ การ
เสริ มแรงทางลบ เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยแจ้ งนักเรี ยนล่วงหน้ าว่า นักเรี ยนที่ไม่ได้ ดสู ื่อ
วีดิทศั น์มา จะต้ องแยกไปเรี ยนนอกชันเรี
้ ยน หรื อต้ องทาใบงานเพิ่ม เพื่อที่นกั เรี ยนจะได้ ดูวีดิทศั น์
มาก่อนในครัง้ ต่อไป
1.2 วีดิทศั น์ที่ครู สร้ างโดยใช้ แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงแล้ ว
ให้ นกั เรี ยนได้ ไปศึกษาด้ วยตนเอง ต้ องกระชับและไม่ยาวมากเกินกว่า 20 นาที ถ้ าเนื ้อหาในเรื่ องที่
ครูบรรยายในวีดทิ ศั น์มากอยูแ่ ล้ ว ครูควรนาตัวอย่างมาอธิบายในชันเรี
้ ยนแทน และบรรยายเฉพาะ
ประเด็นสาคัญ เพราะวีดิทศั น์จะได้ ไม่ยาวจนเกินไป นอกจากนี ้การนาเพลงมาใช้ ในวีดทิ ศั น์ ครูควร
เลือกทานองเพลงที่เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน และเป็ นเพลงที่นกั เรี ยนรู้จกั กันเป็ นอย่างดี เพราะ
นักเรี ยนจะได้ ค้ นุ เคยกับทานองเพื่อที่จะร้ องแบ่งจังหวะได้ ถกู ต้ อง
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง ทาให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนสูงขึ ้นกว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม ดังนัน้ ครู ควรนาการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกรายวิชา
โดยเฉพาะรายวิชาที่มีเนื ้อหากับเวลาเรี ยนไม่สอดคล้ องกัน กล่าวคือมีเนื ้อหาที่นกั เรี ยนต้ องเรี ยนรู้
เป็ นจานวนมากแต่เวลาที่เรี ยนในชันเรี
้ ยนมีน้อย ครูสามารถนาการจัดการเรี ยนรู้นี ้ไปประยุกต์ใช้ ได้
ทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในเนื ้อหามากขึ ้นและมีความสุขในการเรี ยนมากขึ ้น
1.4 แบบวัด ความสุข ในการเรี ย นรู้ ส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายใน
งานวิจยั นี ้ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นามาจากมาตรวัดความสุขในการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของ สาราญ สิริภคมงคล (2556) นี ้ สามารถใช้ ได้ ในรายวิชาหลักภาษาไทยเท่านัน้ ถ้ า
จะนาไปใช้ ในรายวิชาอื่น ๆ ผู้วิจยั ต้ องปรับให้ สอดคล้ องกับบริ บทของเนื ้อหาและรายวิชาที่สอน
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 จากผลวิจัย ที่ พ บว่า การจัด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ย นกลับ ทางร่ วมกับ
การศึกษาบันเทิง ช่วยทาให้ ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสุขในการเรี ยนเพิ่มขึน้ เนื่ องจาก
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ดังนันจึ
้ งควรศึกษาโดยนาการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง ไปใช้ ควบคูก่ บั เทคนิคการสอนแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้ กิจกรรมในชัน้ เรี ยนมีความหลากหลายมากขึน้ และเกิดการพัฒ นาแนวทางในการ
จัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
2.2 ควรมีการศึกษาโดยนาการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิงไปศึกษาเพิ่มเติมว่าการจัดการเรี ยนรู้นี ้สามารถส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะและ
พฤติกรรมใดได้ อีก เพื่อนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาที่พบในชันเรี
้ ยนต่อไป เช่น ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เนื่องจากนักเรี ยนจะต้ องรับชมสื่อที่ครู จดั ไว้ ให้ และนาสื่อการเรี ยนรู้ มาแบ่งปั นกับ
เพื่อนในกลุ่มที่ครูสร้ างไว้ ให้ ทักษะความริ เริ่ มสร้ างสรรค์และนวัตกรรม เนื่องจากจากการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบัน เทิง นักเรี ยนจะได้ สร้ างสรรค์นวัตกรรม
การศึกษา หรื อทักษะด้ านความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม และภาวะผู้นา เนื่องจากกิจกรรมในชัน้
เรี ยนส่วนใหญ่นกั เรี ยนจะได้ ทากิจกรรมกลุ่ม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแก้ ไขเครื่ องมือ
1. รายนามผู้เชียวชาญตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับ
ทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง และแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรื องกิจจานันท์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย

อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน ้าหอม

ภาควิชาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย

ครูสรุ างค์รัตน์ เกื ้อสกุล

ครูชานาญการพิเศษ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
โรงเรี ยนโยธินบูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย
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2. รายนามผู้เชี ย วชาญตรวจคุณ ภาพแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนหลัก
ภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย และ แบบวัดความสุขในการเรี ยนรู้สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย
ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ

ภาควิชาวัดผลและวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรื องกิจจานันท์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนภาษาไทย

อาจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน ้าหอม

ภาควิชาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
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กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 คาในภาษาไทย
รายวิชา หลักภาษาไทย รหัสวิชา ท 33203 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
หัวข้ อ คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ จานวน 3 คาบ
1. ผลการเรี ยนรู้
นักเรี ยนสามารถอธิบายเหตุผลของการยืมคาต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทยและวิเคราะห์
คายืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
2. สาระสาคัญ
ภาษาไทยที่เราสื่อสารกันในปั จจุบนั มีทงค
ั ้ าไทยแท้ และคาที่ยืมมาจากภาษาอื่นซึ่งการ
ยืมคาจากภาษาอื่นมาใช้ ในภาษาไทยนัน้ ทาให้ เรามีคาที่หลากหลายขึ ้นซึ่งการยืมคามาใช้ นนผู
ั ้ ้ ใช้
ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจอย่ า งถ่ อ งแท้ จึ ง จะสามารถน าค านัน้ ๆ มาใช้ ในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. นักเรี ยนสามารถบอกเหตุผลของการยืมคาภาษาต่างประเทศมาใช้ ในภาษาไทยได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะคาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศได้
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. นักเรี ยนสามารถจาแนกคาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศได้
2. นักเรี ยนสามารถแต่งเพลงหรื อคาประพันธ์ที่สรุปมาจากเนื ้อหาได้
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
2. นักเรี ยนสามารถใช้ กระบวนการกลุม่ ในการทากิจกรรม
3. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการดูสื่อวีดทิ ศั น์มาก่อนการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
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4. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
4. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
6. สาระการเรี ยนรู้
ด้ านความรู้
การยืมภาษา เป็ นปรากฏการณ์ที่ภาษาหนึง่ ยืมตัวอักษร เสียง ความหมาย หน่วยคา
คา สานวน กฎทางไวยากรณ์ โครงสร้ างประโยค ฯลฯ ถึงจะเป็ นการยืมภาษา แต่ที่ให้ ความสนใจ
มากที่สดุ คือ การยืมคา เพราะเป็ นหน่วยย่อยของภาษาที่ยืมได้ ง่าย ปรับให้ เข้ ากับภาษาของผู้ยืมได้
ซึง่ การยืมคาพบมากที่สดุ ในการยืมภาษา
เหตุผลการยืมภาษา
1. ด้ านความจาเป็ น คือ ในภาษาผู้รับไม่มีคาเรี ยกสิ่งที่นาเข้ ามาจากที่อื่น จึงต้ อง
เรี ยกตามเจ้ าของสิ่งนันเรี
้ ยก
2. เหตุผลด้ านจิตวิทยา
- การยืมศัพท์พื ้นฐาน
- การยืมคาที่มีศกั ดิส์ งู
- ยืมมาใช้ ในวรรณคดี
- ยืมเพื่อแสดงภูมิร้ ู
คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คาภาษาต่างประเทศที่ปรากฏมากในภาษาไทย ได้ แก่
1.
ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
6. ภาษาฝรั่งเศส
2.
ภาษาเขมร
7. ภาษาโปรตุเกส
3.
ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาพม่า
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4.
ภาษาจีน
9. ภาษามอญ
5.
ภาษาชวา – มลายู
10. อื่น ๆ เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลี อาหรับ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
กระบวนการการทางานกลุม่
การใช้ ชีวิตและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคิดเชิงสร้ างสรรค์ โดยการแต่งเพลงหรื อคาประพันธ์
ด้ านเจตคติ/คุณค่า
มีความสุขในการเรี ยน
มีความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง
ก่อนการเรี ยนในชันเรี
้ ยน
ขันที
้ ่ 1 เตรี ยมความพร้ อม (นอกชันเรี
้ ยน)
1. ครู จัดทาเอกสารประกอบการเรี ยน สื่อนาเสนอ เตรี ยมกิจกรรมในชัน้ เรี ยน และ
จัดทาวีดิทศั น์ในเนื ้อหาเรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ โดยใช้ สื่อการสอนที่เสริ ม
การเรี ยนรู้ด้วยความบันเทิงอย่างหลากหลาย หลังจากนันฝากวี
้
ดทิ ศั น์ไว้ ใน Google Classroom
2. ครู นาวีดิทัศน์ที่เตรี ยมไว้ มาโพสต์ลงในกลุ่มที่ครู สร้ างไว้ ใน Google Classroom
รวมทังจั
้ ดทาแผ่นบันทึกข้ อมูลวีดทิ ศั น์ไว้ สาหรับนักเรี ยนที่ไม่พร้ อมทางด้ านการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต
3. ครู จดั เตรี ยมคาถามหลังการดูวีดิทศั น์ไว้ ถามนักเรี ยนเพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ
และความซื่อสัตย์จากการเรี ยนที่บ้านด้ วยตนเอง เช่น ให้ นกั เรี ยนหาคายืมจากภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ นอกเหนือจากในวีดิทัศน์ มาแสดงความคิดเห็นไว้ ที่ ใต้ โพสต์โดยห้ ามซา้ กับเพื่ อน หรื อ ให้
นักเรี ยนวิเคราะห์คาทับศัพท์วา่ มีคาไทยใช้ แทนหรื อไม่ ฯลฯ
4. ครู ป ฐมนิ เทศนักเรี ยน เรื่ อ ง การจัดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ย นกลับ ทาง
ร่ ว มกับ การศึก ษาบัน เทิ ง ให้ แ ก่ นัก เรี ย น หลัง จากนัน้ ให้ นัก เรี ย นติ ด ตัง้ แอพพลิ เคชัน Google
Classroom ลงในโทรศัพท์มือถือ หลังจากนันกรอกรหั
้
สเพื่อเข้ ากลุม่ ที่ครูได้ สร้ างไว้
5. ครู ให้ นักเรี ยนไปศึกษาเนื ้อหาเรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ
โดยครูมอบเอกสารประกอบการเรี ยนให้ ให้ นกั เรี ยนบันทึกความรู้ที่ได้ มาส่งครูในคาบต่อไป พร้ อม
กับเน้ นย ้าเรื่ องการเรี ยนแบบกลับทาง ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องเข้ าชมทุกคน พร้ อมกับลงชื่อหลังจากดู
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วีดิทศั น์จบแล้ ว ถ้ านักเรี ยนไม่ได้ เข้ าชมมาก่อนเรี ยน นักเรี ยนจะไม่ได้ ทากิจกรรมในห้ อง ซึ่งจะต้ อง
ไปชมวีดิทศั น์หน้ าห้ องเรี ยนให้ จบก่อน และรับแบบฝึ กหัดกลับไปทาเป็ นการบ้ านเหมือนการเรี ยน
แบบปกติ เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นข้ อดีของการเรี ยนแบบห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงใน
ครัง้ ต่อไป
ขันที
้ ่ 2 ขันเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์ (นอกชันเรี
้ ยน)
1. นักเรี ยนศึกษาเนื อ้ หา เรื่ อง คาไทยแท้ และคายื ม จากภาษาต่างประเทศ จาก
วีดทิ ศั น์ที่ครูเตรี ยมไว้ ให้ และบันทึกความรู้ลงในใบความรู้ที่ครูเตรี ยมไว้ ให้ ซึง่ มีเนื ้อหา ดังนี ้
ลักษณะของคาไทยแท้
1. มักจะมีพยางค์เดียว เช่น พ่อ แม่ ปู่ เขียว
2. ถ้ ามีหลายพยางค์มกั จะเกิดการกร่อนเสียง เช่น มะม่วง ตะขาบ
ส่วนใหญ่เป็ นคาที่แทรก “กระ” ตรงกลางได้ เช่น นกกระจิบ (นกจิบ)
ส่วนใหญ่เป็ นคาที่เติม “ประ, กระ” หน้ าคานันได้
้ เช่น กระโดด (โดด)
ประเดี๋ยว (เดี๋ยว)
3. คาไทยสะกดตรงตามมาตรา
4. คาไทยไม่มีตวั การันต์
5. มีการใช้ วรรณยุกต์ ทังที
้ ่มีรูปและไม่มีรูป
6. คาไทยไม่นิยมใช้ พยัญชนะ ฆ ณ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ
ยกเว้ น! หญิง หญ้ า ใหญ่ ระฆัง ฆ่า เฆี่ยน เศิก ศอก ศึก ธ เธอ ณ เศร้ า เสภา
7. คาไทยที่ อ อกเสี ยง "ไอ" จะประสมด้ วยสระใอไม้ ม้ วน (ใ-) มี อยู่ 20 ค า นอกนัน้ จะ
ประสมด้ วยสระไอไม้ มลาย (ไ-) ทังสิ
้ ้น ไม่ใช้ รูป " อัย " และ " ไอย"
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คายืมจากภาษาต่างประเทศ
1. คาบาลี-สันสกฤต
1. พยัญชนะในภาษาบาลี - สันสกฤต
พยัญชนะวรรค
แถวที่ 1
แถวที่ 2
วรรค กะ กัณฑชะ
ก
ข
วรรค จะ ตาลุชะ
จ
ฉ
วรรค ฏะ มุทธชะ
ฏ
ฐ
วรรค ตะ ทันตชะ
ต
ถ
วรรค ปะ โอษฐชะ
ป
ผ
เศษวรรค
ย ร ล ว (ศ ษ) ส ฬ ํ

