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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 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบคุลิกภาพของคนในชาตใิห้มีความเป็นไทย ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตอ่ส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การ
งาน และด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งสนัตสิขุ และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 1) 

ภาษาไทยเป็นวิชาหลกัส าคญั คือ เป็นรากฐานของการศึกษาวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นความรู้ส าหรับความเป็นพลเมืองไทย และเป็นความรู้ส าหรับผู้ ท่ีได้ช่ือว่า 
เป็นผู้ มีการศึกษา (กาญจนา นาคสกุล, 2550: 1) ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
แตกตา่งจากภาษาอ่ืน การท่ีจะใช้ภาษาให้ได้ผลสมความมุ่งหมาย จะต้องรู้จกัลกัษณะของภาษา
อย่างถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนัน้จะไม่สามารถหยิบยกหรือเลือกถ้อยค าได้ถูกต้อง (ผะอบ 
โปษะกฤษณะ, 2526: 3) ในการใช้ภาษาไทยเฉพาะการพดูและการเขียน ซึ่งเป็นทกัษะท่ีถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก และความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกให้ผู้ อ่ืนได้รู้นัน้ มีเคร่ืองมือท่ีจะใช้ท าความเข้าใจ
กันระหว่างผู้ ถ่ายทอดและผู้ รับ คือ ค า ผู้ ใช้ภาษาจ าเป็นมากท่ีจะต้องรู้เร่ือง ค าในภาษาไทย 
เพ่ือท่ีจะได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เน่ืองจากในภาษาไทยมีค าใช้เป็นจ านวนมาก ซึ่งค าจ านวน
มากนีอ้าจจะมีความหมายอย่างเดียวหรือมีความหมายท่ีใกล้เคียงกันมาก จึงควรจะเลือกใช้ให้
ถูกต้องและเหมาะสม (ผกาศรี เย็นบุตร, 2526: 20) ดงันัน้การวางรากฐานทางการศึกษาในวิชา
ตา่ง ๆ นกัเรียนจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ทางภาษาในการเรียบเรียงถ้อยค าหรือข้อความให้สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถกูต้องและตรงตามจดุประสงค์ท่ีต้องการส่ือ ซึ่งสิ่งท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐานส าคญั
ของการส่ือสารให้ถกูต้องนัน้ นกัเรียนต้องรู้ความหมายของค า หน้าท่ีของค า การสร้างค า และการ
ใช้ค าอนัจะท าให้สามารถใช้ค าในการส่ือความได้อย่างถกูต้อง 

การเรียนรู้หลักภาษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นมากท่ีสุด เพราะเป็นการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ในภาษาเพ่ือน าไปสู่จดุมุ่งหมายในการเรียนภาษา ซึ่งก็คือสามารถส่ือสารได้อยา่ง
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ถูกต้อง เหมาะสม อีกทัง้ยงัช่วยให้ภาษางอกงามอย่างมีระเบียบแบบแผน การขาดหลกัภาษาก็
เท่ากับขาดบรรทัดฐานของภาษา จนเป็นเหตใุห้ใช้ภาษาบกพร่อง ผิดพลาด และไขว้เขว นานไป
อาจท าให้ภาษาเส่ือมได้ (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. 2512: 5 อ้างจาก แสงสุรี วาดวิจิตร, 2554: 1) 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จึงได้ก าหนดการเรียนรู้หลกัภาษาไทย
ไว้ในสาระท่ี 4 มาตรฐาน ท 4.1 ว่านกัเรียนต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัิ
ของชาติ โดยได้ก าหนดคณุภาพผู้ เรียนของนกัเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 
6 ในสาระหลกัการใช้ภาษาไทยไว้ว่า นกัเรียนต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  
และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งค า
ประพนัธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉนัท์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกบักาลเทศะและใช้ค าราชาศพัท์
และค าสุภ าพ ได้อย่างถูก ต้อง วิ เคราะห์หลักการส ร้างค าในภาษาไทย  อิท ธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากส่ือสิ่งพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 2-5) จะเห็นได้ว่าหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เน้นในเร่ืองของค าและการใช้ค าเป็นอย่างมาก เพราะ ค า 
เป็นรากฐานส าคญัท่ีจะท าให้ใช้ภาษาได้อย่างสมบรูณ์ ค าเป็นปัจจยัส าคญัของการใช้ภาษา ดงัค า
กล่าวท่ีวา่ ถ้าอิฐทกุก้อนแข็งแรง ทนทานมีประสิทธิภาพ ก าแพงก็ตัง้มัน่อยูไ่ด้อยา่งปลอดภยัไม่พงั
หรือล้มลงง่าย ๆ แต่ถ้าอิฐไม่มีคณุภาพ ผกุร่อน ก าแพงก็อาจจะพงัลงได้ในไม่ช้า (สนิท สตัโยภาส, 
2545: 17) ดงันัน้เพ่ือให้การใช้ภาษาเกิดผลสมัฤทธ์ิ นกัเรียนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เร่ือง ค า เพ่ือท่ีจะ
ได้ส่ือสารอยา่งถกูต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากความส าเร็จทางการเรียนจะเป็นตวัแปรส าคญั ความสขุในการเรียนก็เป็นอีกตวั
แปรหนึ่งท่ีส าคญัท่ีสุดเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน โดยพบว่านกัเรียนท่ีเรียนรู้
อย่างมีความสขุจะเรียนได้ดีกว่า เติบโตเป็นคนดีได้มากกว่า อีกทัง้สามารถแก้ไขและพฒันาสงัคม
ได้มากกว่า ดงันัน้ความสุขจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้ อันจะท าให้นักเรียนเป็นผู้ เห็น
คณุค่าของตน ตลอดจนคุณค่าของการเกือ้กูลกันในสงัคม (ลายาร์ด. Layard, 2006: 72) อีกทัง้
ความสุขยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ดังนัน้กระบวนการเรียนการสอนควรมุ่งท่ีจะพัฒนา
นกัเรียนอย่างสมดลุ เปิดโอกาสให้นกัเรียนสามารถเลือกเรียนและท ากิจกรรม  ตา่ง ๆ ตามความ
สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ สามารถพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือแสวงหาค าตอบและเหตผุลตามความ
จริง รวมทัง้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ (ลดัดา หวงัภาษิต, 2557: 4) ซึ่งสอดคล้อง
กับลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีอิสระท่ีจะเลือกสิ่งท่ีตนพอใจ แสดงความคิดเห็นและ
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ลกัษณะเฉพาะของตน ต้องการดดัแปลงสิ่งตา่ง ๆ ให้ตรงกบัความพอใจและความต้องการของตน 
การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเบือ้งหลัง การเป็นตวัของตวัเองและสร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน ความ
สนกุสนานและการเลน่เป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555. 3-4) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการสร้างความสุขในการ
เรียนจะเป็นสิ่งส าคญั แตจ่ากการศกึษาพบวา่ผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ขัน้พื น้ฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) สาระหลักการใช้ภาษาไทย 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 เป็นสาระท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดในรายวิชา
ภาษาไทย (�̅� = 35.24, S.D. = 14.01) รองลงมาคือสาระวรรณคดีและวรรณกรรม (�̅� = 47.03, 
S.D. = 21.08) (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560: 6) ถึงแม้ว่าภาพรวมของคะแนน
เฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน หรือ O-NET ในรายวิชาภาษาไทยของปี
การศึกษา 2559 จะมีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 52.29 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของปีการศึกษา 2558 ท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 49.36 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559: 5) แต่ก็ยงัสะท้อนถึงปัญหา
เรียนภาษาไทยในปัจจบุนั 

จากผลการวิจัย  เร่ือง ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ยงัพบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีปัญหาการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยปัญหาท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ปัญหาการใช้ค า โดยลกัษณะปัญหาการใช้ค าของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีระดบัมาก ได้แก่ การเลือกใช้ค าเรียบเรียงข้อความได้อย่าง
ประณีต สละสลวย และปัญหาการใช้ค าของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีระดบัปานกลาง 
ได้แก่ การใช้ค าศพัท์บญัญตัิแทนค าภาษาตา่งประเทศ การใช้ค าภาษาองักฤษปนภาษาไทยในการ
พูดหรือการเขียน การใช้ค าฟุ่ มเฟือยในการพูดหรือการเขียน การใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล การเลือกใช้ค าและกลุ่มค าในการส่ือความหมาย การใช้ค าตรงตามบริบทของการ
ส่ือสาร และจากผลการวิจยัยงัพบอีกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 มีปัญหาการใช้ค ามากกว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 (อดุลย์ ไทรเล็กทิม , 2550, 
มกราคม-มิถุนายน: 85-95) ซึ่งปัญหาการใช้ค านีน้บัเป็นปัญหาเรือ้รังท่ีแก้ไขยาก อาจเป็นเพราะ
การวางกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาท่ีมากเกินไปหรือเคร่งครัดเกินไป ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย
ภาษาไทยและคิดว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ียาก (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, 2543, มิถุนายน-กันยายน: 
11-20) ส่งผลให้นกัเรียนไม่รักและภูมิใจในภาษา ท าให้ไม่ใส่ใจท่ีจะใช้ให้ถกูต้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจตรงตามท่ีผู้พูดต้องการส่ือ ซึ่งในปัจจุบนันีพ้บว่าคนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถส่ือสารให้เข้าใจตรงกันได้ เน่ืองจากผู้พูดต้องการจะส่ือความอย่างหนึ่งแต่ผู้ ฟัง
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กลบัเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง ท าให้การส่ือสารขาดประสิทธิภาพ เม่ือนกัเรียนเบื่อหน่ายและไม่ชอบ
ในการเรียนภาษาไทยก็ส่งผลให้นกัเรียนไม่มีความสขุในการเรียน ขาดแรงจูงใจท่ีจะแสวงหาช่อง
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลท่ีตามมาก็คือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่มาตรฐาน 

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้นอาจมีสาเหตมุาจากนกัเรียนเห็นว่าเนือ้หาวิชาหลกัภาษาไทย
นัน้ยากและไม่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวนั ไม่สนุก น่าเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ
และซ า้ซาก นอกจากนีค้รูผู้สอนยงัชอบสอนวิชาหลกัภาษาน้อยกว่าวิชาอ่ืน ๆ ในสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยด้วยกนั โดยครูมีความคิดเห็นว่าหลกัภาษาไทยสอนยาก และมักใช้วิธีการสอนแบบเดิม 
รวมไปถึงอปุกรณ์ ส่ือการสอน และต าราท่ีใช้ประกอบการสอนมีไมเ่พียงพอ (สจุริต เพียรชอบ; และ 
สายใจ อินทรัมพรรย์, 2538: 145) จึงท าให้การเรียนหลกัภาษาไทยเป็นปัญหาอย่างมากส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ด้วยเหตุนีค้รูผู้ สอนจึงควรค้นหาแนวคิดวิธีการสอนท่ีกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเรียนรู้หลัก
ภาษาไทยอย่างเข้าใจและมีความสขุ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ียึด
หลกัสอนน้อย เรียนมาก มุ่งเน้นให้นกัเรียนรักและสนกุกบัการเรียนรู้และเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้
ตอ่ไปตลอดชีวิต โดยครูต้องมีทกัษะท่ีจะท าให้นกัเรียนรักการเรียนรู้ ให้สนุกกับการเรียนรู้ หรือให้
การเรียนรู้สนุกและกระตุ้ นให้อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2558: 4-5; 
วิจารณ์ พานิช, 2556b: 11) ซึ่งวิธีการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 คือ การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง โดยเป็นแนวคิดทางการจัดการศึกษาท่ีก าลัง
ได้รับความสนใจและมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัและสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนกลบัทาง หรือ Flipped 
Classroom มีลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีกลบัรูปแบบของการเรียนท่ีครูเป็นศนูย์กลาง
ของการเรียนการสอน จากท่ีเคยให้นักเรียนเรียนเนือ้หาท่ีโรงเรียนและกลับไปท าการบ้านท่ีบ้าน 
เปล่ียนมาเป็นการให้นกัเรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีบ้าน และมาท าการบ้านท่ีโรงเรียน กล่าวคือ ครูจะจดั
เนือ้หาไว้ในเว็บไซต์หรือบล็อกต่าง ๆ ซึ่งท าเป็นรูปแบบของวิดีทศัน์ เพ่ือให้นกัเรียนได้ศึกษาด้วย
ตนเองท่ีบ้าน และเม่ือนกัเรียนมาโรงเรียน การเรียนในห้องเรียนจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้
เกิดความเข้าใจ เชน่ การท ากิจกรรมตา่ง ๆ การท าแบบฝึกหดั การเลน่เกม หรือกิจกรรมกลุม่ 

จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนนกัเรียนระดบัมธัยมปลายท่ีโรงเรียนมธัยมวดูแลนด์พาร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ครูวิทยาศาสตร์สองคนช่ือ โจนาธาน เบอร์กมานน์ (Jonathan Bergmann) และ อาร์รอน แซมส์ 
(Aaron Sams) ต้องการช่วยนักเรียนท่ีมีปัญหาตามชัน้เรียนไม่ทัน เพราะต้องขาดเรียนไปท า
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กิจกรรม หรือเพราะเรียนรู้ได้ช้า โดยได้เร่ิมท าการบันทึกเทปวิดีโอซึ่งเป็นเนือ้หาสาระการสอน
เพ่ือให้นกัเรียนน าไปศกึษาด้วยตนเองท่ีบ้าน แล้วให้นกัเรียนน าเอาผลการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
น ากลบัมาสู่กระบวนการอภิปราย สืบค้นเพ่ือหาบทสรุปของค าตอบท่ีชัน้เรียนอีกครัง้หนึ่ง โดยครูจึง
ท าวิดีโอสอนวิชาได้โดยใช้ไอซีทีและเอาไปฝากไว้บนอินเทอร์เน็ต ให้ศษิย์ท่ีขาดเรียนเข้าไปเรียนได้ 
ศิษย์ ท่ี เรียนช้าก็เข้าไปทบทวนได้ โดยครูท าหน้าท่ี เป็นผู้ อ านวยความสะดวกในก ารจัด
ประสบการณ์ทางการเรียนดงักล่าว ซึ่งวิธีการเรียนแบบนีเ้ป็นการเรียนแบบกลบัทางแนวคิดจาก
แบบเดิมท่ีต้องเรียนเนือ้หาท่ีโรงเรียนและน างานกลบัไปท าตอ่ท่ีบ้าน โดยให้เรียนเนือ้หาท่ีบ้านด้วย
ตนเอง แล้วน างานหรือประสบการณ์ท่ีได้รับมาท าการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีโรงเรียนร่วมกันกับเพ่ือน
ตอ่ไปโดยครูจะเป็นผู้ ให้ค าแนะน า ชีแ้จงในประเด็นค าตอบท่ีเกิดขึน้ ช่วยให้นกัเรียนไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาท่ีโรงเรียนในการเรียนเนือ้วิชา แตใ่ช้เวลาให้เกิดคณุคา่ตอ่ตนเอง มากกว่านัน้ คือใช้ส าหรับ
ฝึกแปลงเนือ้หาความรู้ไปเป็นสาระหรือความเข้าใจท่ีเช่ือมโยงกับโลกหรือกบัชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลา
ฝึกหดันีต้้องการความช่วยเหลือจากครูซึ่งรูปแบบดงักล่าวนีภ้ายหลงัได้พฒันาและขยายขอบข่าย
ไปกว้างขวาง โดยเฉพาะการปรับใช้กับส่ือไอซีที หลากหลายประเภทท่ีมีศกัยภาพค่อนข้างสูงใน
ปัจจบุนั (วิจารณ์ พานิช, 2556a: 20-21; สรุศกัดิ ์ปาเฮ, 2556: 3) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางไป
ประยุกต์ใช้กับการสอน ของ รัฐพล ประดบัเวทย์ (2560, มกราคม-มิถุนายน: 39-47); พรรณี คง
เงิน (2560, มกราคม-มิถุนายน: 42-43); พชัฎา บุตรยะถาวร (2559, เมษายน-มิถุนายน: 84-90); 
กนิษฐา บางภู่ภมร (2559: 125-133); ณัซรีน่า อุเส็น (2559: 75-89); ธนะวัชร จริยะภูมิ (2559: 
139-142); พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557: 71-82); นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556: 86-97) พบว่าการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางนัน้ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิและผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ในงานวิจยัของตา่งประเทศบางงานวิจยันัน้พบว่าผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้ ไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (ยูโกะ. 
Yuko, 2015: 126-145) อาจจะเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้ นักเรียนได้
เปล่ียนรูปแบบการเรียนเท่านัน้ แตเ่ทคนิคและวิธีการท่ีครูน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนยงัคง
เดิม ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงได้น าแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิงมาช่วยเสริมในการจดัการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางมีประสิทธิภาพและ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสขุในการเรียนของนกัเรียนได้อยา่งแท้จริง 
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แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบการศึกษาบนัเทิง (Edutainment) มาจากค าว่า การศกึษา 
(Education) และ ความบันเทิง (Entertainment) เป็นลักษณะของการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้
นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างสนกุสนาน ร่าเริง ร่ืนรมย์ มีอารมณ์ดี ตลอดจนสร้างประสบการณ์เรียนรู้ทัง้
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศของความ
สนุกสนานจากการผสมผสานส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการดัดแปลงเนือ้หาภายในให้
เหมาะสมกบันกัเรียน เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลายด้วยสิ่งบนัเทิง มาจดัเป็นการ
เรียนรู้ท่ีมีความสนุกสนาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีนักเรียนประสบด้วยตนเอง 
ด้วยหลักการการเรียนอย่างกระตือรือร้น การช่วยเหลือกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
เล่น และการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ตามแนวคิดดงักล่าวสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ การร่วมมือและความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม ความ
สนกุสนานและการเลน่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 3-4) เรียนการสอนแบบ
การศึกษาบนัเทิงจึงช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียน มีความสขุในการเรียน และสง่ผลตอ่การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ่ไป 

องค์ประกอบของการศึกษาบันเทิง ต้องประกอบด้วย 1) การเรียน ประกอบด้วย
คณุลกัษณะ การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น การเรียนรู้ควรจะส่งเสริม สนบัสนุนการท างานร่วมกัน 
ไม่ใช่การแข่งขนั มุ่งเน้นการควบคมุระดบัของนกัเรียน และจดัหาสภาพจริงและประสบการณ์จาก
โลกแห่งความเป็นจริง 2) การเล่น ประกอบด้วยคุณลักษณะมีความพึงพอใจสูง ด าเนินตาม
กระบวนการ ไมย่ดึจดุมุง่หมาย เน้นกระบวนการท างานมากกวา่ผลลพัธ์ ก ากบัตนเอง เป็นกิจกรรม
ท่ีเกิดจากใจ และจินตนาการ อิสระจากการภาระงานหรือการการก ากบัของครู ลงมือปฏิบตัิ และ
เปิดกว้าง 3) การมีส่วนร่วม (น า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ, 2553: 173) ซึ่งองค์ประกอบของการศกึษาบนัเทิง
นีส้อดคล้องกบัองค์ประกอบของความสขุในการเรียน คือ การมีบทเรียนท่ีสนกุ แปลกใหม่ จงูใจให้
ติดตามและเร้าใจให้อยากค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งท่ีสนใจ นักเรียนได้รู้จกัคิด
และพฒันาความคิดจากความรู้ท่ีได้รับขยายวงไปสู่ความรู้ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยาก
ทดลอง อยากศึกษาให้ลึกซึง้เพิ่มเติม รักการเรียน มีระบบในการเรียนและเห็นประโยชน์ของการ
เรียนซึ่งไม่ได้ขีดวงจ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แตอ่าจสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตในแต่ละท้องถ่ิน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 31-35) ด้วยเหตุนีก้ารจัดการเรียนรู้แบบการศึกษา
บนัเทิงจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้ดีขึน้อีกด้วย 
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาบันเทิง พบว่าการศึกษาบันเทิงเป็น
แนวคิดท่ีน ามาใช้เป็นตวัเสริมในการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยณัฐกานต์ ภาคพรต 
(2557) ได้น าการศึกษาบันเทิงมาใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ สุดใจ ชาประเสริฐ (2557) ได้น า
การศึกษาบันเทิงมาใช้ร่วมกับแนวคิดโยนิโสมนสิการเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และน า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553) ได้น าการศึกษาบนัเทิงมาใช้ร่วมกับรูปแบบกิจกรรม
โครงการออนไลน์เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกัน สมใจ สืบเสาะ 
(2555) ได้น าการศึกษาบันเทิงมาใช้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พรทิพย์ คงแก้ว (2559, 
กรกฎาคม-ธันวาคม) และ เทียมยศ ปะสาวะโน (2553) ได้น าการศึกษาบนัเทิงมาใช้เพ่ือพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและ
ความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือมุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกั
ภาษาไทยและความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา และเป็นแนวทางให้แก่ครู 
อาจารย์และผู้ ท่ีสนใจ ได้ศึกษาเพิ่มเติมและน าไปปรับใช้กับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ท่ีใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกับการศึกษาบนัเทิงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรียนของนกัเรียนให้ดียิ่งขึน้ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียน

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิงกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิงก่อนการเรียนและหลงัการเรียน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ได้แนวทางในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ

การศึกษาบันเทิงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียน
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาซึ่งเป็นแนวทางให้แก่ครู อาจารย์และผู้ ท่ีสนใจ ได้ศึกษาเพิ่มเติม
และน าไปปรับใช้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยหรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ท่ี
ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและการศึกษาบันเทิงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสขุในการเรียนของนกัเรียนให้ดียิ่งขึน้ไปในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยก่ึงทดลอง มุ่งท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัก
ภาษาไทยและความสุขในการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง เร่ือง ค าในภาษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ท่ีศกึษาใน

โรงเรียนโยธินบรูณะ เขตบางซ่ือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 12 ห้องเรียน จ านวน 428 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบรูณะ เขตบางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
จากนัน้จับฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 36 คน ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง และกลุม่ควบคมุ 1 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียน 37 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการจดัการเรียนรู้ 2 วิธี ดงันี ้

1.1  วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง  
1.2  วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย 
2.2  ความสขุในการเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ห้องเรียนกลบัทาง หมายถึง แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นแนวคิดของโจนาธาน 

และ อาร์รอน (Jonathan & Aaron, 2012) ว่าเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนการเรียนใน
ห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ แบบฝึกหัด หรือการกระท าต่าง ๆ ท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในเนือ้หามากยิ่งขึน้ และในส่วนของการบรรยายเนือ้หาจะให้นกัเรียนไปเรียนท่ีบ้าน โดยครู
ได้จดัท าเป็นส่ือและ วีดทิศัน์ตา่ง ๆ ให้นกัเรียนสามารถไปเรียน อา่น ฟัง และดเูองท่ีบ้านได้ 

2.  การศึกษาบนัเทิง หมายถึง แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด
การเปล่ียนแปลงความคิด ความรู้สึก หรือการกระท าอันจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
และผ่อนคลาย โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนปนเล่นท่ีผสมผสานส่ือและกิจกรรมบันเทิง 6 
ประเภท ได้แก่ ดนตรีกบัเสียงเพลง ภาพยนตร์ เกมเพ่ือการศกึษา ศนูย์การเรียนรู้ กิจกรรมเสรี และ
การน าเสนอส่ือประสม เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ อนัจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
เนือ้หาท่ีเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง 
หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดการเรียนการรู้ท่ีเน้นความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และได้รับความรู้ควบคู่กันไปจากการผสมผสานส่ือท่ีหลากหลายและได้รับการ
ดดัแปลงเนือ้หาภายในให้เหมาะสมกับนักเรียน ได้แก่ ดนตรีกับเสียงเพลง ภาพยนตร์ เกมเพ่ือ
การศึกษา ศนูย์การเรียนกิจกรรมเสรี และการน าเสนอส่ือประสม โดยเปล่ียนการใช้ช่วงเวลาของ
การบรรยายเนือ้หาในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ ฝึก
แก้ปัญหา และประยกุต์ใช้จริง ส่วนการบรรยายจะอยู่ในชอ่งทางอ่ืน เช่น วีดทิศัน์ วีดิทศัน์ออนไลน์ 
ซึ่งนกัเรียนเข้าถึงได้เม่ืออยู่ท่ีบ้านหรือนอกห้องเรียนโดยนกัเรียนสามารถอ่าน ฟัง ด ูได้ด้วยตนเอง 
โดยมีขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้ 6 ขัน้ตอนซึ่งสังเคราะห์มาจากแนวคิดของของโจนาธาน และ 
อาร์รอน (Jonathan & Aaron, 2012) วิจารณ์ พานิช (2556a) สุรศกัดิ์ ปาเฮ (2556) และ น า้มนต์ 
เรืองฤทธ์ิ (2553) ดงันี ้

3.1 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม ครูจดัเตรียมวีดิทศัน์โดยใช้การบนัทึกการสอน
ท่ีเสริมการเรียนรู้ด้วยความบนัเทิง และฝากวีดิทัศน์ไว้บนส่ือออนไลน์ รวมทัง้จัดท าแผ่นบันทึก
ข้อมลูวีดทิศัน์ไว้ส าหรับนกัเรียนท่ีไมพ่ร้อมทางด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

3.2 ขัน้ท่ี 2 ขัน้เพิ่มพนูประสบการณ์ นกัเรียนศกึษาเนือ้หาจากวีดทิศัน์ท่ีครูเตรียม
ไว้ให้ก่อนเรียนในชัน้เรียนแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ท่ีได้จากการเรียนผ่าน
ชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ สว่นนกัเรียนท่ีไมส่ามารถแสดงความคิดเห็นผ่านชอ่งทางออนไลน์ได้ ให้
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นกัเรียนเตรียมค าถามหรือความคิดเห็นท่ีครูถามไว้ในวีดิทศัน์มาส่งในช่วงเช้าของวนั ท่ีมีการเรียน
การสอนในชัน้เรียน (ในแผนการจดัการเรียนรู้แรก ขัน้นีจ้ะเกิดขึน้ในชัน้เรียน ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศ
และแนะน าวิธีการเรียนผา่นการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง) 

3.3 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ส ารวจรอบรู้ นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอความรู้ท่ีได้จากการเรียนผ่าน   
วีดิทัศน์ รวมทัง้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในชัน้เรียน โดยครูจะท าหน้าท่ีเ ป็นผู้ ให้ค าแนะน า
เพิ่มเตมิ หลงัจากนัน้ให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียนผา่นวีดิทศัน์ 

3.4 ขัน้ท่ี 4 ขัน้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่ืนเริง ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดการศึกษาบันเทิงในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ใช้ดนตรีกับเสียงเพลง ใช้
ภาพยนตร์ ใช้เกมเพ่ือการศกึษา และใช้การน าเสนอส่ือประสม โดยให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการ
ท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

3.5 ขัน้ท่ี 5 ขัน้สร้างสรรค์หรรษา นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนและท า
กิจกรรม มาสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท า
แผนภาพความคิด สรุปเป็นค าคม จดัท าส่ือสรุปการเรียนรู้ ออกแบบเกมเพ่ือการศึกษา น าความรู้
มาแตง่เป็นค าประพนัธ์ หรือแตง่เป็นเพลง เป็นต้น 

3.6 ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมินผล ครูประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจาก
การเรียนรู้และท ากิจกรรมในแตล่ะคาบ 

4.  การจดัการเรียนรู้แบบเดิม หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียน ท่ีครูใช้
เวลาในชัน้เรียนเป็นการบรรยายเนือ้หาและความรู้ และด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ส่วนการฝึกประสบการณ์และทบทวนความรู้ จะให้นกัเรียนไปด าเนินการนอกชัน้เรียน มี
ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

4.1 ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ครูจดักิจกรรมท่ีเน้นกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความ
สนใจ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและส่ือท่ีหลากหลายประกอบการใช้ค าถาม กระตุ้น
ซักถาม ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนน าประสบการณ์ เดิมมาเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม ่

4.2 ขัน้ ท่ี  2 ขัน้กระบวนการเรียน รู้ ค รูบรรยายเนื อ้หาและจัด กิจกรรม ท่ี
หลากหลายมุ่งให้นกัเรียนมีบทบาทในชัน้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และมีปฏิสมัพนัธ์
ตอ่กนั 

4.3 ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่ง
ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และภาพรวมของเร่ืองท่ีเรียนหรือสรุปสาระส าคญัของบทเรียน 
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โดยน าความรู้ท่ีได้มาทัง้หมดมาน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สรุปข้อค้นพบ หรือสงัเคราะห์
เป็นองค์ความรู้ใหม ่

5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย หมายถึง ความรู้ ความส าเร็จทักษะ
ความสามารถ พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอนในวิชาหลักภาษาไทย เร่ือง ค าใน
ภาษาไทย ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรมสัง่
สอน หรือฝึกฝนโดยตรง โดยการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้มีทัง้สิน้ 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้าน
การน าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ โดยมีเคร่ืองมือในการวดัเป็นแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลักภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย จ านวน 30 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยประยุกต์จาก
ทฤษฎีการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของบลมู (Bloom, 1976) ดงันี ้

5.1 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจบัประเดน็ส าคญัของเนือ้หา 
เร่ือง ค าในภาษาไทย แล้วสามารถอธิบาย แปล ตีความ หรือขยายความให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 

5.2 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้หลักภาษาไทย 
เร่ือง ค าในภาษาไทย ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

5.3 ด้านการวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยใช้
กระบวนการทางความรู้ทัง้ 5 ในการวิเคราะห์เร่ือง ค าในภาษาไทย อนัได้แก่ การจบัคู ่การแยกแยะ
หมวดหมู่ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป การก าหนดเฉพาะเจาะจง 
โดยนกัเรียนสามารถใช้ความรู้เร่ือง ค าในภาษาไทย สร้างองค์ความรู้ใหมห่รือคิดค้นวิธีการใช้ค าใน
สถานการณ์ใหม ่

6.  ความสุขในการเรียน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีนักเรียนรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีน่าร่ืนรมย์ มี
ชีวิตชีวา ได้เรียนรู้ในความต้องการของตนเอง ไม่เครียดและสนุกกับกิจกรรมการเรียน มี
บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย มีอิสระ ได้รับการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล วดัได้จากแบบ
วัดความสุขในการเรียน ท่ีพัฒนามาจากมาตรวัดความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของ ส าราญ สิริภคมงคล (2556) ซึ่งอยู่ในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั ตามวิธีของลิเคร์ิท มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงันี ้

6.1 ด้านการจดัการเรียนการสอนของครู หมายถึง การจดัการเรียนรู้ของครู การ
แสดงออกของครูตอ่นกัเรียน การปฏิบตัิตนของครูในชัน้เรียนและการแสดงออกถึงพฤติกรรมของ
ครูตอ่การเรียนการสอนตามการรับรู้ของนกัเรียน เช่น ครูใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม ครูมีความเป็น
กนัเองกับนกัเรียน ครูมีความเข้าใจนกัเรียนแต่ละคน ครูเป็นคนอารมณ์ดีและมัน่คงหรือครูมีการ
เตรียมตวัสอนเป็นอยา่งดี 
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6.2 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน หมายถึง นกัเรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกับเพ่ือน ทัง้
ในการท ากิจกรรมในชัน้เรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนนอกชัน้เรียน เช่น การได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนหรือการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน 

6.3 ด้านความคิดเชิงบวก หมายถึง นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีในการเรียน ได้ค้นพบ
ตวัเองและความสามารถของตน เห็นค่าของความเป็นมนุษย์เข้าใจและเห็นคณุคา่ในตนเอง รวม
ไปถึงเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ 

6.4 ด้านการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน หมายถึง นกัเรียนมีบทบาทส าคญัใน
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือมีสว่นร่วมในการออกแบบกิจกรรมและวิธีการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วิธีการจดัการเรียนรู้ 
-   ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง 

ขัน้ท่ี 1 เตรียมความพร้อม  
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เพิ่มพนูประสบการณ์ 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ส ารวจรอบรู้  
ขัน้ท่ี 4 ขัน้จดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่ืนเริง  
ขัน้ท่ี 5 ขัน้สร้างสรรค์หรรษา  
ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมินผล 

-   แบบเดมิ 

-   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    หลกัภาษาไทย 
-   ความสขุในการเรียน 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยันี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหัวข้อ

ตอ่ไปนี ้
1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 

1.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
1.2 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
1.3 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
1.4 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวการออกแบบห้องเรียนกลบัทาง 
1.5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
1.6 ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทาง 
1.7 ปัญหาท่ีอาจพบจากการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
1.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิง 
2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิง 
2.2 ความเป็นมาและแนวคดิของการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิง 
2.3 องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิง 
2.4 รูปแบบของการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศกึษาบนัเทิง 
2.5 ส่ือกบัการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิง 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิง 

3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.2 องค์ประกอบของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.4 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการเรียน 
4.1 ความหมายของความสขุในการเรียน 
4.2 องค์ประกอบของการเรียนท่ีมีความสขุ 
4.3 แนวคดิและกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสขุในการเรียน 
4.4 ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสขุในการเรียน 
4.5 การวดัความสขุในการเรียน 
4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการเรียน 
 

1.   เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เป็นแนวคิดทางการจดัการศึกษาท่ีก าลัง
ได้รับความสนใจและมีบทบาทอย่างมากในปัจจบุนั เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั
ทางนัน้ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

ห้องเรียนกลบัทาง หรือ ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) มีลกัษณะของการ
จดัการเรียนการรู้ท่ีกลบัรูปแบบของการเรียนท่ีครูเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน จากเดิมการ
จัดการเรียนการสอนในประเทศไทย จะให้นักเรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีโรงเรียนและครูให้การบ้าน
นักเรียนกลับไปท าท่ีบ้าน แต่ส าหรับห้องเรียนกลับทางนัน้จะเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้
นกัเรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีบ้าน และมาท าการบ้านท่ีโรงเรียน กล่าวคือ ครูจะจดัเนือ้หาไว้ในเว็บไซต์
หรือบล็อกตา่ง ๆ ซึ่งท าเป็นรูปแบบของวิดีทศัน์ เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษาด้วยตนเองท่ีบ้าน และเม่ือ
นกัเรียนมาโรงเรียน การเรียนในห้องเรียนจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจ เช่น 
การท ากิจกรรมตา่ง ๆ การท าแบบฝึกหดั การเลน่เกม หรือกิจกรรมกลุม่ 

พจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบบัราชบณัฑิตยสภา (ราชบณัฑิตยสภา, 
2558: 212-214) ได้บญัญัติศพัท์ของค าว่า Flipped Classroom ไว้ว่า ห้องเรียนกลับทาง ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนท่ีนักเรียนศึกษาสาระส าคญัของบทเรียนด้วยตนเองท่ีบ้านและน าผลงานหรือ
ปัญหาท่ีบนัทกึไว้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูหรือเพ่ือนในห้องเรียน โดยสรุศกัดิ์ ปาเฮ (2556: 2) ได้
กล่าวว่า ห้องเรียนกลบัทาง เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนโดยท่ีนกัเรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านท่ี
ได้รับผ่านการเรียนด้วยตนเองจากส่ือวิดีทัศน์ นอกชัน้เรียนหรือท่ีบ้าน ส่วนการเ รียนในชัน้เรียน
ปกตินัน้จะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ท่ีได้รับร่วมกนักบัเพ่ือนร่วมชัน้ โดยมีครูเป็นผู้คอยให้
ความช่วยเหลือชีแ้นะ สอดคล้องกบั จนัทิมา ปัทมธรรมกลุ (2557: ออนไลน์) ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม 
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และ มนต์ชัย เทียนทอง (2557: 124) กล่าวไว้ว่า ห้องเรียนกลบัทาง หมายถึง กระบวนการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปล่ียนการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนือ้หาในห้องเรียนเป็นการท า
กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือฝึกแก้โจทย์ปัญหา และประยกุต์ใช้จริง สว่นการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอ่ืน ๆ 
เชน่ วิดีโอ วิดีโอออนไลน์ ซึ่งนกัเรียนเข้าถึงได้เม่ืออยูท่ี่บ้านหรือนอกห้องเรียน ดงันัน้ การบ้านท่ีเคย
มอบหมายให้นกัเรียนฝึกท าเองนอกห้องจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียน และ
ในทางกลบักนั เนือ้หาท่ีเคยถ่ายทอดผ่านการบรรยายในห้องเรียนจะเปล่ียนไปอยู่ในส่ือท่ีนกัเรียน
อ่าน - ฟัง - ด ูได้เองท่ีบ้านหรือท่ีอ่ืน ๆ ครูอาจทิง้โจทย์ หรือให้นกัเรียนสรุปความเนือ้หานัน้ ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และน ามาอภิปรายหรือปฏิบัติจริงในห้องเรียน นอกจากนี ้
สพุตัรา อตุมงั (2558, มกราคม-มิถนุายน: 53) กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปล่ียนจากครูบรรยายเนือ้หา
ในห้องเรียนไปเป็นการสร้างหรือแนะน าส่ือการเรียนรู้ให้นกัเรียนกลบัไปศึกษาท่ีบ้าน แล้วเปล่ียน
กิจกรรมในห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากบทเรียนท่ีนกัเรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือฝึก
ทักษะ ฝึกแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียน รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ นับว่าเป็น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 การจัดการ
เรียนรู้ลกัษณะนี ้จึงจดัได้ว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียกระดบัคณุค่าของความเป็นครู ครูไม่ต้องยืน
ถ่ายทอดความรู้กบันกัเรียนโดยตรง แต่ถ่ายทอดความรู้นัน้ผ่านส่ือวีดิทศัน์สัน้ ๆ ใช้เวลาประมาณ 
15 – 20 นาที นักเรียนจะได้เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีบ้าน เม่ือดูแล้วไม่เข้าใจตามท่ีครูถ่ายทอด ก็
สามารถให้พ่อแมท่ี่บ้านชว่ยอธิบายเนือ้หาให้ชดัเจนได้ เป็นผลให้นกัเรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้
โดยลงมือท า” ท าให้นกัเรียนได้รู้ลึกและรู้จริงในเนือ้หาท่ีครูสอน เป็นการเปล่ียนบทบาทของครูให้
ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการสอนหรือโค้ช มากกว่าเป็นผู้ ท่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับนกัเรียนเพียงอย่างเดียว 
และเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบรู้จริง 
(Mastery Learning) 

ราชบัณฑิตยสภา (2558: 212-214) กล่าวว่า การใช้ส่ือเทคโนโลยีและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมีความส าคญัท่ีครูต้องวางแผนการสอน จดัเวลา จัด
เอกสาร ส่ือ และสิ่งแวดล้อมในชัน้เรียนให้เป็นสงัคมการเรียนรู้ นกัเรียนต้องได้รับการฝึกทกัษะการ
ค้นคว้า ทกัษะการใช้ส่ือ การจบัประเด็น การจดบนัทึก การตัง้ค าถาม การน าเสนอ และการสรุป
ความรู้ท่ีได้รับ ตลอดจนฝึกการมีวินัยในการเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 4-5) 
กล่าวว่า แนวคิดของห้องเรียนกลบัทางในเบือ้งต้นนัน้ มีบทสรุปเปรียบเทียบให้เห็นถึงรูปแบบของ
การจดัการเรียนการรู้แบบกลบัทาง (Flipped Learning) กบัรูปแบบการจดัการเรียนการรู้แบบเดิม 
(Traditional Learning) กล่าวคือการจัดการเรียนการรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้จะมุ่งเน้นการ
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สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตวันักเรียนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของ 
เอกตับุคคลตามอตัราความสามารถทางการเรียนแต่ละคน จากมวลประสบการณ์ท่ีครูจดัให้ผ่าน
ส่ือเทคโนโลยีหลากหลายประเภทในปัจจุบนั และเป็นลกัษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชัน้
เรียนอย่างอิสระทัง้ด้านความคิดและวิธีปฏิบตัิซึ่งแตกตา่งจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเป็นผู้ป้อน
ความรู้ประสบการณ์ให้นกัเรียนในลกัษณะของครูเป็นศนูย์กลาง ดงันัน้การสอนแบบกลบัทางจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของครูอย่างสิ น้เชิง กล่าวคือครูไม่ใช่ผู้ ถ่ายทอดความรู้แต่จะท า
บทบาทเป็นครูติวเตอร์ หรือ โค้ช ท่ีจะเป็นผู้ จุดประกายและสร้างความสนุกสนานในการเรียน 
รวมทัง้เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนในชัน้เรียนนัน้ ๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 เปรียบเทียบห้องเรียนแบบเดิมกบัห้องเรียนแบบกลบัทาง 
 

ท่ีมา: Washington University (2016).  Flipping the classroom.  (Online). 
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหว่างห้องเรียนแบบเดมิกบัห้องเรียนกลบัทาง 
 

ห้องเรียนแบบเดมิ ห้องเรียนแบบกลับทาง 
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที กิจกรรมเตรียมความพร้อม 5 นาที 
ทบทวนการบ้านของวนัก่อน 20 นาที ถาม – ตอบเร่ืองวีดทิศัน์ 10 นาที 
บรรยายเนือ้หาวิชาใหม ่30 – 45 นาที 

กิจกรรมเรียนรู้ท่ีครูมอบหมาย หรือ 
นกัเรียนคดิเอง หรือ Lab 1 ชัว่โมง 15 นาที 

กิจกรรมเรียนรู้ท่ีครูมอบหมาย หรือ 
นกัเรียนคดิเอง หรือ Lab 20 – 35 นาที 

 
ท่ีมา : วิจารณ์ พานิช (2556a).  ครูเพือ่ศิษย์สร้างหอ้งเรียนกลบัทาง.  13. 
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สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) หมายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเปล่ียนการเรียนในห้องเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ แบบฝึกหัด 
หรือการกระท าต่าง ๆ ท่ีท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หามากยิ่งขึน้ และในส่วนของการ
บรรยายเนือ้หาจะให้นกัเรียนไปเรียนท่ีบ้าน โดยครูได้จดัท าเป็นส่ือและวีดิทศัน์ตา่ง ๆ ให้นกัเรียน
สามารถไปเรียน อา่น ฟัง และดเูองท่ีบ้านได้ 

 
1.2 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้มาหลายปีแล้ว 
เพียงแตมี่ช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนัหรืออาจจะมีลกัษณะบางอยา่งท่ีแตกตา่งกนัไปในการเตรียมความ
พร้อมนกัเรียนก่อนท่ีจะเรียนในชัน้เรียน 

ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย (2559: 1) กล่าวว่า ห้องเรียนกลบัทางเป็นแนวคิดการเรียน
การสอนท่ีใช้มานานหลายปีแล้ว เช่นในหนังสือ การให้คะแนนท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective 
Grading) ของ บาบารา และ เวอร์จิเนีย (Barbara, Walvoord; & Virginia, Johnson Anderson) 
สาขามนุษยศาสตร์  ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีนักเรียนได้รับเนือ้หาก่อนท่ีจะมีการ
เรียนในชัน้เรียน และเพ่ือให้แน่ใจว่านกัเรียนมีการเตรียมตวัหรือไม่ พวกเขาเสนอวิธีการตรวจสอบ
โดยการให้งานแก่นักเรียนได้ท าก่อนเข้าชัน้เรียน เม่ือนักเรียนเข้าเรียนจะได้รับค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะ ระหว่างการท ากิจกรรม ซึ่งวิธีนีจ้ะเป็นการลดการเขียนค าเสนอแนะในงานของ
นกัเรียนอีกด้วย เพราะได้มีการเสนอแนะตอ่ในชัน้เรียนไปแล้ว โดยวิธีการท่ีคล้ายกบัห้องเรียนกลบั
ทางท่ี เรียกว่า  ห้องเรียนย้อนกลับ  (Inverted Classroom) ซึ่ งได้ถูกน ามาใช้ ในหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้นในปี ค.ศ. 2000 และได้เร่ิมทดลองว่าการสอนแบบดัง้เดิมไม่เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้บางรูปแบบ ดังนัน้เพ่ือให้หลักสูตรเหมาะกับนักเรียน จึงเกิดการออกแบบ
ห้องเรียนย้อนกลบัเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนกับส่ือการเรียนต่าง ๆ เช่น การเรียนนอกห้อง การอ่าน
หนังสือ วีดิทัศน์และส่ือประสม ท่ีมีเสียงก่อนการเข้าชัน้เรียน เพ่ือให้แน่ใจว่านักเรียนได้เตรียม
ความพร้อมโดยการดูส่ือต่าง ๆ นักเรียนจะได้รับงานท่ีมีการสุ่มเก็บคะแนนในบางครัง้ เม่ือเข้า
ห้องเรียนกิจกรรมในเวลาเรียน นักเรียนจะใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อภิปรายกลุ่มเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ เก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ ทัง้นักเรียนและครูท่ีจะตอบสนองต่อวิธีการนีอ้ย่างดีและสงัเกตว่า
นกัเรียนมีแรงจงูใจมากขึน้กวา่การสอนในรูปแบบดัง้เดมิ 
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ในเวลาต่อมาแคทเธอรีนและอีริค Catherine and Eric (2001, September: 970) 
ได้พูดถึงวิธีการท่ีคล้ายกับวิธีข้างต้น ซึ่งมีช่ือเรียกว่า เพียร์ อินสตรัคชัน (Peer Instruction) เป็น
วิธีการท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคญั โดยเก่ียวข้องกับการเปล่ียนรูปแบบชัน้เรียนแบบเดิม ๆ แล้ว
ประยุกต์การเรียนรู้เข้าไปในห้องเรียน ซึ่งจะให้นกัเรียนได้เรียนรู้เนือ้หาก่อนการเรียนเช่นกัน และ
นกัเรียนจะได้รับมอบหมายงานให้เพ่ือให้แน่ใจว่านกัเรียนได้เตรียมตวัก่อนเข้าเรียน เม่ือเข้าสูใ่นชัน้
เรียนแล้ว นกัเรียนจะมีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการตอบค าถาม โดยเม่ือนกัเรียนตอบครูจะเห็นข้อมลูท่ีตอบ
ทนัที หากนกัเรียนตอบไมถ่กูต้อง ครูก็จะน าเนือ้หาท่ีนกัเรียนตอบผิดกนัมาอธิบายซ า้อีกครัง้หนึง่ 

วิจารณ์ พานิช (2556a: 20-21); สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 3); และ ราชบัณฑิตยสภา 
(2558: 212-214) กล่าวว่า จดุเร่ิมต้นของการพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง เกิด
จากการจดัการเรียนการสอนนักเรียนระดบัมัธยมปลายท่ีโรงเรียนมธัยมวูดแลนด์พาร์ค เมืองวูด
แลนด์พาร์ค รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ครูวิทยาศาสตร์สองคนช่ือ โจนาธาน เบอร์ก
มานน์ (Jonathan Bergmann) และ อาร์รอน แซมส์ (Aaron Sams) ราวปี ค.ศ. 2007 ต้องการช่วย
นกัเรียนท่ีมีปัญหาตามชัน้เรียนไมท่นั เพราะต้องขาดเรียนไปเล่นกีฬาหรือไปท ากิจกรรม หรือเพราะ
เขาเรียนรู้ได้ช้าโดยเขาได้เร่ิมท าการบนัทึกเทปวิดีโอซึ่งเป็นเนือ้หาสาระการสอนเพ่ือให้นักเรียน
น าไปศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน แล้วให้นักเรียนน าเอาผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองน ากลบัมาสู่
กระบวนการอภิปราย สืบค้นเพ่ือหาบทสรุปของค าตอบท่ีชัน้เรียนอีกครัง้หนึ่ง โดยครูจึงท าวิดีโอ
สอนวิชาได้โดยใช้ไอซีทีและเอาไปแขวนไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ให้ศิษย์ท่ีขาดเรียนเข้าไปเรียนได้ 
ศิษย์ ท่ี เรียนช้าก็เข้าไปทบทวนได้ โดยครูท าหน้าท่ี เป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการจัด
ประสบการณ์ทางการเรียนดงักล่าว ซึ่งวิธีการเรียนแบบนีเ้ป็นการเรียนแบบกลบัทางแนวคิดจาก
แบบเดิมท่ีต้องเรียนเนือ้หาท่ีโรงเรียนและน างานกลบัไปท าตอ่ท่ีบ้าน โดยให้เรียนเนือ้หาท่ีบ้านด้วย
ตนเอง แล้วน างานหรือประสบการณ์ท่ีได้รับมาเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีโรงเรียนร่วมกนักบัเพ่ือนต่อไปโดย
ครูจะเป็นผู้ ให้ค าแนะน า ชีแ้จงในประเด็นค าตอบท่ีเกิดขึน้ ช่วยให้นกัเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาท่ี
โรงเรียนในการเรียนเนือ้วิชา แตใ่ช้เวลาให้เกิดคณุคา่ตอ่ตนเอง มากกว่านัน้ คือใช้ส าหรับฝึกแปลง
เนือ้หาความรู้ไปเป็นสาระหรือความเข้าใจท่ีเช่ือมโยงกับโลกหรือกบัชีวิตจริง ซึ่งช่วงเวลาฝึกหดันี ้
ต้องการความช่วยเหลือจากครูซึ่งรูปแบบดังกล่าวนีภ้ายหลังได้พัฒนาและขยายขอบข่ายไป
กว้างขวาง โดยเฉพาะการปรับใช้กับส่ือไอซีที หลากหลายประเภทท่ีมีศักยภาพค่อนข้างสูงใน
ปัจจบุนั 
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เพราะฉะนัน้แล้วแนวคดิการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง มีความแนวคิดการ
จดัการเรียนการรู้คล้ายกับห้องเรียนย้อนกลบัและเพียร์ อินสตรัคชนั โดยทัง้ 2 แนวคิดนี ้คล้ายกัน
ตรงท่ีนกัเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้จากท่ีบ้านก่อนมาเรียน หลงัจากนัน้โจนาธาน และ อาร์รอน
ได้มีแนวคิดท่ีคล้าย ๆ กันนี ้ขึน้มา ซึ่งก็คือห้องเรียนกลบัทาง โดยจะให้นักเรียนได้เรียนเนือ้หามา
จากท่ีบ้านและมาท ากิจกรรมในชัน้เรียน ทัง้นีน้ักเรียนไม่ได้ต้องการครูท่ีอยู่ในชัน้เรียนเพ่ือบอก
เนือ้หา เพราะนักเรียนสามารถค้นหาเนือ้หานัน้ด้วยตนเองได้  แต่เวลาท่ีนักเรียนต้องการพบครู   
จริง ๆ คือ เวลาท่ีนกัเรียนสงสยัในเนือ้หาและต้องการความชว่ยเหลือ 

 
1.3 ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางมีความส าคญัและประโยชน์ในการจดัการ
เรียนรู้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนจะได้
ท างานและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้ลุ่มลึกและ
กว้างขวางขึน้ อีกทัง้ห้องเรียนกลบัทางเป็นการเข้าใกล้การจดัการเรียนการสอนแบบเน้นนกัเรียน
เป็นส าคญัท่ีสามารถชว่ยแก้ปัญหาเร่ืองการบ้านได้ด้วย 

วิจารณ์ พานิช (2556a: 30-34) และ สรุศกัดิ ์ปาเฮ (2556: 7-8) ได้กลา่วถึงประโยชน์
ของการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัทาง สรุปได้ดงันี ้

1.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดเวลา โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็นยคุท่ีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นอยา่ง
มาก 

1.3.2 ช่วยให้นกัเรียนท่ีมีกิจกรรมมากสามารถเรียนล่วงหน้า หรือเรียนตามได้ง่ายขึน้
และยงัชว่ยให้นกัเรียนรู้จกับริหารเวลาของตนให้เหมาะสมอีกด้วย 

1.3.3 ท าให้ครูเข้าใจความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนกัเรียนว่าช้าหรือเร็วและให้
ค าแนะน าในการเรียนหรือเนือ้หาวิชาได้อยา่งเหมาะสม 

1.3.4 นกัเรียนสามารถศกึษาจากส่ือการเรียนรู้ได้ตามศกัยภาพของตน จะศกึษาส่ือก่ี
รอบก็ได้จนกวา่จะเข้าใจเนือ้หาบทเรียนนัน้ 

1.3.5 ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน และนักเรียนกับครูจากการท า
กิจกรรมภายในชัน้เรียน ท่ีเป็นกิจกรรมกลุม่ให้นกัเรียนได้เรียนรู้และช่วยกนัท างานจนเป็นผลส าเร็จ 
โดยมีครูให้ค าแนะน าอยา่งใกล้ชิด 
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1.3.6 ท าให้ครูรู้จกันกัเรียนของตนดีขึน้จากการจดักิจกรรมในชัน้เรียน เพราะครูต้อง
สงัเกตพฤติกรรมการเรียน ให้ค าแนะน า สร้างแรงบนัดาลใจ ให้ก าลังใจ รับฟัง และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนกัเรียน ท าให้ครูเห็นความแตกตา่งของนกัเรียนในชัน้เรียน เห็นจดุแข็งและจดุอ่อนของ
นกัเรียนแตล่ะคน เพ่ือนด้วยกนัก็เห็น และชว่ยเหลือกนัด้วยจดุแข็งของแตล่ะคน 

1.3.7 ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้เรียนเปล่ียนไป พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
บางอย่างของนักเรียนหายไป เช่น การเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน การนอนหลับในชัน้เรียน 
เน่ืองจากในห้องเรียนกลบัทางนกัเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบตั ิไมใ่ชรั่บการถ่ายทอดแบบเดิม 

1.3.8 ท าให้ใช้เทคโนโลยีการเรียนท่ีเด็กสมยัใหม่ชอบ โดยใช้ส่ือไอซีที ซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็นการน าโลกของโรงเรียนเข้าสูโ่ลกของนกัเรียนซึง่เป็นโลกยคุดจิิทลั 

1.3.9 ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ ในชัน้เรียนปกติเด็กเหล่านีจ้ะ
ถกูทอดทิง้แตใ่นห้องเรียนกลบัทางเด็กจะได้รับการเอาใจใสจ่ากครูมากท่ีสดุโดยอตัโนมตัิ 

1.3.10 ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนกัเรียนด้วยกันเอง จากกิจกรรมทางการ
เรียนท่ีครูจดัประสบการณ์ขึน้มานัน้ นกัเรียนสามารถท่ีจะช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกันได้ดี เป็น
การปรับเปล่ียน กระบวนทศัน์ของนกัเรียนท่ีเคยเรียนตามค าสัง่ครูหรือท างานให้เสร็จตามก าหนด 
เป็นการเรียนเพ่ือตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อเด็กท่ีเอาใจใส่การเรียน ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน
ด้วยกนัจะเพิ่มขึน้โดยอตัโนมตั ิ

1.3.11 ท าให้เปล่ียนวิธีการสอนของครู จากการบรรยายหน้าชัน้เรียนหรือจากครูสอน
ไปเป็นครูฝึก ฝึกการท าแบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชัน้เรียนให้แก่ศษิย์เป็นรายบคุคล หรืออาจ
เรียกวา่เป็นครูตวิเตอร์ 

1.3.12 เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการห้องเรียน ช่วยเปิดช่องให้ครูสามารถ
จัดการชัน้เรียนได้ตามความต้องการท่ีจะท า ครูสามารถท าหน้าท่ีของการสอนท่ีส าคัญในเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างคณุภาพแก่ชัน้เรียน ชว่ยให้เดก็รู้อนาคตของชีวิตได้ดีทีสดุ 

1.3.13 เปล่ียนค าสนทนากับพ่อแม่ ประสานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ซึง่การรับทราบและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีดีได้ 

1.3.14 ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจดัการศึกษา การใช้ห้องเรียนแบบกลบัทาง
โดยน าสาระค าสอนไปไว้ในวีดิทศัน์น าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเปิดเผยเนือ้หาทางการ
เรียนให้สาธารณชนได้ทราบ สร้างความเช่ือมัน่ในคณุภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบ 

 



  21 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางจะเกิดประโยชน์กับ
นักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ครูต้องเข้าใจจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้นีใ้ห้ชัดเจนว่า 
ห้องเรียนกลับทางไม่ได้ท าให้ภาระการสอนครูลดลง เพราะครูต้องติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนและให้ค าแนะน าอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ภายในชัน้เรียน เพราะครูกับ
นักเรียนสามารถการติดต่อส่ือสารผ่านเทคโนโลยี การติดตามและให้ค าแนะน าการเรียนรู้แก่
นกัเรียนจงึสามารถท าได้ตลอดเวลา แม้จะเป็นนอกชัน้เรียนก็ตาม 

 
1.4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการออกแบบห้องเรียนกลับทาง 

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ในการสร้างนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบรอบด้านนัน้ จะมีองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ 4 
องค์ประกอบท่ีเป็นวฏัจกัรหมนุเวียนกนัอยา่งเป็นระบบ  

สรุศกัดิ ์ปาเฮ (2556: 5-6) กลา่วถึงองค์ประกอบทัง้ 4 ท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ 
1.4.1  การก าหนดยทุธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential  Engagement) โดยมี

ครูเป็นผู้ ชีแ้นะวิธีการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนเพ่ือเรียนเนือ้หาโดยอาศยัวิธีการท่ีหลากหลายทัง้การใช้
กิจกรรมท่ีก าหนดขึน้เอง เกม สถานการณ์จ าลอง ส่ือปฏิสมัพนัธ์ การทดลอง หรืองานด้านศิลปะ
แขนงตา่ง ๆ 

1.4.2  การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทศัน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยครูเป็นผู้
คอยชีแ้นะให้กับนักเรียนจากส่ือหรือกิจกรรมหลายประเภท เช่น ส่ือประเภทวิดีโอบันทึกการ
บรรยาย การใช้ส่ือบนัทกึเสียง การใช้ส่ือเว็บไซต์ หรือส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ 

1.4.3  การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) โดยนกัเรียนเป็น
ผู้บูรณาการสร้างทกัษะองค์ความรู้จากส่ือท่ีได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดาน
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ การใช้แบบทดสอบ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และกระดานส าหรับอภิปราย
แบบออนไลน์ 

1.4.4  การสาธิตและการประยกุต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการสร้าง
องค์ความรู้โดยนักเรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน และผ่านกระบวนการ
น าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการรังสรรค์งานเหลา่นัน้ 

ตวัแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัทาง สามารถก าหนด
เป็นภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 ตวัแบบห้องเรียนแบบกลบัทาง (Flipped Classroom Model) 
 

ท่ีมา: Leigh (2013). Flipped classroom learning. (Online). 
 
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้ จะน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ

จดัการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีนีท้ าให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้อนัจะท าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้แบบรู้จริงซึ่งเป็นการเรียนท่ีช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและช่วยให้
โอกาสแก่นกัเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในการเรียนรู้ให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย (2559: 4-5) และ สุรศกัดิ์ ปาเฮ (2556: 9) กล่าวว่า การจัด
ประสบการณ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลบัทางนัน้จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ท่ี
เรียกว่า การเรียนแบบรอบรู้หรือการเรียนให้รู้จริง (Mastery Learning) โดยเป็นการน าเอาวิธีการ
สองอย่าง คือ ห้องเรียนกลบัทาง และ การเรียนแบบรู้จริง มาใช้ร่วมกนัโดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่
เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนรู้จริง มีลกัษณะเป็นห้องเรียนท่ีนกัเรียนแต่ละคน 
เรียนบทเรียนของตนท่ีไม่ตรงกับของคน อ่ืน แต่ละคนตัง้ใจอยู่กับกิจกรรมของตน นักเรียนท า
กิจกรรม เพ่ือการเรียนรู้ของตน โดยครูเดินไปรอบ ๆ ห้องเพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้ของศิษย์แต่ละ
คน และคอยช่วยให้ก าลังใจ หรือช่วยนักเรียน นักเรียนจะหาวิธีแสดงให้ครูเห็นว่าตนเข้าใจ
วตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ขัน้ตอนนัน้ โดยอาจไม่ใช่การตอบข้อสอบท่ีมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ซึ่ง

นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจดัท าเป็น
โครงงาน และผ่านกระบวนการ
น าเสนอผลงาน 

 

นักเรียนสร้างองค์ความรู้ผ่านการ
สร้างกระดานความรู้อิเลก็ทรอนิกส์ การ
ใช้แบบทดสอบ การใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์และกระดานส าหรับอภิปราย
แบบออนไลน์ 

ครูชีแ้นะวิธีการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน
เพ่ือเรียนเนือ้หาโดยอาศยัวิธีการท่ี
หลากหลายทัง้การใช้กิจกรรมท่ี
ก าหนดขึน้เอง เกม สถานการณ์
จ าลอง สื่อปฏิสมัพนัธ์ การทดลอง 
หรืองาน 

ด้านศลิปะแขนงตา่ง ๆ 

การสาธิต
และการ

ประยุกต์ใช้ 

การก าหนด
ยุทธวิธี
เพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

การสร้างองค์
ความรู้อย่าง
มีความหมาย 

การสืบค้น
เพื่อให้เกิดมโน
ทัศน์รวบยอด ครูชีแ้นะจากสื่อหรือกิจกรรมหลาย

ประเภท เช่น สื่อประเภทวิดีโอบนัทกึ
การบรรยาย การใช้สื่อบนัทกึเสยีง 
การใช้สื่อเว็บไซต์ หรือส่ือออนไลน์อ่ืน 
ๆ 
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วิธีการจดักิจกรรมแบบนีใ้นห้องเรียนจะแตกต่างจากห้องเรียนแบบเดิมอย่างสิน้เชิง ห้องเรียนจะ
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนตามท่ีสนใจในหวัเร่ืองต่าง ๆ โดยวิธีการเรียนการสอนแบบนีจ้ะ
ท าให้นักเรียนรู้ลึกและรู้จริง ยกตัวอย่างจากการท่ี โจนาธาน และ อาร์รอน ได้ให้นักเรียนท า
โครงการเก่ียวกับการศึกษาองค์ประกอบของน า้อัดลม เม่ือจบภาคเรียนพวกเขาพบว่านักเรียน
สามารถท าโครงการนีไ้ด้จบเสร็จ ต่างจากปีก่อนท่ีพวกเขายังไม่ได้ใช้การเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลบัทาง เม่ือจบภาคเรียนนกัเรียนท าได้เพียงคร่ึงหนึ่งของโครงงานเท่านัน้ การเรียนแบบ
รอบรู้จะชว่ยให้นกัเรียนประมาณร้อยละ 80 สามารถเรียนเนือ้หาส าคญัได้ เทียบกบัร้อยละ 20 เม่ือ
ใช้วิธีสอนแบบเดมิท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั 

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้ จะน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีนีท้ าให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช (2556a: 
36-37) ได้กลา่วถึงการใช้วีดทิศัน์ในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางวา่ วิธีด าเนินการใช้วีดิ
ทศัน์ในการกลบัทางห้องเรียน ซึ่งก่อนครูจะคิดใช้วิดีทัศน์ในการเรียนท่ีบ้านของนกัเรียน ครูต้อง
ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่ อยา่กระโจนเข้าใสเ่ทคโนโลยีโดยไม่คดิให้
รอบคอบ เพราะจะกลายเป็นใช้เทคโนโลยีเพียงเพ่ือให้ได้ช่ือว่าเก่งเทคโนโลยีและเม่ือตดัสินใจใช้
วิดีทัศน์ ก็ต้องคิดต่อ ว่าจะใช้ของคนอ่ืนท่ีมีอยู่แล้ว น ามาใช้ได้ หรือคิดจะท าขึน้ใช้เอง ทัง้ 2 
แนวทางตา่งก็มีข้อดีข้อเสีย และแม้จะท าขึน้ใช้เอง ก็ควรส่งเสริมให้นกัเรียนค้นทางอินเทอร์เน็ต หา
บทเรียนของครูคนอ่ืนมาศกึษาประกอบได้ด้วย คือไมค่วรห้ามนกัเรียนดวูิดีทศัน์จากแหลง่อ่ืน 

วิจารณ์ พานิช (2556a: 36-37) และ สพุัตรา อุตมงั (2558, มกราคม-มิถุนายน: 55) 
กลา่ววา่ การท าวิดีทศัน์บทเรียนไมย่ากและไมแ่พง เชน่ ชอฟท์แวร์ ส าเร็จรูป ทัง้ท่ีเป็นฟรีแวร์ และท่ี
มีขายส าหรับท าวิดีทัศน์จากจอคอมพิวเตอร์ เรียกซอฟท์แวร์ กลุ่มนีว้่า Screencasting โดยท่ี
คอมพิวเตอร์ต้องมีกล้องวิดีโอและไมโครโฟน และเคร่ืองมือจ าเป็นอีกตวัหนึ่งคือปากกาส าหรับ
เขียนท่ีจอคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถใช้ชนิดราคาถูกก็ได้ ครูอาจซือ้ไมโครโฟนชนิดมีสายหรือไร้สาย
มาใช้ก็ได้ มีทัง้ชนิดราคาไม่สูง และท่ีคุณภาพเสียงดีราคาสูง สามารถเลือกใช้ได้ตวามความ
เหมาะสม สิ่งท่ีส าคัญ ท่ีสุดคือ วิดีทัศน์ควรยาวเพียง 10 - 15 นาทีเท่านัน้  ส าหรับเด็กชัน้
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น 

การท าวิดีทศัน์ต้องมีการวางแผนบทเรียน แล้วจึงถ่ายท า ตามด้วยการตกแต่งแก้ไข 
แล้วจงึน าวิดีทศัน์ ไปเผยแพร่ให้นกัเรียนเข้าดไูด้ โดยสามารถด าเนินการได้หลายชอ่งทาง เชน่ อาจ
บนัทึกในแผ่นซีดีแจกนกัเรียนท่ีท่ีบ้านเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ น าขึน้เว็บยูทูปหรือเว็บท่ีสามารถฝาก 
วีดิทศัน์ได้ เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิลพลสั กูเกิลคลาสรูม หรือ สร้างกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ในเฟซบุ๊กหรือ 
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บล็อกประจ าวิชา นอกจากนี ้ยังมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์เพ่ือการ
เรียนการสอน เช่น ClassStart.org ซึ่งรองรับการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี ้สามารถใช้งานได้ง่าย 
เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามครู
ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น 
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต อา่นหนงัสือจากห้องสมดุ 

วิจารณ์ พานิช (2556a: 37-39) ได้ยกตัวอย่างการน าวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลบัทางไปใช้กับการสอนในวิชาด้านสงัคมศาสตร์ภาษา ศิลปะ และมนษุยศาสตร์ 
ว่าห้องเรียนวิชาด้านสงัคมศาสตร์ภาษา ศิลปะ และมนุษยศาสตร์การเรียนสาระหรือเนือ้หาวิชา
จากวิดีทศัน์ท่ีบ้าน เปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลาในห้องเรียนเช่ือมโยงทฤษฎีหรือความรู้เหล่านัน้เข้า กบั
สถานการณ์จริงของโลก หรือสถานการณ์ในบ้านเมือง หรือในชุมชนใกล้ตวั นักเรียนอาจได้ฝึก
โต้วาทีกลา่วสนุทรพจน์หรือเขียนเรียงความ 

ห้องเรียนกลับทางยังช่วยให้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) ท าได้สะดวกขึน้ เพราะสามารถใช้เวลาในชัน้เรียนท าโครงงาน และครูมีเวลาช่วย
แนะน าหรือท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกได้มากขึน้ ความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของการกลับทาง
ห้องเรียน คือ ให้นกัเรียนเป็นผู้สร้างเนือ้หาส าหรับท าวิดีทศัน์หรือส าหรับเอาไปลงในช่องทางการ
ส่ือเนือ้หาต่าง ๆ กระบวนการเช่นนี ้เรียกว่า Student-Created Content เท่ากับเป็นช่องทางให้
นกัเรียนสอนผู้ อ่ืน ซึง่ถือเป็นชอ่งทางการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ 

เพราะฉะนัน้แล้วการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวการออกแบบห้องเรียนกลบั
ทาง ครูสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการสอนต่าง ๆ ได้หลายวิธี และสามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนได้ทกุรายวิชา โดยครูสามารถท าวีดิทศัน์ได้หลากหลายรูปแบบ หลงัจากนัน้ก็
น า    วีดิทศัน์นัน้ไปฝากไว้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีสามารถอัปโหลดขึน้ได้ฟรีหรือครูสามารถบนัทึกลง
แผน่ซีดีหรือดีวีดีแล้วแจกให้กบันกัเรียนน าไปเปิดดท่ีูบ้านก็ได้ 

 
1.5 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง เป็นแนวคิดท่ีไม่ได้มีขัน้ตอนในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง ครูสามารถน าแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง มาจดัการ
เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่าขัน้ตอนของการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง มีดงัตอ่ไปนี ้
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โจนาธาน และ อาร์รอน (Jonathan & Aaron, 2012) สคูลวายส์ (Schoolwires, 
2013) และ (สุรศกัดิ์ ปาเฮ, 2556: 5-6) ได้จ าแนกขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทาง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การก าหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential  Engagement) 
ครูเป็นผู้ ชีแ้นะวิธีการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนเพ่ือเรียนเนือ้หาโดยอาศยัวิธีการท่ีหลากหลายทัง้การใช้
กิจกรรมท่ีก าหนดขึน้เอง เกม สถานการณ์จ าลอง ส่ือปฏิสมัพนัธ์ การทดลอง หรืองานด้านศิลปะ
แขนงตา่ง ๆ 

ขัน้ท่ี 2 การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทศัน์รวบยอด (Concept Exploration) ครูเป็นผู้
คอยชีแ้นะให้กับนักเรียนจากส่ือหรือกิจกรรมหลายประเภท เช่น ส่ือประเภทวิดีโอบันทึกการ
บรรยาย การใช้ส่ือบนัทกึเสียง การใช้ส่ือเว็บไซต์ หรือส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ 

ขัน้ท่ี 3 การสร้างองค์ความรู้อยา่งมีความหมาย (Meaning Making) นกัเรียนเป็น
ผู้บูรณาการสร้างทกัษะองค์ความรู้จากส่ือท่ีได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดาน
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ การใช้แบบทดสอบ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และกระดานส าหรับอภิปราย
แบบออนไลน์ 

ขัน้ท่ี 4 การสาธิตและการประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการ
สร้างองค์ความรู้โดยนักเรียนเองในเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดท าเป็นโครงงาน และผ่าน
กระบวนการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการรังสรรค์งานเหลา่นัน้ 