แถวที่ 3
ค
ช
ฑ
ท
พ

แถวที่ 4
ฆ
ฌ
ฒ
ธ
ภ

แถวที่ 5
ง
ญ
ณ
น
ม

ตารางเปรี ยบเทียบภาษาบาลี – สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
2. มีเสียงสระ 8 เสียง ได้ แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ 2. มีเสียงสระ 14 เสียง ได้ แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ
โอ
โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
3. มีหลักตัวสะกดตัวตามที่แน่นอน คือ
3. ใช้ ศ ษ แทน ส ในภาษาบาลี เช่น ศีรษะ
112 334 512345
อากาศ วิเศษณ์ เกษม
4. ใช้ ส เป็ นได้ ทงพยั
ั ้ ญชนะต้ นและตัวสะกด
4. ใช้ ฑ ฒ แทน ฬ ในภาษาบาลี เช่น กรี ฑา
เช่น สงกา วิเลส วัสสะ มัสสุ
จุฑา ครุฑ มณเฑียร
5. ใช้ ฬ เป็ นได้ ทงพยั
ั ้ ญชนะต้ นและตัวสะกด
5. นิยมใช้ ตวั รร แทน รฺ (ร เรผะ) เช่น ภรรยา
เช่น กีฬา จุฬา นาฬิกา อาสาฬห
จรรยา อัศจรรย์ บรรพต
6. นิยมใช้ "ริ "
6. นิยมใช้ คาว่า "เคราะห์"
เช่น ภริยา จริ ยา วิริยะ อัจฉริยา
เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อนุเคราะห์
7. ไม่นิยมควบกล ้าและอักษรนา
7. นิยมควบกล ้าและอักษรนา เช่น ประถม
เช่น ปฐม มัจฉา สามี ฐาน
มัตสยา สวามี สถาน
8. นิยมใช้ ณ นาหน้ าวรรค ฏะ เช่น มณฑล
8. มีหลักตัวสะกดตัวตามที่ไม่แน่นอน ซึง่ ต่าง
หรื อ ณ นาหน้ า ห เช่น กัณหา ตัณหา
จากภาษาบาลี
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2. คาเขมร
1. มักสะกดด้ วยพยัญชนะ จ ญ ร ล ส
2. เป็ นคาศัพท์พยางค์เดียวที่ต้องแปลความหมาย
3. เป็ นศัพท์ที่ใช้ คาควบกล ้าและอักษรนา
4. มักแผลงคาได้
3. คายืมภาษาอังกฤษ
การเข้ ามาของภาษา
- การค้ าขาย
- วิชาการ (หนังสือ แพทย์ เกษตร)
- ศิลปวัฒนธรรม (การแต่งกาย ทรงผม การกิน)
- ค่านิยม (ชื่อ)
การรับคาภาษาอังกฤษ
1. คาทับศัพท์ เช่น ฟุตบอล เทนนิส เปี ยโน ไวโอลิน
2. ศัพท์บญ
ั ญัติ
- เอาความหมายมา สร้ างคาเอง เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์
- ยืมแบบแปล เช่น ช้ อนโต๊ ะ ตลาดมืด โรคคิดถึงบ้ าน
4. คายืมภาษาจีน
ข้ อสังเกตภาษาจีนในภาษาไทย
- ใช้ วรรณยุกต์ตรี และ จัตวา เช่น ก๊ ก เจ๋ง ก๋วยเตี๋ยว กวยจับ๊ โบ๊ เบ๊
- ผสมสระ เอียะ – อัวะ เช่น เผียะ ผลัวะ แป๊ ะเจี๊ยะ
ตัวอย่างภาษาจีนในภาษาไทย
โป๊ ยเซี ย น ป๋ วย บ๊ ว ย บุ้ ง กี๋ โรงเตี๊ ย ม เต้ า เจี ย้ ว เต้ า ทึ ง เจ๊ ก เจ๊ ง เจี๋ ย น ซาลาเปา
กุ้ยช่าย เฉาก๊ วย พะโล้ บะหมี่ แปะก๊ วย เกาลัด ไชเท้ า ลูกไหน ตังโอ๋
้ ปวยเล้ ง ท้ อ ขึน้ ฉ่าย โต๊ ะ
เก้ าอี ้ ห้ าง เก๋ง
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5. คายืมจากภาษาอื่น ๆ
ตัวอย่างชวา - มลายูในภาษาไทย
กระดังงา ทุเรี ยน น้ อยหน่า มังคุด ภูเก็ต สาคู กะปะ กะพง กุเลา โลมา อุรังอุตัง
กริช กายาน มัสยิด เบตง บุหงาราไป บูดู อังกะลุง บุหรง บุหลัน
ตัวอย่างภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย
กงสุล คาเฟ่ บุฟเฟ่ ต์ บัลเล่ต์ มาการอง ครวซองต์ บูเก้ ซาลอน คูปอง การันตี
ฝรั่งเศส โชเฟอร์ มาดาม มายองเนส แชมเปญ เมอแรงก์ มาการี น โดม เปตอง เบียร์ โก้ เก๋ คิว
โควตา แม็กกาซีน
ตัวอย่างภาษาโปรตุเกสในภาษาไทย
กะละแม เหรี ยญ สบู่ ปิ่ นโต กัมปะโด เลหลัง ว่าว
ตัวอย่างภาษาพม่าในภาษาไทย
ทานาคา เมียนมา ชเวดากอง หม่อง กะปิ บุเรงนอง ประดุง เนปิ ดอร์ มัณฑะเลย์
ตัวอย่างภาษามอญในภาษาไทย
เปิ งมาง ขนมจีน ข้ าวหลาม คุก ตะราง จองจา จิง้ หรี ด กระต่าย ตะกวดกระเรี ยน
มะนาว มะกอก พลาย ทะลาย พลู
ตัวอย่างภาษาญี่ปนุ่ ในภาษาไทย
ราเมง ฟูจิ ซาซิ มิ เทมปุระ โมจิ ฮอนดา โตชิบ า ยากูซ่า โชกุน เกอิช า กิ โมโน
ฮาราคีรี มังงะ ยูโด ซูโม คาราเต เคนได ซูโดกุ
ตัวอย่างภาษาเกาหลีในภาษาไทย
ซารังเฮ ซัมซุง บอนชอน ฮุนได เทควันโด กิมจิ บิงซู โซจู ฮันบก
ตัวอย่างภาษาอาหรับในภาษาไทย
กะลาสี กะไหล่ชบุ โลหะ กันหยั
้ น่ กุรอ่าน ฝิ่ น ยีราฟ ระกาไหม
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2. เมื่อนักเรี ยนศึกษาเนือ้ หาเสร็ จแล้ วให้ นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคาถามที่ครู สร้ างไว้ โดย
แสดงความคิดเห็นใต้ โพสต์วีดิทศั น์นนั ้ ส่วนนักเรี ยนที่ไม่พร้ อมด้ านการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต ให้ เขียน
ตอบใส่กระดาษแล้ วนามาส่งให้ ครูในตอนเช้ าก่อนเข้ าเรี ยน
3. กรณี ที่นักเรี ยนไม่ได้ ศึกษาเนื อ้ หามาก่อน โดยมีเหตุผลไม่สมควร นักเรี ยนจะต้ อง
ศึกษาเนื ้อหาผ่านวีดิทศั น์ด้วยตนเองระหว่างเพื่อนทากิจกรรม และรับแบบฝึ กหัด เรื่ อง คาไทยแท้
และคายืมจากภาษาต่างประเทศ กลับไปทาเป็ นการบ้ าน
ขันที
้ ่ 3 ขันส
้ ารวจรอบรู้ (ในชันเรี
้ ยน) (20 นาที)
1. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู้ จากสื่อวีดิทศั น์ที่นักเรี ยนได้ ดมู าจากบ้ าน พร้ อม
ตอบค าถามที่ นัก เรี ย นตัง้ ขึน้ ใน Google Classroom หลัง จากนัน้ ให้ บ ทกลอนหลัก การสัง เกต
เพิ่มเติม ดังนี ้
คายืมจากภาษาสันสกฤต แตกต่างจากคายืมจากภาษาบาลี ดังนี ้
“ศาลา ไ- รร (ร หัน)
ควบกล ้ากัน ศาสตร์ เคราะห์ เสริม
“ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เติม
ฤๅษี เ-า ฑ.มณโฑ”
(ธีรศักดิ์ จิระตราชู)
คายืมจากภาษาเขมร มีหลักการสังเกต ดังนี ้
“สะกด จรัญล (จะ-รัน-ลอ)
บางคาหนอมีควบกล ้า
มักใช้ บัน บัง บา
อักษรนาจาให้ ดี
เจอในราชาศัพท์
จับแผลงได้ หลายคามี
สังเกตได้ แค่นี ้
เหล่านี ้ยืมเขมรมา”
(พีระเสก บริ สทุ ธิ์บวั ทิพย์ และ ธีรศักดิ์ จิระตราชู)
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เพลง คายืมภาษาอังกฤษ
ทานองเพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว
คาร้ อง คัมภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญ
ั ญา สุขบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ
* คาอังกฤษคิดไปยิ่งสับสน
มีปะปนทัว่ ไปใช้ สื่อสาร
เจรจาพาทีมาเนิ่นนาน
มาดูกนั เธอฉันจาให้ ดี
วัคซีน มอร์ ฟีน โปรตีน ทอฟฟี่