ซึ่งสอดคล้องกับขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบห้องเรียนกลับ
ทาง ของ เกรียงไกร สกลุประเสริฐศรี (2557: 4-5) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) ในขัน้นีจ้ะเกิดขึน้
ในชัน้เรียน โดยใช้เกมและสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดย
นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในเกมและสถานการณ์จ าลองในชัน้เรียนเพ่ือท่ีจะเตรียมตัว
เรียนรู้ในขัน้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เรียนรู้เพ่ือสร้างมโนทัศน์ (Concept Exploration) ในขัน้นีจ้ะเกิดขึน้
นอกชัน้เรียน โดยนกัเรียนจะสร้างความรู้จากการเรียนรู้แตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ผ่านวิดีทศัน์ออนไลน์
ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยนกัเรียนจะได้รับมอบหมายงานให้ไปดวูิดีทศัน์และตอบค าถามท่ีผู้ วิจยัสร้าง
ขึน้เก่ียวกับเนือ้หาภาษาอังกฤษและการใช้ภาษา โดยสอดคล้องกับเนือ้หาในขัน้เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้สร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) ในขัน้นีจ้ะ
เกิดขึน้ในห้องเรียน โดยนกัเรียนต้องสะท้อนความรู้หรือเนือ้หาท่ีได้เรียนจากวีดิทศัน์และมีสว่นร่วม
ในเกมและสถานการณ์จ าลองตา่ง ๆ ท่ีครูสร้างขึน้ โดยนกัเรียนจะต้องท ากิจกรรมในชัน้เรียนและ
ท าแบบฝึกหดัควบคูก่นั ในเนือ้หาภาษาองักฤษและการใช้ภาษา 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Demonstration and Application) ในขัน้นี ้
จะเกิดขึน้ในชัน้เรียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยนกัเรียนต้องร่วมกนัอภิปรายหรือการน าเสนอ โดยมี
การบนัทกึบทสนทนาและนกัเรียนต้องสง่ไฟล์บนัทกึเสียงให้แก่ครู 

กูชิง หาว และ เขอเฟิง (Guoqing & Xuefeng, 2014: 543-547) ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบห้องเรียนกลับทางท่ีมี ช่ือว่า Flipped Classroom Learning Manage System 
(FCLMS) มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเรียนก่อนเข้าห้องเรียน (Before Class) เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดก่อนการ
เรียนในชัน้เรียน แบง่เป็น 3 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1.1 ขัน้เรียนรู้จากวิดีทศัน์ (Video Lectures) เป็นขัน้ท่ีให้นกัเรียนรับชม
วีดทิศัน์ท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้ โดยบรรยายในเนือ้หาท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้และประเด็นหลกั โดยนกัเรียน
อาจจดบนัทกึเนือ้หาและจดประเดน็ตา่ง ๆ ท่ียงัสงสยัระหวา่งชมวิดีทศัน์ 

ขัน้ท่ี 1.2 ขัน้ฝึกฝนสู่เป้าหมาย (Targeted Exercise) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนต้อง
สรุปผล และตัง้ค าถามหลังจากดูวีดิทัศน์ พร้อมทัง้ท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ขัน้ท่ี 1.3 ขัน้อภิปรายบนส่ือออนไลน์ (Online Discussion) เป็นขัน้ท่ีครูให้
นกัเรียนได้ร่วมกนัอภิปรายความรู้ พดูคยุ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ในระบบการเรียนรู้ออนไลน์ท่ี
ครูสร้างขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การเรียนในห้องเรียน (Inside Class) เป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน 
แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 2.1 ขัน้กิจกรรมกลุ่มส ารวจความรู้ (Group Exploration) เป็นขัน้ ท่ี
นกัเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้จากการชมวีดิทศัน์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขัน้นีเ้ป็น
การสรุปความคดิรวบยอดของนกัเรียนโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
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ขัน้ท่ี 2.2 ขัน้ส ารวจความรู้ด้วยตนเอง (Independent Exploration) เป็นขัน้ท่ี
ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลท่ีถูกต้องหลังจากท่ีเสร็จสิน้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นขัน้ ท่ีเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้แบบอิสระของนกัเรียน สง่เสริมให้นกัเรียนเข้าถึงแก่นของความรู้ 

ชัน้ท่ี 2.3 ขัน้ประเมินผลอย่างครอบคลมุ (Comprehensive Evaluation) เป็น
ขัน้ท่ีมีความส าคญัอย่างมากส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง โดยครูท าหน้าท่ีใน
การตรวจสอบผลลพัธ์จากการเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน ทัง้ในเร่ืองของความรู้ความจ า การท า
ความเข้าใจในกระบวนการ การประยกุต์ใช้ความรู้ รวมไปถึงขัน้ตอนการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
ในขัน้ตอนนีน้กัเรียนสามารถแลกเปล่ียนกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
โดยครูจะได้น าผลท่ีได้มาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องในการเตรียมการเรียนการสอน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้หลงัการเรียนในห้องเรียน (After Class) แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 3.1 ขัน้ตรวจสอบการเรียนรู้ (Learning Outcomes Check) เป็นขัน้ท่ี

นกัเรียนจะต้องตรวจสอบความรู้ของตนเองโดยการท าแบบทดสอบหลงัเรียนแบบออนไลน์ท่ีครูจดั
ไว้ให้ 

ขัน้ ท่ี  3.2 ขัน้ส ร้างการเรียน รู้ใหม่  (New Task Derivation) เป็นขัน้ ท่ีค รู
ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ท าให้ครูได้แนวทางใหม่ท่ีเหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหาในการ
จดัเนือ้หาตอ่ไป 

อนศุร หงส์ขนุทด (2558: 140-141) มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั
ทางโดยเน้นทกัษะการปฏิบตัิ ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้และการให้ความช่วยเหลือในห้องเรียน 
ประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น า (Introduction) 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้น าเสนอบทเรียน (Offer Lessons)  
ขัน้ท่ี 3 ขัน้สาธิตทกัษะ และฝึกปฏิบตัติาม (Demonstration and Compliance) 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้การให้ลงมือปฏิบตั ิ(Practice) สามารถแบง่เป็นขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

ขัน้ท่ี 4.1 การปฏิบตัทิกัษะยอ่ย 
ขัน้ท่ี 4.2 การเช่ือมโยงทกัษะยอ่ย 
ขัน้ท่ี 4.3 การเพิ่มเทคนิควิธีการ 

ขัน้ท่ี 5 การฝึกปฏิบตัอิยา่งอิสระ (Independent Practice) 
ขัน้ท่ี 6 การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluations and Improvement) 
ขัน้ท่ี 7 การคดิริเร่ิมและประยกุต์ใช้ (Initiative and Application) 
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นิชาภา บุ รีกาญจน์ (2556: 135) และ สุกัลยา นิลกระยา (2557: 143-144) มี
ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางท่ีสอดคล้องกนั ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปความคดิรวบยอด 

ธนะวชัร จริยะภูมิ (2559: 7) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลบัทาง ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียม หมายถึง การเตรียมตวัก่อนเรียนของครู และนกัเรียนผ่านทาง
สงัคมคลาวด์ (Social Cloud) 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้จดัการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนทฤษฎีท่ีบ้าน หรือท่ีไหนก็ได้
ของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ อ านวยความสะดวก คอยแนะน าให้ค าปรึกษาผ่านสังคมคลาวด์ 
(Social Cloud) และการท ากิจกรรมท่ีในห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก คอยแนะน า
ให้ค าปรึกษา 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมินผล หมายถึง การน าผลงานของผู้ เรียนหลังเรียนมา
พิจารณาให้คะแนนโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน 

ณซัรีน่า อุเส็น (2559: 7-8) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ห้องเรียนกลบัทางโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ LDEQ ซึง่มีล าดบัขัน้และรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี  1 ขัน้การเรียนรู้ (Learning) คือ การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนนอก
ห้องเรียน โดยนกัเรียนจะเป็นผู้ ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เชน่ หนงัสือ วีดทิศัน์ 
ส่ือออนไลน์ เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลได้ตามความถนดัและความต้องการ
ของตนเอง ในการเรียนรู้แต่ละหวัข้อนัน้นกัเรียนจะต้องสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ลงกระดาษท่ีเรียกว่า 
Learning Journal ซึ่งจะชว่ยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ สามารถวางแผนและเลือกส่ือ
ในการเรียนรู้อยา่งอิสระ อีกทัง้การเขียนสรุปจะช่วยทบทวนความรู้ และสรุปองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเอง ฝึกการคดิและการเขียนมากขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การอภิปราย (Discussion) คือ การน าความรู้ท่ีได้เรียนมาจากบ้านเข้า
สูก่ระบวนการอภิปรายในชัน้เรียน โดยในการอภิปรายนัน้มี 2 ประเภทด้วยกนั คือ 

1) Student Create Content เป็นบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มย่อยท่ีเรียกว่า 
เจ้าของหัวข้อเร่ือง (owner) ซึ่ง เจ้าของหัวข้อเร่ืองนัน้จะเลือกหวัข้อ 1 หัวข้อตามท่ีกลุ่มตนสนใจ 
โดยเป็นหัวข้อในเร่ืองการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก จากนัน้เจ้าของหัวข้อเร่ือง
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จะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าอภิปรายเพ่ือนในชัน้เรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีตนรับผิดชอบ 
เช่น การเตรียมแบบจ าลอง การเตรียมตัวอย่างจริง การเตรียมปฏิบัติการ (Lab) เป็นต้น ท าให้
นกัเรียนเกิดทกัษะการทางานกลุม่ สามารถออกแบบการเรียนรู้ ฝึกคดิ และลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง 

2) Student Discussion Class นกัเรียนทกุคนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัหวัข้อ
ท่ีได้ไปเรียนมาโดยมีเจ้าของหวัข้อเร่ืองเป็นผู้น าอภิปราย ท าให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึน้ รู้
คุณค่าของความรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง เกิดการน าความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้
ประโยชน์มากขึน้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การขยายความรู้ (Elaboration) คือ ขัน้ ท่ีครูกระตุ้ นให้นักเรียนได้
ยืนยนัและขยายหรือเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึง้ ครูจะ
ชีแ้นะให้นักเรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 
กระบวนการ และทกัษะเพิ่มขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 การทดสอบย่อย (Quiz) ทดสอบย่อยประจ าหัวข้อหลังจากเรียนรู้และ
อภิปรายเสร็จสิน้ โดยผู้น าอภิปรายหรือเจ้าของหวัข้อเร่ืองจะท าการสรุปความโดยใช้รูปแบบตา่ง ๆ 
เพ่ือประเมินว่าการอภิปรายของกลุ่มตนในครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ครูได้
จดัท าข้อสอบประมาณ 4 - 6 ข้อเพ่ือให้นกัเรียนทดสอบ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ
ของนกัเรียนในหัวข้อนัน้ ๆ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนในครัง้ต่อ ๆ ไป อีกทัง้เป็น
การรวบรวม สงัเคราะห์ และตีความประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน นอกจากนีก้ารทดสอบย่อย
นบัเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนตัง้ใจเรียนในชัว่โมงเรียนอีกด้วย ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์คะแนน โดย
ในการสอบยอ่ยแตล่ะหวัข้อนัน้ นกัเรียนต้องผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 50 จากคะแนนเตม็ 

ชลยา เมาะราศี (2556: 145-148) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบห้องเรียนกลบัทาง 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน แบง่ออกเป็น 

ขัน้ท่ี 2.1 ขัน้ตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขัน้ท่ี 2.2 ขัน้ตอนการถ่ายทอดความคดิในการแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้ฝึกฝนนกัเรียน 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้น าไปใช้ 
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อุบลวรรณ ปัญนะ (2558: 8-9) ได้ใช้ขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางในวิชาคณิตศาสตร์ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การศึกษาด้วยตนเอง นักเรียนศึกษาเนือ้หาจากส่ือมาก่อนล่วงหน้า 
โดยส่ือท่ีนกัเรียนได้รับไปศกึษามาก่อนนัน้จะเป็นวิดีโอท่ีครูจดัท าขึน้ ซึ่งนกัเรียนจะได้รับไปเป็นซีดี
หรือครูจะน าส่ือไปไว้บนอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กหรือยูทปู นกัเรียนสามารถโต้ตอบ ซกัถามข้อสงสยั
กบัครูได้ตลอดเวลา พร้อมทัง้นกัเรียนจะต้องบนัทึกการเรียนรู้ จากส่ือนัน้กลบัมาส่งครูท่ีโรงเรียน
ด้วย 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ทบทวนความรู้เดิมและก าหนดปัญหา ครูก าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ 
กระตุ้นให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของนกัเรียน ท่ีได้จากการศึกษามา
ล่วงหน้าโดยการถาม – ตอบ จากเร่ืองท่ีได้ศกึษามา ครูจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีแก้ไขความเข้าใจผิดของ
นกัเรียน จะเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน ว่านกัเรียนได้รับความรู้มามากน้อยเพียงพอ
ตอ่การท ากิจกรรมในชัน้เรียนหรือไม ่แล้วจงึเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีเตรียมไว้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท าความเข้าใจกบัปัญหา นกัเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาท่ี
ได้รับพร้อมทัง้สามารถอธิบายสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาได้ ครูจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า 
และคอยชว่ยเหลือนกัเรียนในการท าความเข้าใจปัญหา 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าและด าเนินการแก้ปีญหา นักเรียนร่วมกัน
ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยเลือกแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา เป็นตวัน าทางให้นกัเรียนด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง ครูจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้
ค าแนะน า และคอยชว่ยเหลือเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กบันกัเรียนในการแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าและ
แก้ปัญหามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือน ๆ ครูจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ชีแ้นะนกัเรียนใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ซึง่กนัและกนั 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้สรุปความรู้ท่ีได้จากการแก้ปัญหา นกัเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ี
ได้รับในภาพรวม เพ่ือให้นกัเรียนสร้างความเข้าใจในกลไกของตวัปัญหา รวมทัง้วิธีการแก้ปัญหา 
ครูจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ชีแ้นะนกัเรียนในการสรุปความรู้ท่ีได้รับ 

ขัน้ท่ี 7 ขัน้น าเสนอและประเมินผล นกัเรียนน าผลงานท่ีได้มาน าเสนอ นกัเรียน
ร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและครูประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
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จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
ประยุกต์มาจากแนวคิดของโจนาธาน และ อาร์รอน (Jonathan; & Aaron. 2012) ซึ่งในงานวิจยันี ้
ได้น ามาสรุปและแบ่งได้ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้เพิ่มพูนประสบการณ์  ขัน้เรียนรู้เพ่ือสร้างมโนทัศน์      
ขัน้สร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย และขัน้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยงานวิจัยนีจ้ะน า
ขัน้ตอนท่ีสรุปได้ ไปใช้ในการสังเคราะห์ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิงเพ่ือใช้ในการด าเนินการวิจยักบักลุม่ทดลองตอ่ไป 

 
1.6 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง 

การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยโดยใช้แนวความคิดห้องเรียนกลบัทางนัน้ ได้มี
นกัวิชาการเสนอวิธีการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย ดงันี ้

สพุตัรา อตุมงั (2558, มกราคม-มิถนุายน: 54 – 57) กล่าวว่า เม่ือต้องการน าแนวคิด
ห้องเรียนกลบัทางมาใช้ในห้องเรียนภาษาไทย ครูต้องเร่ิมจากการเปล่ียนบทบาทจากผู้ ท่ีถ่ายทอด
ความรู้หน้าชัน้เรียนเพียงอย่างเดียว เป็นครูจะต้องสร้างส่ือการเรียนรู้ให้นกัเรียนกลบัไปศึกษาท่ี
บ้าน เก่ียวกบับทเรียนหลกัการใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทยแล้วน าขึน้ไปฝากไว้บนเว็บไซต์ยทูปู ไฟล์
ส าหรับดาวน์โหลด บันทึกลงแผ่นซีดีแจกนักเรียน การท าบล็อกความรู้ หรือการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในชอ่งทางตา่ง ๆ เชน่ ตัง้กลุม่ในไลน์หรือเฟซบุ๊ก เพราะในยคุนีมี้ความ
เจริญด้านเทคโนโลยี ครูจึงควรใช้เทคโนโลยีเหล่านีใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้
ของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางในวิชาภาษาไทย มีแนวทางดงันี ้
1.6.1  ครูภาษาไทยต้องจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง      

วีดิทัศน์บทเรียนควรมีขนาดสัน้ ความยาวเพียง 10 – 15 นาทีเท่านัน้ หากเนือ้หายาวควรแบ่ง     
วีดิทศัน์ออกเป็นตอน ๆ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถศกึษาได้โดยไม่เบื่อหน่าย ก่อนจบบทเรียนนกัเรียน
ท่ีเรียนรู้ก็สามารถหยดุวิดีทศัน์หรือย้อนกลบัไปดอีูกครัง้เพ่ือท าความเข้าใจได้ นกัเรียนไมต้่องรีบเร่ง
ในการท าความเข้าใจบทเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วก็สามารถดวีูดิทศัน์ด้วยความเร็วในการ
เรียนรู้ของตน 

1.6.2  ครูภาษาไทยต้องอธิบายวิธีการเรียนตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางให้นกัเรียน
เข้าใจ รวมทัง้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้ทัง้ผู้ปกครองและนกัเรียนยอมรับและปรับตวั 

1.6.3  ครูภาษาไทยต้องจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิและเรียนให้รู้จริงตามความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนแตล่ะคน ครู
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ท าหน้าท่ีเป็นโค้ชคอยให้ค าแนะน า ส่งเสริมให้นักเรียนคิด โดยการตัง้ค าถามและหาค าตอบ ครู
ควรให้นกัเรียนได้ตัง้ค าถามจากการชมวีดิทศัน์ท่ีบ้านมาก่อน ซึง่ต้องเป็นค าถามท่ีนกัเรียนไม่ทราบ
ค าตอบจริง ๆ มา คนละ 1 ค าถาม แล้วอาจใช้ช่วงเวลาต้นคาบเรียนในการตัง้ค าถามและช่วยกัน
หาค าตอบ จากนัน้แลกเปล่ียนความคดิเห็นจากเนือ้หาท่ีได้ชมวีดทิศัน์ หรือสร้างบล็อก หรือตัง้กลุ่ม
ห้องเรียนในเฟซบุ๊กหรือไลน์ แล้วให้นกัเรียนเข้ามาตัง้ค าถาม และอภิปรายหาค าตอบ ในขัน้แรกครู
อาจเป็นผู้ตัง้กระทู้ถามนกัเรียนก่อนเพ่ือสร้างความสนใจของนกัเรียน และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ครูต้อง
ตดิตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.6.4  ครูภาษาไทยต้องสร้างระบบประเมินผลอย่างเหมาะสมและเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรม ครูต้องสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนทกุ
คน หากนกัเรียนคนใดต้องการค าแนะน าหรือความช่วยเหลือ ครูจะได้ให้ความช่วยเหลือนกัเรียน
ได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ นอกจากนี ้ควรเป็นการประเมินการใช้ทกัษะภาษาไทยมากกว่า 
มุง่ทดสอบความรู้เชิงหลกัการเพียงอยา่งเดียว 

ตวัอยา่งการจดัสรรเวลาในการจดัการเรียนรู้เร่ือง ระดบัภาษา เวลา 1 คาบ (50 นาที) 
ระหวา่งห้องเรียนแบบเดมิกบัห้องเรียนกลบัทาง 

 
ตาราง 2 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาเรียนระหว่างห้องเรียนแบบเดมิกบัห้องเรียนกลบัทางใน
รายวิชาภาษาไทย 
 

ห้องเรียนแบบเดมิ ห้องเรียนกลับทาง 
-  น าเข้าสู่บทเรียน 5 นาที -  น าเข้าสู่บทเรียน 5 นาที 
-  ทบทวนการบ้านเดมิ 10 นาที -  สรุปความรู้ในบทเรียนจากการดวีูดทิศัน์ 10 นาที 
-  บรรยายเร่ือง ระดบัภาษา 15 นาที 

-  ท ากิจกรรมแตง่ประโยคโดยใช้ภาษาระดบัตา่ง ๆ  
   ตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ 25 นาที 

-  ท าแบบฝึกหดัวิเคราะห์ระดบัภาษา  
   15 นาที 
-  เฉลยและสรุปบทเรียน 5 นาที -  เฉลยและสรุปบทเรียน 10 นาที 

 
ท่ีมา :  สพุตัรา อตุมงั (2558, มกราคม-มิถนุายน). แนวคดิห้องเรียนกลบัด้าน:  
ภาพฝันท่ีเป็นจริงในวิชาภาษาไทย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์.  16(1): 56. 
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การจดักิจกรรมในห้องเรียนเรียนกลบัทางไม่ใช่การบรรยายเหมือนการสอนแบบปกต ิ
เน่ืองจากนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งเหล่านัน้จากท่ีบ้านมาแล้ว ห้องเรียนกลับทางวิชาภาษาไทย ครูจึง
ต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิมากท่ีสดุ เช่น ฝึกอ่านออกเสียง ฝึกการพดู 
การเขียนในลกัษณะตา่ง ๆ แสดงบทบาทสมมติ จดักิจกรรมนกัอ่านบทละคร สร้างสรรค์บทละคร 
เล่นเกมท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียน โดยบทบาทของครูในห้องเรียนจึงเปล่ียนไปเป็นโค้ชหรือผู้ ให้
ค าแนะน า อ านวย ความสะดวกในการเรียนรู้ จดุประกายการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบรู้
จริงและสนกุสนานกบัการเรียน รวมทัง้การสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดนักเรียนเป็นส าคัญ เพราะเน้นกิจกรรมของนักเรียนมากกว่าครู นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ตามสะดวก เน่ืองจากครูจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ให้แล้ว 
กิจกรรมในชัน้เรียนเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ภายใต้ค าแนะน าของครู ท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนแบบรู้จริง ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2556a: 42) อธิบายว่า หลกัการส าคญัของการ
เรียนแบบรู้จริง คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามอัตราเร็วของการเรียนของตน ไม่ใช่ต้องเรียนตาม
อตัราเร็วท่ีครูหรือชัน้เรียนก าหนด แตเ่ป็นการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีครูก าหนด
เข้ามาจดัการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนตามศกัยภาพในการเรียนรู้ของแตล่ะคน 
 

1.7  ปัญหาท่ีอาจพบจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
ปัญหาท่ีอาจพบจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้ อาจจะ

เกิดขึน้ได้หลายปัญหา โดยเฉพาะบริบททางการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งครูจะต้องแก้ไขปัญหา
ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางให้ได้ 

สพุตัรา อตุมงั (2558, มกราคม-มิถนุายน: 57) และ บ ารุง งามการ (2556: ออนไลน์) 
ได้กลา่วถึงปัญหาท่ีอาจพบได้จากการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง ดงันี ้

1.7.1  ปัญหาเก่ียวกบัผู้บริหารสถานศกึษา 
หากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความส าคญักับวิชาภาษาไทยและไม่เข้าใจแนวคิด

เร่ืองห้องเรียนกลับทาง ก็อาจจะไม่สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนรู้โดยเฉพาะ
โรงเรียนในถ่ินทรุกนัดารหรือชนบทท่ีขาดงบประมาณในการพฒันาเทคโนโลยี ท าให้ครูภาษาไทย
ไมส่ามารถผลิตส่ือการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีได้ 
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1.7.2  ปัญหาเก่ียวกบัครู 
ครูอาจจะไม่ช านาญเทคโนโลยีพอท่ีจะสามารถผลิตส่ือการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ครูบางคนอาจมีความช านาญแต่ไม่ให้ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ด้านนี ้นอกจากนี ้ส่ือการเรียนรู้ท่ีครูผลิตยงัไม่น่าสนใจ เพราะเน้นเนือ้หาสาระวิชาเพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถจูงใจนกัเรียนสนใจเรียนได้ปัญหาส าคญั คือ ครูบางคนยงัมีกระบวนทศัน์
แบบเดิมในการจดัการเรียนรู้ คือ ต้องสอนในห้องเรียนเท่านัน้ และยงัมีความเข้าใจว่าการสอนไม่
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เพราะครูคือคลงัความรู้ท่ีดีท่ีสุดส าหรับนกัเรียน ครูส่วนใหญ่กังวลว่าถ้า
ตัวเองไม่ได้พูด ไม่ได้ยืนสอนอยู่หน้าชัน้แล้ว เด็กจะไม่ได้รับความรู้ ขาดความมั่นใจว่าถ้าให้
นกัเรียนไปเรียนเองท่ีบ้านแล้ว เด็กจะไม่เรียน หรือเรียนรู้ไม่ได้ และท่ีส าคญัคือครูไม่เข้าใจหัวใจ
ส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบท่ีว่า เรียนท่ีบ้าน ท าการบ้านท่ีโรงเรียน ครูจะต้องเป ล่ียน
บทบาทจากผู้สอนมาเป็นโค้ชแทน ซึ่งหน้าท่ีของ โค้ช คือ เนือ้หาตรงไหนท่ีนกัเรียนเรียนรู้แล้วเข้าใจ
ก็ก้าวตอ่ไป แตถ้่าตรงไหนท่ีนกัเรียนยงัตดิขดัก็ร่วมกนัทบทวนจนกวา่จะเข้าใจ 

1.7.3  ปัญหาเก่ียวกบันกัเรียน 
เม่ือนกัเรียนต้องปรับเปล่ียนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนไปเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านจาก

ส่ือการเรียนรู้ ก็อาจขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะไม่มีครูแนะน า หรือไม่ได้เรียนไปพร้อม ๆ 
เพ่ือนในชัน้เรียน เม่ือต้องใช้เวลาเรียนเพียงล าพงั ถ้ามีกิจกรรมอ่ืนท่ีน่าสนใจกว่า ก็อาจเบี่ยงเบน
ความสนใจไปท ากิจกรรมนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้แล้วนกัเรียนจะต้องมีความพร้อมในเร่ืองของส านึก
และความเข้าใจของรูปแบบการเรียน พร้อมกับเร่ืองของการมีกระบวนการคิด คือเด็กต้องพร้อมท่ี
จะคิดอย่างเป็นกระบวนการและต้องคิดแบบกระบวนการเป็น อย่างน้อยท่ีสดุต้องรู้และเข้าใจการ
สร้างผังมโนทัศน์ ต้องรู้จักการเรียนรู้ด้วยวิธีระดมสมอง และต้องสามารถคิดเชิงบูรณาการได้ 
เพราะการเรียนการสอนแบบนี ้ปลายทางเน้นให้นกัเรียนคดิได้ คดิเป็น 

1.7.4  ปัญหาเก่ียวกบัผู้ปกครอง 
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเป็นการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ดังนัน้ ผู้ ปกครอง อาจจะไม่เข้าใจและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ลักษณะนี ้นอกจากนีห้าก
ครอบครัวนกัเรียนมีฐานะยากจน นกัเรียนต้องชว่ยครอบครัวหารายได้ การให้นกัเรียนเรียนรู้ท่ีบ้าน
ก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ เพราะไมมี่ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

ราชบัณฑิตยสภา (2558: 212-214) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทางเหมาะส าหรับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมด้านส่ือเทคโนโลยี ครูมีความตัง้ใจในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และนักเรียนมีทักษะพืน้ฐานท่ีจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การวัดและ



  35 

ประเมินผลการเรียนมีลกัษณะผสมผสาน ทัง้การสงัเกตพฤติกรรมและผลงานของนกัเรียนระหว่าง
เรียนกับการวดัผลการเรียนรู้ท้ายบทเรียน การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางมิได้เกิดผลแก่
นักเรียนในด้านความรู้เท่านัน้ แต่ยังเป็นการพัฒนาวิธีการคิด ฝึกฝน ทักษะการส่ือสาร ความ
รับผิดชอบ และนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนอีกด้วย ทัง้นี ผ้ลการเรียนของนักเรียนจะดียิ่งขึน้ถ้า
ผู้ปกครองเข้าใจและมีสว่นร่วมสนบัสนนุอยา่งจริงจงั 

ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางนัน้ อาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรค
ขึน้มาได้ เพราะฉะนัน้แล้วครูจึงต้องวางแผนให้ดีก่อนท่ีจะใช้การจดัการเรียนรู้ประเภทนี ้เช่น ท า
หนงัสือเพ่ือชีแ้จงแก่ผู้ปกครอง สร้างข้อตกลงระหว่างนกัเรียน หรือสร้างโครงการบ้านโรงเรียนก็ได้ 
เพ่ือให้ผู้ปกครองชว่ยกวดขนันกัเรียนให้ดวีูดทิศัน์ท่ีครูเตรียมไว้ให้ 

 
1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง 
สามารถสรุปได้ดงันี ้

การศกึษางานวิจยัในประเทศ 
(รัฐพล ประดบัเวทย์, 2560, มกราคม-มิถนุายน: 39-47) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียน

การสอนแบบห้องเรียนกลับทางส าหรับนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนตรินทรวิโรฒ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตรายวิชาชีพครูท่ีเรียนด้วยการจดัการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางกับท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ และเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนิสิตรายวิชาชีพครูท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัทาง โดยมี
กลุ่มตวัอย่าง เป็นนิสิตวิชาชีพครู (กศ.บ. 5 ปี) ชัน้ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1/2557 ของมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ จ านวน 53 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิตท่ีมีวิชาเอกใกล้เคียงกัน 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน เป็นวิชาเอกฟิสิกส์ และกลุ่มควบคุม 28 คน เป็นเอกวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาทั ง้สิน้ 14 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนิสิตรายวิชาชีพครูของกลุ่มท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางมี
ผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการศกึษาความคิดเห็น
ของนิสิตรายวิชาชีพครูท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก 
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พรรณี คงเงิน (2560, มกราคม-มิถุนายน: 42-43) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป
เพ่ือท่ีจะพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน โดย
กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรียน
เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) จงัหวดันครสวรรค์ จ านวน 38 คน โดยผู้ วิจัยพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล 
ผู้วิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้มาใช้จดัการเรียนรู้และด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน รวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมินความรู้พืน้ฐาน
ก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 
ประกอบด้วย การอภิปราย การมอบหมายงาน และการให้ข้อมลูปอ้นกลบั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียน
มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย การน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน ๆ และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัดี นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบตัิงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคู่อนัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 67.72 และ 73.61 ตามล าดบั) ซึง่สงู
กว่าผลการทดสอบความรู้พืน้ฐานทางการเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์อ่อนและปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 52.98 และ 66.32 ตามล าดบั) รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบัดี 

พัชฎา บุตรยะถาวร (2559, เมษายน-มิถุนายน: 84-90) ได้ศึกษาผลการสอนของ
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลบัทางด้วยการเรียนออนไลน์กบัวิธีการสอนแบบสืบเสาะ เร่ือง ระบบ
ไหลเวียนเลือด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการสอนของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
ด้วยการเรียนออนไลน์และวิธีการสอนแบบสืบเสาะเร่ืองระบบไหลเวียนเลือดท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางด้วยการเรียน
ออนไลน์ และวิธีการสอนแบบสืบเสาะ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหว่าง
วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลบัทางด้วยการเรียนออนไลน์ และวิธีการสอนแบบสืบเสาะ และศกึษา
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ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางด้วยการเรียนออนไลน์ และ
วิธีการสอนแบบสืบเสาะ โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 
30 คนท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและแบบวดัความพึงพอใจจากการเรียน โดยใช้เวลาทดลองทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง ผลการวิจยั คือ
ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางด้วยการเรียน
ออนไลน์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด โดยนกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลบัทางด้วยการเรียนออนไลน์และวิธีการสอนแบบสืบเสาะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลบัทางด้วยการเรียนออนไลน์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่วิธีการสอนแบบ
สืบเสาะอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทัง้นักเรียนยังมีระดบัความพึงพอใจต่อวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลบัทางด้วยการเรียนออนไลน์ เฉล่ียโดยรวมเทา่กบั 4.30 ซึง่อยูใ่นระดบัมาก 

กนิษฐา บางภู่ภมร (2559: 125-133) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี และเพ่ือศกึษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลบัทางร่วมกบัการเรียนรู้แบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยในการ
ด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และประเมินรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 13 ท่าน ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีได้พฒันาขึน้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศกึษาและคอมพิวเตอร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม จ านวน 
30 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการ
วิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลัก คือ ขัน้เตรียมความพร้อม โดยมีการเตรียมพร้อมในห้องเรียนและ
ความพร้อมนอกห้องเรียน ขัน้ด าเนินการเรียนการสอนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน และขัน้ประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งเป็นการประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้และการ
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ประเมินเม่ือสิน้สุดการจัดการเรียนรู้ โดยท่ีผู้ เช่ียวชาญประเมินรูปแบบท่ีพัฒนาขึ น้ในระดับ
เหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้พบว่า
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 อีกทัง้นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ในระดบัมาก 

ณซัรีนา่ อเุส็น (2559: 75-89) ได้ศกึษาเร่ืองผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/3 ท่ี
ก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 2/2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
จ านวน 42 คน ซึง่ได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุม่ โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบั
ทางใช้วิธีการเรียนรู้แบบ LDEQ ท่ีประกอบด้วย 4 ขัน้ คือ ขัน้การเรียนรู้ (Learning) เป็นขัน้ท่ี
นกัเรียนเรียนรู้เนือ้หาด้วยตนเองนอกห้องเรียน ขัน้การอภิปราย (Discussion) เป็นขัน้ท่ีนักเรียน
ออกแบบการอภิปรายและร่วมกนัอภิปรายเนือ้หาในชัน้เรียน ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็น
ขัน้ท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนได้ยืนยนัและขยายความรู้เพิ่มเตมิและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และขัน้
ทดสอบย่อย (Quiz) เป็นขัน้ทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาหลังเรียนจบแต่ละ
หวัข้อ ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 15 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง เร่ือง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบวดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบวดัเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ และแบบบนัทึกภาคสนามของผู้ วิจยั โดยด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคดิห้องเรียนกลบัทางมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตริะดบั .01 