สปาเกตตี คุกกี ้ คอมพิวเตอร์
เกียร์ เลเซอร์ เปอร์ เซ็นต์ โชว์
แคปซูล ไดนาโม โควตา การ์ ตนู (ซ ้า *)
เพลง คายืมภาษาจีน
ทานองเพลง ปูนาขาเก - คัฑลียา มารศรี
คาร้ อง คัมภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญ
ั ญา สุขบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ
มีคาจีนใช้ มานมนาน
เอาไว้ ขบั ขานสิ่งของมากมี
ปะปนหลากหลายใช้ กนั ให้ ดี
เธออยากรู้ไหมมาดูกนั สิ
“เต้ าหู้ เก๊ กฮวย ก๋วยเตี๋ยว
กวยจับ๊ เกี๊ยว เย็นตาโฟ
บะหมี่ เปาะเปี๊ ยะ เสียโป
ปาท่องโก๋ พะโล้ ลิ ้นจี่”
คาจีนมีมากมาย
เด็กทังหลายควรจ
้
าให้ ดี (ซ ้าทังหมด)
้
2. นักเรี ยนร่วมกันทบทวนหลักการสังเกตคายืมจากภาษาต่างประเทศที่ครูนามาสรุปให้
ส่วนนักเรี ยนที่ยงั สงสัยในเนื ้อหาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยครูจะเป็ นผู้ให้ คาแนะนา
เพิ่มเติม
ขันที
้ ่ 4 ขันจั
้ ดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบรื่ นเริง (ในชันเรี
้ ยน) (30 นาที)
1. ครูแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 3 – 4 คน หลังจากนันน
้ านักเรี ยนเข้ าสู่กิจกรรม “หา
ให้ เจอ ฉี กให้ ไว” เป็ นกิ จกรรมที่ ฝึกความสามารถในการสื บค้ น กระบวนการกลุ่ม และเป็ นการ
ทบทวนเนื ้อหาเรื่ องคายืมจากภาษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมนี ้ครูจะให้ หนังสือพิมพ์นกั เรี ยนกลุ่ม
ละ 1 ฉบับที่เหมือนกัน ต่อจากนันครู
้ อธิบายกติกาในการทากิจกรรมนี ้ คือ
- ครูจะเล่าเรื่ องที่น่าสนใจต่าง ๆ ให้ นกั เรี ยนฟั ง โดยเมื่อครูเน้ นที่คาใด ให้ นกั เรี ยนใน
แต่ละกลุม่ หาคาที่ครูเน้ นในหนังสือพิมพ์ให้ เจอ
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- เมื่อนักเรี ยนหาคาที่ครูพดู เน้ นเจอแล้ ว ให้ นกั เรี ยนฉีกออกมาจากหนังสือพิมพ์ และ
นามาให้ ครูที่อยูก่ ลางห้ อง (ครูอาจให้ นกั เรี ยนมาเป็ นผู้ชว่ ยครูได้ )
- กลุ่มใดที่ฉีกและนามาส่งก่อน จะต้ องตอบให้ ได้ ว่า เป็ นคาไทยแท้ หรื อคายืมที่มา
จากภาษาใด ถ้ านักเรี ยนตอบถูกจะได้ รับคะแนน คาละ 2 คะแนน แต่ถ้าตอบไม่ถกู จะได้ เพียงแค่ 1
คะแนน และกลุ่มที่นามาส่งเป็ นกลุ่มที่ 2 ที่สามารถบอกได้ ว่ามาจากภาษาใด จะได้ ไป 1 คะแนน
ทังนี
้ ้นักเรี ยนทุกกลุม่ จะต้ องนาคาจากในหนังสือพิมพ์มาส่งครู
- กิจกรรมนี ้ครูเตรี ยมคาทังหมด
้
15 - 20 คา โดยเฉลี่ยคายืมจากภาษาต่าง ๆ
2. หลังจากจบกิจกรรม ครูสรุปคะแนน และสรุปความสาคัญของการเรี ยนรู้ เรื่ องคายืม
จากภาษาต่างประเทศ ว่าสามารถพบเห็นได้ ในชีวิตประจาวันได้
ขันที
้ ่ 5 ขันสร้
้ างสรรค์หรรษา (ในชันเรี
้ ยน) (70 นาที)
1. ค รู ใ ห้ นั ก เรี ยน แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ ออ กม าห มุ น วงล้ อ เพื่ อก าห น ด ค ายื ม จาก
ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ให้ นกั เรี ยนในกิจกรรมต่อไป โดยอาจจะให้ เริ่ มจากกลุ่มที่ได้ คะแนนจาก
กิจกรรมก่อนมากที่สดุ ก็ได้ โดยในวงล้ อจะมีคายืมจากภาษาต่างประเทศ ดังนี ้
- คายืมภาษาบาลี
- คายืมภาษาสันสกฤต
- คายืมภาษาเขมร
- คายืมภาษาจีน
- คายืมภาษาอังกฤษ
- คายืมภาษาชวา – มลายู
- คายืมภาษามอญ – พม่า
- คายืมภาษาเกาหลี – ญี่ปนุ่
- คายืมภาษาโปรตุเกส – ฝรั่งเศส
2. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ไปสื บ ค้ นค ายื ม จากภาษาที่ ต นเองได้ โดยให้ ใช้
โทรศัพ ท์ มื อถื อหรื อสื่ อเทคโนโลยี ต่าง ๆ ได้ หลังจากนัน้ ให้ นักเรี ยนนาหลักการสังเกตคาแต่ละ
ภาษา หรื อตัวอย่างของคาแต่ละภาษา มาแต่งเป็ นเพลงหรื อคาประพันธ์ ซึ่งนักเรี ยนจะแต่งด้ วยคา
ประพันธ์ประเภทใดก็ได้
3. เมื่อนักเรี ยนแต่งเสร็ จแล้ ว ให้ พิมพ์ข้อมูลลงใน Google Classroom ในกระทู้ที่ครูตงั ้
ไว้ ให้ พร้ อมใส่ชื่อกลุม่ ชื่อ-สกุลของสมาชิกในกลุม่ มาด้ วย

171
4. กลุ่มที่ส่งแล้ ว ครู ให้ นกั เรี ยนในกลุ่มนันคิ
้ ดคาถามขึ ้นมาถามเพื่อน เพื่อไว้ ใช้ ถามวัด
ความเข้ าใจหลังจากนาเสนอผลงาน ประมาณ 2 – 3 ข้ อ โดยระหว่างนี ้ ครู คัดลอกเพลงหรื อคา
ประพันธ์ของนักเรี ยนมาใส่ใน PowerPoint
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอ เรื่ อง คายืมจากภาษาต่างประเทศ ให้ เพื่อน ๆ
เมื่อนาเสนอจบแล้ ว ครูหมุนวงล้ อสุม่ เลขที่นกั เรี ยนขึ ้นตอบคาถามของเพื่อนที่นาเสนอ
ขันที
้ ่ 6 ขันประเมิ
้
นผล (ในชันเรี
้ ยน) (30 นาที)
1. ครูแจกใบงาน เรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ ให้ นกั เรี ยนทาในชัน้
เรี ยน หลังจากนันครู
้ เฉลยและอธิบายความรู้เพิ่มเติมในชันเรี
้ ยน โดยให้ นกั เรี ยนได้ ตรวจเอง เพื่อ
ทบทวนความเข้ าใจ
2. ครู ให้ การบ้ านนักเรี ยนเข้ าไปดูสื่อวีดิทัศน์ ที่ครู เตรี ยมไว้ ให้ ใน Google Classroom
เรื่ อง ชนิดของคาในภาษาไทย และให้ นกั เรี ยนบันทึกความรู้ นามาส่งครูในคาบต่อไป โดยเน้ นยา้
เรื่ องความรับผิดชอบในการเข้ าดูสื่อที่ครูจดั เตรี ยมไว้ ให้ เนื่องจากว่าเรื่ องชนิดของคานี ้อาจจะเป็ น
เรื่ องที่ใหม่สาหรับนักเรี ยนบางคน ซึง่ ครูจะตรวจสอบจากการเข้ าชมใน Google Classroom
8. สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
- วีดทิ ศั น์ เรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ
- เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาหลักภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย
- Prezi และ Power Point เรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ
- เพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว
- เพลง ปูนาขาเก - คัฑลียา มารศรี
- หนังสือพิมพ์
- ห้ องสมุด
- อินเทอร์ เน็ต
- Google Classroom
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9. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล
- บอกเหตุผลของการยืมคา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ ใน
ภาษาไทยได้
- อธิบายลักษณะคาไทยแท้ และ
คายืมจากภาษาต่างประเทศได้