ธนะวัชร จริยะภูมิ  (2559: 139-142) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการเรียนการสอน
ห้องเรียนกลบัทางด้วยการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสงัคมคลาวด์เพ่ือสง่เสริมการคิดอยา่ง
เป็นระบบ ทักษะชีวิตและการท างาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ านวน 50 คน ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง เนือ้หาท่ีใช้ คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้เวลาในการทดลอง 14 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนห้องเรียนกลบัทางด้วยการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสงัคมคลาวด์เพ่ือส่งเสริมการ
คิดอย่างเป็นระบบ ทกัษะชีวิตและการท างาน ประกอบไปด้วย 4 ส่วนได้แก่ 1) องค์ประกอบของ
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัทางด้วยการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจ
บนสังคมคลาวด์เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิตและการท างาน 2) กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัทางด้วยการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบน
สงัคมคลาวด์เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทกัษะชีวิตและการท างาน 3) การประเมินผล 4) 
ผลป้อนกลบั ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัทางด้วยการ
จดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสงัคมคลาวด์เพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทกัษะชีวิตและ
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด อีกทัง้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ห้องเรียนกลับทางด้วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รวมไปถึงนกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัทางด้วยการ
จดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสงัคมคลาวด์มีคะแนนการคิดอย่างเป็นระบบโดยภาพรวมสูง
กว่าร้อยละ 80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนห้องเรียนกลบัทางด้วยการจดัมโนทศัน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสงัคมคลาวด์มีคะแนนทกัษะชีวิต
และการท างานโดยภาพรวมสงูกวา่ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อนุศร หงส์ขุนทด (2558: 71-81) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบระบบการเรียน
แบบห้องเรียนกลับทางผ่านส่ือ 3 แบบด้านทักษะดนตรี ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา โดยมี
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ เพ่ือพฒันารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลบัทางผ่านส่ือ 3 
แบบ ด้านทกัษะดนตรี ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดนตรีแบบห้องเรียนกลับทางผ่านส่ือ 3 แบบ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนดนตรีของ
นกัเรียนแบบห้องเรียนกลบัทางผ่านส่ือ 3 แบบ กลุ่มตวัอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
และแบง่นกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์การใช้ส่ือ 3 แบบท่ีก าหนดโรงเรียนละ 30 คนรวมทัง้หมด 
90 คน แบง่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวิธีการเรียนกลุม่ละ 30 คน คือ วิธีการเรียนดนตรีผ่านส่ือ
คลิปวิดีโอ วิธีการเรียนดนตรีผ่านส่ือความจริงเสมือน วิธีการเรียนดนตรีผ่านเฟซบุ๊ก ผลจากการ
วิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิการเรียนดนตรีแบบห้องเรียนกลบัทางผ่านส่ือ 3 แบบ จ าแนกตามโรงเรียน
ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างจากวิธีการเรียนดนตรี
ผา่นส่ือทัง้ 3 แบบ ในแตล่ะโรงเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีไม่แตกตา่งกนัและในภาพรวม
จากทัง้ 3 โรงเรียน พบว่านักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีไม่แตกต่างกัน 
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เพราะฉะนัน้แล้วครูสามารถจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางผ่านส่ือในรูปแบบใดก็ได้จากทัง้ 3 
รูปแบบ 

เกรียงไกร สกลุประเสริฐศรี (2557: 127-139) ได้ศกึษาผลของการสอนภาษาองักฤษ
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางท่ีมีต่อความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสารและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของการสอนภาษาองักฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั
ทางท่ีมีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและแรงจูงใจ ในการเรียน
ภาษาองักฤษและความคิดเห็นท่ีมีตอ่การเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายจ านวน 48 คน ท่ีศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศกึษาครัง้นีมี้ระดบัความสามารถท่ีแตกตา่งกนั การสอนภาษาองักฤษโดยใช้แนวคดิการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทางใช้เวลาทัง้สิน้ 8 สัปดาห์ ตามขัน้ตอนการเรียนการสอน 4 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วยขัน้เพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) ขัน้เรียนรู้เพ่ือสร้างมโนทศัน์ 
(Concept Exploration) ขัน้สร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) และขัน้น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Demonstration and Application) เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วยชิน้พูด
ภาษาองักฤษ แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของกลุ่มตวัอย่างดีขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัและแรงจงูใจในการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งสงูกวา่ก่อนท่ีจะได้รับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง นอกจากนีก้ลุ่ม
ตวัอยา่งได้กล่าวว่าการเรียนการสอนนีมี้ข้อดีคือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม เปิด
โอกาสในการเรียนและการฝึกฝนทัง้ภายในและนอกห้องเรียนมากขึน้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีการ
เรียนรู้ด้วยตวัเอง และยังได้เรียนรู้เนือ้หาและค าศพัท์ใหม่อีกด้วย ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าแนวคิด
ห้องเรียนกลับทางสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายได้อีกด้วย 

พิมพ์ประภา พาลพ่าย (2557: 71-82) ได้ศกึษาการใช้ส่ือสงัคมตามแนวคิดห้องเรียน
กลับทาง เร่ือง ภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาส่ือสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางเพ่ือ
ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีคุณภาพเหมาะสม เพ่ือ
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เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
เรียนตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางผ่านส่ือสงัคม และเพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่
การเรียนจากส่ือสงัคมตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทาง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจุฑาทิพย์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดย
การสุ่มอย่างง่าย ได้จ านวนทัง้สิน้ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ส่ือสังคมตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทาง แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู้ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ และแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยัท่ีส าคญัพบว่าส่ือสังคมตาม
แนวคิดห้องเรียนกลบัทางเพ่ือสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มี
คณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนผ่านส่ือสังคม
ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางสงูกวา่คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ
นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ส่ือสงัคมตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางเพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

อุบลวรรณ ปัญนะ (2558: 99-106) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
ห้องเรียนกลบัทาง และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บท
ประยกุต์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางกับเกณฑ์ 75 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 37 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง เร่ือง บทประยุกต์ และแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลบัทาง เร่ือง 
บทประยกุต์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคญัท่ีระดบั .05 และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง บท
ประยกุต์ หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และ มนต์ชัย เทียนทอง (2557: 120-125) ได้จัดการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และได้
สงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในห้องเรียนกลบัทางร่วมกับเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบภควนัต
ภาพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สงัเคราะห์กรอบแนวคิดการเรียนรู้ห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบภควนัตภาพ
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกรอบแนวคิดท่ีมีช่ือว่า 
“DeFlipp With UL Model” ประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ ออนไลน์ เลิร์นนิ่ง ห้องเรียนกลับทาง 
การศึกษาแบบภควนัตภาพ (Ubiquitous Learning) หรือการเรียนรู้ท่ีสามารถจดักระท าได้ทั่วทุก
หนทุกแห่งไม่จ ากัดทัง้เวลาและสถานท่ีเรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการประเมินผลตาม
แนวทางของเคิร์ก แพทริก (Kirkpatrick Evaluation) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็น กลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น
ครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และหรือมีประสบการณ์ท างานไม่ต ่ากว่า 2 ปี เป็นผู้ประเมินกรอบ
แนวคิดการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัย ร่างขึน้มาโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม โดยผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบกรอบแนวคิดการเรียนรู้ท่ีสงัเคราะห์ขึน้ 
จากผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง 10 ท่านโดยการใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ปรากฏว่า ผู้ เช่ียวชาญ
ประเมินและหาค่าเฉล่ียการยอมรับทัง้หมดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 ถือว่า “ยอมรับ” รูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีสงัเคราะห์ขึน้น าไปเป็นต้นแบบได้ และนอกจากนีย้งัพบว่าค่าเฉล่ียด้านความเหมาะสม
ของห้องเรียนกลบัทาง ความเหมาะสมของการเรียนรู้ร่วมกนั และความเหมาะสมของการประเมิน
ตามแนวทางของเคร์ิก แพทริก มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุเทา่กบั 4.80 ถือวา่พงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

นิชาภา บรีุกาญจน์ (2556: 86-97) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาสขุศกึษาโดยใช้
แนวคิดแบบห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาสขุศกึษาโดยใช้แนวคิด
แบบห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร 
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 30 คนซึ่งใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้วิชาสขุศกึษาตามแนวคดิแบบห้องเรียนกลบัทาง และกลุม่ควบคมุซึ่งใช้วิธีการจดัการ
เรียนรู้วิชาสขุศกึษาแบบปกติจ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือแผนการจดัการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลบัทาง ใช้เวลาในการทดลองทัง้หมด 8 คาบ รวม 8 
สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวดัการความรับผิดชอบ และแบบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
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เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที  (t-test) รวมถึงค่าสถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของตัวแปร Analysis of Covariance (ANCOVA) จากผลการวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนกลุม่ทดลองหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าเฉล่ียของคะแนน
ความรับผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่านกัเรียน
กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การศกึษางานวิจยัตา่งประเทศ 
เฉินและชาง (Chen & Chang, 2017: 274-289) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้โมเดล SOP2 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเพ่ือส่งเสริมการแสดงตนทางความคิดและ
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการแสดงตนทางความคิดและ
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ โดยบูรณาการโมเดล SOP2 ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั
ทาง ซึ่งโมเดล SOP2 ประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study : S) การอภิปรายกลุ่ม
ออนไลน์ (Online group discussion : O) และการน าเสนอแบบสองขัน้ตอน (Double-stage 
presentations : P2) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยไต้หวัน จ านวน 31 คน 
ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะด้านการส ารวจมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นทกัษะการบรูณาการ 
แต่ไม่ค่อยมีทกัษะการแก้ปัญหา ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่างท่ีก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีความแตกต่างกัน นอกจากนีก้ลุ่มตัวอย่างท่ีมีทักษะการบูรณาการและทักษะการ
แก้ปัญหา เป็นกลุ่มท่ีมีค่าความก้าวหน้ามากท่ีสดุ อีกทัง้กลุม่ท่ีมีคะแนนสงูและต ่า มีความสมัพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

แชนนอน (Shannon, 2016: 35-41) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับทางในการพยาบาล : ผลกระทบของการจ าลองแบบ Peer-Led ต่อการเรียนรู้ด้วยความรู้
ความเข้าใจและการคิดเชิงวิพากษ์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง
โดยใช้การจ าลองแบบ peer-led ในชัน้เรียนในหลักสูตรการพยาบาล โดยมีสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เพ่ือส่งเสริมการเตรียมตวัเรียนด้วยตนเองและน าเสนอแนวคดิแบบ
แอพพลิเคชันแบบโต้ตอบในห้องเรียนเพ่ือปรับปรุงการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจในนกัเรียนพยาบาลระดบัต้น โดยคณาจารย์จะแนะน าเนือ้หาใหม่ ๆ ท่ี
ใช้การบรรยายทางวีดิทศัน์และเนือ้หาออนไลน์มอบหมายเป็นการบ้านกับการจ าลองแบบ Peer-
Led ท่ีใช้ระหว่างชัน้เรียนเพ่ือน าแนวคิดไปใช้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ผลการวิจัยของการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางโดยใช้การจ าลองแบบแบบ Peer-Led มีผลตอ่การเรียนรู้ด้วย
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ความรู้ความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างประสิทธิภาพ อีกทัง้การประเมินผลการ
เรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางโดยใช้การจ าลองแบบแบบ peer-
led อยูใ่นระดบัท่ีดี 

แชนนี (Channy, 2016: 78-82) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้ห้องเรียนกลับทางเพ่ือส่งเสริม
ความเข้าใจในการฟังภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนระดบัเตรียมอดุมศกึษาในประเทศกมัพชูา โดย
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะส ารวจประสิทธิผลของห้องเรียนกลบัทางตอ่การพฒันาทกัษาการฟัง
ของนกัเรียนเตรียมอุดมศกึษากัมพูชาและศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกับห้องเรียนกลบั
ทางต่อการพัฒนาความเข้าใจในการฟังภาษาองักฤษ โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนท่ีจะเรียน
สายวิชาการในระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัแพนนาสาสตรา พนมเปญ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งใน
งานวิจยันี ้ได้น าทัง้การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบสอบถามจ านวน 20 ข้อเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับห้องเรียนกลับทาง และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นท่ีชดัเจนมากขึน้ ผลการทดลองพบว่าห้องเรียนกลับทางช่วยพฒันาทกัษะการฟังของ
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษากัมพูชา โดยค่าเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
แบบทดสอบก่อนเรียน จากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจะเห็นได้วา่นกัเรียน
มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ห้องเรียนกลับทาง โดยบทเรียนช่วยให้
นกัเรียนสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ง่ายขึน้ วีดิทศัน์ในบทเรียนช่วยสรุปความรู้ในสิ่งท่ีฟังได้ดีขึน้ 
และยงัชว่ยให้เดาความหมายค าศพัท์ได้มากขึน้ด้วย 

แลร์ร่ี (Larry, 2015: 113-130) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ของนกัเรียนเก่ียวกับทรัพยากร
ดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์การรับรู้ของนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางและการรับรู้ของ
นกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรดิจิทลัและเทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ตัวแปรในการศึกษา คือ การรับรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนในห้องเรียนกลบัทางและผลการเรียนของนกัเรียน ผลการประเมินของรัฐจากการประเมิน
แบบครอบคลุมมินนิโซตา (MCC) และผลการประเมินจากการทดสอบ ACT ผลการวิจัยพบว่า
นกัเรียนมีการรับรู้ถึงการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางท่ีครูใช้ในชัน้เรียน โดยนกัเรียนมีการ
รับรู้ท่ีดีเก่ียวกับประเภทของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีใช้และมีอยู่ในการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั
ทาง อีกทัง้การมีส่วนร่วมของนกัเรียนจากการประเมินผลของมินนิโซตา (MCAs) และการสอบเข้า
มหาวิทยาลยัของ ACT ระบวุ่า ผลคะแนนของของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน
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กลบัทางสูงกว่าระดบัเฉล่ียของมินนิโซตาก่อนท่ีจะมีการน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ทางมาใช้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าจากในการเปล่ียนจากวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติไปเป็นการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง และยงัไม่มีหลกัฐานใดท่ีแสดงว่า
การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางมีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนนัน้ลดลง 

ยูโกะ (Yuko, 2015: 113-130) ได้ศึกษาเร่ือง การส ารวจแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัทางในห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ น : การศกึษาด้วยวิธีผสมผสาน โดยผู้วิจยัได้ใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการใช้เทคโนโลยีท่ีให้นักเรียนได้เรียนเนือ้หาจาก
ภายนอกห้องเรียน และใช้การจดัการเรียนรู้แบบนกัเรียนเป็นส าคญัภายในห้องเรียน เพ่ือท่ีจะช่วย
ให้นกัเรียนเข้าใจในไวยากรณ์และน าไปสู่ความสามารถทางภาษา โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
ผลกระทบของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางในห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลและความเป็นไปได้ของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน และเพ่ือศึกษา
หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้นท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนในเท็กซัส โดยใช้กลุ่มทดลองเป็นนักเรียน
จ านวน 19 คน และกลุ่มควบคมุเป็นนกัเรียนจ านวน 20 คน โดยสร้างทกัษะทางภาษาพืน้ฐานของ
นกัเรียนทัง้สองกลุ่ม ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ในช่วงคร่ึงแรกของภาคการศกึษา 
และในช่วงคร่ึงหลงัของภาคเรียนจะใช้การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบวดัผลการเรียนรู้ แบบสังเกตในชัน้เรียน แบบประเมินระดบัการ
ออกเสียง กระดานติดตามสถิติ และ บนัทกึประจ าวนัของครู ผลการศกึษาพบวา่ ผลการเรียนรู้ของ
นกัเรียนไม่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ แต่
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองว่านักเรียนมี
ทศันคตท่ีิดีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 

ซิว (Siu, 2014: 160-172) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการ
คดิอย่างมีวิจารณญาณผา่นหลกัความรู้การเรียนรู้ในห้องเรียนดจิิทลั : ประสบการณ์ของการฝึกกล
ยุทธ์ห้องเรียนกลบัทาง โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการสร้างห้องเรียนดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนให้
นกัเรียนสามารถพฒันาขีดความสามารถการรู้สารสนเทศและทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผ่านหลกัความรู้การเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิตอล โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 ทัง้หมด 107 คน จากโรงเรียนมธัยมในประเทศฮ่องกง 4 แห่ง ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง คือ 
13 สัปดาห์ วิธีการในการวิจยั คือ ครูออกแบบห้องเรียนดิจิทัลหลงัจากนัน้ออกแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียนโดยด าเนินการก่อนการทดลองสอน นักเรียนทัง้หมด 107 คนท่ีเข้าร่วมจะต้อง
ทดสอบในช่วงเวลาการทดสอบก่อนและหลงัเรียนในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ วิจยัจะท าเอกสารการ
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ทดสอบท่ีถูกออกแบบโดยครู 6 คนท่ีมีส่วนร่วมในการศึกษาครัง้นี ้ค าถามในแบบทดสอบจะยึด
หลักแนวทางการเรียนรู้ของบลูมและจัดประเภทของค าถามทดสอบตามแนวทางการเรียนรู้
ของบลมู ผลการวิจยัพบว่าการทดสอบก่อนและหลงัของหวัข้อเร่ืองทัง้ 2 เร่ือง นกัเรียนมีการเรียนรู้
ท่ีดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในหลกัความรู้ท่ีครูสร้างไว้ให้ อีกทัง้ยงัพบว่านกัเรียนมีการทกัษะ
การรู้สารสนเทศและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี ้
นกัเรียนยงัมีการรับรู้ต่อครูในเชิงบวก และการออกแบบการเรียนการสอนของห้องเรียนดิจิทลัใน
การสนบัสนนุการพฒันาความสามารถของการรู้สารสนเทศและทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพดี 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง พบว่า
การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน จะต้องค านึงถึง 2 
ส่วนหลัก คือ ส่วนก่อนการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนและส่วนการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน โดย
ขัน้ตอนท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้นอกชัน้เรียนนัน้ ครูจะต้องเตรียมส่ือการเรียนรู้หรือวีดิทศัน์
ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นเนือ้หาในส่วนของการบรรยายเนือ้หา และการจัดการ
เรียนรู้ในชัน้เรียนนัน้ ครูจะต้องค านึงถึงการท ากิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และการฝึกฝนต่าง ๆ ให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หา การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางนัน้ส่วนใหญ่จะส่งผล
ต่อผลสมัฤทธ์ิและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ในบางงานวิจยันัน้พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางนัน้ ไม่แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ อาจจะเป็นด้วยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางนัน้ นกัเรียนได้เปล่ียน
รูปแบบการเรียนเท่านัน้ แต่เทคนิคและวิธีการท่ีครูน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนยังคงเดิม 
เพราะฉะนัน้ในงานวิจยันีจ้งึต้องการน าการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิงมาร่วมใช้ในการจดัการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางเพิ่มเติม เพ่ือท่ีจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยของ
นักเรียน จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ในด้านของพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางนัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
มีพฤติกรรมและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึน้ไปทัง้หมด แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีกล่าวว่า
ห้องเรียนกลบัทางมีผลตอ่ความสุขในการเรียน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาว่าการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัทางนัน้สง่เสริมการเรียนรู้อย่างมีความสขุด้วยหรือไม ่
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2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาบันเทิง 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาบันเทงิ 

เทียมยศ ปะสาวะโน (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม: 159-163), เสาวพร เมืองแก้ว 
(2548: 3-6), น า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553: 34), ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล (2554: 4), สุดใจ ชา
ประเสริฐ (2557: 31-34), สาโรช โศภีรักข์ (2551: 229-231) และณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 45-
48) กล่าวว่า การศึกษาบันเทิง หรือ  เอดูเทนเมนต์ (Edutainment) มาจากค าว่า การศึกษา 
(Education) และ ความบันเทิง (Entertainment) เป็นลักษณะของการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้
นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างสนกุสนาน ร่าเริง ร่ืนรมย์ มีอารมณ์ดี ตลอดจนสร้างประสบการณ์เรียนรู้ทัง้
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศของความ
สนุกสนานจากการผสมผสานส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการดัดแปลงเนือ้หาภายในให้
เหมาะสมกบันกัเรียน เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลายด้วยสิ่งบนัเทิง มาจดัเป็นการ
เรียนรู้ท่ีมีความสนุกสนาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีนักเรียนประสบด้วยตนเอง 
ด้วยหลักการการเรียนอย่างกระตือรือร้น การช่วยเหลือกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
เลน่ และการมีสว่นร่วม 

จากการศึกษางานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาบนัเทิง สาโรช โศภีรักข์ 
(2551: 231) กล่าวว่าได้มีนกัวิจยัและนกัวิชาการหลายท่านเรียกเอดเูทนเมนต์ไว้หลากหลาย เช่น 
การศกึษาบนัเทิง สาระผสมบนัเทิง การศกึษาเชิงสนัทนาการ และค าวา่การศกึษาเชิงหรรษา โดยมี
ลกัษณะแนวคิดท่ีคล้าย ๆ กนั คือ มุ่งให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างสนกุสนาน ร่าเริง ร่ืนรมย์ มีอารมณ์
ดี รู้สึกผ่อนคลาย ในขณะท่ีซึมซับความรู้เข้าสู่สมองอย่างไม่ รู้ตัว ลักษณะเช่นนีอ้าจจะให้
ความหมายใหม่เป็นค าว่า เรียนรู้ร่ืนเริง เน่ืองจากความหมายใกล้เคียงกันกับค าว่าบนัเทิง คือเบิก
บานใจ ร่ืนเริงใจ ท าให้รู้สึกสนกุ อารมณ์ดี ไม่เครียด ส่วนค าวา่ศกึษาก็มีความหมายท่ีใกล้เคียงกบั
ค าว่าเรียนรู้ ในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจใช้เรียกแทนกันได้ แต่ในงานวิจัยนีจ้ะใช้ค าว่า 
การศกึษาบนัเทิง เน่ืองจากเป็นค าท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย อีกทัง้ยงัเป็นค าศพัท์ท่ีแปลได้ตรงตวัและ
เข้าใจได้ง่าย สามารถส่ือความหมายในการจดัการเรียนรู้ได้อย่างชดัเจน 

เพราะฉะนัน้แล้วการศึกษาบันเทิง เป็นแนวคิดทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้
นกัเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเกิดความผ่อนคลาย โดยผสมผสานส่ือและกิจกรรมต่างๆ 
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ อนัจะชว่ยให้นกัเรียนมีความสนกุสนาน 
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2.2  ความเป็นมาและแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาบันเทงิ 
การศึกษาบนัเทิงได้ถกูน าเข้ามาใช้ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ศตวรรษท่ีผ่านมา และ

ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน ท าให้นักเรียนเรียนโดยไม่มีความเครียด และท าให้นักเ รียนมี
ความสขุในการเรียนรู้ 

เนเมกและโจเซฟ (Nemec & Josef, 2002: 1) กลา่ววา่ แนวคิดของการศกึษาบนัเทิง 
เร่ิมจาก โคเมนสกี (Komensky) ซึ่งเป็นนกัการศกึษาท่ีร่วมกบัทีม "โรงเรียนเหมือนการเลน่" ซึง่เป็น
เจ้าของนกัคดิท่ีมีความส าคญั โคเมนสกีท าให้การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนของ
เขาและการจดัสรรเวลา ในแตล่ะหวัข้อเม่ือสอนโดยจดัการโครงสร้างการเลน่ตามอายแุละตัง้คา่กฎ 
วิธี การเลน่เหมือนกบัการสอนวิธีการสร้างความสขุ ท่ีจะชว่ยให้เกิดความรู้ทัง้แก่ร่างกายหรือจิตใจ 

เทียมยศ ปะสาวะโน (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม: 160-162) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
จุดเร่ิมต้นของค าว่า เอดูเทนเมนต์ มาจากการเติบโตด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีจัดอยู่ใน
รูปแบบซีดีรอมส าหรับเด็ก ซึ่งรายการท่ีบรรจุในซีดีรอมถูกออกแบบเพ่ือการเรียนการสอนอย่าง
สนุกสนาน มีความบนัเทิงหรรษา ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เอดเูทนเมนต์จึงเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของความบนัเทิง ซึ่งออกแบบเพ่ือใช้ในการศึกษา หมายถึง ปฏิสมัพนัธ์ของการศึกษาและความ
บนัเทิง ในทางการค้าจะปรากฏออกมาในรูปแบบ ของซอฟต์แวร์ เคเบิล้เน็ตเวิค หรือซีดีรอม เป็น
ต้น เพ่ือใช้ส าหรับการน าเสนอความรู้ ผสมกับความบันเทิงผ่านส่ือต่าง ๆ ทัง้รายการโทรทัศน์ 
เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม ภาพยนตร์ ดนตรี เสียงเพลง และซอฟต์แวร์มลัติมีเดีย เป็นต้น 
ตัวอย่างท่ี เห็น เด่นชัด ท่ีสุดคือรายการโทรทัศ น์ส าห รับเด็ก  Sesame Street, The Electric 
Company และ Mr.Rogers เป็นต้น ส่วนเว็บไซต์ท่ีน าเสนอ ความบนัเทิงผสมความรู้ได้อย่างยอด
เย่ียมได้แก่ เว็บไซต์ Learn2.com และ HowStuffWorks.com เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการจดั
สภาพแวดล้อมทางการเรียนควบคู่กบัความบนัเทิงและการศึกษา โดยใช้วิธีการออกแบบกิจกรรม
ทางการศึกษาให้มีความร่าเริงสนุกสนานเป็นสิ่งแรก ดงันัน้วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้จึงมุ่งเน้น
รูปแบบท่ีมีความบนัเทิงเป็นส าคญั 

ณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 48-50) ได้ให้แนวคิดท่ีสนับสนุนหลักการการศึกษา
บนัเทิงว่า การจดัการเรียนการสอนตามหลกัการการศกึษาบนัเทิงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ความยืดหยุ่นสูง ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึน้จากการวิเคราะห์ความต้องการของครู เช่น 
ต้องการให้นกัเรียนเกิดทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ครูก็จะต้องออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีสนบัสนนุทกัษะด้านความคดิสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีมีความสนกุสนานหรือเกิด
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จากการวิเคราะห์ลักษณะของนักเรียน เช่น นักเรียนเป็นเด็กประถมศึกษา ครูก็ต้องออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับจิตวิทยาเด็กประถมศึกษา เป็นต้น การจดัการเรียนการ
สอนตามหลักการการศึกษาบนัเทิงดงักล่าวจึงสอดคล้องกับแนวคิดการจดัการเรียนการสอนใน
ลกัษณะท่ีหลากหลายตา่ง ๆ กนั ซึง่สามารถสรุปตามแนวคดิหลกัได้ดงันี ้

-  แนวคิดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน (Learn and Play) เป็นการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เลือกสิ่งท่ีเรียนและสิ่งท่ีเล่นได้อย่างอิสระ แล้วสามารถน าสิ่งท่ีนกัเรียนเรียนรู้
มาเป็นข้อสรุปของตนเองได้ แนวคดิการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนจะช่วยส่งเสริมพฒันาการด้านตา่ง 
ๆ ของนักเรียน ตัวอย่างการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน ได้แก่  การเล่นแบบส ารวจตรวจค้น 
(Exploration Play) ช่วยส่งเสริมการรับรู้และประสบการณ์ การเล่นแบบทดสอบ (Testing Play) 
ชว่ยสง่เสริมพฒันาการคิดอยา่งมีเหตผุล การเลน่แบบออกก าลงักาย (Physical Play) ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านกล้ามเนือ้ การเล่นแบบแสดงบทบาทสมมติและการเลียนแบบ (Dramatic 
Play and Initiation) ช่วยส่งเสริมความคิดและจินตนาการ การเล่นแบบสร้าง (Construction 
Play) ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านทัศนคติจากประสบการณ์ การเล่นแบบสมัผัส (Manipulative 
Play) ช่วยส่งเสริมการสงัเกต การจ าแนก และการคิดเปรียบเทียบ ดงันัน้การจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียนนีจ้ะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างคงทน ส่ือท่ี
เหมาะกับการเล่นปนเรียนจะต้องสร้างขึน้โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้มากกวา่ความสนกุท่ีได้จากการเลน่ 

-  แนวคิดการเรียนรู้แบบเกม (Game) เป็นการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีมีกฎ กติกา ท่ีตัง้ไว้อย่างชัดเจน โดยวิธีสอนโดยใช้เกมว่าเป็น
กระบวนการท่ีครูใช้ในการช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด โดยให้นกัเรียน
เลน่เกมตามกตกิา และน าเนือ้หาและข้อมลูของเกม พฤตกิรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น
เกมของนกัเรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ ช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองตา่ง ๆ อย่าง
สนกุสนานและท้าทายความสามารถ โดยนกัเรียนเป็นผู้ เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็น
วิธีการท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมสูง เกิดการเรียนรู้จากการเล่นด้วยการเห็นประจกัษ์แจ้ง
ด้วยตนเอง ทา ให้การเรียนรู้นัน้มีความหมายและอยู่คงทน และเป็นแนวคิดการเรียนรู้ท่ีนักเรียน
เกิดความพงึพอใจสงูกวา่การเรียนแบบปกติ 

-  แนวคิดการเรียนรู้แบบเพลิน (Plearn) เป็นการเรียนท่ีเน้นความสนุกท่ีผู้ เล่น
เรียนรู้ไปด้วย เกิดจาก Play + learn ซึ่งมุ่งเน้นการเล่นท่ีสนุกท าให้เกิดความเพลิน เพราะขณะท่ี
เด็กเล่น จะมีใจจดจอ่กบัสิ่งท่ีเล่นหรือของเลน่นัน้ นัน่คือ เด็กมีสติ รู้วา่ตนเองก าลงัท าอะไรอยู่ และ
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เขาจะมีความตัง้ใจ เอาใจใส่ต่อสิ่งท่ีเล่นอย่างสนุกเพลิดเพลิน อนัน ามาซึ่งสมาธิและปัญญา การ
เรียนรู้ตามแนวคิดแบบเพลินจะท าให้เด็กมีความสุข เซลล์สมองก็จะเกิดจุดเช่ือมใยประสาท
มากมาย เกิดการเปล่ียนความคิด ความรู้สึก หรือการกระท าอนัจะท าให้เกิดความรู้ โดยหากมีการ
เรียนรู้แบบเพลินมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กมีความสามารถแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เข้าใจ และหาข้อสรุปรวบยอดได้ดียิ่งขึน้ แนวคดิการเรียนรู้แบบเพลินนีจ้ะเกิดขึน้จากการใช้ส่ือการ
เรียนรู้ท่ีมีคณุคา่และชว่ยพฒันาสมองของเด็ก ได้แก่ ส่ือท่ีให้ความรู้พืน้ฐาน ศนูย์การเรียนกิจกรรม
เสรี และห้องเรียน-ห้องเรียนสง่เสริมพฒันาการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 

-  แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) เป็นแนวคิดท่ีต้องการพัฒนา
นกัเรียนจากการรวมกลุ่มกบัผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ทัง้ตอ่ นกัเรียนกบัครู และระหว่างนกัเรียน
ในกลุ่ม ผ่านสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ โดย การเรียนแบบร่วมมือ
หมายถึง การเรียนท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง โดยนักเรียนแต่ละคนมี
ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลือกนั มีความรับผิดชอบทัง้ส่วนบคุคลและรับผิดชอบร่วมกนั เพ่ือ
การด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กระบวนการท างานร่วมกันและการเรียนแบบร่วมมือ สิ่งท่ี
ส าคญั คือ การส่ือสารระหว่างนกัเรียนด้วยกนัเอง ตัง้แต่เร่ิมต้นกระบวนการจนเสร็จสิน้ เพราะถ้า
ส่ือสารกันไม่เข้าใจ ผิดพลาดแล้วจะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมอย่างแน่นอน จึงต้องศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการ และทกัษะการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 

-  แนวคิดการเรียนรู้แบบกิจกรรม (Activities) เป็นแนวคิดจากการพัฒนา
นกัเรียนโดยให้นกัเรียนเป็นจดุศนูย์กลางการเรียนรู้ โดยเน้นการจดัการทางด้านวิชาการท่ีเน้นสร้าง
กิจกรรมเป็นหลกั นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การวิเคราะห์
ปัญหา ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้สงู ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการ
ประเมินค่า โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้รูปแบบกิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบตัิ
ด้วยตนเองคนเดียว และนักเรียนปฏิบัติร่วมกับเพ่ือนหรือกลุ่ม ครูจะต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้
ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ จัดกิจกรรมท่ีสะท้อนความต้องการในการพัฒนานักเรียน และเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง สร้างบรรยากาศในการมีสว่นร่วม ครูควรมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนเพ่ือ
กระตุ้นให้นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมท่ีส่งผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ตลอดจนวางแผนเก่ียวกบัเวลาใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีชดัเจน และยอมรับในความสามารถและความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเกิด
จากการปฏิบตักิิจกรรม 

ดงันัน้แนวคิดของการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิงนีค้รูสามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะท าให้นกัเรียนเกิดความสขุและสนกุในการเรียนรู้ 
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เช่น แนวคิดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน แนวคิดการเรียนรู้แบบเกม แนวคิดการเรียนรู้แบบเพลิน 
การน าแนวคิดตา่ง ๆ เหล่านีม้าประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิงนัน้ ซึ่งจะสง่ผลให้
การเรียนรู้ของนกัเรียนเกิดทกัษะและความเข้าใจในเนือ้หาของเร่ืองท่ีเรียนมากขึน้ 

 
2.3  องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทงิ 

การจดัการเรียนรู้แบบการศึกษาบนัเทิงจะต้องอาศยัองค์ประกอบของศึกษาบนัเทิง
เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง เนเมกและโจเซฟ (Nemec & Josef, 2002: 2-
3)  ได้กลา่วถึงองค์ประกอบศกึษาบนัเทิง ไว้ว่า องค์ประกอบของการศกึษาบนัเทิง ควรจะประกอบ
ไปด้วย 

2.3.1 ความบนัเทิง (Entertainment) การสันทนาการและความสุขเป็นหลักส าคัญ
ส าหรับผู้ ท่ีจะเรียนและสนกุกบักิจกรรม บางครัง้บทเรียนท่ีน่าเบื่อจะถกูแทนท่ีด้วยการเล่นและสว่น
ใหญ่ไมไ่ด้มีเพียงความสนกุสนาน แตไ่ด้มุง่เน้นท่ีการเลน่ท่ีได้ความรู้ใหมท่ี่รวดเร็วและง่ายมากขึน้ 

2.3.2 เกม / การเล่น (Game/play) อาจจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมสบายๆของกลุ่ม
หรือส่วนบุคคล (เด็กหรือ ผู้ ใหญ่) ท่ีจ ากัดโดยช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีจุดประสงค์เฉพาะหรือมี
เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน น าไปสู่ความพึงพอใจ การตอบสนองความต้องการ ความสนุก ความ
บนัเทิงและได้รับความรู้และประสบการณ์ส าหรับผู้ เลน่ 

2.3.3 การจัดประสบการณ์ (Experienting) เกม / การเล่น ถูกจัดร่วมไว้ในศึกษา
บนัเทิง เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนการสอน ถ้าหากผู้ เข้าร่วมพร้อมท่ีจะยอมรับกติกา 
หลงัจากนัน้ก็จะเร่ิมเป็นผู้สร้างรูปแบบใหม่ และมีหลากหลายกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์โดยตรง 
ท่ีท าให้เกิดความรู้หรือทักษะใหม่ สอดคล้องกับ รัฐบาลของรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ท่ี
พยายามพฒันาการเล่นเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ทกัษะต่างๆ ผ่านการเล่น เช่น วิธีการโต้ตอบกับคนอ่ืน ๆ 
และวิธีการคิด ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตัง้แต่ก่อนท่ีจะเร่ิมเข้าโรงเรียนหรือแม้กระทั่ง 
โรงเรียนอนุบาล ทักษะเหล่านีเ้ด็ก ๆ สามารถน ามาใช้ได้ดีในโรงเรียนและในชีวิต เม่ือเด็กรู้สึกดี
เก่ียวกบัการเรียนรู้ จะส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นและมีความมัน่ใจ เม่ือเร่ิม
เข้าเรียนในโรงเรียน เด็กๆมีแนวโน้มท่ีจะ คิดและท าท าดีในโรงเรียน เรียนได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

2.3.4 ความหมายของชีวิต (Meaning of Life) ในชว่งก่อนวยัเรียน เกม / การเล่นเป็น
กิจกรรมทางธรรมชาติท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาบุคลิกภาพในการเสริมสร้างความสามคัคี สร้าง
ความเพลิดเพลินและพืน้ฐานความรู้สกึของชีวิต 
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2.3.5 บทบาททางสงัคม (Social Role) ถ้าเราเข้าสู่โลกของการเล่นหรือความบนัเทิง
แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เราจะต้องยอมรับบทบาทซึง่เป็นอธิบายโดยกฎระเบียบทางสงัคมและศีลธรรม 

2.3.6 การเลียนแบบ (Simulation) การแสร้งท าหรือเลียนแบบ เป็นพืน้ฐานของ
จ าลองโดยเฉพาะในเกมท่ีเรียกว่า การเลียนแบบ คือการสร้างรูปแบบท่ีแสดงถึงชีวิตจริง (ปัญหา) 
และสามารถท่ีจะตอบโต้ต่อพฤติกรรมของผู้ เล่นและผู้ จัด โดยผู้ เล่นจะอยู่ในพืน้ท่ีเล่น อาจพบ
สถานการณ์ท่ีค่อนข้างไม่ซ า้กันในชีวิตจริง ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของเร่ืองท่ีอันตรายท่ีถูกน ามาสร้าง
สถานการณ์ 

2.3.7 ด้ านความ รู้ความ เข้ า ใจและความ รู้ด้ วยตน เอง (Cognition and Self 
cognition) การเล่นและกิจกรรมอยู่บนพืน้ฐานของศกึษาบนัเทิงให้ครูได้เรียนรู้เพิ่มเติม ท่ีแตกตา่ง
กว่าจากห้องเรียน มีการจดัเตรียมข้อเสนอแนะส าหรับผู้ เข้าร่วมเก่ียวกับพฤติกรรมของตวัเอง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1932 มีการพัฒนา พิพิธภัณฑ์โบราณ สวนสาธารณะเลโก้
แลนด์ อเมริกนัดสินีย์แลนด์ จะไมใ่ห้ความบนัเทิงเทา่นัน้ แตใ่ห้ความรู้เชน่กนั 

น า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553: 173) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการศึกษาบันเทิงท่ี
แตกตา่งออกไป ซึง่ศกึษาบนัเทิง ประกอบด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1) การเรียน ประกอบด้วยคณุลกัษณะ ดงันี ้
1.1) การเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
1.2) การเรียนรู้ควรจะสง่เสริม สนบัสนนุการท างานร่วมกนั ไมใ่ชก่ารแขง่ขนั 
1.3) มุง่เน้นการควบคมุระดบัของนกัเรียน 
1.4) จดัหาสภาพจริงและประสบการณ์จากโลกแหง่ความเป็นจริง 

 2) การเลน่ ประกอบด้วยคณุลกัษณะ ดงันี ้
 2.1) มีความพงึพอใจสงู 
 2.2) ด าเนินตามกระบวนการ ไม่ยึดจุดมุ่งหมาย เน้นกระบวนการท างาน

มากกวา่ผลลพัธ์ 
 2.3) ก ากบัตนเอง 
 2.4) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากใจ และจินตนาการ 
 2.5) อิสระจากการภาระงานหรือการการก ากบัของครู 
 2.6) ลงมือปฏิบตั ิ
 2.7) เปิดกว้าง 

 3) การมีสว่นร่วม ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนแบบการศกึษาบนัเทิง ดงันี ้
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 3.1) บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก 
 3.2) วิธีการเรียนสนกุ ไมน่า่เบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนกัเรียน 
 3.3) สง่เสริมการคดิ 
 3.4) การเรียนรู้สมัพนัธ์และสอดคล้องกบัธรรมชาติ 
 3.5) มีกิจกรรมหลากหลาย สนกุ 
 3.6) ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน เร้าให้เกิดการเรียนรู้ 
 3.7) การประเมินผล เปิดโอกาสให้ เด็กได้ประเมินผลตนเองมุ่ งเน้น

พฒันาการในภาพรวม 
ดงันัน้ครูท่ีต้องการใช้แนวคิดของการศกึษาบนัเทิงมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ จะต้อง

ค านึงถึงองค์ประกอบของการศกึษาบนัเทิงให้สอดคล้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะได้
สร้างความบนัเทิงควบคูก่บัความรู้ให้แก่นกัเรียน ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะใช้องค์ประกอบของการศกึษา
บนัเทิงของ น า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
บนัเทิง คือ การเรียน การเล่น และการมีส่วนร่วม โดยเม่ือน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้แล้วจะท าให้
นกัเรียนสนใจในการเรียน สนกุสนาน มีความสขุในการเรียนและมีสว่นร่วมมากย่ิงขึน้ 

 
2.4  รูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการศึกษาบันเทงิ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิงมาใช้มีรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนั ดงันี ้

ณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 50-55) กล่าวถึง รูปแบบการเรียนการสอนหรือโมเดล 
(Model) ตามหลกัการศึกษาบนัเทิงมีหลายรูปแบบซึ่งนิยมพฒันาขึน้ตามทฤษฎีสร้างความรู้นิยม 
แล้วปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับทักษะหรือผลท่ีต้องการจากการเรียนการสอนในรูปแบบนัน้ 
ดงัเชน่รูปแบบการเรียนการสอนตอ่ไปนี ้

2.4.1  อิเลท โมเดล (ELATE Model) ของสมใจ สืบเสาะ (2555: 206-221) เป็น
รูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บเพ่ือสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนกัศกึษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต ประกอบด้วยปัจจยัน าเข้า (Input Factors) กระบวนการจดัการเรียนแบบ
สร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ (Process) การควบคุม (Control) ผลผลิต (Output) และข้อมูล
ย้อนกลบั ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.4.1.1  ขัน้หรรษา (Entertain) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับนกัเรียนกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศในการเรียน เป็นขัน้ในการเตรียมความพร้อมเชิงหรรษา (Preparing for Fun) 
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ก่อนเรียน ได้แก่ การท าให้นกัเรียนรู้เปา้หมายของงานและความคาดหวงัของครู การให้ค าแนะน า
วิธีการเรียนการสอน การชีแ้จงถึงข้อดีในการเรียนการสอน การเสนอปัจจยัจงูใจและสิ่งล่อใจเพ่ือ
เป็นรางวลัแหง่ความส าเร็จ และการปฐมนิเทศ 

2.4.1.2  ขัน้เรียน (Learn) คือ การให้นักเรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และ
ศกึษาค้นคว้าเช่ือมโยง ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ท่องเท่ียวหาข้อเท็จจริง (Touring for 
Facts Finding) เป็นขัน้ตอนสร้างความกังวลใจให้กับนักเรียน โดยการมอบหมายงานอย่างมี
ความหมายเพียงพอท่ีจะท าให้นกัเรียนสนใจแตไ่ม่ท้าทายเกินไปจนท าให้เกิดความท้อแท้ กิจกรรม
ท่ีมอบหมายเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้ นให้นักเรียนเกิด
จินตนาการและสร้างความเร้าใจดงึดดูใจ 2) ขัน้เพลิดเพลินกบัปัญหา (Enjoying in Problem) เป็น
ขัน้ตอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนเข้าใจปัญหาและช่วงเวลาของการเก็บประเด็นปัญหาของกิจกรรม ครู
จะต้องกระตุ้นให้คิดโดยใช้ค าถามเพ่ือให้นกัเรียนตอบและขยายความคิดเก่ียวกับประเด็นค าถาม
หรือภาระงานท่ีมอบหมาย 

2.4.1.3  ขัน้ยอมรับในความคิด (Accepted Idea) เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียนเกิด
ความคิดหรือค้นพบความคิดของตนเองและพิจารณาแล้วว่าเป็นความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 
เพ่ือสร้างความพร้อมก่อนน าไปปฏิบตัิจริง เรียกว่า ขัน้หรรษาพบแนวคิด (Exulting with the Idea) 
ซึ่งนักเรียนจะต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือตัง้สมมติฐานและทดสอบความคิด ด้วยการ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ แลกเปล่ียน และแบ่งปันความรู้กบัผู้ อ่ืน แล้วเกิดกระบวนการตีความ จาก
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมไปสูรู่ปธรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิ(Creating by Making and Doing) 

2.4.1.4  ขัน้ลงมือปฏิบัติ  (Take Action) เป็นขัน้ตอนในการน าความคิด ท่ี
ถ่ายทอดให้ เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1. ขัน้สนุกกับการพบค าตอบ (Greeting with the 
Answers) เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียนจะต้องใช้ความสามารถในการน าความรู้ (Knowledge) ความ
เข้าใจหรือความคิดรวบยอม (Comprehension) ท่ีมีอยู่เดิมมาผสมผสานเข้ากบัเร่ืองท่ีได้เรียนหรือ
ความคิดแปลกใหม่ท่ีได้จากการแก้ปัญหา โดยอาศยัการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยาย
ความสิ่งนัน้ เพ่ือน าไปสูก่ารมีความคดิระดบัสงูและมีความคดิสร้างสรรค์ ซึง่สามารถกระท า ได้โดย
การให้นักเรียนเกิดความรู้จากการกระท าของตนเองหรือจากการวิจารณ์ผลงานของตนเองและ
ผู้ อ่ืน 2. ขัน้ช่ืนชอบและยอมรับผล (Favoring and Accepting) เป็นขัน้ตอนท่ีนักเรียนจะยอมรับ
ค าตอบหรือแนวคดิใหมแ่ล้วพฒันาแนวคดินัน้ เรียกว่า การท้าทายในสิ่งใหม ่(New Challenge) 

2.4.1.5  ขัน้ประเมินผล (Evaluate) เป็นการตรวจสอบขัน้ตอนการท างาน 
เรียกว่า ขัน้ประเมินผลและเผยแพร่ความส าเร็จ (Assessing and Sharing Achievement) ครู
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จะต้องสร้างบรรยากาศท่ีส่งผลให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากคนรอบข้างและตนเองมีความ
สนุกสนาน ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการพูดคุยปัญหา อุปสรรค ท่ีพบในการปฏิบตัิกิจกรรมโดยการ
พดูคยุนัน้จะต้องอยูใ่นบรรยากาศท่ีสนกุสนาน นา่สนใจ 

2.4.2 รูปแบบการศกึษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ ของ สดุใจ ชาประเสริฐ 
(2557: 38) เป็นรูปแบบการศึกษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสนสิการ เพ่ือพฒันากระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประกอบด้วยการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ขัน้ตอน (Constructivism) ดงันี ้

2.4.2.1 ขัน้จดุประกายความสนกุ ให้ฉกุคดิ (ขัน้เร่ิมต้นและขัน้ส ารวจ : Engaged 
and Explore) โดยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีการปฐมนิเทศ และใช้กิจกรรมละลาย
พฤติกรรมท่ีนกัเรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ด้วยการ ร้องเลน่ เต้น แสดงละคร ในหวัข้อ
ความคิดของคน คิดดีท าดีสร้างสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจ สร้างแรงจงูใจใน
การเรียนและพฒันากระบวนการคดิ 

2.4.2.2 ขัน้คอยตามติด คิดวิธีมี เหตุผล (ขัน้อธิบายและขัน้ขยายความรู้ : 
Explain and Elaborate) โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม น าส่ือและอธิบายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สวมต่อความรู้ (Jigsaw II) มาใช้
โดยนกัเรียนมีกระบวนการแสวงหาความรู้มีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนลงมือกระท า ได้
คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองทกัษะการสร้างความรู้ใหม่และทกัษะการท างานเป็นกลุ่มอีกทัง้ทกัษะ
การคดิอยา่งมีวิจารณญาณตามหลกัโยนิโสมนสิการ (Buddhist Strategy) 

2.4.2.3 ขัน้ประเมินความส าเร็จ เสร็จบัดดล (ขัน้ประเมิน : Evaluate) โดย
ประเมินความรู้ความจ า การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งจะแสดงถึง การประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหลกั
โยนิโสมนสิการ หลงัเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นกัเรียนสามารถจดจ ารูปแบบการแก้ปัญหาและคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) อีกทัง้ยงัต้องคดิดี มีคณุธรรม (ให้เป็นคนคดิดีมีคณุธรรม) 

2.4.3 รูปแบบการศึกษาบันเทิง KELL Edutainment ของเทียมยศ ปะสาวะโน 
(2553: 59-61) โดยให้นักเรียนได้เรียนด้วยตนเองกับส่ือการศึกษาบนัเทิงท่ีสร้างขึน้ ซึ่งรูปแบบนี ้
ต้องประกอบด้วย 

2.4.3.1 ขัน้ปัจจยัน าเข้า 
1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนในส่ือศึกษาบนัเทิง 

เป็นความรู้นอกห้องเรียนท่ีจะช่วยท าให้นกัเรียนมีความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี และมี
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ความสุขในการเรียนเป็นการแสดงให้เห็นว่าการท่ีบุคคลจะได้รับความรู้นัน้ ไม่จ าเป็นต้อง
เคร่งเครียดเสมอไป 

2) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Enjoy with Environment) คือ แกนหลักใน
การจดัสภาพแวดล้อม เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เกิดความหลากหลายไม่
ซ า้ซากจ าเจ ไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย เช่น การจดัวางโต๊ะ เก้าอี ้การเล่นโทนสีภายใน การวาง
ต าแหน่งของแสงไฟ เป็นต้น โดยจะท าการส ารวจความต้องการก่อนน ามาสรุปเป็นแบบท่ีส าเร็จรูป
พร้อมจะน าออกมาใช้งาน 

3) ความบนัเทิง (Entertainment) เป็นการน าเอาความบนัเทิงเข้ามาผสมไว้
กบัการเรียน ตามแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดี ถ้านกัเรียนมีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค์ ด้วย
อารมณ์สุนทรีย์และเพลิดเพลินโดยท าการผสมผสานข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ เข้ากับความ
บนัเทิง มีเจตนาเปา้หมายชดัเจน น าเสนอผา่นส่ือบนัเทิงรูปแบบตา่ง ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บคุคล
ได้รับความรู้ มีทศันคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ ครูจะช่วยจดับรรยากาศ และกิจ
กรมการเรียนรู้ร่วมกนั ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา 
อารมณ์ สงัคม ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ สร้างโอกาสให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เชน่ น าเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาประยกุต์ใช้เพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และ 
การผ่อนคลายซึ่งท าให้เกิดสมาธิและปัญญา ช่วยให้เรียนอยา่งมีความสขุ ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป 
โดยการพกัสายตา พกัอิริยาบถ รวมถึงการนัง่เลน่ การฟังเพลง การอา่นหนงัสือในมมุท่ีเงียบสงบ 

4) นักเรียน (Learners) ยึดหลักแนวคิดท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในการ
ออกแบบส่ือศกึษาบนัเทิง ซึ่งจะค านึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลทัง้บคุลิกภาพ สตปัิญญา พืน้
ฐานความรู้ ความสนใจ โดยนกัศกึษามีอิสระในการควบคมุการเรียนและเลน่ของตนเอง ค้นคว้าหา
ความรู้ตามความถนดั เลือกส่ือและรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ เช่น สามารถควบคมุ
ทัง้เนือ้หา ล าดับของการเรียนรู้ และการท าแบบทดสอบ เป็นต้น รวมถึงได้ ท ากิจกรรมเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ ถกัทอความคดิพิชิตปัญหาร่วมกนัอีกด้วย 

2.4.3.2 ขัน้กระบวนการด าเนินงาน แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมการเรียน 
ทฤษฎีท่ีใช้สนุทรียภาพทางอารมณ์ การรับรู้ และการเรียนรู้ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

2.4.3.3 ขัน้ผลิตผล (Output) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.4.3.4 ขัน้ข้อมลูย้อนกลบั (Feed back) ข้อเสนอแนะกระบวนการน าเทคโนโลยี

มาใช้แก้ไขปัญหาทางการศกึษา โดยเฉพาะส่ือ การน าเสนอเนือ้หาท่ีไม่เน้นหนกัทางทฤษฎีมากนกั 
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แต่ให้เน้นการแทรกเนือ้หาเข้าไปในส่ือบันเทิง หลากหลายชนิด รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน 

2.4.4 รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ ของน า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ 
(2553: 173) ประกอบด้วย 

2.4.4.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (Preparative Activity) มีขัน้ตอนยอ่ย ได้แก่ 
ขัน้ท่ี 1 การรับสมคัรออนไลน์ 
ขัน้ท่ี 2 การปฐมนิเทศออนไลน์ 
ขัน้ท่ี 3 การเรียนออนไลน์ 
ขัน้ท่ี 4 การประเมินผลก่อนการท ากิจกรรมออนไลน์ 
ขัน้ท่ี 5 การเลือกหวัข้อโครงงาน 
ขัน้ท่ี 6 การสร้างทีม 
ขัน้ท่ี 7 การวางแผนโครงงาน 
ขัน้ท่ี 8 สง่แผนโครงงาน 

2.4.4.2 กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Activity) มี
ขัน้ตอนยอ่ย ได้แก่  

ขัน้ท่ี 1 การปฐมนิเทศ  
ขัน้ท่ี 2 กิจกรรมกลุม่ (การท าโครงงานกลุม่)  
ขัน้ท่ี 3 กิจกรรมเตรียมรายงานผล 

2.4.4.3 กิจกรรมประเมินผล (Evaluative Activity) มีขัน้ตอนยอ่ย ได้แก่ 
ขัน้ท่ี 1 การน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะผลการด าเนินโครงงาน  
ขัน้ท่ี 2 การประเมินผลหลงัการท ากิจกรรม 
ขัน้ท่ี 3 การตดิผลการด าเนินโครงงาน 

2.4.5 ขัน้ตอนของการเป็นครูแบบการศึกษาบัน เทิ ง (Edutainer) ของ มิ เชล         
แซนเดอร์ (Michael Sanders: 2008 อ้างจาก สดุใจ ชาประเสริฐ, 2557: 44-45) มี 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 น าเสนอวิดีโอเพ่ือเพิ่มคณุค่าขณะให้ความบนัเทิง ส่ือประเภทวิดีโอ
และดีวีดีสามารถส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้โดยท่ีนักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย โดย
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หลกัการใช้ส่ือประเภทนีใ้ห้พิจารณาในด้านความยาวของภาพยนตร์ วิธีการน าเสนอและช่วงเวลา
ในการน าเสนอ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูสามารถก าหนดสถานการณ์ท่ีมีทัง้การ
บรรยายและให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วม โดยการท าให้นกัเรียนเข้าใจสถานการณ์ ครูให้นกัเรียนด าเนิน
ตามสถานการณ์ กระตุ้นให้นกัเรียนมีการวิเคราะห์ เชน่ การอภิปราย 

ขัน้ตอนท่ี 3 น าสถานการณ์ ท่ีน่าสนใจมาไว้ในห้องเรียน ครูควรจะแสดง
สถานการณ์ท่ีน่าแปลกใจ น่าสนใจให้กับนกัเรียน โดยการยกเอาเร่ืองหรือส่วนหนึ่งของหน่วยการ
เรียนการสอนมาน าเสนอเพ่ือท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ อันจะส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีดีให้แก่นกัเรียน 

ขัน้ตอนท่ี 4 เสริมการสาธิตเข้าไปในสถานการณ์ ครูควรเพิ่มการสาธิตเข้าไปใน
สถานการณ์โดยเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา เชน่ การวิเคราะห์ การใช้กรณีศกึษา เป็นต้น 

ขัน้ตอนท่ี 5 เพิ่มเติมเทคนิคการน าเสนอด้วย PowerPoint ในการน าเสนอด้วย 
PowerPoint นัน้ควรจะใส่ลูกเล่นลงไปด้วย เช่น ภาพ เสียงภาพเคล่ือนไหวภาพการ์ตูนท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัเนือ้หาสาระ เพ่ือให้นกัเรียนไมเ่บื่อหนา่ย ดงึความสนใจของนกัเรียนให้อยูก่บัเนือ้หา 

ขัน้ตอนท่ี 6 สร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ การปรับระดบัเสียง การพูดเร่ืองตลก 
และการแสดงออกทางสีหน้า สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยดึงความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี โดยการ
ปรับระดบัเสียงเม่ือต้องการเน้น การใช้เร่ืองตลกท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเนือ้หาสาระมาเล่าให้ฟังสัน้ 
ๆ นอกจากนีค้วรมีการแสดงออกทางสีหน้าอีกด้วย 

ขัน้ตอนท่ี 7 ท าให้บรรยากาศน่าสนใจโดยการเพิ่มตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง ครูใช้
ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีความเก่ียวข้องกับเนือ้หาจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาสาระได้
มากยิ่งขึน้ ครูดึงประสบการณ์จากห้องเรียนเข้ามาสู่บทเรียน จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของนกัเรียนได้ 

ขัน้ตอนท่ี 8 ท าบรรยากาศให้น่าสนใจด้วยการส่งเสริมนักเรียนทัง้หมด ให้
นกัเรียนได้พดูคยุและอภิปรายในประเด็นตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะได้มัน่ใจว่านกัเรียนสนใจเรียน ครูอาจจะ
ใช้วิธีเรียกช่ือนกัเรียนให้ตอบค าถาม ถ้านกัเรียนตอบค าถามผิด ให้ครูให้ก าลงัใจและบอกค าตอบท่ี
ถกูต้องแก่นกัเรียน 

2.4.6 การศกึษาบนัเทิงในการประยกุต์ใช้กบัการศกึษาแนวใหม ่ซึง่เทียมยศ ปะสาวะ
โน (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม: 159-164) ได้กล่าวถึงลักษณะของการศึกษาบันเทิงในประเทศ
ไทยได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ตามกระแสการพฒันาเทคโนโลยีการเรียนรู้คู่ความ
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บนัเทิง ว่าสมควรจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั โดยมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนมากมายน ารูปแบบการศึกษา
บนัเทิงมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คูก่บัความบนัเทิง ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัในประเทศไทย คือ สถาบนั
กวดวิชาภาษาอังกฤษช่ือ เอ็นคอนเสป (Enconcept) ได้น าแนวคิดการเรียนภาษาอังกฤษด้วย
ทฤษฎีใหม่ช่ือว่า เมมโมโลดี (Memolody) มาจัดสภาพห้องเรียนแบบมัลติมีเดีย มีเพลงค าศพัท์ 
โดยมีครูช่ือว่า อริสรา ธนาปกิจ เป็นครูของสถาบนักวดวิชาภาษาอังกฤษ การด าเนินงานท่ีน่ีจะ
น ากระแสแนวการศึกษาโลกยุคใหม่ท่ีเน้นผลิตส่ือการเรียนท่ีเข้าถึงหวัใจของนักเรียน เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้แบบยัง่ยืน โดยการน าค าศพัท์ภาษาองักฤษมาใส่ดนตรี และแต่งเป็นเพลงเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ จดจ าโดยอัตโนมัติ พร้อมกับน ารูปแบบการศึกษาบันเทิงมาใช้ และสร้างครูสอน
ภาษาองักฤษอีกหลายคน ท่ีมีแนวการสอนแตกตา่งกนัไป ทัง้ร้อง เต้น เล่นละคร แถมด้วยการสร้าง
สตดูิโอท่ีเพียบพร้อมด้วยระบบเคร่ืองเสียงทนัสมยั เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนาน และกระตุ้น
นกัเรียนในห้องให้มุง่มัน่กบัการเรียนรู้ตลอดชัว่โมงเรียน เน้นให้นกัเรียนได้ทัง้ความรู้และความสนกุ
ไปพร้อมกนั น าไปสู่การเรียนท่ีมุ่งให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกสนกุสนาน ติดใจ และติดตามการสอน 
โดยเช่ือมั่นว่าเทคนิคนีจ้ะไปกระตุ้นให้นกัเรียน เกิดการจดจ าแบบยัง่ยืนโดยอตัโนมตัิ ซึ่งนับเป็น
รูปแบบใหมท่ี่เกิดขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

การศึกษาบนัเทิงมีผลดีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ท าให้เกิดความคิดวิเคราะห์ ช่วย
ทบทวนความเช่ือ ความรู้ และการรับรู้ของนกัเรียน ส่งผลให้เกิดวิเคราะห์ การวิจารณ์มากยิ่งขึน้ 
เม่ือมีการจดัการเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญด้วยความบนัเทิง จึงท าให้นกัเรียนเกิดความต่ืนตาต่ืนใจ 
สง่ผลให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น ซึง่จะน าไปสูก่ารรักในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตอ่ไปได้ 

ดงันัน้จากการศกึษางานวิจยัจึงพบวา่ การศกึษาบนัเทิง มีรูปแบบอยูท่ัง้สิน้ 4 รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบอิเลท โมเดล (ELATE Model) หรือ รูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบน
เว็บเพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ รูปแบบการศกึษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ รูปแบบ
การศึกษาบันเทิง KELL Edutainment รูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการ
การศึกษาบันเทิงด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ โดยในงานวิจัยนีจ้ะอิงรูปแบบกิจกรรมโครงงาน
ออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทย
และนกัเรียนเกาหลีใต้ ของน า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัทาง เน่ืองมาจากรูปแบบแนวคิดนีมี้โครงสร้างของการศึกษาบนัเทิงตรงกับท่ี
ต้องการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อีกทัง้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้การศึกษา
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บนัเทิงมาร่วมด้วยนัน้ นกัเรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองกับส่ือการศึกษาบนัเทิงท่ีครูสร้างขึน้ และ
เม่ือนกัเรียนมาเรียนในชัน้เรียนผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ นกัเรียนจะได้ครบทัง้การเรียน การเลน่ และการ
มีสว่นร่วม ครบตามโครงสร้างของการศกึษาบนัเทิง 

 
2.5   ส่ือกับการจัดการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง 

การจดัการเรียนรู้แบบศึกษาบนัเทิง ครูสามารถน าส่ือในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานและความสุขในการเรียนได้ เช่น ส่ือเสียง 
ภาพยนตร์ เกม หรือการน าเสนอส่ือประสม โดยส่ือกบัการจดัการเรียนรู้แบบศกึษาบนัเทิง สามารถ
จ าแนกได้ ดงันี ้

2.5.1 ดนตรีและเสียงเพลง 
การน าเพลงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนสามารถน ามาใช้ได้หลายโอกาส หรือ

หลายขัน้ตอน อวยชยั ผกามาศ (2542: 42) ได้อธิบายการน าเพลงมาใช้ในการประกอบการเรียน
การสอนดงันี ้

1) น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือจูงใจ เพ่ือเร้าความสนใจนักเรียนให้สนใจเร่ืองราว หรือ
บทเรียนท่ีครูก าลังจะสอนเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนต่อไป ครูต้องพิจารณาจัดอย่างเหมาะสมทัง้
เนือ้หาและปริมาณท่ีสอดคล้องกบับทเรียนมากท่ีสุดอาจจะน าด้วยการร้องเพลงตอนใดตอนหนึ่ง 
ถ้าเป็นเพลงท่ีมีเนือ้เพลงยาว แต่ถ้าเป็นเนือ้เพลงสัน้ ๆ อาจจะร้องจนจบก็ได้ ซกัถามความเข้าใจ
ของนกัเรียนหรือให้นกัเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเนือ้เพลงนัน้แล้วโยงเข้าเนือ้หาบทเรียนซึ่งสมัพนัธ์
กับเนือ้เพลงแล้ว จึงด าเนินการสอนตามกระบวนการท่ีเตรียมไว้ ซึ่งก็ต้องมีกิจกรรมช่วงหนึ่งท่ี
นกัเรียนได้ร้องเพลงนีจ้นจบอยา่งสนกุสนานเด่ียวหรือกลุม่ มีการเคาะจงัหวะหรือปรบมือท าทา่ทาง
ประกอบตามความเหมาะสม 

2) ใช้ประกอบกิจกรรมรายละเอียด   ของบทเรียนหรือใช้ด าเนินการสอนซึ่ง
สามารถกระท าได้หลายลกัษณะ เชน่ 

2.1) ประกอบหรือขยายเนือ้หาบทเรียน ในกรณีท่ีได้แต่งเพลงเพ่ือการนี ้
โดยเฉพาะนกัเรียนจะจ าได้ดีกวา่เนือ้หาบทเรียนโดยทัว่ไปท่ีอาจจะสัน้ไป หรือไมช่ดัเจนพอ 

2.2) จดัเป็นส่ือฝึกทกัษะการออกเสียงค าบางค า เช่น ค าควบกล า้ ร ล ว ฮ ง 
ฯลฯ เลือกมาใช้ให้เหมาะสมทัง้เพลงทัว่ ๆ ไปและเพลงท่ีแตง่ขึน้ใหม่ 

2.3) จัดเป็นส่ือฝึกทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น หรือฝึกทักษะ
สัมพันธ์ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เช่น เก่ียวกับช่ือเพลง แนวคิด เนือ้หาสาระใจความ ความสมจริง 
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ความเข้าใจในเพลง ค าเป็น ค าตาย ครุ ลห ุอกัษรน า หลกัภาษาไทย การใช้ภาษา เป็นต้น ทัง้เพลง
ทัว่ ๆ ไป หรือเพลงท่ีแตง่ประกอบเนือ้หาในบทเรียนโดยเฉพาะ  

2.4) จดัเป็นส่ือการฝึกหาค าคล้องจองสัมผัส เป็นตวัอย่างในการฝึกแต่งค า
ประพนัธ์ 

2.5) จดัเป็นส่ือในการช่วยฝึกใช้โวหารตา่ง ๆ ครูและนกัเรียนช่วยกนัอภิปราย 
วิจารณ์และน าเพลงท่ีดีไปเป็นแบบอยา่ง 

2.6) จดัเป็นส่ือสมัพนัธ์กบัวิชา หรือกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
3) ใช้ในการสรุปบทเรียน หรือหรือประเมินผลการเรียนนกัเรียนได้ความคิดรวบ

ยอดคติสอนใจ จ าได้รวดเร็วและดีกว่าสรุปโดยทัว่ ๆ ไป ทัง้นีต้้องเลือกเพลงท่ีน ามาสรุปบทเรียน
หรือประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ ทกัษะ
และเจตคต ิท่ีพงึประสงค์ให้มากท่ีสดุ  

4) ใช้เป็นกิจกรรมสลับแทรกบทเรียน เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ คลายความตึง
เครียด หรือแก้ความเบื่อหน่ายแตต้่องจดัอยา่งเหมาะสมทัง้เนือ้หา และปริมาณ การน าเพลงมาใช้
อาจเปิดแผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ วิทยุ เชิญวิทยากร ครูร้องเองทัง้หมดหรือ
บางส่วน ครูร่วมร้องกับนักร้องเอง อาจจะสมัพนัธ์กับบทเรียนโดยตรง หรือไม่ก็ได้ ควรมีการเคาะ
จงัหวะ หรือปรบมือ หรือท าทา่ทางประกอบตามความเหมาะสม  

5) ใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนชัน้เด็กเล็ก หรือเด็กเร่ิมเรียน 
นกัเรียนจะสนใจ มีความสนุกสนาน เกิดความคุ้นเคย มีเจตคติท่ีดีต่อบทเรียน ต่อครู ต่อโรงเรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจ และจดจ า ได้แมน่ย าแม้ในขณะท่ียงัอา่นหนงัสือไมไ่ด้ 

สจุริต เพียรชอบ; และ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538:  373 – 376) กล่าววา่ การน า
เพลงมาประกอบการสอนภาษาไทย สามารถท าได้หลายลกัษณะ คือ ใช้น าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือสร้าง
ความสนใจให้กับนกัเรียน ใช้ด าเนินการสอนโดยใช้เพลงบอกเล่าเนือ้หา ใช้สรุปบทเรียนโดยการ
ร้องเพลงหรือช่วยกันแต่งเพลงจากเนือ้หาท่ีเรียน ใช้แก้ไขบกพร่องในการออกเสียงภาษาไทย ใช้
เสริมบทเรียนและใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรืออาจใช้ประเมินผลการเรียนก็ได้ นอกจากนี ้
ปราโมทย์ ไวยกูล (2540: 11) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายไว้ว่า การใช้เพลงเป็นส่ือประกอบการสอนนัน้ 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเนือ้หาของวิชา ท าให้นักเรียนจดจ าเร่ืองราวของบทเรียนได้รวดเร็วและง่าย 
อีกทัง้ยงัท าให้นกัเรียนเกิดความสนกุสนาน ไมเ่บื่อหนา่ยทัง้ยงัชว่ยให้บทเรียนนัน้มีกิจกรรมอีกด้วย 

ดงันัน้ การน าเพลงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนจึงสามารถใช้ได้หลายโอกาส
ซึ่งครูควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม ทัง้การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือจูงใจ ใช้ประกอบกิจกรรม
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รายละเอียด ใช้ในการสรุปบทเรียน ใช้เป็นกิจกรรมสลับแทรกบทเรียนหรือใช้เป็นส่ือในการเรียน
การสอน เพ่ือให้ตรงตามเปา้หมายการจดัการเรียนรู้ท่ีวางไว้ 

กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (2540, พฤศจิกายน-เมษายน: 8-13) กล่าวว่าการสอน
ภาษาไทยด้วยเพลงมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเพลงเป็นสิ่งบนัเทิงอย่างหนึ่งท่ีผู้คนชอบฟัง การน า
เพลงมาใช้กบัการสอนภาษาไทยช่วยให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะโดยเฉพาะทกัษะการฟัง เช่น การจบั
ใจความส าคญัท่ีได้จากการฟังเพลง นอกจากจะให้ความไพเราะด้านเนือ้ร้องและท านองแล้ว บท
เพลงยงัสอดแทรกความรู้ ให้คติเตือนใจอีกด้วย การใช้เพลงประกอบการสอนจะช่วยกระตุ้นความ
สนใจให้แก่นกัเรียน ท าให้สนกุสนานเพลิดเพลิน เห็นความส าคญัของความงามทางภาษา ถ้อยค า
ในบทเพลง เสียงดนตรีและความไพเราะ ร่ืนห ูสิ่งเหล่านีจ้ะท าให้นกัเ รียนรักภาษาไทยในท่ีสดุ อีก
ทัง้ชยัพร รูปน้อย (2540: 12) กลา่วเพิ่มเตมิวา่เพลงยงัก่อให้เกิดความสนกุสนาน ร่าเริง เพลิดเพลิน
ใจ และผอ่นคลายความเครียด สง่เสริมให้เกิดรสนิยมท่ีดีตอ่ศลิปะในด้านบทเพลงและดนตรี ถ้าน า
เพลงไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วจะท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อวิชาท่ีเรียน และยังช่วยให้
เข้าใจบทเรียนยิ่งขึน้ท าให้ผลการเรียนดีขึน้ด้วย นอกจากนีเ้พลงยงัส่งเสริมให้มีความกล้าในด้าน
การแสดงออก ท าให้เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะอีกด้วย 

ด้วยเหตุนีเ้พลงจึงเป็นสิ่งท่ีสร้างสุนทรียภาพทางดนตรีได้อย่างดียิ่ง เสริมสร้าง
สตปัิญญาและการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี เสียงเพลงชว่ยท าให้จิตใจเบกิบาน หายเหงา และมีสนุทรีย์ 
การน าเพลงมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ท าให้นกัเรียนมีประสิทธิภาพในการจดจ า
และเข้าใจ ซึ่งการน าเพลงมาประกอบการสอนในวิชาภาษาไทย เป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้
นกัเรียนชอบ สนกุสนาน มีความสนใจเรียนมากขึน้ และพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

2.5.2 ภาพยนตร์ 
สุดใจ ชาประเสริฐ (2557: 45-46) กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์มีวิธีการเรียนรู้ท่ี