วิธีวัด

การตอบ
คาถาม

การสังเกต
- จาแนกคาไทยแท้ และคายืม
จากภาษาต่างประเทศได้
การตอบ
คาถาม

- แต่งเพลงหรือคาประพันธ์ที่
สรุปมาจากเนื ้อหาได้

- ใช้ กระบวนการกลุม่ ในการทา
กิจกรรม
- มีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน

- มีความรับผิดชอบในการดูสื่อ
วีดิทศั น์มาก่อนการเรียนรู้ในชัน้
เรียน

การสังเกต

การสังเกต

การสังเกต

เครื่องมือวัด

คาถาม

แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุม่
ใบงาน เรื่อง คาไทย
แท้ และคายืมจาก
ภาษาต่างประเทศ
แบบประเมิน
คุณภาพของการ
แต่งเพลงหรือคา
ประพันธ์ ของ
นักเรียนรายกลุม่
แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุม่
แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน
รายบุคคล

แหล่ ง
ข้ อมูล

เกณฑ์ การประเมิน

นักเรียน

สรุปความรู้ได้ ครบถ้ วนทุกหัวข้ อถือ
ว่าผ่านเกณฑ์

นักเรียน

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้

นักเรียน

นักเรียนตอบถูกเกินร้ อยละ 80 ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์

นักเรียน

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้

นักเรียน

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้

นักเรียน

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้
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10. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
•
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•
ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•
แนวทางแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ........................................................................ผู้สอน
(ครูพีระเสก บริ สทุ ธิ์บวั ทิพย์)
วันที่.........../.........../...........
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม
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กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 คาในภาษาไทย
รายวิชา หลักภาษาไทย รหัสวิชา ท 33203 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
หัวข้ อ คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ จานวน 3 คาบ
1. ผลการเรี ยนรู้
นักเรี ยนสามารถอธิบายเหตุผลของการยืมคาต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทยและวิเคราะห์
คายืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ ในภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
2. สาระสาคัญ
ภาษาไทยที่เราสื่อสารกันในปั จจุบนั มีทงค
ั ้ าไทยแท้ และคาที่ยืมมาจากภาษาอื่นซึ่งการ
ยืมคาจากภาษาอื่นมาใช้ ในภาษาไทยนัน้ ทาให้ เรามีคาที่หลากหลายขึ ้นซึ่ งการยืมคามาใช้ นนผู
ั ้ ้ ใช้
ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจอย่ า งถ่ อ งแท้ จึ ง จะสามารถน าค านัน้ ๆ มาใช้ ในการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. นักเรี ยนสามารถบอกเหตุผลของการยืมคาภาษาต่างประเทศมาใช้ ในภาษาไทยได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะคาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศได้
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. นักเรี ยนสามารถจาแนกคาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศได้
2. นักเรี ยนสามารถแต่งเพลงหรื อคาประพันธ์ที่สรุปมาจากเนื ้อหาได้
ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
2. นักเรี ยนสามารถใช้ กระบวนการกลุม่ ในการทากิจกรรม
3. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการดูสื่อวีดทิ ศั น์มาก่อนการเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
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4. สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
4. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู้
4. มุง่ มัน่ ในการทางาน
6. สาระการเรี ยนรู้
ด้ านความรู้
การยืมภาษา เป็ นปรากฏการณ์ที่ภาษาหนึง่ ยืมตัวอักษร เสียง ความหมาย หน่วยคา
คา สานวน กฎทางไวยากรณ์ โครงสร้ างประโยค ฯลฯ ถึงจะเป็ นการยืมภาษา แต่ที่ให้ ความสนใจ
มากที่สดุ คือ การยืมคา เพราะเป็ นหน่วยย่อยของภาษาที่ยืมได้ ง่าย ปรับให้ เข้ ากับภาษาของผู้ยืมได้
ซึง่ การยืมคาพบมากที่สดุ ในการยืมภาษา
เหตุผลการยืมภาษา
1. ด้ านความจาเป็ น คือ ในภาษาผู้รับไม่มีคาเรี ยกสิ่งที่นาเข้ ามาจากที่อื่น จึงต้ อง
เรี ยกตามเจ้ าของสิ่งนันเรี
้ ยก
2. เหตุผลด้ านจิตวิทยา
- การยืมศัพท์พื ้นฐาน
- การยืมคาที่มีศกั ดิส์ งู
- ยืมมาใช้ ในวรรณคดี
- ยืมเพื่อแสดงภูมิร้ ู
คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คาภาษาต่างประเทศที่ปรากฏมากในภาษาไทย ได้ แก่
1.
ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
6. ภาษาฝรั่งเศส
2.
ภาษาเขมร
7. ภาษาโปรตุเกส
3.
ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาพม่า
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4.
ภาษาจีน
9. ภาษามอญ
5.
ภาษาชวา – มลายู
10. อื่น ๆ เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลี อาหรับ
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
กระบวนการการทางานกลุม่
การใช้ ชีวิตและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคิดเชิงสร้ างสรรค์ โดยการแต่งเพลงหรื อคาประพันธ์
ด้ านเจตคติ/คุณค่า
มีความสุขในการเรี ยน
มีความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบเดิม
ขันที
้ ่ 1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (15 นาที)
1. ครูแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 ฝั่ ง แล้ วให้ นกั เรี ยนเล่นเกมจับคู่ โดยครูจะมีแผ่นป้าย
ทังหมด
้
20 แผ่นป้ายติดอยู่ที่กระดาน หลังแผ่นป้ายนันครู
้ จะมีรูปภาพของอาหาร จานวน 10 แผ่น
ป้าย และชื่ออาหารจานวน 10 แผ่นป้าย โดยมีคาดังนี ้ “กวยจับ๊ ก๋วยเตี๋ยว เฉาก๊ วย โจ๊ ก ซูชิ เท็มปุ
ระ ยากิโซบะ เค้ ก ช็อกโกแลต แฮมเบอเกอร์ ”
2. หลังจากจบกิจกรรม ครูสรุปคะแนน แล้ วใช้ คาถามกระตุ้นความคิดของนักเรี ยน
“นักเรี ยนคิดว่าคาที่ยกให้ ข้างต้ นจัดเป็ นคาไทยแท้ หรื อไม่”
(แนวการตอบ ไม่ใช่คาไทยแท้ )
“นักเรี ยนคิดว่าเป็ นคาที่มาจากภาษาใด”
(แนวการตอบ ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาอังกฤษ)
ขันที
้ ่ 2 ขันสอน
้
(120 นาที)
1. ครูอธิบายถึงลักษณะของคาไทยแท้ ประกอบ Prezi และเอกสารประกอบการเรี ยน
2. นักเรี ยนร่วมกันตังข้
้ อสังเกตคาไทยแท้
3. ครู น านัก เรี ย นเข้ า สู่กิ จ กรรม “ฟั ง เพลงครื น้ เครงไทยแท้ ” ครู จ ะแบ่ง นัก เรี ย น
ออกเป็ นกลุ่มละ 5 คน หลังจากนันเปิ
้ ดเพลงให้ นักเรี ยนฟั ง 1 เพลง แล้ วให้ นกั เรี ยนร่ วมกันหาคา
ไทยแท้ จากเพลงให้ ได้ มากที่สดุ โดยเขียนลงบนกระดาษ
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4. ครูเปิ ดเพลง “เมรี ของ กระแต - กระต่าย อาร์ สยาม” เนื ้อเพลงดังนี ้
สุริยาเลื่อนลาลับ สุดคณานับเนิ่นนานปี
ณ ริมฝั่งมหานที พระรถเมรี ร่ ารี ้ ร่ าไร
สาเนียงน้ อง ร่ าร้ องว่า โอ้ โอ๋กรรมมา แต่ปางไหน
อยูห่ ลัด ๆ ก็มาพลัดพรากไป แม่พวงมาลัย กลุ้มอุรา
เคยถนอม หอมระรื่ น จากไปเป็ นอื่น เสียแล้ วหนา
เมรี หมดหวังละก็มานัง่ โศกา ฟูมฟายน ้าตา หลัง่ ไหลนอง
โฉมยุพิน... ปิ่ นนารี ทุบอกชกตี ปากร่ าร้ อง
ว่าภัสดาไม่หนั หน้ ามามอง รักหลุดลอยละล่อง ลอยไป
5. ครู ให้ นักเรี ยนส่งตัวแทนออกมาเขียนคาไทยแท้ ที่พบในเพลงหน้ าห้ อง หลังจาก
นันครู
้ เฉลยตามคาที่นกั เรี ยนได้ ออกมาเขียนหน้ าห้ อง
6. ครูเปิ ดเนื ้อเพลง “เมรี ของ กระแต - กระต่าย อาร์ สยาม” ขึ ้นมาอีกครัง้ แล้ วถาม
นักเรี ยนว่า “ในบทเพลงข้ างต้ นนัน้ คาที่นามาใช้ ในบทเพลง เป็ นคาไทยแท้ ทงหมดหรื
ั้
อไม่” (แนว
การตอบ ไม่ เพราะ มีคาจากภาษาอื่นด้ วย เช่น ภาษาเขมร ภาษาบาลี – สันสกฤต)
7. ครูถามนักเรี ยนว่า “ในบทเพลงข้ างต้ น มีคาใดบ้ างที่เป็ นคาที่มาจากภาษาบาลี –
สันสกฤต” (แนวการตอบ สุริยา, มหา, นที, พระ, เมรี , กรรม, อุรา, โศกา, นารี , ภัสดา) หลังจากนัน้
ครูขีดเส้ นใต้ คาที่เป็ นคาภาษาบาลี – สันสกฤตให้ นกั เรี ยนขึ ้นบนหน้ าจอ
8. หลังจากนัน้ ครู ทบทวนความรู้ เก่าของนักเรี ยนโดยถามนักเรี ยนว่า “นักเรี ยนรู้
หรื อไม่ว่า คาใดในเพลงข้ างต้ นที่เป็ นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตบ้ าง และนักเรี ยนใช้ วิธีการสังเกต
อย่างไร” (แนวการตอบ โศกา เพราะ ใช้ ศ ศาลา, กรรม เพราะใช้ ร หัน)
9. ครูอธิบายลักษณะคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตให้ นกั เรี ยนประกอบ Prezi ดังนี ้
1. พยัญชนะในภาษาบาลี - สันสกฤต
พยัญชนะวรรค
แถวที่ 1
แถวที่ 2
แถวที่ 3
แถวที่ 4
แถวที่ 5
วรรค กะ กัณฑชะ
ก
ข
ค
ฆ
ง
วรรค จะ ตาลุชะ
จ
ฉ
ช
ฌ
ญ
วรรค ฏะ มุทธชะ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
วรรค ตะ ทันตชะ
ต
ถ
ท
ธ
น
วรรค ปะ โอษฐชะ
ป
ผ
พ
ภ
ม
เศษวรรค
ย ร ล ว (ศ ษ) ส ฬ ํ
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ตารางเปรี ยบเทียบภาษาบาลี – สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
2. มีเสียงสระ 8 เสียง ได้ แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ 2. มีเสียงสระ 14 เสียง ได้ แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ
โอ
โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
3. มีหลักตัวสะกดตัวตามที่แน่นอน คือ
3. ใช้ ศ ษ แทน ส ในภาษาบาลี เช่น ศีรษะ
112 334 512345
อากาศ วิเศษณ์ เกษม
4. ใช้ ส เป็ นได้ ทงพยั
ั ้ ญชนะต้ นและตัวสะกด
4. ใช้ ฑ ฒ แทน ฬ ในภาษาบาลี เช่น กรี ฑา
เช่น สงกา วิเลส วัสสะ มัสสุ
จุฑา ครุฑ มณเฑียร
5. ใช้ ฬ เป็ นได้ ทงพยั
ั ้ ญชนะต้ นและตัวสะกด
5. นิยมใช้ ตวั รร แทน รฺ (ร เรผะ) เช่น ภรรยา
เช่น กีฬา จุฬา นาฬิกา อาสาฬห
จรรยา อัศจรรย์ บรรพต
6. นิยมใช้ "ริ "
6. นิยมใช้ คาว่า "เคราะห์"
เช่น ภริยา จริ ยา วิริยะ อัจฉริยา
เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อนุเคราะห์
7. ไม่นิยมควบกล ้าและอักษรนา
7. นิยมควบกล ้าและอักษรนา เช่น ประถม
เช่น ปฐม มัจฉา สามี ฐาน
มัตสยา สวามี สถาน
8. นิยมใช้ ณ นาหน้ าวรรค ฏะ เช่น มณฑล
8. มีหลักตัวสะกดตัวตามที่ไม่แน่นอน ซึง่ ต่าง
หรื อ ณ นาหน้ า ห เช่น กัณหา ตัณหา
จากภาษาบาลี

คายืมจากภาษาสันสกฤต แตกต่างจากคายืมจากภาษาบาลี ดังนี ้
“ศาลา ไ- รร (ร หัน)
ควบกล ้ากัน ศาสตร์ เคราะห์ เสริม
“ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เติม
ฤๅษี เ-า ฑ.มณโฑ”
(ธีรศักดิ์ จิระตราชู)
11. ครูให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่ อง ลักษณะคาเขมร หลังจากนัน้
ครูอธิบายเพิ่มเติม ประกอบ Prezi
12. ครู สุ่ม ให้ นัก เรี ย นยกตัวอย่ า งค าเขมรที่ มี อัก ษรน าและอัก ษรควบกล า้ ด้ ว ย
โปรแกรม Super Soomm And Goomm
13. ครูเสริ มหลักการสังเกตคายืมจากภาษาเขมรและให้ นกั เรี ยนจดลงสมุดและอ่าน
ทวนพร้ อมกัน ดังนี ้
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คายืมจากภาษาเขมร มีหลักการสังเกต ดังนี ้
“สะกด จรัญล (จะ-รัน-ลอ)
บางคาหนอมีควบกล ้า
มักใช้ บัน บัง บา
อักษรนาจาให้ ดี
เจอในราชาศัพท์
จับแผลงได้ หลายคามี
สังเกตได้ แค่นี ้
เหล่านี ้ยืมเขมรมา”
(พีระเสก บริ สทุ ธิ์บวั ทิพย์ และ ธีรศักดิ์ จิระตราชู)
14. ครู อ ธิ บ าย เรื่ อ ง ค ายื ม จากภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ประกอบเอกสาร
ประกอบการเรี ยน นักเรี ยนร่วมกันตังข้
้ อสังเกตคายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และเหตุผล
ของการยืมคา
15. ครูแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 3 – 4 คน หลังจากนันน
้ านักเรี ยนเข้ าสู่กิจกรรม
“หาให้ เจอ ฉี กให้ ไว” เป็ นกิจกรรมที่ฝึกความสามารถในการสืบค้ น กระบวนการกลุ่ม และเป็ นการ
ทบทวนเนื ้อหาเรื่ องคายืมจากภาษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมนี ้ครูจะให้ หนังสือพิ มพ์นกั เรี ยนกลุ่ม
ละ 1 ฉบับที่เหมือนกัน ต่อจากนันครู
้ อธิบายกติกาในการทากิจกรรมนี ้ คือ
- ครู จ ะเล่ า เรื่ อ งที่ น่ า สนใจต่า ง ๆ ให้ นัก เรี ย นฟั ง โดยเมื่ อ ครู เน้ นที่ ค าใด ให้
นักเรี ยนในแต่ละกลุม่ หาคาที่ครูเน้ นในหนังสือพิมพ์ให้ เจอ
- เมื่อนักเรี ยนหาคาที่ครู พดู เน้ นเจอแล้ ว ให้ นกั เรี ยนฉี กออกมาจากหนังสือพิมพ์
และนามาให้ ครูที่อยูก่ ลางห้ อง (ครูอาจให้ นกั เรี ยนมาเป็ นผู้ชว่ ยครูได้ )
- กลุ่มใดที่ฉีกและนามาส่งก่อน จะต้ องตอบให้ ได้ ว่า เป็ นคาไทยแท้ หรื อคายืม
ที่มาจากภาษาใด ถ้ านักเรี ยนตอบถูกจะได้ รับคะแนน คาละ 2 คะแนน แต่ถ้าตอบไม่ถกู จะได้ เพียง
แค่ 1 คะแนน และกลุ่มที่ นามาส่งเป็ นกลุ่มที่ 2 ที่สามารถบอกได้ ว่ามาจากภาษาใด จะได้ ไป 1
คะแนน ทังนี
้ ้นักเรี ยนทุกกลุม่ จะต้ องนาคาจากในหนังสือพิมพ์มาส่งครู
- กิจกรรมนี ้ครูเตรี ยมคาทังหมด
้
15 - 20 คา โดยเฉลี่ยคายืมจากภาษาต่าง ๆ
16. หลังจากจบกิจกรรม ครูสรุป คะแนน และสรุปความสาคัญของการเรี ยนรู้ เรื่ อง
คายืมจากภาษาต่างประเทศ ว่าสามารถพบเห็นได้ ในชีวิตประจาวันได้
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ขันที
้ ่ 3 ขันสรุ
้ ป (15 นาที)
1. นัก เรี ย นร่ ว มกัน สรุ ป หลัก การสัง เกตค าไทยแท้ และลัก ษณะของค ายื ม จาก
ภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงเหตุผลของการยืมคาภาษาต่างประเทศมาใช้ ในภาษาไทย
2. ครู ให้ นัก เรี ยนจับ คู่แ ละให้ นักเรี ยนเลื อ กคายื ม จากภาษาต่างประเทศ และน า
หลักการสังเกตคาแต่ละภาษา หรื อตัวอย่างของคาแต่ละภาษา มาแต่งเป็ นเพลงหรื อคาประพันธ์
ซึง่ นักเรี ยนจะแต่งด้ วยคาประพันธ์ประเภทใดก็ได้ ดังนี ้
- คายืมภาษาบาลี
- คายืมภาษาสันสกฤต
- คายืมภาษาเขมร
- คายืมภาษาจีน
- คายืมภาษาอังกฤษ
- คายืมภาษาชวา – มลายู
- คายืมภาษามอญ – พม่า
- คายืมภาษาเกาหลี – ญี่ปนุ่
- คายืมภาษาโปรตุเกส – ฝรั่งเศส
3. ครูเปิ ดตัวอย่างเพลงคายืมจากภาษาต่างประเทศให้ นกั เรี ยนดู ดังนี ้
เพลง คายืมภาษาอังกฤษ
ทานองเพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว
คาร้ อง คัมภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญ
ั ญา สุขบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ
* คาอังกฤษคิดไปยิ่งสับสน
มีปะปนทัว่ ไปใช้ สื่อสาร
เจรจาพาทีมาเนิ่นนาน
มาดูกนั เธอฉันจาให้ ดี
วัคซีน มอร์ ฟีน โปรตีน ทอฟฟี่
สปาเกตตี คุกกี ้ คอมพิวเตอร์
เกียร์ เลเซอร์ เปอร์ เซ็นต์ โชว์
แคปซูล ไดนาโม โควตา การ์ ตนู (ซ ้า *)
เพลง คายืมภาษาจีน
ทานองเพลง ปูนาขาเก - คัฑลียา มารศรี
คาร้ อง คัมภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญ
ั ญา สุขบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ
มีคาจีนใช้ มานมนาน
เอาไว้ ขบั ขานสิ่งของมากมี
ปะปนหลากหลายใช้ กนั ให้ ดี
เธออยากรู้ไหมมาดูกนั สิ
“เต้ าหู้ เก๊ กฮวย ก๋วยเตี๋ยว
กวยจับ๊ เกี๊ยว เย็นตาโฟ
บะหมี่ เปาะเปี๊ ยะ เสียโป
ปาท่องโก๋ พะโล้ ลิ ้นจี่”
คาจีนมีมากมาย
เด็กทังหลายควรจ
้
าให้ ดี (ซ ้าทังหมด)
้
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4. ครูแจกใบงาน เรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ โดยงานทัง้ 2 ชิ ้น
ให้ เวลาทา 1 สัปดาห์ และนามาส่งก่อนเรี ยนในเรื่ องถัดไป
8. สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
- เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาหลักภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย
- Prezi และ Power Point เรื่ อง คาไทยแท้ และคายืมจากภาษาต่างประเทศ
- เพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว
- เพลง ปูนาขาเก - คัฑลียา มารศรี
- หนังสือพิมพ์
- ห้ องสมุด
- อินเทอร์ เน็ต
9. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล
- บอกเหตุผลของการยืมคา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ ใน
ภาษาไทยได้
- อธิบายลักษณะคาไทยแท้ และ
คายืมจากภาษาต่างประเทศได้