แตกตา่งกนั บางคนอาจจะชอบท่ีจะเรียนรู้ด้วยการด ูเรียนรู้ด้วยการฟัง เรียนรู้ด้วยการสมัพนัธ์การ
เคล่ือนไหวหรือการกระท า ซึ่งส่ือประเภทภาพยนตร์สามารถ ส่ือสารเร่ืองราว ความรู้ ความคิด 
ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ให้นกัเรียนได้รับรู้และรู้สึก อีกทัง้ช่วยให้นกัเรียนใช้จินตนาการ 
เก่งคิดเป็นภาพ แสดงอารมณ์ออกทางใบหน้า ซึ่งสาโรช โศภี รักข์ (2551: 240) ได้กล่าวถึง
ภาพยนตร์กบัการศกึษาบนัเทิงไว้วา่ ในปัจจบุนัภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือและส่ือท่ีถกูน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนค่อนข้างมาก เพราะภาพยนตร์เป็นการส่ือสารผ่านประสาททางตาและหูด้วยภาพ 
แสง สี และเสียงประกอบกัน ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้ชมเกิดความรู้ ความเข้าใจคล้อยตามตลอดจนเป็น
การสร้างทศันคตแิก่ผู้ชมได้ ซึง่ภาพยนตร์มีข้อดี คือ 
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2.5.2.1 ภาพยนตร์สามารถกระตุ้ นหรือปลุกเร้าความสนใจให้ผู้ ชมเกิดความ
ประทบัใจและความทรงจ าได้ด้วยแสง สี เสียง การเคล่ือนไหวและเสียงดนตรี 

2.5.2.2 ภาพยนตร์สามารถอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด เพราะมีการ
เคล่ือนไหวของภาพโดยอาจจะตดัตอ่ภาพเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอยา่งดี 

2.5.2.3 ภาพยนตร์สามารถควบคมุอตัราความเร็ว ช้า หยดุภาพหรือขยายภาพได้
ตามต้องการ ในขณะท่ีส่ืออ่ืน ๆ ไมส่ามารถท าได้ 

2.5.3 เกมเพื่อการศกึษา 
สุดใจ ชาประเสริฐ (2557: 52-59) และ สาโรช โศภีรักข์ (2551: 237-238) กล่าวว่า 

เกมเพ่ือการศึกษา (Educational games)เป็นเกมท่ีมีลักษณะการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ (Play to 
Learning) วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลงัจากการเล่นเกม เรียน
ไปด้วยและก็สนกุไปด้วยพร้อมกนั ท าให้นกัเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย กระบวนการสร้าง
เกมเพ่ือการศึกษาจ าเป็นต้องผ่านการออกแบบลกัษณะของเกมโดยยึดตามหลกัทฤษฎีต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องดงันัน้เกมการศึกษาจึงเป็นเกมท่ีมีกระบวนการสร้างท่ีซบัซ้อนและใช้เวลามากใน การ
สร้างและพฒันา การใช้และการสร้างเกมเพ่ือการศึกษาในปัจจบุนัมีลกัษณะคล้าย ๆ กนัคือ การ
น าเนือ้หาท่ีต้องการให้นักเรียน เรียนน าเข้าไปแทรกในเกม แล้วให้นักเรียนได้เล่นเกมโดยเช่ือว่า
ความรู้หรือเนือ้หานัน้จะส่งผา่นไปยงั นกัเรียนจนนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในท่ีสดุ โดยรูปแบบเกม
ท่ีสร้างขึน้ส่วนใหญ่ จะค านึกถึงเฉพาะความสะดวกและความง่ายในการสร้างและพัฒนาเกม
เท่านัน้ ท าให้เกมทางการศึกษาจึงมีการสร้างเพียงไม่ก่ีรูปแบบ และยงัใช้เกมรูปแบบเดียวใช้สอน
เนือ้หาท่ีต่างกันเพ่ือความง่ายและสะดวกในการสร้าง ท าให้เกิดข้อสงสยัว่ารูปแบบเกมแบบเดียว 
สามารถใช้กบัเนือ้หาท่ีแตกต่างกันได้จริงหรือ ดงันัน้สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการเลือกรูปแบบเกมเพ่ือ
น ามาใช้เพ่ือการศกึษาจะต้องค านงึถึงจดุประสงค์การเรียนรู้เป็นหลกั โดยสามารถจ าแนกลกัษณะ
ของเกมแบง่จดุประสงค์ของการเรียนรู้กบัรูปแบบเกมท่ีเหมาะสม ดงันี ้

1) ความจ า ความคงทนในการจ า ลักษณะเกมเป็นชุดของเนือ้หาและแบบ
ประเมินหลงัการอ่านชุดเนือ้หาต่าง ๆ รูปแบบเกม เช่น เกมแบบฝึกหัด ควิซ เกมครอสเวิร์ด และ
เกมปริศนาตา่ง ๆ เป็นต้น 

2) ทักษะ การกระท า ลักษณะเกมเป็นการจ าลองสถานการณ์เร่ืองราว การ
กระท า การเลียนแบบ โดยมีการให้ผลปอ้นกลบัและมีตวัแปรอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น เวลา โดย
รูปแบบเกม เชน่ เกมซิมเูลชนั ตา่ง ๆ อาทิ เกมยิง เกมขบัรถ เป็นต้น 
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3) ประยกุต์ความคิดรวบยอดและกฎข้อบงัคบัตา่ง ๆ เป็นเกมในลกัษณะกฎและ
ขัน้ตอนวิธีการในการปฏิบตั ิมีเง่ือนไขในกระกระท า เชน่ เกมกีฬาตา่ง ๆ 

4) ตดัสินใจ การแก้ปัญหา เป็นเกมลกัษณะแบบเร่ืองราว สถานการณ์สามารถ
แสดงผลการกระท าได้ในทนัที รูปแบบเกม เชน่ เกมวางแผน เกมผจญภยั เป็นต้น 

5) การอยู่ร่วมกบัสงัคม เป็นเกมลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร การเล่าเร่ืองแล้วมี
ทางเลือก รูปแบบเกม เช่น เกมวางแผน เกมผจญภยั เกมเล่าเร่ืองราวแล้วให้เลือก เกมภาษา เป็น
ต้น 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่จดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีตา่งกนั เกมท่ีใช้ก็แตกตา่งกนัไปด้วย ดงันัน้
ในการเลือกใช้และพัฒนาเกมในอนาคตเราจึงควรค านึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
รูปแบบเกมท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นกัเรียนรู้สกึสนกุไปพร้อมกบัการเกิดการเรียนรู้ได้จริง 

2.5.4 การน าเสนอส่ือประสม 
สุดใจ ชาประเสริฐ (2557: 59-60) กล่าวว่า การใช้คอมพิวเตอร์ส่ือความหมายโดย

การผสมผสานส่ือหลายชนิด (Multimedia Presentation) เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว และวิดีทัศน์ เป็นต้น ถ้าผู้ ใช้สามารถควบคุมส่ือเหล่านีใ้ห้แสดงออกมาตาม
ต้องการได้ และถ้าผู้ ใช้สามารถท่ีจะควบคมุส่ือให้น าเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า ส่ือ
มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ใช้สามารถจะกระท าได้โดย
ผ่านทางคีย์บอร์ด เมาส์ หรือตวัชี ้เป็นต้น การใช้ส่ือมลัติมีเดียในลกัษณะปฏิสมัพนัธ์ก็เพ่ือช่วยให้
ผู้ ใช้สามารถเรียนรู้หรือท ากิจกรรม รวมถึงดส่ืูอตา่ง ๆ ด้วยตนเองได้ส่ือต่าง ๆ ท่ีน ามารวมไว้ในส่ือ
มลัติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทศัน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อนัเป็น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ท่ีท าให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ 
เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ โปรแกรมช่วยสร้างส่ือมลัติมีเดียเพ่ือการศึกษา 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 เป็นต้น ซึ่งใน
ขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัจะต้องรู้จกัเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสม และตรงกบัความต้องการ เพ่ือจะเป็นการลด
เวลาในการสร้างได้ส่วนหนึ่ง ปัจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมช่วยสร้างส่ือมัลติมีเดียเพ่ือ
การศกึษาท่ีเหมาะสม ได้แก่ ด้านของฮาร์ดแวร์ ลกัษณะ และประเภทของบทเรียนท่ีต้องการสร้าง 
ประสบการณ์ของผู้สร้าง และด้านงบประมาณ 
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สาโรช โศภีรักข์ (2551: 241-242) กลา่ววา่ ส่ือประสมแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1) ส่ือประสมท่ีมีลกัษณะของการน าส่ือหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียน

การสอน เชน่ น าวีดิทศัน์มาสอนประกอบการบรรยายของครูโดยมีส่ือสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยหรือการ
ใช้ชุดการเรียนการสอน การใช้ส่ือประสมประเภทนีน้กัเรียนและส่ือจะไม่มีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกัน 
และจะมีลกัษณะเป็นส่ือหลายแบบ 

2) ส่ือประสมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer Based) ในการเสนอ
สารสนเทศหรือการผลิตเพ่ือเสนอข้อมลูประเภทตา่ง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรและ
เสียงในลกัษณะของส่ือหลายมิต ิโดยท่ีผู้ใช้มีการโต้ตอบกบัส่ือโดยตรง 

ดังนัน้ส่ือประสมมีประโยชน์ในด้านการศึกษาหลาย ๆ ประการ เช่น เป็นการ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียน เป็นการให้สารสนเทศท่ีหลากหลาย สนบัสนนุการจดัการเรียนการ
สอนแบบรายบุคคลได้เป็นอย่างดี ท่ีส าคญัช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบย้อนหลงัและแก้ไข
จดุออ่นในการเรียนได้ 

เพราะฉะนัน้ในการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิงครูอาจจะใช้ส่ือได้หลากหลาย
รูปแบบ โดยในงานวิจยันีจ้ะใช้ส่ือทกุประเภทตามท่ีกล่าวมาเบือ้งต้น โดยน ามาประยกุต์ใช้กบัการ
จดัการเรียนการสอนหลกัภาษาไทย เช่น ดนตรีและเสียงเพลง น าเนือ้หาตา่ง ๆ มาแตง่เป็นเพลงให้
นกัเรียนสามารถเข้าใจและเกิดองค์ความรู้ได้มากขึน้ ภาพยนตร์ น ามาให้นักเรียนใช้เรียนรู้และ
วิเคราะห์การใช้ค าตา่ง ๆ ในภาพยนตร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เกมเพ่ือการศกึษา น ามาใช้เป็น
กิจกรรมในชัน้เรียนหลงัจากนกัเรียนได้เรียนเนือ้หามาเรียบร้อยแล้ว และส่ือประสมน ามาใช้ทัง้การ
สร้างวีดิทศัน์ให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากท่ีบ้านและใช้ในการเรียนรู้ในชัน้เรียน ซึ่งส่ือเหล่านีจ้ะท าให้
การเรียนภาษาไทยไมน่า่เบื่อและเกิดความสนกุสนาน 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาบันเทงิ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาบันเทิง 
สามารถสรุปได้ดงันี ้

การศกึษางานวิจยัในประเทศ 
พรทิพย์ คงแก้ว (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม: 51-54) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนา      

เลิร์นนิ่งออบเจกต์ (Learning Object) ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิงเร่ืองการส่ือสารภาษาจีน
เบือ้งต้น ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตาม
แนวคิดการศกึษาบนัเทิง เร่ืองการส่ือสารภาษาจีนเบือ้งต้น ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี
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มีคณุภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียนด้วยเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง 
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเขาทะลุพิทยา
คม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 31 คน โดยการสุม่ตวัอย่างแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ เลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง เร่ืองการส่ือสารภาษาจีนเบือ้งต้น 
แบบประเมินคุณภาพเลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิงแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยัพบว่าเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบนัเทิง เร่ืองการส่ือสารภาษาจีนเบือ้งต้น มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี และ ประสิทธิภาพ
เทา่กบั 86.50/86.51 อีกทัง้คะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยเลิร์นน่ิง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศกึษาบนัเทิง สงูกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 รวมไปถึงความพึงพอใจของนักเรียนต่อเลิร์นนิ่งออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษา
บนัเทิง อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ณฐักานต์ ภาคพรต (2557: 161-171) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลกัการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ 
ด าเนินการทดลองตามล าดบัเวลา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศกึษา 2556 ท่ีเรียนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 60 คน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ร้อย
ละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลกัการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้วย I-DU-EQModel มีขัน้ตอนส าคญั คือ ขัน้การเตรียมความสนุก ขัน้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบบนัเทิงและ ขัน้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดย อีกทัง้การประเมิน I-DU-EQ 
Model โดยผู้ เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และการเปรียบเทียบความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนก่อนกับหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ฯ และการ
เรียนการสอนแบบปกติ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนทัง้สองรูปแบบมีความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนแตกตา่งจากก่อนเรียน โดยความฉลาด
ทางอารมณ์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ฯ สงูกว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.01 ในขณะท่ีการศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ของพบว่านกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ฯ มีพฒันาการความฉลาด ทางอารมณ์ตามล าดบัเวลาแตกตา่ง
จากนกัเรียนท่ีเรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติโดยความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนท่ีเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ฯ มีพฒันาสูงขึน้สมัพนัธ์กับระยะเวลาในการเรียน
การสอน ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนท่ีเรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติมี
พฒันาการเป็นแนวระนาบตามระยะเวลาในการเรียนการสอน การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ฯ สงูกว่าท่ีเรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และสดุท้ายคือการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริงตามหลกัการการศกึษาบนัเทิงเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ 

สุดใจ ชาประเสริฐ (2557: 303-307) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบศึกษาบนัเทิง
โดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบศึกษาบันเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโส
มนสิการ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีรับรองโดยผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือศึกษา
คณุภาพและประสิทธิภาพของส่ือศึกษาบนัเทิงตามเกณฑ์ 85/85 เพ่ือหาดชันีประสิทธิผลของส่ือ
ศึกษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการท่ีใช้พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนจากส่ือศึกษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโส
มนสิการกบัคะแนนทดสอบก่อนเรียน และเพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนพยาบาลท่ีมีตอ่ส่ือ
ศกึษาบนัเทิงโดยใช้แนวคดิโยนิโสมนสิการ โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชัน้
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 50 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การเรียนรู้และกระบวนการคิด 
เคร่ืองมือในการวิจยั ได้แก่ รูปแบบศกึษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการและการจดัการเรียน
การสอนศกึษาบนัเทิง แบบประเมินคณุภาพของรูปแบบศกึษาบนัเทิงโดยใช้แนวคดิโยนิโสมนสิการ 
ส่ือศึกษาบันเทิง ได้แก่ วีดิทัศน์วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เกมโยนิโสผจญภัย แบบประเมิน
คุณภาพส่ือศึกษาบันเทิง แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดผลการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามหลกัโยนิโสมนสิการ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนพยาบาลท่ีมีตอ่ส่ือ
ศึกษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนแบบศึกษาบนัเทิง
โดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการได้รับการรับรองโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยส่ือศกึษาบนัเทิงมีคณุภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก วีดิทศัน์วิธีคดิแบบโยนิโสมนสิการมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 89.2 / 92.3 และ เกมโยนิโส



  68 

ผจญภัย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.0 / 92.3 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ส่ือศึกษาบนัเทิง มี
ดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 ในขณะท่ีคะแนนผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนจากส่ือ
ศึกษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .01 รวมไปถึงความพึงพอใจของนกัเรียนมีตอ่ส่ือศกึษาบนัเทิงโดยใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ (2557: 85-104) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษา
บนัเทิงท่ีส่งเสริมสุนทรียภาพส าหรับเด็กอายุ 7-9 ปี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจดักิจกรรม
ศลิปะแนวศกึษาบนัเทิงท่ีส่งเสริมประสบการณ์ทางสนุทรียภาพของเด็กอาย ุ7-9 ปี และเพ่ือศกึษา
และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงท่ี เหมาะสมกับเด็กอายุ 7-9 ปี กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ เด็กอายุ 7-9 ปี โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
จ านวน 39 คน โดยไม่จ าแนกเพศ ใช้ระยะเวลาด าเนินการทดลอง 7 สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยพัฒนาขึน้โดยผู้ วิจัยจากแนวทางศึกษาบันเทิงของ Randy White และทฤษฎีพัฒนาการ
สุนทรียภาพของ Michael J. Parsons ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางศึกษา
บนัเทิง แบบบนัทึกประสบการณ์ศกึษาบนัเทิง แบบทดสอบสนุทรียภาพ คูมื่อส าหรับการวิเคราะห์
ประสบการณ์ทางสนุทรียะ แบบสงัเกตพฤติกรรมประสบการณ์ทางสนุทรียะ แบบส ารวจความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบนัเทิง แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป ซึ่งวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) และ
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนท่ี มีต่อภาพ
ผลงานศิลปะหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด
ของระดับพัฒนาการสุนทรียภาพของนักเรียนท่ีมีต่อภาพผลงานศิลปะอยู่ท่ีระดับ 3 คือ การ
แสดงออก อีกทัง้พฤตกิรรมประสบการณ์ทางสนุทรียะของนกัเรียนในระหวา่งการจดักิจกรรมศิลปะ
แนวศึกษาบนัเทิงท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ สนใจตอ่เนือ้หา ในขณะท่ีแบบส ารวจความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีตอ่กิจกรรมศิลปะแนวศกึษาบนัเทิง คือ นกัเรียนพึงพอใจกิจกรรมดินแดน Barbapapa 
และนกัเรียนใฝ่ฝันท่ีจะแสดงผลงานศิลปะของตนเองมากท่ีสดุ อีกทัง้พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้มากท่ีสุด
ในแต่ละขัน้ตอนของแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางศึกษาบันเทิง คือ ขัน้น าเกิดพฤติกรรมการ
สงัเกต พิจารณา และริเร่ิมเรียนรู้ด้วยตนเอง ขัน้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เกิดพฤติกรรมความ
ร่วมมือและการทดลอง ขัน้ด าเนินงานเกิดพฤติกรรมการทดลองและการทบทวน และขัน้สรุปเกิด
พฤตกิรรมการวิเคราะห์ 
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สมใจ สืบเสาะ (2555: 229-248) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
สร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑิต มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต หลงัเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ 
โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 สาขาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการตกแต่งภาพ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุม่ควบคมุ 30 คน ด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย ผลการวิจยัพบว่าการพฒันา
รูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ ประกอบด้วย 5องค์ประกอบหลกัได้แก่ ปัจจยั
น าเข้า กระบวนจัดการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ การควบคุม ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านความอยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมั่นในตนเองของนกัศึกษาก่อนเรียนและ
หลงัเรียน จากรูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้สถิติค่าที ( t-test) พบว่าคะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทัง้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์มิติด้านจิตใจ
และบุคลิกภาพ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความอยากรู้อยากเห็นและความเช่ือมัน่ในตนเองของกลุ่ม
ทดลองท่ีเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บกับกลุ่มควบคมุท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนปกติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยน าคะแนนก่อน
เรียนเป็นตัวแปรร่วม (Covariate) พบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์มิติด้านจิตใจและ
บคุลิกภาพของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 รวม
ไปถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์มิติด้านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยด้าน
ความแปลกใหม่ ความเหมาะสมในการแก้ปัญหา และ ความละเอียดลออในการสงัเคราะห์ ของ
กลุ่มทดลองท่ีเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บกับกลุ่มควบคมุท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนปกติ โดยใช้สถิติค่าที (t-test Independent) พบว่าคะแนนเฉล่ียความคิด
สร้างสรรค์มิตด้ิานผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความแปลกใหม่ ความเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา และความละเอียดลออในการสังเคราะห์ ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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เทียมยศ ปะสาวะโน (2553: 95-100) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาศนูย์การศกึษาบนัเทิง
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศูนย์ศึกษาบันเทิงในการใช้เป็นแหล่งส าหรับเสริมการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือศึกษาดชันีประสิทธิผลของส่ือศึกษา
บันเทิงท่ีใช้ส าหรับเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนจากส่ือในศนูย์ศกึษา
บนัเทิง และเพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ส่ือในศนูย์ศกึษาบนัเทิง กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี  3 สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีลงทะเบียน เรียน วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
การศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 30 คน โดยเรียนด้วยตนเองกับส่ือศึกษา
บนัเทิงท่ีสร้างขึน้ ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี เกมเพ่ือการศึกษา และรายการโทรทัศน์ จากการวิจัย
พบว่า ศนูย์ศึกษาบนัเทิงเพ่ือเสริมการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างทางกายภาพ การจดั
สภาพแวดล้อม ระบบบริหารจัดการ และส่ือมัลติมีเดีย โดยส่ือศึกษาบนัเทิงมีดชันีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.61 จากผลการวิจยัพบว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการผลิตรายการโทรทศัน์
การศกึษาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และความคิดเห็นของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อศนูย์ศึกษาบนัเทิง พบว่านกัศึกษามีทศันคติอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียความ
คดิเห็นเทา่กบั 4.65 

น า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553: 203-219) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
โครงการออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแป
ซิปิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของ
นกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์
ส าหรับโครงการการศกึษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียน
แบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียน
เกาหลีใต้ โดยใช้การวิจัยตามหลกัการและแนวคิดของ APEC Edutainment Exchange Program 
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบกิจกรรมโครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศึกษาบันเทิงเพ่ือ
แลกเปล่ียนนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียนไทยและนักเรียนเกาหลีใต้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ หลักการและจุดมุ่งหมาย นักเรียนและครู กิจกรรม และการ
ประเมินผล ส่วนกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมประสบการณ์การ
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เรียนรู้ และกิจกรรมประเมินผล โดยผลจากการใช้รูปแบบดงักล่าวข้างต้นเฉพาะกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมพบว่านักเรียนมีทักษะการส่ือสารและทักษะการท างานร่วมกันอยู่ในระดับดี และ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้การรับรองรูปแบบดงักล่าวทุกองค์ประกอบและขัน้ตอน ดังนัน้รูปแบบกิจกรรม
โครงงานออนไลน์ส าหรับโครงการการศกึษาบนัเทิงเพ่ือแลกเปล่ียนนกัเรียนในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิ
คด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้นัน้ สามารถพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะ
การท างานร่วมกนัของนกัเรียนไทยและนกัเรียนเกาหลีใต้ได้ 

อุดมลกัษ์ อนันต์ (2549: 100-106) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เอ็ดดู
เทนเมนต์โดยใช้แอนิเมชนัเร่ือง การวดัและประเมินผลการศึกษา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและหา
คณุภาพของบทเรียนออนไลน์ ศกึษาประสิทธิภาพผลสมัฤทธ์ิ และความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่
บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การวดัและประเมินผลทางการศึกษา แบบประเมินคณุภาพ 
แบบทดสอบประสิทธิภาพ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มห้อง จากนัน้สุ่มผู้ เรียน
ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพด้านเนือ้หาของบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับดี ผลการ
ประเมินคุณภาพด้านการผลิตส่ือของบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับดี 
บทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 87.58 / 86.41 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 85 / 85 เม่ือ
น าคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
พบว่าคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพึง
พอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่บทเรียนออนไลน์มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 อยูใ่นระดบัมาก 

การศกึษางานวิจยัตา่งประเทศ 
คอรินา และ นาโวนิล (Korina & Navonil, 2015: 647-667) ได้ศึกษาเร่ือง การศกึษา

บนัเทิงเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน : การส ารวจเกมในสนาม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้
แบบการศกึษาบนัเทิงโดยการวิเคราะห์ลกัษณะพืน้ฐานของเกม ความส าคญัของเกม ความพร้อม
ในการเล่น  จ านวนผู้ เล่นและบทบาทอาย ุทัง้สิน้ 49 เกม เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบส ารวจ ผล
ของการวิจยัพบวา่เกมท่ีใช้ในการสอนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนโดยทัว่ไป สง่ผลให้ผู้ เลน่มีความเข้าใจ
เก่ียวกับประเด็นเร่ืองความยั่งยืนมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์



  72 

การพฒันาท่ียัง่ยืน โดยการจดัประเภทของเกมช่วยให้ครูและนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพสามารถก าหนด
เกมท่ีเหมาะสมกบัความต้องการในการเรียนการสอนได้ดีท่ีสดุ 

อามอล (Amal, 2014: 1-10) ได้ศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจ
และการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านกิจกรรมทางกายและเกม
การศึกษาบันเทิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบระบบการศึกษาบนัเทิงส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา (ID) ให้นกัเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนกุสนานและดีขึน้ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนกัเรียนโดยใช้การบรูณาการกบัการออกก าลงักายให้เข้ากบัชีวิตประจ าวนัของ
นักเรียนผ่านระบบการน าเสนอด้วยเกมเทคโนโลยีท่ีสามารถสัมผัสได้ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัเรียนท่ีพิการทางสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน จ านวน 77 คน ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีพิการ
ทางสติปัญญาเล็กน้อยมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนความร่วมมือกันดีท่ีสุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือนกัเรียนมีบทบาททางร่างกายมากขึน้ในชัน้เรียน การศึกษาบนัเทิงจะมีผลในเชิงบวก
ตอ่นกัเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจและระดบัแรงจงูใจในการเรียน 

คอร์กแมซ (Korkmaz, 2013: 1249-1253) ได้ศกึษาเร่ืองเกมทางภาษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาบนัเทิง มีวตัถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ภาษา
ผ่านเกมของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาและเพ่ือหาความสอดคล้องระหว่างมุมมองของ
นักเรียนและครูภาษาอังกฤษ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 121 คน 
และครูภาษาองักฤษ จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการใช้เกม
ในการเรียนภาษา ผลการวิจยัพบว่าการใช้เกมในการศึกษาบนัเทิงเป็นเทคนิคในการเรียนภาษามี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้นกัเรียนและครูภาษาองักฤษมีความคิดเห็นในเชิงบวกกบัการใช้เกมทางภาษา
ในการจดัการเรียนรู้และความคดิเห็นของครูภาษาองักฤษและนกัเรียนท่ีมีตอ่เกมทางภาษามีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตใินหลายประเด็น 

ฟรานเซสกา (Francesca, 2012: 1377-1385) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา : การสร้างความรู้ด้วยตวัเองผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบการศึกษาบันเทิงส าหรับการเรียนทฤษฎีความอลวน มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้แบบการศึกษาบนัเทิงในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยอิงจากการสร้างสิ่งประดิษฐ์และ
การจัดการเนือ้หาเสมือน โดยใช้ภาพ เสียง และดนตรี ท่ีเช่ือมต่อกับทฤษฎีความอลวน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 16 – 18 ปี จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปรองดองและการทดสอบแรงจูงใจ ผลการวิจัย
พบวา่การจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิงส าหรับการเรียนทฤษฎีความอลวน ชว่ยเพิ่มศกัยภาพ
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ในการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาบนัเทิงยงัให้
นกัเรียนมีแรงจงูใจและความสนใจในการเรียนดีขึน้ 

ยิ ล แม ซ  แ ล ะ  เซ รา มี  (Yilmaz & Selami, 2007: 32-39)  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ งก า ร
เปรียบเทียบผลกระทบของการสอนแบบติวเตอร์กับโปรแกรมซอฟต์แวร์การศึกษาบนัเทิงท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในเนือ้หาและทัศนคติต่อชีววิทยา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการสอนแบบติวเตอร์และการออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์
การศกึษาบนัเทิง เร่ือง การแบง่เซลล์ ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนใน
เนือ้หาและทศันคตขิองนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง การแบ่งเซลล์ (CAT) แบบทดสอบเนือ้หา เร่ือง การแบ่งเซลล์ (CCT) และ
แบบสอบถามทศันคติทางชีววิทยา (BAS) ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ CAT ใน
กลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์การศึกษาบนัเทิงมีผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงความ
เข้าใจของนกัเรียนต่อเร่ืองการเกิดไมโตซิสและไมโอซิส อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบนัพบว่า
ยงัคงมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในเนือ้หาบางอย่างในกลุ่มทดลอง นอกจากนีย้ังพบว่าการใช้
โปรแกรมซอฟต์แวร์การศกึษาบนัเทิงมีนยัส าคญัทางสถิติตอ่เปล่ียนแปลงทศันคติของนกัเรียนต่อ
ชีววิทยาอยา่งมาก 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาบนัเทิง พบว่า การศกึษาบนัเทิงเป็น
แนวคิดท่ีน ามาใช้เป็นตวัเสริมในการจดัการเรียนรู้ โดยแนวคิดการศกึษาบนัเทิงส่งผลให้นกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้นกัเรียนเกิดความสนกุสนานในการเรียนอีกด้วย ด้วย
เหตนีุผู้้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะน าแนวคิดดงักล่าวมาใช้ร่วมกับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยขัน้ตอนท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นัน้ 
ผู้ วิจยัได้น าขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของน า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553) มาปรับใช้ในขัน้ตอนการจดัการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ซึ่งมีขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ขัน้กิจกรรมเตรียมความ
พร้อม ขัน้กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ และขัน้กิจกรรมประเมินผล 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ปัจจุบนัได้มีนกัวิชาการ นกัการศึกษาจ านวนมากได้ให้ความหมายของ ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไว้ ดังนี ้กูด (Good, 1973: 103); ยีเซนต์ (Eysenck, Arnold, & Meili, 1972: 29); 
ไพศาล หวงัพานิช (2537: 209); วรรณี โสมประยรู (2542: 262); ล้วน สายยศ; และ องัคณา สาย
ยศ (2538: 218); สมสุข ศรีสุก  (2542: 26); ทิศนา แขมณี  (2553: 10) สามารถสรุปได้ว่า 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความส าเร็จ ทกัษะ ความสามารถ พฤติกรรมหรือผลมา
จากการกระท าท่ีอาศยัความสามารถทางร่างกายหรือสมองท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอนในวิชา
ตา่ง ๆ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการอบรม สัง่สอน 
หรือฝึกฝนโดยตรง โดยมีเคร่ืองมือช่วยในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งอาจได้มาจาก
แบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนักเรียนท่ีได้เรียนไปแล้ว มักจะเป็นข้อค าถามให้นักเรียนตอบด้วย
กระดาษและดินสอ อาจได้มาจากกระบวนการท่ีไม่ต้องอาศยัการทดสอบ เช่น การสังเกต การ
ตรวจการบ้าน หรืออาจอยู่ในรูปของเกรดท่ีได้จากโรงเรียนซึ่งอาศยัวิธีการท่ีซบัซ้อน แบง่ได้ 2 แบบ
ตามจดุมุง่หมายและลกัษณะวิชาท่ีสอน คือ  

1) การวดัด้วยการปฏิบตัิ เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบัติ
หรือทกัษะของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระท าจริงให้
ออกมาเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศกึษา การช่าง เป็นต้น การวดัแบบนีจ้ึงต้องวดัโดยใช้
ข้อสอบปฏิบตั ิ(Performance Test) 

2) การวดัด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หาวิชาอนัเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถวดัได้
โดยใช้ข้อสอบผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Test) 

จากการศึกษาความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้หลงัจากผ่านการเรียนรู้ โดยวดัผลได้จาก
ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหรือข้อสอบปฏิบตั ิ

 
3.2 องค์ประกอบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แครอล (Carroll, 1963: 723-733) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนว่า อิทธิพลขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน คือ ครู 
นกัเรียน และหลกัสูตร เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั โดยเวลาและคณุภาพของการสอนมีผลโดยตรง
ตอ่ความรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับ โดยแมคดอกซ์ (Maddox, 1965: 9) ได้กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทางสมอง ร้อยละ 
50 - 60 ขึน้อยู่กบัความพยายามและวิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 30 – 40 และขึน้อยู่กับ
โอกาสและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 10 -15 โดยเพรสคอตต์ (Presscott, 1961: 14-16) ได้จ าแนก
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ 
องค์ประกอบทางด้านร่างกาย องค์ประกอบทางด้านความรัก องค์ประกอบทางด้านวฒันธรรมและ
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สังคม องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพ่ือนวัยเดียวกัน องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน 
และองค์ประกอบทางการปรับตน นอกจากนีบ้ลูม  (Bloom, 1976: 167-176) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบหรือปัจจัย ท่ี มีผลกระทบต่อระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ ดงันี ้

1) พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Entry Behaviors) หมายถึง
ความสามารถทัง้หมดของนกัเรียน ซึง่ประกอบด้วยความถนดัและพืน้ฐานความรู้เดมิของนกัเรียน 

2) คุณ ลักษณ ะทางด้ านจิ ตพิ สัย  (Affective Entry Behaviors) หมายถึ ง 
สภาพการณ์หรือแรงจูงใจท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งได้แก่ความสนใจและเจตคติท่ีมี
ต่อเนือ้หาวิชาโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง และลักษณะซึ่งเป็น
คณุลกัษณะตา่ง ๆ ทางด้านจิตพิสยั ซึง่บางอยา่งอาจเปล่ียนแปลงได้ บางอยา่งยงัคงอยู่ 

3) คุณภาพของการสอน (Quality of Instruction) ซึ่งได้แก่ การได้รับค าแนะน า
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเอง
กระท าได้ถกูต้องหรือไม่ 

จากองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถน ามาใช้ในการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของบลมู (Bloom, 1976) ได้ทัง้หมด 6 ด้าน ดงันี ้ 

1) ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีเคยเรียนรู้
มาแล้วเก่ียวกบัข้อเท็จจริง ศพัท์นิยาม มโนทศัน์ ข้อตกลง การจดัประเภท เทคนิควิธีการ หลกัการ 
กฎ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนท่ีมีความสามารถในด้านนี ้จะ
แสดงออกโดยสามารถให้ค าจ ากัดความหรือนิยาม เล่าเหตุการณ์ จดบันทึก เรียกช่ือ อ่าน
สญัลกัษณ์ และระลึกข้อสรุปได้ การวดัพฤติกรรมด้านความรู้ความจ าลกัษณะของข้อสอบจะถาม
เก่ียวกบัความรู้ความจ าไมเ่กินร้อยละย่ีสิบของข้อสอบทัง้หมด 

2) ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การแปลความ การ
ตีความสร้างข้อสรุป ขยายความ นักเรียนมีความสามารถในด้านนีจ้ะแสดงออกโดยสามารถ
เปรียบเทียบแสดงความสมัพนัธ์ การอธิบายชีแ้นะ การจ าแนกเข้าหมวดหมู่ ยกตัวอย่าง ให้เหตผุล 
จบัใจความเขียนภาพประกอบ ตดัสินเลือก แสดงความเห็น อา่นกราฟแผนภมูิและแผนภาพได้  

พฤตกิรรมความเข้าใจ แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ 
-  ความสามารถอธิบายความเข้าใจตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
-  ความสามารถจ าแนกหรือระบคุวามรู้ได้เม่ือปรากฏในรูปสถานการณ์ใหม่ 
-  ความสามารถแปลความรู้จากสญัลกัษณ์หนึง่ไปสูอี่กสญัลกัษณ์หนึง่ 
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การวดัพฤติกรรมความเข้าใจ ลกัษณะของข้อสอบจะถามให้นกัเรียนอธิบายหรือ
บรรยายความรู้ตา่ง ๆ ด้วยค าพดูของตวัหรือให้ระบขุ้อเท็จจริง มโนทศัน์ หลกัการ กฎ หรือทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้อง กับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ หรือให้แปลความหมายสถานการณ์ ท่ีก าหนดให้ซึ่งอาจอยู่
ในรูปของข้อความ สญัลกัษณ์ รูปภาพ หรือแผนภาพ เป็นต้น 