วิธีวัด

การตอบ
คาถาม

การสังเกต
- จาแนกคาไทยแท้ และคายืม
จากภาษาต่างประเทศได้
การตอบ
คาถาม

- แต่งเพลงหรือคาประพันธ์ที่
สรุปมาจากเนื ้อหาได้

การสังเกต

เครื่องมือวัด

คาถาม

แหล่ ง
ข้ อมูล

นักเรียน

แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการ
นักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุม่
ใบงาน เรื่อง คาไทย
แท้ และคายืมจาก
นักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
แบบประเมิน
คุณภาพของการ
แต่งเพลงหรือคา
นักเรียน
ประพันธ์ ของ
นักเรียนรายกลุม่

เกณฑ์ การประเมิน

สรุปความรู้ได้ ครบถ้ วนทุกหัวข้ อถือ
ว่าผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้
นักเรียนตอบถูกเกินร้ อยละ 80 ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้
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สิ่งที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล
- ใช้ กระบวนการกลุม่ ในการทา
กิจกรรม
- มีสว่ นร่วมในการเรียนการสอน

- มีความรับผิดชอบในการดูสื่อ
วีดิทศั น์มาก่อนการเรียนรู้ในชัน้
เรียน

วิธีวัด

การสังเกต

การสังเกต

เครื่องมือวัด

แหล่ ง
ข้ อมูล

แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการ
นักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
รายกลุม่
แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการ
นักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
รายบุคคล

เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้
ระดับคุณภาพ
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก
คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้

10. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
•
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•
ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•
แนวทางแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ........................................................................ผู้สอน
(ครูพีระเสก บริ สทุ ธิ์บวั ทิพย์)
วันที่.........../.........../...........
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ภาคผนวก ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย
และแบบวัดความสุขในการเรี ยนรู้ สาหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย
เรื่ อง คาในภาษาไทย
คาชีแ้ จง

ให้ นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถกู ต้ องที่สดุ

1. คาซ้ อนในข้ อใดเกิดจากคาไทยทุกคา
1. ข้ าวของ
มูลค่า
3. แก่เฒ่า
หยาบช้ า
5. การงาน
อิทธิฤทธิ์

2. ภูเขา
4. แก่นสาร

ข้ าทาส
กาลเวลา

2. ข้ อใดเป็ นหลักเบื ้องต้ นในการจาแนกคาที่มาจากภาษาบาลี
1. สังเกตคาที่มีไม้ ทณ
ั ฑฆาต
2. สังเกตคาที่มีพยัญชนะ ฑ
3. สังเกตคาที่มีสระ ฤ ไอ และ เอา
4. สังเกตคาที่มีพยัญชนะ ศ และ ษ
5. ใช้ หลักตัวสะกดตัวตามตรงตามแบบแผน
3. คาต่างประเทศในข้ อใดที่เขียนสะกดคาไม่ ถูกต้ อง
1. คลินิกในปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ
2. เค้ กและคุ้กกี ้เป็ นอาหารที่มีไขมันสูง
3. การเล่นดนตรี ต้องรู้จกั ฟั งเสียงตัวโน้ ต
4. กวยจับ๊ เป็ นอาหารที่อร่อยไม่แพ้ ก๋วยเตี๋ยว
5. น ้าผลไม้ ผสมโซดา มีวิตามิน ดับกระหาย เย็นชื่นใจ
4. คาพูดของบุคคลในข้ อใด ใช้ คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ มีคาไทยแทน
1. ณเดชนัดพบเพื่อนตอนกลางคืนที่ล็อบบี ้โรงแรม
2. ผู้อานวยการตัดริบบิ ้นเปิ ดแพรคลุมป้าย งานวันเด็กแห่งชาติ
3. บริษัทผลิตชุดกีฬามักใช้ ดารายอดนิยมเป็ น พรี เซ็นเตอร์ สินค้ า
4. เขากลายเป็ นฮีโร่ไปแล้ ว หลังจากได้ รับเหรี ยญทองกีฬาเยาวชนโลก
5. ไดรไอซ์มีประโยชน์มาก เพราะช่วยทาให้ อาหารแช่แข็งไม่ละลายง่าย
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5. คาขวัญในข้ อใดไม่ มีคายืมที่มาจากภาษาสันสกฤต
1. เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
2. เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้ าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
3. เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้ งามสามฤดู
4. เมืองทองเนื ้อเก้ า มะพร้ าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ ้า งามล ้าน ้าใจ
5. ดอยสุเทพเป็ นศรี ประเพณีเป็ นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล ้าค่านครพิงค์
6. ข้ อใดไม่ มีคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
1. ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาด ภพชาติพรากเราห่างกันไม่ได้
2. เมื่อบุพเพสันนิวาสมัน่ หมายให้ เจอ ผู้ใดเข้ ามาไม่เคยไหวหวัน่
3. เหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็ นของเธอ รอวันพบเจอเคียงข้ างรักเธอนิรันดร์
4. เพียงลับตากระวนกระวายและร้ อนรน เพียงมืดมนพี่จะอดทนได้ หรื อเปล่า
5. เพียงยิ ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกข์เศร้ า เราหนอเรา คะนึงถึงออเจ้ าเอย
7. ข้ อใดไม่ มีคาที่มาจากภาษาเขมร
1. โปรดเอื ้อเฟื อ้ แก่เด็กและคนชรา
2. เราจะไปรับหลานสาวที่สถานีบางซื่อ
3. เขาเป็ นคนเจ้ าสาราญมาตังแต่
้ ยงั หนุม่ 4. นวนิยายเรื่ องนี ้ดาเนินเรื่ องได้ กระชับดี
5. ถนนแห่งความเพียรนาไปสูค่ วามเจริญ
8. ข้ อความต่อไปนี ้ มีคากริยาหลักทังหมดกี
้
่ คา
“ข้ าวโพดเป็ นพืชไร่ที่ปลูกได้ ในสภาพอากาศของประเทศไทย
การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน ้าฝนเพียงอย่างเดียว”
1. 2 คา
2. 3 คา
3. 4 คา
4. 5 คา
5. 6 คา
9. คาที่ขีดเส้ นใต้ ในข้ อความต่อไปนี ้ เป็ นคาชนิดใด
“เครื่ องปั น้ ดินเผาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตังแต่
้ อดีต เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ประโยชน์อยูท่ กุ เมื่อเชื่อวัน และได้ ปรับปรุงเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรื่ อยมา”
1. คาเชื่อมเสริม
2. คาเชื่อมสมภาค
3. คาเชื่อมคุณานุประโยค
4. คาเชื่อมนามานุประโยค
5. คาเชื่อมวิเศษณานุประโยค
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10. คาพูดของบุคคลในข้ อใดใช้ คาลักษณนามไม่ ถูกต้ อง
1. น้ องสาวฉันเป็ นผู้หญิงสวย ที่บ้านจึงมีกระจกเงาหลายบานไว้ ให้ ส่อง
2. มหาวิทยาลัยจะจัดประกวดคาขวัญเนื่องในวันสถาปนาใครจะส่งกี่ชิ ้นก็ได้
3. วิทยุเครื่ องนี ้ คุณแม่เพิ่งซื ้อมาไว้ ใช้ ฟังข่าวสารต่าง ๆ เวลาทางานบ้ านไปด้ วย
4. คุณไปเที่ยวงานแสดงสินค้ าเห็นไม้ เท้ าสวยๆ ช่วยซื ้ออันใหม่มาฝากคุณปู่ ด้ วย
5. เขาเป็ นคนความจาดี อาขยานกี่บทๆ ก็สามารถท่องจาได้ หมดในเวลาไม่นาน
11. บุคคลในข้ อใดใช้ คาลักษณนามถูกต้ อง
1. พระสงฆ์องค์หนึง่ บิณฑบาตอยูบ่ ริเวณหน้ าตลาด
2. ผมเห็นคุณใช้ ปากกาอันนี ้เขียนหนังสือหลายปี แล้ วนะ
3. พ่อหยิบเสียมมาหนึง่ ด้ ามเพื่อขุดดินที่บริเวณหลังบ้ าน
4. ฉันซื ้อตุ๊กตาหมีหนึง่ ตนให้ น้องเนื่องในวันคล้ ายวันเกิด
5. พี่สาวซื ้อแฟ้มเอกสารที่ห้างสรรพสินค้ าสองแฟ้มมาให้ ฉัน
12. ข้ อความส่วนใดใช้ คาบุพบทผิด
“(1) สิงคโปร์ เป็ นเกาะเล็ก ๆ ตังอยู
้ ่ในชัยภูมิอนั เหมาะสมจึ งได้ เป็ นศูนย์กลางของ
สายการบินนานาชาติ (2) เมื่อสิงคโปร์ เริ่ ม พัฒ นาอุตสาหกรรมจนมีผ้ ูอุปถัม ภ์ ม ากมาย
โดยเฉพาะอเมริ กากับอังกฤษที่เปิ ดรับสินค้ าจากสิงคโปร์ อย่างเต็มที่ (3) ประเทศสิงคโปร์
จึงเป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์ที่สาคัญของโลกแห่งหนึ่ง และเป็ นศูนย์กลางการเงินที่ใ หญ่
เป็ นอันดับที่ 4 ของโลก (4) ประเทศไทยและกลุ่ม อาเซี ยนอื่ น ๆ ถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ เป็ นผู้
อุปถัมภ์สิงคโปร์ แต่ก็เหมือนเป็ น (5) เพราะประเทศไทยเป็ นแหล่งรองรับสินค้ าจากสิงคโปร์
และเป็ นผู้สง่ แรงงานราคาถูกให้ ตอ่ สิงคโปร์ อีกด้ วย
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนที่ 4
5. ส่วนที่ 5
13. ข้ อใดมีคาชนิดเดียวกับคาที่ขีดเส้ นใต้ ในประโยค
“ฉันจะซื ้อหนังสือสามเล่ม”
1. เก่งสัง่ ก๋วยเตี๋ยวอีกชาม
2. แม่มีลกู คนที่สองเป็ นชาย
3. ในสวนมีต้นมะพร้ าวหลายต้ น
4. แก้ วและเพื่อน ๆ ไปเที่ยวด้ วยกัน
5. ก้ อยอ่านหนังสือพิมพ์หน้ าสุดท้ าย
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14. คาว่า “กัน” ในข้ อใดเป็ นคาสรรพนาม
1. กันดีกว่าแก้
3. พี่ไม่ชอบให้ เธอกันคิ ้ว
5. เด็กของเราถูกกันไม่ให้ เข้ าไป

2. คนบ้ านนี ้ชอบตีกนั
4. ป้องกันยุงลายก่อนสายไป

15. เนื ้อเพลงในข้ อใดที่ไม่ มีคาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ
1. นวลเนื ้อแม่ขงึ ตึงเปรี๊ ยะ ช่างขาวจัว๊ ะน่าเจี๊ยะ เสียจริงแม่ร้อยชัง่
2. น้ องกลัวมือกาว เพราะขี ้เกียจมาแกะ ทาซึมกระทือ ไม่อือไม่แอะ
3. มีตารอบตัวมีหวั ตาลาย เหลืองอ๋อยโดนใจ เนื ้อในน่ามองน่าลองน่าชิม
4. ยิ่งถูกทิ ้งยิ่งต้ องเซียะไม่ต้องเพลียอะไร เอาให้ แซบเข้ าไว้ สวยอย่าไปยอมพักผ่อน
5. เจ้ าที่แรงจ้ องแย่งซีน เท้ าเอววีน ตาเขียวปั๊ด ดุคะ่ ดุ แถมหึงสู้ฟัด ก็เลยเลิกแลกหมัดกับเจ๊
16. คาในข้ อใดที่สลับตาแหน่งแล้ วไม่ เป็ นคาประสม
1. ฉันใจหายจนหายใจไม่ทวั่ ท้ อง
2. เขาดีใจจนตัวลอยที่น ้ามันลอยตัว
3. แม่บ้านไปทางานที่บ้านแม่ทกุ ๆ วัน
4. อย่าใจร้ อนเพราะจะร้ อนใจในภายหลัง
5. แม่เรี ยกน ้าปลาพริกแต่ฉนั เรี ยกพริกน ้าปลา
17. ข้ อใดต่อไปนี ้อธิบายลักษณะของคาสมาสที่มีสนธิไม่ ถูกต้ อง
1. คาที่จะนามาสมาสกัน ต้ องมาจากภาษาบาลีสนั สกฤตเท่านัน้
2. มีการกลมกลืนเสียงของคา 2 คา หรื อเชื่อมประสานเข้ าเป็ นเสียงเดียวกัน
3. คาสมาสที่มีสนธิ มีการรวมคาโดยใช้ การเปลี่ยนแปลงสระ พยัญชนะ และนฤคหิต
4. เมื่อนาคาที่ลงท้ ายด้ วยนฤคหิตไปสนธิกบั คาที่ขึ ้นต้ นด้ วยสระ ต้ องแปลงนฤคหิตเป็ น ง
5. คาที่มีเครื่ องหมายทัณฑฆาตหรื อรูปสระอะ(วิสรรชนีย์) อยูด่ ้ วย เมื่อใช้ เป็ นส่วนต้ นของ
คาสมาส จะไม่เขียนเครื่ องหมายและรูปเหล่านี ้
18. คาพูดในข้ อใดที่จาเป็ นต้ องพูดเป็ นคาซ ้าเสมอ
1. มีขนมอะไรก็กินๆ แก้ หิวก่อนแล้ วกัน
2. ละครเรื่ องนี ้ทาไมถึงจบเอาดื ้อๆ ก็ไม่ร้ ูนะ
3. เร็วๆ หน่อยลูก เดี๋ยวจะไปไม่ทนั โรงเรี ยนเข้ า
4. เห็นประกาศรับสมัครงานที่ไหนก็สมัครๆ ไปก่อนเถอะ
5. ถึงเขาจะอธิบายวิธีใช้ กล้ องตังสองครั
้
ง้ แล้ วแต่ฉนั ก็ยงั งงๆ อยู่
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19. ข้ อความโฆษณาในข้ อใดมีการใช้ คาซ้ อน
1. ทราเวลโลก้ า แอพพลิเคชันดี ๆ เดินทางเรื่ องง่าย จ่ายแค่ที่เห็น
2. ซันไลต์เนเจอร์ น ้ายาล้ างจานขจัดคราบมันด้ วยพลังจากธรรมชาติ
3. แบรนด์เจนยู รสชาติกลมกล่อม หอมน ้าผึ ้ง มีโสมสกัด และวิตามินบี 12
4. ยาดมไฮเนกทูเวย์ ดมก็ได้ ทาก็ดี ยาดมไฮเนกทูเวย์ ติดตัวไว้ ใช้ อุน่ ใจค่ะ
5. ลดน ้าหนัก รักษาผิวหน้ า ศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวย ศูนย์การแพทย์นงคราญบุรี
20. ข้ อความต่อไปนี ้ มีคาซ้ อนทังหมดกี
้
่ คา
“การปล่อยก๊ าซพิษจากภูเขาไฟบนเกาะฮาวายยังคงสูงมากจากการปะทุของรอย
ร้ าว และหากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงในวันนี ้นัน้ ปัญหาก๊ าซพิษอาจลุกลามอย่างรวดเร็ว
บนเกาะฮาวาย”
1. 2 คา
2. 3 คา
3. 4 คา
4. 5 คา
5. 6 คา
21. คาประสมทุกคาในข้ อใดมีโครงสร้ างเหมือนคาว่า “เครื่ องซักผ้ า”
1. รถไฟฟ้า
หม้ อหุงข้ าว
2. แปรงสีฟัน
ตู้กบั ข้ าว
3. รถไถนา
น ้าพริกเผา
4. ต้ มยาไก่
ยาวุ้นเส้ น
5. ยาหยอดตา
ไม้ จิ ้มฟั น
22. ข้ อความตอนใดไม่ มีคาสมาส
“(1) การนอนที่เพียงพอมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เราจึงควรให้ ความสาคัญ
กับการนอน (2) โดยพยายามเปลี่ยนแปลงการใช้ ชีวิต ในแต่ละวันให้ มี เวลาพักผ่อนอย่าง
เพี ยงพอ (3) จัดห้ องนอนให้ มีบรรยากาศชวนให้ นอนหลับสบาย (4) เช่น ไม่ควรมี โทรทัศน์
โทรศัพท์ หรื อคอมพิวเตอร์ ในห้ องนอน ไม่ควรออกกาลังกายอย่างหนักก่อนนอน ทาจิตใจให้
สงบและผ่อนคลาย (5) หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมที่ทาให้ ร่างกายและสมองตื่นตัว จนไม่อยาก
นอนหรื อนอนหลับยาก”
1. ส่วนที่ (1) 2. ส่วนที่ (2) 3. ส่วนที่ (3) 4. ส่วนที่ (4) 5. ส่วนที่ (5)
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23. ข้ อใดมีคาสมาสที่มีการสนธิ
1.
องค์พระอานนท์ทา่ นเล่า
ได้ ฟังมาแล้ วดังนี ้
2.
อันอัครปุโรหิตาจารย์
ฉลาดเฉลียวเชี่ยวชิน
3.
กลเวทวิทจิตจินต์
ปศาสตร์ ก็จบสบสรรพ์
4.
เป็ นมหาอามาตย์ราชวัล
ไป่ เทียมไปเทียบเปรี ยบปาน
5.
สมัยหนึง่ จึง่ ผู้ภมู ิบาล
จะแผ่อานาจอาณา

ว่าข้ าพเจ้ า
พราหมณ์นามวัสสการ
สาแดงแจ้ งศิลลภใครไป่ ทนั
ทรงดาริการ

24. ข้ อใดไม่ มีคาที่มีความหมายเหมือนกับคาที่ขีดเส้ นใต้
“ออเจ้ าเอย งามประกายนภา ขอมองไม่ยอมนิทรา ขอชื่นตาให้ พี่ชื่นใจ”
1. ลอยฟ่ องละอองฝน
เมื่อนภดลมืดหม่นหมอง
2. สูรย์ไร้ ไม่เรื องรอง
เมฆครึม้ ครองท้ องคคนางค์
3. เสมือนอาทิตย์ดวงใหญ่
เด่นลอยคว้ างกลางอัมพร
4. เชี่ยวชาญในการศรชัย
ฤทธิไกรเลิศลบธาตรี
5. เสียงสนัน่ ครั่นครื น้ โพยมหน
สุธาดลกัมปนาทหวาดไหว
25. ข้ อใดไม่ มีคาที่แปลว่าภูเขา
1. แปดหมื่นสีพนั โยชน์ลึกกว้ าง
2. ดูสงู เงื ้อมง ้าแหล่งดัง่ แกล้ งทา
3. ดาเนินโดยอากาศวิถี
4. เนมินพิศทรงเหมือนกงรถ
5. คีรีนี ้ล้ วนแก้ วมณีโชติ