3) ด้านการน าไปใช้ เป็นการวดัความสามารถด้านการน าเอาความรู้ความเข้าใจ 
มาประยุกต์ใช้ หรือแก้ปัญหาในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม การเขียน
ค าถามในระดบันีอ้าจเขียนค าถามความสอดคล้องระหว่างวิชาและการปฏิบตั ิถามให้อธิบาย หลกั
วิชา ถามให้แก้ปัญหา ถามเหตผุลของภาคปฏิบตัิ 

4) ด้านการวิเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจง 
รายละเอียดของเร่ืองราว ความคิด การปฏิบัติออกเป็นระดับย่อย  ๆ โดยอาศัยหลักการหรือ
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ เพ่ือค้นพบข้อเท็จจริงและคณุสมบตัิบางประการ ค าถามระดบัการวิเคราะห์ แบ่ง
ออก 3 ประเภท คือ การวิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
หลกัการ 

5) ด้านการสงัเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการรวบรวมและผสมผสานใน
ด้านรายละเอียดหรือเร่ืองราวปลีกย่อย ของข้อมูลสร้างเป็นสิ่ งใหม่ ท่ีแตกต่างจากเดิม 
ความสามารถดงักล่าวเป็นพืน้ฐานของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ค าถามระดบันีแ้บ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ การสงัเคราะห์ข้อความ การสงัเคราะห์แผนงาน การสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์  

6) ด้านการประเมินค่า เป็นการวดัความสามารถในด้านการสรุปค่าหรือตีราคา 
เก่ียวกับเร่ืองราว ความคิด พฤติกรรมว่าดี-เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม เพ่ือหาจุดประสงค์บาง
ประการมาอ้างโดยใช้เกณฑ์ภายในและการประเมินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก 

กล่าวโดยสรุป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจแบ่งได้หลากหลายองค์ประกอบ แต่ใน
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยในงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจะเลือกใช้แนวคิดของบลูม 
(Bloom. 1976) โดยเป็นการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด 6 ด้าน คือความรู้ความจ า ด้านความ
เข้าใจ ด้านการน าไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสงัเคราะห์ และด้านการประเมินคา่ เน่ืองจาก
เป็นการตรวจสอบระดบัความรู้ความสามารถของนกัเรียนว่าเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ซึ่งทัง้
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) ทัง้ 6 ด้านนี ้ผู้ วิจัยจะน ามาใช้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจ 
ด้านการน าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ เน่ืองจากในเนือ้หารายวิชาภาษาไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เน้นเร่ืองความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า มากกว่าให้นกัเรียนท่องจ าเนือ้หา 
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แตเ่น่ืองด้วยด้านการสงัเคราะห์จะให้นกัเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานในชัน้เรียน รวมไปถึงในผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาต้องการให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หา น าความรู้ไปใช้ได้และวิเคราะห์เนือ้หาของ
หลกัภาษาเท่านัน้ ผู้ วิจัยจึงใช้การวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
น าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ ซึ่งแนวคิดของงบลูม (Bloom, 1976) ทัง้ 3 ด้านท่ีน ามาใช้นี ้
ครอบคลุมเนือ้หาพฤติกรรมท่ีต้องการวดัเม่ือนกัเรียนได้เรียนผ่านการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง 

 
3.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นกัวิชาการหลายทา่นได้แบง่ประเภทของแบบทดสอบ ไว้ดงันี ้
ไพศาล หวังพานิช (2537: 137) ได้แบ่งการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

จุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาท่ีสอนสามารถวัดได้ 2 แบบคือ 1) การวัดด้านปฏิบัติ เป็นการ
ตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบตัิหรือทกัษะของนกัเรียนโดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้แสดง
ความสามารถในรูปการกระท าจริงให้เป็นผลงาน การวดัแบบนีต้้องใช้ข้อสอบภาคปฏิบตัิ 2) การ
วดัด้านเนือ้หา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หาวิชาซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ของนกัเรียน รวมถึงพฤตกิรรมความสามารถด้านตา่ง ๆ สามารถวดัได้โดยใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

ในขณะท่ีบญุชม ศรีสะอาด (2535: 8-9) ได้แบง่ลกัษณะของแบบทดสอบออกเป็น 2 
ประเภท คือ 1) แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ ตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมมีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับตัดสินว่าผู้ เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ การวดัเพ่ือให้ตรงตามจดุประสงค์เป็นหวัใจของข้อสอบในการทดสอบประเภทนี ้
2) แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างเพ่ือวดัให้ครอบคลมุหลกัสตูร สร้างตาม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจ าแนกนกัเรียนตามความเก่งอ่อนได้ การรายงานผลการสอบ
อาศยัคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนนท่ีสามารถวดัได้ ท่ีแสดงสถานภาพความสามารถของบคุคล 
เม่ือเปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืนท่ีใช้เป็นกลุม่เปรียบเทียบ 

นอกจากนีน้ิภา เมธธาวีชัย (2536: 65-72) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบง่ออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 1) แบบทดสอบแบบอตันยั คือ แบบทดสอบท่ีต้องการให้
นกัเรียนคิดหาค าตอบมาเขียนบรรยายตอบ เติมค า หรือ ข้อความสัน้ ๆ ตามความรู้ ความเข้าใจ
ของตนเอง 2) แบบทดสอบปรนยั คือ แบบทดสอบท่ีต้องการให้นกัเรียนเลือกค าตอบก าหนดไว้ 

ทัง้นีช้วาล แพรัตกลุ (2516: 112-115) กล่าววา่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิแบง่ได้เป็น 
2 ประเภท ดงันี ้ 
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1) แบบทดสอบครู (teacher made test) หมายถึง ข้อสอบ ข้อปัญหา และโจทย์
ข้อค าถามตา่ง ๆ ท่ีครูสร้างขึน้ ประโยชน์ท่ีส าคญัของข้อสอบชนิดนีอ้ยู่ตรงท่ีสามารถพลิกแพลงให้
เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ ได้ ฉะนัน้อาจใช้ข้อสอบชนิดนีเ้ป็นเคร่ืองกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจในการเรียน ใช้เป็นเคร่ืองมือวดัพืน้ความรู้เดิม วดัความงอกงามในการเรียนการสอน วดัดู
ความบกพร่องเพ่ือจดัสอนซอ่มแซมวดัดคูวามพร้อมท่ีจะขึน้บทเรียนใหม่ 

2) ข้อสอบมาตรฐาน (Standardized test) ในวงการศึกษาปัจจุบันมีความ
ต้องการแบบทดสอบชนิดนีม้าก สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับค้นและพัฒนาการศึกษา ทัง้
โดยตรงและโดยปริยาย เชน่ 

2.1) ใช้ส าหรับวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของเด็ก เป็นรายบุคคลหรือราย
ห้องเรียนได้อยา่งมัน่ใจ และประหยดัถกูต้องตามหลกัวิชามากกว่าการวดัด้วยวิธีอ่ืนๆ 

2.2) ใช้ส าหรับวดัพิสยัความรู้ของนกัเรียน ของแตล่ะชัน้และแตล่ะกลุ่ม ว่ามี
ระดบัความรู้ทัดเทียมกันหรือแตกต่างกัน เพ่ือจะได้ปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับสภาพนัน้ๆ 
ยิ่งขึน้ 

2.3) ใช้ส าหรับแยกประเภทนกัเรียน ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามความสามารถ
ของเขาเพ่ือให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสขุ การจดักลุ่มนกัเรียนดงักล่าวนี ้มิได้หมายถึงการคดัเด็ก
เก่งและเด็กอ่อน ให้แยกเรียนกันคนละห้อง แต่หมายถึงการจดัให้แต่ละห้องมีนกัเรียนคละปนกัน 
ทัง้เดก็เก่งและเดก็ออ่น 

2.4) ใช้ในการวินิจฉัยสมรรถภาพ ว่าแต่ละคนเก่ง อ่อนในวิชาใดบ้าง มาก
น้อยเพียงใดและเพราะสาเหตใุด เพ่ือครูจะได้ชว่ยเหลือนกัเรียนได้ตรงจดุ 

2.5) ใช้ส าหรับเปรียบเทียบว่านกัเรียนแตล่ะห้องตา่งมีพฒันาการขึน้จากเดิม
ในชัว่ระยะเวลาหนึง่ๆ มากน้อยเพียงใด 

2.6) ใช้ส าหรับตรวจประสิทธิภาพของการเรียน ว่าใครมีความสมัฤทธ์ิในการ
เรียนสมกับภูมิปัญญาของตนแล้วหรือไม่ เร่ืองนีต้้องให้เด็กเหล่านัน้มาสอบวดัสมรรถภาพสมอง
หรือวัดระดบัปัญญา หรือ ความถนัดทางการเรียนของเขาเสียก่อน แล้วจึงเอาผลการวัดนัน้ไป
เทียบกบัความส าเร็จทางการเรียนของเขาก็จะทราบได้ว่าใครมีประสิทธิภาพในการเรียนสมกบัภูมิ
ปัญญาหรือต ่ากวา่ท่ีควรแล้วหรือไม ่เพ่ือจะได้แก้ไขกนัตอ่ไป 

2.7) ใช้พยากรณ์ความส าเร็จในการศึกษา ว่านกัเรียนมีแนวโน้มจะสอบได้ 
สอบตกในวิชาใดบ้าง หรือมีโอกาสจะประสบความส าเร็จในทางใดระดบัใด มากน้อยก่ีเปอร์เซ็นต์ 
เป็นต้น 
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2.8) ใช้ในการแนะแนวโดยพิจารณาการสอบจากแบบทดสอบมาตรฐาน
หลาย ๆฉบบั วา่นกัเรียนมีศกัยภาพทางสมอง หรือมีความถนดัในทางใด เพ่ือจะได้เป็นแนวทางให้
นกัเรียนเลือกอาชีพในสายท่ีเหมาะกบัอตัภาพของนกัเรียน ได้ถกูต้องยิ่งขึน้ 

2.9) ใช้ในการประเมินผลการศกึษา โดยน าเอาผลการสอบ จากแบบทดสอบ
มาตรฐานเหลา่นัน้มาประเมินและลงสรุปอยา่งมีหลกัเกณฑ์วา่ นกัเรียนแตล่ะคน แตล่ะชัน้ หรือแต่
ละโรงเรียนแตล่ะจงัหวดันัน้ ๆ มีคณุภาพในการศกึษาเดน่–ด้อย กวา่เกณฑ์มาตรฐานเพียงใด เพ่ือ
จะได้วางแผนการศกึษาให้พฒันายิ่งขึน้ 

2.10) ใช้ในการวิจยั ในฐานะท่ีแบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการ
วดัสูงมากการส ารวจค้นคว้าและการวิจัยต่าง ๆ จึงต้องอาศัยแบบทดสอบชนิดนีเ้ป็นเคร่ืองมือ
ส าคญั ส าหรับหาข้อมลูในการทดลองและเปรียบเทียบความสามารถ ในเกือบทกุกรณี 

สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ (2538: 171-177) ท่ีได้แบ่ง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1) แบบทดสอบของครู (Teacher Made Test) หมายถึง ชุดของค าถามท่ีครูเป็น
ผู้สร้างขึน้ซึ่งเป็นข้อค าถามเก่ียวกับความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนในห้องเรียนว่านกัเรียนมีความรู้มาก
เพียงใด บกพร่องท่ีใด ครูจะได้สอนซอ่มเสริม หรือวดัดคูวามพร้อมท่ีจะขึน้บทเรียนใหม่ 

2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบประเภทนีส้ร้างขึน้
จาก ผู้ เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรือจากครูวิชานัน้ แต่ผ่านการทดลองคุณภาพหลายครัง้ 
จนกระทัง่มีคณุภาพดีพอ จึงสร้างเกณฑ์ปกตขิองแบบทดสอบนัน้ สามารถใช้เป็นหลกัเปรียบเทียบ
ผลเพ่ือประเมินคา่ของการเรียนการสอนในเร่ืองใดก็ได้ จะใช้วดัอตัราความงอกงามของเด็กแตล่ะ
วยัในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได้ จะใช้ส าหรับให้ครูวินิจฉัยผลสมัฤทธ์ิระหว่างวิชาตา่ง ๆ ในเด็กแต่
ละคนก็ได้ ข้อสอบมาตรฐานนอกจากจะมีคณุภาพของแบบทดสอบสูงแล้วยงัมีมาตรฐานในด้าน
วิธีด าเนินการสอบ คือไม่ว่าโรงเรียนใด หรือส่วนราชการใดจะน าไปใช้ ต้องด าเนินการสอบเป็น
แบบเดียวกนั แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมื่อด าเนินการสอบบอกวิธีการสอบวา่ท าอย่างไร และยงั
มีมาตรฐานในด้านการแปลคะแนน 

ทัง้แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้และแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสร้างข้อค าถาม
เหมือนกัน เป็นค าถามท่ีวัดเนือ้หาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแล้ว จะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตัง้
ค าถามวดัได้ซึง่ควรวดัให้ครอบคลมุพฤตกิรรมตา่ง ๆ ตามแนวคดิของบลมู (Bloom, 1976)  

กล่าวโดยสรุปวิธีในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งได้ 2 แบบ คือ การวัดด้าน
ปฏิบตัิ โดยการใช้ข้อสอบภาคปฏิบตัิ และการวดัด้านเนือ้หาโดยการใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดย
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อาจจะมีได้ทัง้แบบทดสอบแบบอตันยัและแบบทดสอบแบบปรนยั ซึ่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
อาจแบ่งได้เป็น แบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐาน โดยในงานวิจยันีจ้ะใช้วิธีการวดั
ด้านเนือ้หาโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งเป็นทัง้รูปแบบปรนยั เพ่ือวดัความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนทัง้ 3 ด้าน ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
น าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ 

 
3.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2526: 21-30) กลา่วถึง ขัน้ตอนของกระบวนการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไว้ดงันี ้

ขัน้ ท่ี  1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงค์ของการน า
แบบทดสอบไปใช้การวางแผนสร้างแบบทดสอบว่าจะสร้างแบบสอบว่าจะสร้างแบบทดสอบ
อย่างไร จ าเป็นต้องเรียนรู้เสียก่อนว่าเราจะน าแบบทดสอบไปใช้เพ่ือท าอะไร หรือต้องทราบ
จดุประสงค์ของการน าแบบทดสอบไปใช้ โดยหลกัการแล้วการน าแบบทดสอบไปใช้จะสมัพนัธ์อยู่
กับการสอน เช่น การสอบเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมจะสอบก่อนการท าการสอนการสอบ เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและวินิจฉัยข้อบกพร่อง จะสอบในระหว่างด าเนินการสอน และการสอน
เพ่ือสรุปผลการเรียนจะสอบหลงัจากการสอนเสร็จสิน้ทัง้ หมดแล้ว ดงันัน้จุดประสงค์ของการน า
แบบทดสอบไปใช้ อาจจ าแนกเป็น 4 จดุประสงค์ ดงันี ้

1) ใช้ตรวจสอบความรู้เดิม จะสอบก่อนท่ีจะเร่ิมต้นการสอนเพ่ือพิจารณาว่า
นักเรียนมีความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับเนือ้หาท่ีจะเรียนเพียงพอหรือไม่ และเพ่ือพิจารณาว่า
นกัเรียนมีความรู้ในเนือ้หาท่ีครูจะสอนหรือไม่ 

2) ใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงการเรียนการสอน 
3) ใช้วินิจฉยัผู้ เรียน 
4) ใช้สรุปผลการเรียน 

ขัน้ท่ี 2 การตระเตรียมงานและเขียนข้อสอบ เม่ือวางแผนการสร้างแบบทดสอบโดย
การสร้างเป็นตารางวิเคราะห์หลกัสตูรเรียบร้อยแล้ว ต้องตระเตรียมงานและเขียนข้อสอบตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 การทดลองสอบ เม่ือเขียนข้อสอบและจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว น าไปทดลอง
สอบ 

ขัน้ท่ี 4 การประเมินผลแบบทดสอบ การประเมินผลแบบทดสอบ เป็นการตรวจสอบ
ว่าแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม่ โดยพิจารณาตามคุณลักษณะท่ีดีของแบบทดสอบ ซึ่ง  สิริพร 
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ทิพย์คง (2545: 195) และ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545: 135–161) กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิท่ีดีดงันี ้

1) ความเท่ียงตรง เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถน าไปวดัในสิ่งท่ีเราต้องการวดัได้
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตามจดุประสงค์ท่ีต้องการวดั 

2) ความเช่ือมัน่ แบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่ คือ สามารถวดัได้คงท่ีไมว่า่จะวดัก่ี
ครัง้ก็ตาม เช่น ถ้าน าแบบทดสอบไปวดักับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทัง้สองครัง้ควรมี
ความสมัพนัธ์กนัดี เม่ือสอบได้คะแนนสงูในครัง้แรกก็ควรได้คะแนนสงูในการสอบครัง้ท่ีสอง 

3) ความเป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง ความ
ถูกต้องตามหลักวิชาและเข้าใจตรงกัน เม่ือนักเรียนอ่านค าถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อค าถามต้อง
ชดัเจนอา่นแล้วเข้าใจตรงกนั 

4) การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขัน้ความรู้ความจ า โดยถามตาม
ต าราหรือถามตามท่ีครูสอน แตพ่ยายามถามพฤติกรรมขัน้สูงกว่าขัน้ความรู้ความจ าได้แก่ ความ
เข้าใจการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินคา่ 

5) ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบท่ีบอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนัน้มี
คนตอบถูกมากหรือตอบถกูน้อย ถ้ามีคนตอบถกูมากข้อสอบข้อนัน้ก็ง่ายและถ้ามีคนตอบถกูน้อย
ข้อสอบข้อนัน้ก็ยาก ข้อสอบท่ียากเกินความสามารถของนกัเรียนจะตอบได้นัน้ก็ไม่มีความหมาย 
เพราะไม่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายเกินไป
นกัเรียนตอบได้หมด ก็ไมส่ามารถจ าแนกได้เชน่กนั ฉะนัน้ข้อสอบท่ีดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ 
ไมย่ากเกินไปไมง่่ายเกินไป 

6) อ านาจจ าแนก หมายถึง แบบทดสอบนีส้ามารถแยกนกัเรียนได้ว่าใครเก่งใคร
อ่อนโดยสามารถจ าแนกนกัเรียนออกเป็นประเภทๆ ได้ทุกระดบัอย่างละเอียดตัง่แต่อ่อนสดุจนถึง
เก่งสดุ 

7) ความยุติธรรม ค าถามของแบบทดสอบต้องไม่มีช่องทางชีแ้นะให้นักเรียนท่ี
ฉลาดใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูกต้องและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเกียจคร้านซึ่งดูต าราอย่าง
คร่าวๆตอบได้ และต้องเป็นแบบทดสอบท่ีไมล่ าเอียงตอ่กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง
ความเช่ือมัน่ ความเป็นปรนยั ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีค่าอ านาจจ าแนก และมีความ
ยตุธิรรม 
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3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การศกึษางานวิจยัในประเทศ 
วรางคณา ชัง่โต (2559: 58-66) ได้ศกึษาเร่ือง ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ท่ีมี

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย
และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการ
สอน 7E และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E กับการสอนแบบเดิม กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
โดยแบง่เป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 7E จ านวน 29 คน และกลุ่มควบคมุท่ีเรียนรู้
ด้วยการสอนรูปแบบเดิม จ านวน 30 คน ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 18 คาบ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แผนการสอนด้วยรูปแบบการสอน 7E แผนการสอนแบบเดิม แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าการเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ี
ได้รับการสอนแบบเดมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ปวิน เจียไพบูลย์ (2558: 93-109) ได้ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัก
ภาษาไทยเร่ือง ประโยค ของนักเรียนท่ีได้ รับการสอนด้วยรูปแบบเกมการแข่งขันเป็นทีม มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง ประโยค โดยใช้เกมการแขง่ขนั
เป็นทีมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนแม่พริกวิทยาและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มโดยการใช้เกมการแข่งขนัเป็นทีม กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1 ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ประโยค แบบสังเกต
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ด้านการ
มีสว่นร่วมในกิจกรรม และด้านมารยาทในการร่วมกิจกรรม ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลกัภาษาไทยเร่ือง ประโยค ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
เกมการแข่งขนัเป็นทีมแตกตา่งกนั โดยท่ีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และผลการศกึษา
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พฤติกรรมการท างานกลุม่โดยใช้เกมการแข่งขนัเป็นทีม จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านความกระตือรือร้น
ในการร่วมกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และด้านมารยาทในการร่วมกิจกรรม พบว่า
นกัเรียนมีพฤตกิรรมการท างานกลุม่โดยรวมทัง้ 3 ด้านอยูใ่นระดบัดี 

สุวิทย์ ฝ่ายสงค์ (2557: 101-107) ได้ศึกษาเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบ
ผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอ่วิชา
ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้บนเว็บ
แบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ห้องเรียน มีนกัเรียน 30 คน  โดยใช้เวลาทดลองจ านวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที จดัการเรียนการ
สอนในชัน้เรียนจ านวน 8 คาบ การสอนบนเว็บจ านวน 8 คาบ และการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
2 คาบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบ 4 MAT จ านวน 4 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 30 ข้อ 
ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเจตคติตอ่การเรียนวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 
MAT อยูใ่นระดบัมาก 

ลักขณา รักเถาว์ (2555: 75-84) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
รับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือวิธี STAD กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความรับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแบบสอบถามวัด
ความรับผิดชอบในการเรียน ผลการศึกษาพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กับการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกนัอย่างมี



  84 

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทัง้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD และการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครูระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้สองกลุ่ม รวมไปถึงความรับผิดชอบใน
การเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความรับผิดชอบในการ
เรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD และการจดัการเรียนรู้
ตามคู่มือครูระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้
สองกลุม่ 

ณฐัธยาน์ การุญ (2554: 77-85) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและ
ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกบั
การสอนตามคู่มือครู มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความ
สนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยบทเรียนส าเร็จรูปกบัการ
สอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรี
มหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 50 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
บทเรียนส าเร็จรูป แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปและแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
คูมื่อครู แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและแบบสอบถามวดัความสนใจใน
การเรียนวิชาภาษาไทย ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกบัการ
สอนตามคู่มือครูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทย
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทย
และความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทัง้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านหลกัภาษาไทยและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามคูมื่อครูก่อนการทดลองและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พิรุณโปรย ส าโรงทอง (2554: 91-98) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคตติอ่การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์กบัการจดัการเรียนรู้ตามคูมื่อครู กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
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ท่ี 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคมุ 40 คน ใช้เวลาใน
การทดลองกลุ่มละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ผล
การศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุในก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้สองกลุ่ม 
อีกทัง้เจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนีเ้จตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุในก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ทัง้สองกลุม่ 

ศรีบงัอร จุ้ยศิริ (2550: 64-71) ได้ศกึษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และความสนใจในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลง
ประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนกบัการสอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนอสัสมัชญั กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 50 คน และกลุ่มควบคมุ จ านวน 50 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 
15 คาบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการสอนวิชาภาษาไทยและแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิ ผลการศกึษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนกบัการสอนแบบปกต ิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 อีกทัง้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอน ก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนแบบปกตกิ่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

การศกึษางานวิจยัตา่งประเทศ 
แอครามและอฟัซาเนห์ (Akram & Afsaneh, 2017: 667-678) ได้ศึกษาเร่ืองผลของ

การจ าลองสถานการณ์ท่ีมีตอ่การรับรู้ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นด้วยกิจกรรมในชัน้
เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจ าลอง
สถานการณ์ผ่านกิจกรรมในชัน้เรียนท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของนกัเรียน เช่น ความสนใจเรียน ความท้า



  86 

ทาย การเลือก และความสนุก และเพ่ือศึกษาการจ าลองสถานการณ์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิของ
ภาษาตา่งประเทศของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างมี 51 คน ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่ม
ควบคมุ 25 คน ผลการวิจยัพบว่าการจ าลองสถานการณ์ส่งผลในเชิงบวกตอ่การรับรู้ของนกัเรียน
และสามารถเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาได้ 

นีโน (Nino, 2017: 366-373) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อการเรียน รู้
ภาษาองักฤษในบริบททางการศึกษาสมัยใหม่ของจอร์เจีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีเป็นปัจจยัสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชาวจอร์เจีย โดยมี
โครงสร้าง 4 องค์ประกอบท่ีสง่ผลให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ เปา้หมายของวิธีการเรียนรู้ 
เป้าหมายท่ีควรหลีกเล่ียง วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีการท่ีควรหลีกเล่ียง และทัศนคติต่อการ
ค้นคว้าทางภาษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเป้าหมายความส าเร็จ (AGQ) และ
แบบทดสอบทัศนคติและแรงจูงใจ  (Attitude / Motivation Test Battery - AMTB) ผลของ
การศกึษาพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ภาษาแบบตา่ง ๆ มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตา่งกัน 
ซึ่งนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติต่างกัน มีเป้าหมายเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาท่ีแตกต่างระหว่างนกัเรียนท่ีเก่งและอ่อน มีการก าหนดเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน โดย
นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงและประสบความส าเร็จจะมีความสามารถมุ่งมั่นต่อเป้าหมายหลัก ส่วน
นกัเรียนภาษาท่ีมีคะแนนไม่สงูและไม่ประสบผลส าเร็จมีเปา้หมายด้านประสิทธิภาพสงู โครงสร้าง 
4 องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัทศันคตเิชิงบวก 

เจอราลด์ (Gerald, 2014: 81-92) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนพีชคณิต มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนโรงเรียนพีชคณิตท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง
และแบบปกติ เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนโดยวดัจากการประเมินโดยทั่วไป 
โดยข้อมูลท่ีได้จากการสอบจะน าไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการถดถอยและ ANOVA 
ซึ่งวิธีการสอน เพศ และคะแนนคณิตศาสตร์ ACT เป็นตวัแปรต้น คะแนนการสอบปลายภาคและ
คะแนนการสอบพีชคณิตก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นตวัแปรตาม จากผลการวิจยัพบว่าคะแนนไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในนักเรียนทัง้สองกลุ่ม อย่างไรก็ตามนักเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง ได้คะแนนดีกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอบแบบปกติ อีกทัง้การ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางท าให้นกัเรียนและครูมีประสบการณ์ก่อนการเรียนในห้องเรียน
จริง โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง มีสว่นร่วมในการเรียนมากขึน้และ
มีคะแนนสอบปลายภาคท่ีสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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อีริค Eric (2013: 46-54) ได้ศึกษาเร่ืองการเรียนรู้แบบผสมผสาน :การจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัทางท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการรับรู้ของนกัเรียน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศกึษาถึงผลกระทบตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนและการรับรู้ของนกัเรียนเม่ือได้รับการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลบัทางในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางและการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยทัง้สองกลุ่มตวัอย่างจะ
ได้รับการทดสอบก่อนทดลองและหลงัการทดลอง ผลการวิจยัพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 
ตรีโกณมิติ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางมีคะแนนสงูกว่าอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ สว่นการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง
และการจดัการเรียนรู้แบบปกติแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิแตค่ะแนนในทกุหวัข้อของ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าการวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน งานวิจยัทกุงาน ใช้การวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลมู (Bloom, 
1976) ทัง้หมด โดยแบบทดสอบท่ีดีนัน้จะต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่น 
และความเป็นปรนัย เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยน ามาใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ แบบทดสอบ ดงันัน้ใน
งานวิจยันีจ้ึงจะใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนหลักภาษาไทยจากการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง โดยใช้การวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) มาปรับใช้ในการออกแบบทดสอบ โดยจะใช้แนวคิดของบลูม 
(Bloom, 1976) ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ และด้าน
การประเมินค่า เน่ืองจากในเนือ้หารายวิชาภาษาไทยระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เน้นเร่ืองความเข้าใจ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่ มากกวา่ให้นกัเรียนทอ่งจ าเนือ้หา 

 
4.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสุขในการเรียน 

4.1  ความหมายของความสุขในการเรียน 
การเรียนรู้อยา่งมีความสขุสง่ผลให้นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนรู้ ความสขุเป็นฐาน

ของความเก่งและความดี เด็กท่ีมีความสขุในการเรียนจะตัง้ใจเรียนได้ดีขึน้ เม่ือนกัเรียนมีความสขุ
ในการเรียนแล้ว นกัเรียนจะรู้สึกสดช่ืน ร่าเริง เบิกบาน มีสุขภาพจิตดี และมีก าลงัใจส่งเส ริมการ
เรียนรู้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2545: 1) ได้กลา่วไว้วา่ ความสขุ คือ สิ่ง
ท่ีทุกคนต้องการ ปรารถนา เฝ้าเสาะแสวงหา ไขว่คว้า เรียกร้อง และเพียรพยายามท่ีจะให้ตวัเอง 
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และผู้ เป็นท่ีรักได้พบ ได้ครอบครอง แต่ละคนมีวิธีหาความสุขให้กับตวัเองในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความถนัด และตามวิถีทางท่ีคิดว่าดีท่ีสุดเหมาะท่ีสุด บางคนก็สมหวงั แต่ก็มีอีกไม่น้อยท่ียังเฝ้า
แสวงหาอยู ่

อริสโตเติล (Aristotle, 1976: 384-322); ทะไลลามะ ; และ โฮเวิ ร์ด ซี . คัทเลอร์ 
(2554: 101); เอริสัน Alison (2007: 130-131); พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทธ์ ปยุตฺ โต) (2554: 
64-70); ลายาร์ด Layard (2005: 72); อิมรอน มะลลีูม (2551: 82-87); นอดดิง้ Noddings (2003: 
10); พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น); และ เขมณัฎฐ์ อินทรสุวรรณ (2553: 64-66) ลดัดา หวงั
ภาษิต (2557: 14) กล่าวว่า ความสุข หมายถึง การพฒันาอย่างสมดลุทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา 
ตลอดจนจิตใจให้งอกงามในคณุธรรม มีความเข้มแข็งมัน่คง ด ารงชีวิตอย่างสมดลุ โดยมีสมาธิเป็น
ท่ีตัง้ พัั  ฒนาปัญญาภายในตนให้เกิดความรู้เท่าทัน มองเห็นสรรพสิ่งตรงตามความเป็นจริง มี
สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งตา่ง ๆ ตามความเป็นจริงของโลก ค านึงถึงกระบวนการในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ โดยมิได้มองเป้าหมายหรือผลเพียงด้านเดียว รู้จักไตร่ตรอง ใช้ความคิด ความเข้าใจ 
ปฏิบตัิงานและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความถนดั ใช้ชีวิตอย่างทรงคณุธรรม มีศรัทธาต่อการท า
ความดีตามศาสนาหรือปรัชญาชีวิตท่ีตนนบัถือ มีความปรารถนาดีกับผู้ อ่ืนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับ
สิ่งแวดล้อม ตา่ง ๆ รอบตวั เป็นผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนอยา่งเกือ้กลูอนัจะน ามาซึง่ความสขุ 

ปัจจบุนัได้มีนกัวิชาการ นกัการศกึษาจ านวนมากได้ให้ความหมายของ ความสุขใน
การเรียนไว้ใกล้เคียงกัน จากการสงัเคราะห์ความหมายของ ความสขุในการเรียน ของ วรรณี โสม
ประยูร (2540: 7); พระธรรมปิฎก (2541: 36); คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้ ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2543: 31); วิชยั วงศ์ใหญ่ (2543: 9); ส าลี รักสทุธิ (2544: 14); 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 60); มารุต พัฒผล (2546: 11); ลัดดา หวัง
ภาษิต (2557: 15) สามารถสังเคราะห์ได้ว่า ความสุขในการเรียน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีนักเรียน
รู้สึกวา่เป็นสิ่งท่ีน่าร่ืนรมย์ มีชีวิตชีวา มากกว่าการเรียนรู้ท่ีเป็นภาระหรือไม่น่าพอใจ การท่ีนกัเรียน
ได้เรียนรู้ในความต้องการของตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีสนองความใฝ่รู้และความสร้างสรรค์ของ
ตนเองในสิ่งท่ีชอบ ได้ใช้ความสามารถในการคิด ได้ท าในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ไม่เบื่อหน่ายการเรียน 
อยากเรียนอีก ไม่เครียดและสนกุกบักิจกรรมการเรียน มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย มีอิสระ ได้รับการ
ยอมรับในความแตกตา่งระหว่างบคุคล ถ้าไม่สามารถท าให้คนมีความสุข การศกึษาก็ไม่สามารถ
เกิดขึน้ได้ เด็กจะเรียนอย่างมีความสขุ ถ้าเขาได้มีโอกาสค้นพบความสามารถของตนเอง เรียนรู้ท่ี
จะรักการท างาน รู้จกัการท างานอยา่งสร้างสรรค์ เปิดใจกว้างท่ีจะช่ืนชมความงามในธรรมชาตแิละ
โลกรอบตวั ปรับตวัเข้ากบัสภาวะตา่ง ๆ ได้ และเห็นคณุคา่ของการมีชีวิต 
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ดงันัน้ความสขุในการเรียนรู้ จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีน่าร่ืนรมย์ มี
ชีวิตชีวา ได้เรียนรู้ในความต้องการของตนเอง ไม่เครียดและสนุกกับกิจกรรมการเรียน มี
บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย มีอิสระ ได้รับการยอมรับในความแตกตา่งระหว่างบุคคล เพราะฉะนัน้ครู
จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะความสุขจัดเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดในฐานะท่ีเป็น
พืน้ฐานของชีวิต 

 
4.2  องค์ประกอบของการเรียนที่มีความสุข 

ความสุขในการเรียนนัน้จะเกิดขึน้ได้จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีนกัวิชาการ
หลายทา่นได้จ าแนกไว้ ดงันี ้

4.2.1 องค์ประกอบการเรียนท่ีมีความสุขของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545: 31-35) โดยได้น าเสนอองค์ประกอบท่ีช่วยให้การเรียนของนกัเรียนด าเนินไปอย่าง
มีความสขุ ประกอบด้วยแนวคดิส าคญั 6 ประการ คือ 

4.2.1.1  เด็กแตล่ะคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ท่ีมีหวัใจและสมอง เด็กควร
ได้มีโอกาสเลือกเรียนตามถนดัและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของตนเอง และมีสิทธ์ิได้รับ
ปฏิบตัจิากผู้ใหญ่อยา่งมนษุย์คนหนึง่ 

4.2.1.2  ครูมีความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความ
เข้าใจในทฤษฎีแห่งพฒันาการตามธรรมชาติของเด็กทกุคนครูควรให้ความเอาใจใส่ ตอ่เด็กทกุคน
เท่าเทียมกันมีการเตรียมตัวเพ่ือการสอนให้มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นท่ีจะช่วยเหลือเด็กให้รู้จัก
ตนเอง รู้จกัแก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการน าตงัเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมีสติ และเพียบพร้อม
ด้วยคณุธรรม 