อยูห่ ว่างมหาสิงขร
มีคหู าท่าน ้าทุกแนวไพร
ตามราศีจกั รวาลหว่างไศล
จอมบรรพตเลิศล้ วนมณียา
จึงแผลงแสงรุ่งโรจน์ประภัสสร
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26. ข้ อใดใช้ คาถูกต้ องตามความหมาย
1. ผู้หญิงคนนันดู
้ ทา่ ทีร้อนแรงมากเหมือนกังวลอะไรสักอย่าง
2. วัยรุ่นข้ างบ้ านเปิ ดเพลงเสียงดังใคร ๆ ได้ ฟังก็ร้อนหูไปหมด
3. ปี นี ้อากาศร้ อนเหลือเกิน วันไหนไม่ได้ เปิ ดแอร์ ก็ร้อนตัวมาก ๆ เลย
4. บ้ านสวยหลังนันปิ
้ ดเงียบเพราะเจ้ าของร้ อนเงินหนีไปต่างประเทศแล้ ว
5. เขาเพิ่งเรี ยนจบจากมหาวิทยาลัยจึงร้ อนวิชาอยากพูด อยากแสดงให้ คนรู้
27. ข้ อใดใช้ คาผิดความหมาย
1. หล่อนเป็ นเด็กใจแตกจึงทาตัวเกเรมัว่ สุมอบายมุข
2. เด็กคนนี ้ใจแข็ง ถึงจะเจ็บแผลแค่ไหนก็ไม่ร้องเลยสักนิด
3. ตอนที่รถเสียอยู่นอกเมือง ฉันรู้สกึ ใจชื ้นเมื่อเห็นมีรถผ่านมา
4. เขาเป็ นคนใจเสาะ เพื่อนล้ อเล่นนิดหน่อยก็โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ
5. พอหมอบอกว่าจะต้ องอยู่โรงพยาบาลหลายวัน คุณยายก็ใจแป้ว
28. คาในข้ อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่างของข้ อความต่อไปนี ้
“เด็กหญิงเล็ก ๆ หน้ าตา .......... เดิน ..........
ตามพี่ชายซึง่ เดินอย่าง .......... เข้ าไปหาชายชราท่าทาง ..........”
1. กระจุม๋ กระจิ๋ม สะลึมสะลือ กระฉับกระเฉง กระวีกระวาด
2. สะลืมสะลือ กระจุม๋ กระจิ๋ม กระวีกระวาด กระฉับกระเฉง
3. กระวีกระวาด สะลืมสะลือ กระฉับกระเฉง กระจุม๋ กระจิ๋ม
4. สะลืมสะลือ กระวีกระวาด กระฉับกระเฉง กระจุม๋ กระจิ๋ม
5. กระจุม๋ กระจิ๋ม กระวีกระวาด กระฉับกระเฉง สะลืมสะลือ
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29. คาในข้ อใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่างของข้ อความต่อไปนี ้
“ผู้ที่ร่างกายปกติ ยาเป็ นสิ่งที่ไม่จาเป็ นเพราะสิ่งที่ร่างกายต้ องการคือสิ่งที่ร่างกาย
......... เช่น เกลือแร่ วิตามิน เป็ นต้ น ผู้สูงอายุต้องการยาช่วยย่อยอาหาร เพราะกระเพาะ
ลาไส้ หย่อน .......... ฮอร์ โมนบางชนิดโดยเฉพาะฮอร์ โ มนเพศชายอาจมี .......... สาหรับ
บางคน”
1. ขาด สมรรถภาพ ประโยชน์
2. ขาดเหลือ ประสิทธิผล ข้ อดี
3. ขาด ประสิทธิภาพ ผลประโยชน์
4. ขาดแคลน สมรรถภาพ ประโยชน์
5. ขาดแคลน ประสิทธิภาพ ผลประโยชน์
30. คาในข้ อใดใช้ ได้ มากกว่า 1 ความหมายทัง้ 2 คา
1. เป่ าปี่
จับฉ่าย
2. มือขวา
ลูกทุง่
3. ออกลาย
งัดข้ อ
4. ส้ มหล่น
ทอดทิ ้ง
5. ซื ้อใจ
เก็บตัว
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แบบวัดความสุขในการเรียนรู้ สาหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คาชีแ้ จง พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้ อต่อไปนี ้แล้ วใส่เครื่ องหมาย ✓ ในระดับคะแนนที่ตรง
กับความคิดและความรู้สกึ ของนักเรี ยนตามความเป็ นจริง
ระดับคะแนน มากที่สดุ หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของนักเรี ยนมากที่สดุ
มาก
หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของนักเรี ยนมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของนักเรี ยนบ้ างไม่ตรงบ้ าง
น้ อย
หมายถึง ข้ อความที่ตรงกับความรู้สกึ ของนักเรี ยนน้ อย
น้ อยที่สดุ หมายถึง ข้ อความนันตรงกั
้
บความรู้สกึ ของนักเรี ยนน้ อยที่สดุ

ข้ อ

ข้ อความ

ด้ านการจัดการเรียนการสอนของครู
1 ครูใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ได้ เหมาะสม
2 ครูนาเนื ้อหาของบทเรี ยนมาประยุกต์ในการสอนได้ อย่าง
สนุกสนาน
3 ครูมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีห่ ลากหลาย
4 ครูสอนในสิง่ ที่แปลกใหม่
5 ครูเตรี ยมตัวสอนเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เต็มศักยภาพ
6 ครูยกตัวอย่างประกอบคาสอนทาให้ เข้ าใจง่ายและอยากเรี ยน
7 ครูใช้ สอื่ และอุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายทาให้
เรี ยนอย่างสนุก
8 ครูใช้ สอื่ ในการสอนใหม่ ๆ ที่สร้ างความตื่นเต้ นให้ กบั นักเรี ยน
9 ครูใช้ สอื่ การสอนที่ทาให้ เรี ยนแล้ วเข้ าใจบทเรี ยนได้ ง่าย
10 ครูนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการสอน
11 ครูมีเทคนิควิธีการจูงใจให้ นกั เรี ยนพร้ อมเรี ยนรู้ในสิง่ ใหม่ ๆ
12 ครูมีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
13 ครูมีความเข้ าใจในนักเรี ยนแต่ละคน
14 ครูแสดงความรักและเมตตานักเรียน
15 ครูสอนให้ ฉนั มีความรอบรู้

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ข้ อ

ข้ อความ

ด้ านการจัดการเรียนการสอนของครู (ต่ อ)
16 ครูสามารถควบคุมอารมณ์ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน
ทาให้ ดสู ดชื่น แจ่มใส และอารมณ์ดี
17 ครูวางตัวอย่างเหมาะสมระหว่างการเรี ยนการสอน
18 ครูให้ ความสนใจปั ญหาของนักเรียนแม้ วา่ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย
19 ครูสร้ างบรรยากาศในการเรียนให้ นา่ เรี ยน
20 ครูสร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตร
21 ครูจดั ให้ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
22 ครูกระตุ้นให้ นกั เรี ยนค้ นคว้ าเนื ้อหาของบทเรียนเพิ่มขึ ้น
23 ครูใช้ การวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
24 ครูสอนในสิง่ ที่สามารถนาไปใช้ ได้ ในชีวิตจริ ง
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อน
25 นักเรี ยนมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อน
26 นักเรี ยนมีเพื่อนในกลุม่ ที่รับฟั งความคิดเห็น
27 เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมใดในวิชาหลักภาษาไทย มักจะมีเพื่อน
คอยให้ กาลังใจ
28 นักเรี ยนมีเพื่อนชวนทากิจกรรมร่วมกันในวิชาหลักภาษาไทย
เสมอ
29 นักเรี ยนพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุม่ เพื่อน
30 นักเรี ยนรู้สกึ อบอุน่ ที่ได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดกับเพื่อน
31 นักเรี ยนเข้ าใจบทเรียนมากขึ ้นเมือ่ ได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั
เพื่อน
32 นักเรี ยนเข้ าใจบทเรียนที่ยาก ๆ ได้ ง่ายขึ ้นด้ วยคาแนะนาที่ได้
จากเพื่อน
ด้ านความคิดเชิงบวก
33 ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนสามารถกาหนดอนาคตทีด่ ีของตนเอง
34 การเรี ยนวิชาหลักภาษาไทยมีประโยชน์
35 นักเรี ยนมีความเป็ นตัวของตัวเองในการทากิจกรรมในคาบ
เรี ยนหลักภาษาไทย
36 เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมในคาบเรียนหลักภาษาไทย นักเรี ยน
คิดว่าความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสาเร็ จย่อมอยูท่ ี่นนั่

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ข้ อ

ข้ อความ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

ด้ านความคิดเชิงบวก (ต่ อ)
37 เมื่อนักเรี ยนไม่ได้ เป็ นผู้ชนะกิจกรรมในคาบเรี ยนหลัก
ภาษาไทย นักเรี ยนคิดว่าในอนาคตย่อมมีหนทางที่ดี
38 ในคาบเรี ยนหลักภาษาไทย นักเรียนมีความคิดใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ ้นจากการเรี ยน
39 ในคาบเรี ยนหลักภาษาไทย นักเรียนมีความกล้ าที่จะ
แสดงออกในความคิดใหม่ๆของตนเอง
40 นักเรี ยนรู้สกึ สนุกสนานที่ได้ เรียนในวิชาหลักภาษาไทย
41 นักเรี ยนสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับครูได้ อย่างอิสระ
42 นักเรี ยนชอบค้ นคว้ าหาความรู้เพิม่ เติมหลังการสอนของครู
43 นักเรี ยนรู้สกึ สบายใจในการเรี ยนวิชาหลักภาษาไทย
44 นักเรี ยนรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นคนมีอารมณ์สนุกสนานจากการ
เรี ยนวิชาหลักภาษาไทย
45 นักเรี ยนมีความรู้สกึ ที่ดีที่โรงเรี ยนจัดวิชาหลักภาษาไทยเป็ น
วิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการเรียนการสอน
46 นักเรี ยนมีความรู้สกึ ที่ดีที่ได้ เรี ยนในวิชาหลักภาษาไทย
47 นักเรี ยนใช้ ความคิดไม่ติดต่อกันในวิชาหลักภาษาไทย ทาให้ ไม่
รู้สกึ เครี ยด
48 นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการกาหนดกิจกรรมและสิง่ ทีจ่ ะได้ เรียนรู้
ในการเรี ยนวิชาหลักภาษาไทย
49 นักเรี ยนได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการประเมินความสามารถของ
ตนเองและของเพื่อนในวิชาหลักภาษาไทย
ข้ อเสนอแนะ .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ภาคผนวก จ
ตารางวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัก
ภาษาไทย เรื่ อง คาในภาษาไทย
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1

มีคา่ ความยาก เท่ากับ 0.20 – 0.80
มีคา่ อานาจจาแนก เท่ากับ 0.52
และมีคา่ ความเชื่อมัน่ 0.71

ข้ อ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
1
1
0.67
0.67
0.67
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ภาคผนวก ฉ
ตารางวิเคราะห์ แบบวัดความสุขในการเรี ยนรู้
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของแบบวัดความสุขในการเรี ยนรู้สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
ข้ อ
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
ข้ อ
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
1
1
26
0.67
2
1
27
1
3
0.67
28
1
4
0.67
29
1
5
1
30
1
6
1
31
1
7
1
32
1
8
0.67
33
1
9
1
34
1
10
0.67
35
0.67
11
1
36
0.67
12
1
37
0.67
13
1
38
0.67
14
1
39
1
15
1
40
0.67
16
1
41
0.67
17
1
42
1
18
1
43
1
19
1
44
1
20
1
45
1
21
0.67
46
0.67
22
0.67
47
0.67
23
1
48
0.67
24
0.67
49
0.67
25
1
มีคา่ ความเชื่อมัน่ โดยใช้ สมั ประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .94
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ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS
- ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู (One-way MANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่าง
กลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิงกับกลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม ในสมมุตฐิ านข้ อที่ 1
- ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและ
ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิง โดยใช้ สถิติ Hotelling’s T2 ในสมมุตฐิ านข้ อที่ 2

201
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ คู ณ (One-way MANOVA) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ระหว่างกลุ่ม ที่ ได้ รับ การจัดการเรี ย นรู้ ด้ วยวิธี ก ารจัดการเรี ย นรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ย นกลับ ทาง
ร่วมกับการศึกษาบันเทิงกับกลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเดิม ในสมมุตฐิ านข้ อที่ 1
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203
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยและ
ความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดห้ องเรี ยนกลับทางร่วมกับ
การศึกษาบันเทิง โดยใช้ สถิติ Hotelling’s T2 ในสมมุตฐิ านข้ อที่ 2
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

พีระเสก บริ สทุ ธิ์บวั ทิพย์
11 มีนาคม 2536
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