4.2.1.3  เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตัวเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกท่ีทุกเวลา รู้จัก
ตวัเอง เห็นคุณค่าของชีวิต และความเป็นมนุษย์ของตน ยอมรับทัง้จุดดีและจุดด้อยของตน รู้จัก
เกรงใจและให้เกียรตผิู้ อ่ืน มีเหตผุลละใจกว้าง พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ท่ีมีความ
รับผิดชอบ 

4.2.1.4  เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้
ค้นพบความสามารถของตน ได้เรียนรู้อย่างลึกซึง่และกว้างไกล เรียนให้เข้าใจและท าได้ รู้เคล็ดลบั
ของการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ และเรียนจนรู้จกัวิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนในอาชีพนัน้ 
เสมือนเป็นคนท่ีอยู่ในอาชีพนัน้จริง ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
ความสขุของตนเองและผู้ อ่ืน 
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4.2.1.5  บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและเร้าใจให้อยากค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งท่ีสนใจ เดก็ได้รู้จกัคิดและพฒันาความคดิจากความรู้ท่ีได้รับขยาย
วงไปสู่ความรู้ใหม่ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากศึกษาให้ลึกซึง้เพิ่มเติม รักการ
เรียนมีระบบในการเรียนและเห็นประโยชน์ของการเรียนซึ่งไม่ได้ขีดวงจ ากัดอยู่แตใ่นห้องเรียน แต่
อาจสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถ่ิน โดยแท้จริงแล้วบทเรียนท่ีมีคณุภาพจะประกอบขึน้ด้วย
ส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเห็นประโยชน์และคณุค่าของสิ่งท่ีเรียน บทเรียนท่ีมี
คณุภาพจงึแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

1) ส่วนเนือ้หาและกิจกรรม ได้แก่ มีความแปลกใหม่ท่ีน่าต่ืนเต้น เร้าใจให้
คอยติดตามไม่อยากขาดเรียน มีการเช่ือมโยงความรู้จากเก่าไปใหม่ มีกิจกรรมสนุก ๆ ไม่น่าเบื่อ 
และตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น 

2) ส่วนพัฒนาตน ได้แก่ ขยายวงความรู้ออกไปสู่โลกกว้าง จูงใจให้ใฝ่หา
ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้การท างานท่ีสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีท างานเป็นกลุ่ม และใจกว้างและรู้จัก
การยอมรับ 

3) ส่วนสร้างเสริมทัศนคติ ได้แก่ ได้ค้นพบตวัเองและความสามารถของตน 
เข้าใจชีวิตและธรรมชาติตามวันท่ีจะรับได้ เห็นค่าของความเป็นมนุษย์ เข้าใจและเห็นคุณค่า
ท้องถ่ินของตน และรักและเห็นประโยชน์ของการเรียน โดยทัง้สามส่วนนีมี้ความสอดคล้องและ
สมัพนัธ์กนัอย่างแยกไม่ได้ และต่างก็มีส่วนในการเสริมสร้างและพฒันาเด็กแตค่นให้เจริญเติบโต
ขึน้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และมีทศันคติอนัดีงามตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืนและโลกภายนอก และสามารถ
ปรับตวัเข้ากบับคุคล สถานท่ี และกาลเวลาได้อยา่งมคึวามสขุ 

4.2.1.6  สิ่งท่ีเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่
เฉพาะในบทเรียน แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในสภาพความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมี
ความหมายตอ่ตวัเขา รู้จกัสืบเสาะหาค าตอบ ข้อสงสยัตา่ง ๆ ได้อยา่งมีเหตผุล มีความคิดเป็นของ
ตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของใคร รู้วิธีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และ
สามารถให้ความช่วยเหลือและแนะน าผู้ อ่ืนได้เม่ือเขาเติบโตขึน้ ครูจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเป็นครู
อย่างแท้จริง ทัง้ด้านคุณลักษณะนิสัย จิตใจ และด้านความรู้ความสามารถท่ีจะจัดกิจกรรมให้
นกัเรียนเกิดพฒันา มีความสมบรูณ์ทัง้ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ เพ่ือเป็นสมาชิก
ท่ีมีคณุคา่ของสงัคมตอ่ไป 

4.2.2 องค์ประกอบการเรียนท่ีมีความสุขของกรมสุขภาพจิต (2543: 83) โดยได้
กลา่วถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้อยา่งมีความสขุว่าประกอบด้วย 



  91 

4.2.2.1 ความภมูิใจในตนเอง การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองเป็นทกัษะ
หนึ่งขององค์ประกอบด้านสขุท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนประสบความสขุและความส าเร็จในชีวิต 
เป็นความคิดความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลมีต่อตนเอง รับรู้ภาพรวมของตนเองว่ามีคุณค่า ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นผลจากการประสบความส าเร็จด้วยตนเองในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ประสบ
ความส าเร็จด้านการเรียน การงาน เป็นต้น ความภาคภูมิใจเป็นพืน้ฐานทางจิตใจท่ีมีความส าคญั
ตอ่ชีวิต เพราะเป็นความรู้สึกท่ีเป็นสขุของชีวิตท่ีเกิดขึน้ หากสญูเสียความภมูิใจไปจะท าให้ตวัเองไร้
คา่ ซึ่งคนท่ีสามารถเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สงัเกตได้จากลกัษณะพฤติกรรม การเห็น
คณุคา่ในตนเอง รับรู้วา่ตนเองมีคณุคา่ส าหรับตนเองและผู้ อ่ืน และความเช่ือมัน่ในตนเอง  

4.2.2.2 ความพึงพอใจในชีวิต ธรรมชาติของความคิดของคนเราจะมีทัง้สุขและ
ทกุข์สลบักันตลอดเวลา การคิดในทางบวกจะท าให้คนเรามีความสขุ และการคิดในทางลบจะท า
ให้เรามีความทกุข์ ดงันัน้เวลามีทกุข์เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตกุารณ์กับตนเอง ผู้ อ่ืนหรือในเร่ือง
ของอนาคตนัน้เป็นเพราะว่าเรามกัจะมีการคิดทางลบต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ แต่ถ้าเรามีการปรับเปล่ียน
การคิดทางลบให้เป็นไปในทางบวก ก็จะท าให้เกิดความสขุได้ เป็นลกัษณะของการมองโลกในแง่ดี 
จะท าให้จิตใจเราสงบได้ พอใจในสิ่งท่ีมีอยู่เพ่ือให้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งลกัษณะ
ของคนท่ีมีความพงึพอใจในชีวิตจะรู้จกัมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ 

4.2.2.3 ความสงบสขุทางใจ เป็นสภาวะของจิตและอารมณ์ท่ีตอบสนองตอ่สิ่งเร้า
ทัง้ภายในและภายนอก ธรรมชาติของอารมณ์มกัจะมีทัง้ทุกข์และสุขสลบักันตลอดเวลา เม่ือเรา
ทกุข์มกัจะคิดว่าตนเองมีแตค่วามทุกข์อย่างเดียวหาความสุขไม่ได้เลย หากตระหนกัรู้อารมณ์เข้า
มาขจดัความทกุข์ได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถสร้างความสงบสขุให้กบัตนเองได้ 

4.2.3 องค์ประกอบการเรียนท่ีมีความสุขของลัดดา หวังภาษิต (2557: 214-215) 
โดยผู้วิจยัได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเสริมสร้างความสขุในการเรียนรู้ โดยนกัเรียน
ท่ีมีความสขุจะต้องมีองค์ประกอบ ดงันี ้

4.2.3.1 องค์ประกอบด้านนกัเรียน หมายถึง นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ เห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี ซึ่งมี ตัวบ่งชีป้ระกอบด้วย มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เห็นคณุคา่ตนเองในการเรียนรู้ และมีคณุธรรมจริยธรรมอนัดี 

4.2.3.2 องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน หมายถึง นักเรียนมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืนทัง้ในครอบครัวและโรงเรียนกับ ครู เพ่ือน ซึ่งมีตัวบ่งชีป้ระกอบ ด้วย มี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนและครู มีความยตุธิรรม และมีน า้ใจชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 
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4.2.3.3 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง เห็นความส าคญัของการอนรัุกษ์ 
การปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ ซึง่มีตวับง่ชีป้ระกอบด้วย เห็นความส าคญัของ
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมได้ดี และแสวงหาแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

4.2.3.4 องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนมีการเรียนรู้ท่ีพัฒนา
ตนเองอย่างสมดลุ สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้กบัสภาพการณ์ความเป็นจริงในสงัคม มีเปา้หมาย
ในการเรียนรู้ของตน ซึ่งมีตวับ่งชีป้ระกอบด้วยมีการเรียนรู้ท่ีพัฒนาตนเองอย่างสมดุล สามารถ
เช่ือมโยงการเรียนรู้กับสภาพการณ์ความเป็นจริงในสงัคม และมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเรียนรู้
ของตน 

4.2.4 องค์ประกอบการเรียนท่ีมีความสุขของส าราญ สิริภคมงคล (2556: 215) โดย
ผู้วิจยัได้พฒันามาตรวดัความสขุในการเรียนส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยสงัเคราะห์
ตัวชีว้ัดจากทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้จึงไปเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับ
ผู้ เก่ียวข้องกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

4.2.4.1 ด้านคณุภาพของครู 
1)  ครูใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
2)  ครูสอนในสิ่งท่ีแปลกใหม ่
3)  ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน 
4)  ครูมีอปุกรณ์ใหมใ่นการสอน 
5)  ครูมีความเข้าใจนกัเรียนแตล่ะคน 
6)  ครูสอนให้นกัเรียนมีความรอบรู้ 
7)  ครูเป็นคนอารมณ์ดีและมัน่คง 
8)  ครูมีการเตรียมตวัสอนเป็นอย่างดี 
9)  ครูสร้างบรรยากาศการเรียน 
10)  ครูจดัให้มีแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
11)  ครูมีความหยุน่ในกฎระเบียบ 
12)  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
13)  ครูสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
14)  ครูสอนในสิ่งท่ีน าไปใช้ได้กบัชีวิตจริง 

4.2.4.2 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 
1)  เพ่ือนให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
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2)  ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน 
3)  การมีกลุม่เพ่ือนท่ีเข้าใจกนั 
4)  การได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน 
5)  การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน 
6)  การได้เรียนในวิชาและครูท่ีช่ืนชอบ 

4.2.4.3 ด้านความคดิเชิงบวก 
1)  การท่ีรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ 
2)  การรู้ประโยชน์ของการเรียนรู้ 
3)  การมีเปา้หมายในการเรียนรู้ 

4.2.4.4 ด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง 
1)  การมีอิสระทางความคดิ 
2)  ความเช่ือมัน่ในความสามารถ 
3)  การได้เรียนนอกสถานท่ี 
4)  การได้เรียนท่ีมีการพกัเป็นระยะ 
5)  การได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้ปกครอง 
6)  การมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง 

4.2.4.5 ด้านการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
1)  การได้เรียนท่ีไมใ่ช้ความคดิตดิตอ่กนั 
2)  การมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 

4.2.5 องค์ประกอบการเรียนท่ีมีความสุขของมารุต พฒัผล (2546: 11) ได้จ าแนกไว้ 
3 ด้าน ได้แก่ 

4.2.5.1 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การท่ีนกัเรียนมีความรู้สกึท่ีดีตอ่
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ อยากมา
โรงเรียน อยากเรียน สนกุสนานเพลิดเพลินในการเรียน อยากร่วมท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในการเรียน 

4.2.5.2 ด้านบุคคล หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับครูและเพ่ือนนกัเรียน ได้แก่ อยากท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและครู สนุกสนานท่ีได้ท า
กิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนและครูและรู้สกึดีท่ีได้อยู่กบัเพ่ือนและครู 
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4.2.5.3 ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อประเด็น
ต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่  สบายใจท่ีได้อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความสุขในการเรียน พบว่าองค์ประกอบของ
ความสขุในการเรียนสามารถแบง่ได้หลากหลายแนวคิดด้วยกนั โดยอาจสรุปออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านนักเรียน ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนและครู ด้านการเรียนการสอน และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี ้จะส่งผลให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความใฝ่รู้  และความสุขใน
การเรียน ส าหรับงานวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของความสุขในการเรียนไว้ 5 
องค์ประกอบซึ่งผู้ วิจัยปรับจากแนวคิดของส าราญ สิริภคมงคล (2556) ท่ีได้พัฒนามาตรวัด
ความสขุในการเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือช่วยให้นกัเรียนใช้ประเมิน
ตนเองและเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสภาพจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไประหว่างการเรียนการสอน ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์และกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ด้านคณุภาพของครู 
ด้านความสมัพนัธ์กับเพ่ือน ด้านความคิดเชิงบวก ด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง และด้านการมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน 

 
4.3  แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความสุขในการเรียน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 1-30) ได้น าเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนท่ีช่วยให้การเรียนของนักเรียนด าเนินไปอย่างมีความสุข ประกอบด้วย
แนวคดิส าคญั 6 ประการ คือ 

4.3.1 สร้างความรักและศรัทธา การสร้างศรัทธาต่อการเรียนเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมาก 
เพราะจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจต่อบทเรียน ต่อครู และผู้ ร่วมเรียน การสร้าง
ศรัทธาจะเกิดขึน้ได้ มีองค์ประกอบดงันี ้

1) การเรียนบนฐานแห่งความรัก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ครูต้อง
เข้าใจวิชาท่ีตนจะสอน มีความรู้ลึก กว้าง และแมน่ย า จงึจะสามารถสร้างบทเรียนท่ีมีคณุภาพและ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน ครูต้องเข้าใจนกัเรียน พร้อมท่ีจะชว่ยเหลือ
สนบัสนนุให้เขาได้พฒันาไปในทางท่ีถกูต้องให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ครูต้องเข้าใจตนเอง รู้บทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และครูต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องการก าลงัใจ 
ต้องการการยอมรับ และต้องการมิตรท่ีเช่ือใจได้ 
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2) บทเรียนท่ีสนุกและเพลิดเพลิน  จะเป็นสิ่ งจูงใจให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นสนใจ ใฝ่รู้ตดิตามและอยากแสวงหาความรู้ตอ่ไปอย่างไมรู้่จบ 

3) การส่งเสริมความสนใจ และสร้างความผูกพัน โดยการท าความรู้จักกับ
นกัเรียน ศึกษาประวตัิเป็นรายบุคคล จดจ าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เก่ียวกับนกัเรียน ติดตามถามข่าวใน
วาระตา่ง ๆ ท่ีส าคญัครูต้องรักษาความลบัของนกัเรียน เห็นความส าคญัของนกัเรียนทกุคน เอาใจ
ใสท่กุคนอย่างทัว่ถึง จริงใจ และพร้อมท่ีจะช่วย อดทน เสียสละ ใช้ค าพดูในเชิงสร้างสรรค์ นกัเรียน
ท่ีสมัผสัได้ถึงสิ่งเหล่านีจ้ากครู ยอ่มมีก าลงัใจท่ีจะท าสิ่งดี ๆ เพ่ือให้ครูพอใจและผลจากความรู้สกึนี ้
จะท าให้เขาเห็นคณุคา่ของตวัเองและอยากท าดีตอ่ไปเร่ือย ๆ 

4.3.2  เห็นคุณค่าการเรียนรู้ การเรียนรู้ของนักเรียนจะประสบความส าเร็จ เม่ือ
นกัเรียนเห็นคณุคา่ของการเรียน ได้รู้ว่า เรียนไปท าไม เรียนไปเพ่ืออะไร เรียนแล้วได้อะไร เรียนแล้ว
เป็นอะไร และเรียนแล้วเป็นอย่างไร นกัเรียนะตัง้ใจเรียน เม่ือเขารู้ว่าสิ่งท่ีเขาเรียนจะให้ประโยชน์
อะไรกับเขาบ้าง ท่ีส าคญันกัเรียนจะชอบเรียนสิ่งท่ีตรงตามความสนใจและไม่ยากเกินไปท่ีเขาจะ
เข้าใจได้ 

4.3.3  เปิดประตูสู่ธรรมชาติ การเรียนแต่เฉพาะในห้องเรียนบางครัง้อาจจะรู้สึกคบั
แคบและอึดอัด ทัง้ครูและนักเรียนจะรู้สึกสดช่ืนและมีชีวิตชีวาขึน้ หากได้มีการออกไปนอก
ห้องเรียน บทเรียนในห้องเรียน แม้จะสนุกสนาน และได้ความรู้เพียงไร แต่การเปิดโอกาสให้เด็ก
ออกไปเรียนนอกห้องเรียน ได้ไปเดินดตู้นไม้ใบหญ้า ได้ไปนัง่กลางแจ้งหรือริมน า้ เป็นการช่วยให้
เขาได้ผ่อนคลาย และมีชีวิตชีวามากขึน้ เพราะการอยูแ่ตใ่นห้องเรียนนาน ๆ อาจท าให้นกัเรียนรู้สึก
วา่คบัแคบและอึดอดั การออกไปสู่ท่ีโล่งและกว้าง จะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกท่ีเสรี ไม่กดดนั และ
เป็นธรรมชาตมิากขึน้ เม่ือนกัเรียนได้ใกล้ชิด ได้เรียนรู้ ยอ่มเข้าใจและเห็นคณุคา่ 

4.3.4  มุ่งมาดและมั่นคง การรู้จักตวัเอง รู้จุดดีและจุดด้อยของตน ยอมรับสภาวะ
แห่งตน ไม่ดูถูกตนเอง ไม่โทษคนรอบข้าง ใจกว้างและพร้อมจะปรับปรุงและแก้ไข รู้จักระงับ
อารมณ์ มัน่ใจ และตัง้ใจจริง ย่อมจะน าความส าเร็จในชีวิตมาให้แก่ตน ซึ่งจะน าไปสู่ความภูมิใจ 
เห็นคณุคา่ตวัเอง และไมค่ดิว่าชีวิตของตวัเองเป็นสิ่งไร้คา่ หน้าท่ีส าคญัของครูอีกอยา่งหนึง่ คือการ
ชว่ยให้นกัเรียนได้รู้จกัตนเอง รู้จกัอารมณ์ของตนเอง การท่ีนกัเรียนได้รู้อารมณ์ของตน จะท าให้เขา
สามารถแยกแยะอารมณ์ของตวัเองได้ชดัเจนและถูกต้อง การรู้อารมณ์คือการมีสติซึ่งจะช่วยให้
สามารถปรับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะได้ดีท่ีสดุ อนัจะน าไปสู่การลดความสบัสนและเกิดความ
มัน่ใจ เม่ือคนเราเกิดความมัน่ใจ ยอ่มจะกล้าเผชิญสภาวะตา่ง ๆ ได้อย่างมัน่คง มีความแน่วแน่ใน
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การตดัสินใจ มีความกล้าท่ีจะเผชิญสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้ยงัมีหลกัการและเหตผุลพอท่ีจะแก้ปัญหา
ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมกบัเวลาและสภาพการณ์ 

4.3.5  ด ารงรักษ์ไมตรี มนุษย์เป็นสัตว์สงัคมและมีสญัชาตญาณของการอยู่ร่วมกัน 
เป็นหมู่เป็นพวก ไม่ชอบอยู่โดดเด่ียว โรงเรียนเป็นแหล่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยให้เด็กพัฒนา
ตวัเอง จากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไปจนถึงเห็นแก่ส่วนรวม ครูมีส่วนช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกับเพ่ือน ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเด็กได้มีส่วนร่วมได้รู้จักเพ่ือน ๆ และขณะเดียวกันก็เรียนรู้
วิธีการรักษาไมตรีจิต มิตรภาพต่อเพ่ือน ๆ เด็กควรจะได้เรียนรู้ว่า คนเราแม้จะคิดต่างกนั แตถ้่ามี
จดุหมายปลายทางเดียวกนั ยอมรับฟังกันและกัน ช่วยกันคิด ช่วยกนัท า เห็นความส าคญัของกัน
และกนั ความส าเร็จยอ่มจะอยูไ่มไ่กล ความสขุก็จะอยูแ่คเ่อือ้ม 

4.3.6  ชีวิตท่ีสมดุล การรักษาสมดุลของชีวิต คือการปรับตัวเองให้อยู่ในความ
พอเหมาะพอดี รู้ขีดจ ากัดของความปรารถนาส่วนตน มีการประพฤติปฏิบตัิท่ีงดงาม ไม่มากไม่
น้อย มีความส ารวมไม่หลงตวัเองและขณะเดียวกนัก็ไม่ดถูกูตวัเอง ผู้ปฏิบตัเิชน่นีไ้ด้ยอ่มมีความสขุ 
ภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของครู คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและ
ความเป็นไปในโลก ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เขาได้รู้จกัตวัเอง รู้ความสามารถ รู้จุดอ่อนของตวัเอง 
รู้จกัปรับตวัและรู้วิธีแก้ปัญหาได้อยา่งชาญฉลาด 

จากแนวคิดในการพฒันาคณุภาพการเรียนท่ีช่วยให้การเรียนของนกัเรียนด าเนินไป
อย่างมีความสุข ได้เช่ือมโยงไปสู่แนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความสขุในการเรียนรู้ได้ดงันี ้

-  บทเรียนเร่ิมจากง่ายไปยาก ค านึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแตล่ะวยั มีความตอ่เน่ืองในเนือ้หาวิชาและขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจตอ่ชีวิตและโลกรอบตวั 

-  วิธีการเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน การ
น าเสนอเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ยดัเยียดหรือกดดนั เนือ้หาท่ีเรียนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความ
ล้าและไมเ่กินไปจนเดก็หมดความสนใจ 

-  ทุกขัน้ตอนของการเรียนรู้มุ่งพฒันาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่าง ๆ 
ของเด็ก รวมทัง้ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ จากการประมวลข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ คิด
ปัญหาอยา่งมีระบบ 
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-  แนวการเรียนรู้สัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้
สมัผสัความงามและความเป็นไปของสรรพสิ่งรอบตวั บทเรียนไม่จ ากัดสถานท่ี หรือเวลา และทุก
คนมีสิทธ์ิเรียนรู้อยา่งเทา่เทียมกนั 

-  มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนนัน้ ๆ 
เปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ ภาษาท่ีใช้ในการจูงใจเด็ก นุ่มนวลให้
ก าลงัใจและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ 

-  ส่ือท่ีใช้ประกอบการเรียน เร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตรงตามเป้าหมายซึ่ง
ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน คือ มุง่เน้นให้นกัเรียนสามารถเรียนจนรู้ชดั (Learn to Know) เรียนจนท าได้ 
(Learn to Do) และเรียนเพ่ือท่ีจะเป็น (Learn to be) 

-  การประเมินผล มุ่งเน้นพฒันาการของเดก็ในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบวิชาการ และเปิดโอกาสให้เดก็ได้ประเมินผลตนเอง 

ส าราญ สิริภคมงคล (2556: 51–55) ได้กล่าวถึงการสร้างความสุขในการเรียนรู้ โดย
ได้จากการใช้มาตรวดัความสขุในการเรียนส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้

-  คุณภาพในการสอนของครู ได้แก่ ครูประยุกต์วิธีการสอนอย่างเหมาะสมกับ
วิชาท่ีสอน ครูมีการยกตวัอย่างประกอบการสอน ครูใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลายท าให้เรียนอย่าง
สนุกมากขึน้ ครูใช้ส่ือในการสอนใหม่ ๆ ท่ีสร้างความต่ืนเต้นให้กับนกัเรียน ครูมีกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย ครูใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการสอน ครูมีการเตรียมตวัสอนเป็นอย่างดี 
ครูมีส่ือการสอนท่ีท าให้เรียนแล้วเข้าใจง่าย ครูมีอปุกรณ์ประกอบการสอนท่ีหลากหลาย ครูน าเข้าสู่
บทเรียนในเร่ืองการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และครูมีเทคนิควิธีการจูงใจให้นกัเรียนพร้อมเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม ่ๆ 

-  การแสดงออกความสามารถทางอารมณ์ของครู ได้แก่ ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงเหตุผลของความผิดทุกครัง้ ครูแสดงความเป็นมิตรกับนักเรียน ครูวางตัวอย่าง
เหมาะสมระหว่างการเรียนการสอน ครูแสดงความรักและเมตตานักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ครู
แสดงเหตุผลในการท าโทษนักเรียน ครูประเมินผลการเรียนด้วยความเป็นธรรม ครูส่งเสริมให้
นกัเรียนพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ ครูสามารถควบคมุอารมณ์ท าให้ดสูดช่ืนแจ่มใสเสมอ ครู
กระตุ้นให้นกัเรียนค้นคว้าเนือ้หาของบทเรียนเพิ่มขึน้ ครูให้ความสนใจปัญหาของนกัเรียนถึงเป็น
เร่ืองเล็กน้อย และครูน าเนือ้หาของบทเรียนมาประยกุต์สอนอย่างสนกุสนาน 

-  โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนสนับสนุนให้รับฟังความ
คิดเห็นของนกัเรียน โรงเรียนสนบัสนนุให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึน้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้
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นกัเรียนแสดงออกทางความคิด โรงเรียนส่งเสริมให้มีสถานท่ีผ่อนคลายในโรงเรียน และโรงเรียน
สง่เสริมให้มีกิจกรรมผอ่นคลายให้กบันกัเรียน 

-  การเรียนการสอนท่ีมีความสุข ได้แก่ การน านักเรียนไปเรียนไปสอนนอก
สถานท่ี การเรียนท่ีมีการพกัเป็นระยะ ครูน าเนือ้หาของบทเรียนมาสมัพนัธ์กนัท าให้น่าสนใจมาก
ขึน้ และครูสอนในบทเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง 

ดงันัน้การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้นัน้ ครูจะต้องสร้าง
ความรักและศรัทธา โดยการเรียนบนฐานแห่งความรัก ใช้บทเรียนท่ีสนุกและเพลิดเพลิน และ
ส่งเสริมความสนใจของนกัเรียน อีกทัง้ต้องให้นกัเรียนเห็นคณุค่าการเรียนรู้ เปิดประตสูู่ธรรมชาต ิ
มุ่งมาดและมั่นคง ด ารงรักษ์ไมตรี ใช้ชีวิตท่ีสมดุล โดยจัดการเรียนรู้แบบเร่ิมจากง่ายไปยาก ใช้
วิธีการเรียนท่ีสนกุไม่น่าเบื่อ สง่เสริมกระบวนการคิด ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย และประเมินผลโดย
มุ่งเน้นท่ีพัฒนาการของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ มี
บรรยากาศในการเรียนท่ีดี นักเรียนอยากเรียน ท าให้นักเรียนตัง้ใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนดีขึน้อีกด้วย 

 
4.4  ลักษณะของนักเรียนที่มีความสุขในการเรียน 

ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสขุในการเรียนรู้ ได้มีนกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่าน
ได้จ าแนกลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสขุในการเรียนรู้ไว้ตา่ง ๆ ดงันี ้

4.4.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 3) กล่าวว่านักเรียนท่ีมี
ความสขุในการเรียนรู้จะมีความรู้สกึและพฤตกิรรม ดงันี ้

1)  นักเรียนรู้สึกว่าตนเองได้ รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ ท่ี มีหัวใจและมี
ความสามารถ 

2)  นกัเรียนรู้สกึวา่ครูมีความรัก ความเมตตา จริงใจ และออ่นโยนตอ่ตนเอง 
3)  นัก เรียนมีความ รู้สึกว่าสิ่ ง ท่ี เรียน รู้ไม่สูญ เปล่า สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ 
4)  นกัเรียนมีความอยากเรียนรู้ 
5)  นกัเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ในการเรียนและการค้นคว้า 
6)  นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียนและการค้นคว้า 
7)  นักเรียนกระตือรือร้นท่ีจะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เชน่ ห้องสมดุ พิพิธพณัฑ์ ส่ือตา่ง ๆ คนรอบข้าง คนในชมุชน 
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4.4.2  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2540: 19-21) ได้ระบุว่า
นกัเรียนท่ีมีความสขุในการเรียนรู้จะมีลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

1)  มาโรงเรียนสม ่าเสมอ 
2)  ท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ใจ 
3)  ขยนัเรียน 
4)  รักการท างานของตน 
5)  มีแรงจงูใจในการเรียน 
6)  รักษาสขุภาพกาย – ใจ 
7)  ชว่ยเหลือเอือ้เฟือ้เพ่ือน 
8)  แบง่ปันสิ่งของให้เพ่ือน 
9)  อยากมาโรงเรียนสม ่าเสมอ 
10)  ไมรั่งแก ไมเ่อาเปรียบ ไมแ่กล้งเพ่ือน 
11)  อยากเรียนวิชาท่ีครูสอน 
12)  กระตือรือร้นท่ีจะเรียน 
13)  มีสว่นร่วมในการเรียน สนใจเรียน 
14)  รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน 
15)  ปฏิบตัติามกฏของโรงเรียน 

4.4.3  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
(UNESCO. 2008: 6-10) อ้างจาก ลดัดา หวงัภาษิต (2557: 26) กล่าวถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมี
ความสขุในการเรียนรู้ไว้วา่ 

1)  มีสขุภาพกายสมบรูณ์แข็งแรง 
2)  มีอารมณ์แจม่ใส ร่าเริง มัน่คง 
3)  ยอมรับความเป็นจริง 
4)  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยความกระฉับกระเฉง 
5)  ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
6)  ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 
7)  รักสิ่งตา่ง ๆ อยา่งมีเหตผุล 
8)  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ 
9)  มีความคดิเป็นของตนเอง 
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10)  ชอบท ากิจกรรมกบัเพ่ือนและครอบครัว 
4.4.4  ศักดิ์สิทธ์ิ สีหลวงเพชร (2544: 135) ได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

โดยพิจารณาจากตวับ่งชีข้องทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีตวับ่งชี ท้ัง้หมด 63 ตวับ่งชี ้
แบ่งเป็นทัง้หมด 4 ด้าน คือ ด้านเก่ียวกับตนเอง ด้านเก่ียวกบัวิชาเรียน ด้านเก่ียวกับสมัพนัธภาพ
กบัคนอ่ืน ด้านเก่ียวกับบรรยากาศในการเรียน โดยตวับ่งชีท่ี้สามารถจะน าไปใช้ในการท าวิจยัได้ 
จ านวน 34 ตวับง่ชี ้ซึง่สามารถเป็นตวัชีว้ดัการเรียนรู้อยา่งมีความสขุได้ ดงันี ้

1)  นกัเรียนมีสขุภาพแข็งแรง ร่าเริง แจม่ใส 
2)  นกัเรียนมีการเคล่ือนไหวร่างกายในห้องเรียน 
3)  นกัเรียนได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ 
4)  นกัเรียนเข้าเรียนได้ตรงเวลา 
5)  นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
6)  นกัเรียนแสดงออกในด้านความคิด 
7)  นกัเรียนมีความสขุเม่ือได้เข้าเรียน 
8)  นกัเรียนสามารถคดิแก้ปัญหาได้ 
9)  นกัเรียนมุง่มัน่ท่ีจะหาค าตอบให้ส าเร็จ 
10)  นกัเรียนปรับปรุงผลงานตนเองอยูเ่สมอ 
11)  นกัเรียนสนกุสนานกบักิจกรรมท่ีท า 
12)  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
13)  นกัเรียนชอบวิชาท่ีเรียน 
14)  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัได้ถกูต้อง 
15)  นกัเรียนสนใจและตัง้ใจเรียนเพิ่มขึน้ 
16)  นกัเรียนปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนได้ 
17)  นกัเรียนได้แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม 
18)  นกัเรียนให้เพ่ือนมีสว่นร่วมในการประเมินผลงานตนเอง 
19)  นกัเรียนยกยอ่งชมเชยเพ่ือน 
20)  นกัเรียนพร้อมให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของห้องเรียน 
21)  นกัเรียนมีความสามคัคีกบัเพ่ือนในห้องเรียน 
22)  นกัเรียนชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการปฏิบตังิาน 
23)  นกัเรียนมีการแบง่งานกนัท าอยา่งเทา่เทียมกนั 
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24)  นกัเรียนคดิวา่ความส าเร็จของกลุม่เกิดจากความร่วมมือกนั 
25)  ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งนกัเรียนด้วยกนั 
26)  ครูใช้ส่ือประกอบการสอน 
27)  ครูให้ค าแนะน าเม่ือนกัเรียนต้องการความช่วยเหลือ 
28)  ครูยิม้แย้ม แจม่ใส มีความเป็นมิตรกบันกัเรียน 
29)  ครูให้ก าลงัใจนกัเรียนเวลาท างาน 
30)  ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน 
31)  ครูเอาใจใสน่กัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
32)  ครูมีความยตุธิรรมกบันกัเรียนทกุคน 
33)  บรรยากาศในการเรียนผอ่นคลาย ไมเ่คร่งเครียด 
34)  ครูสอนเนือ้หาท่ียากให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ 

4.4.5  ลัดดา หวังภาษิต (2557: 217-220) ได้กล่าวถึงลักษณะของนักเรียนท่ีมี
ความสขุในการเรียนรู้ โดยได้จากการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเสริมสร้างความสุข
ในการเรียนรู้ ดงันี ้

1) ทราบข้อบกพร่องของตนเอง พยายามหาทางแก้ไขเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีวาง
ไว้ 

2) น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการพฒันาปรับปรุง สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ 
3) เห็นความส าคัญของการเรียนว่าท าให้ตนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ

สงัคม 
4) มีการเตรียมพร้อมก่อนการเรียน 
5) เช่ือมัน่ในค ากลา่วท่ีว่าศาสนาเป็นเคร่ืองค า้จนุโลกท าให้ทกุคนอยู่ร่วมกนัอยา่ง

สนัต ิ
6) แสดงความคดิเห็นและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัขึน้อย่างมัน่ใจ 
7) ร่วมกิจกรรม แสดงผลงาน แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

สว่นรวม 
8) แสดงออกถึงบทบาทในการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ช่วยเหลือผู้ อ่ืนตามก าลัง

ความสามารถ 
9) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ เพิ่มเติมจากบทเรียน และน าไปปรับใช้ใน

สถานการณ์จริง 
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10) ต้องการเรียนรู้สิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่ตนเอง 
11) มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในครอบครัว 
12) ยดึมัน่ในความถกูต้องมากกวา่การเป็นพวกพ้อง 
13) สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาได้ 
14) ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และบรรลเุปา้หมายการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ 
15) ยิม้แย้มแจม่ใส และท ากิจกรรมอยา่งกระฉบักระเฉงในการเรียนรู้ 
16) สืบค้นหรือสอบถามผู้ รู้อย่างสม ่าเสมอหากต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือสิ่งท่ีไม่

เข้าใจ 
17) แสดงความคดิเห็น ให้ข้อมลู โดยยดึถือความถกูต้องเป็นส าคญั 
18) เช่ือว่าการพัฒนาท่ีสมดุลต้องประกอบด้วยร่างกาย อารมณ์  สังคม

สตปัิญญา 
19) น าความรู้ในชัน้เรียนไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง 
20) แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ท่ีได้ในชัน้เรียน 
21) แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครูอีกทัง้ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ อ่ืน 
22) ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคลในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 
23) แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคมสว่นรวม 
24) สามารถแสดงความคิดเห็น มมุมองของตนเองอย่างมีเหตผุลแม้แตกตา่งกับ

ผู้ อ่ืน 
25) เลือกท่ีจะเรียนรู้และมองสิ่งตา่ง ๆ ในแง่ดีอยา่งมีเหตผุล 
26) มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้กบัเพ่ือนท่ีโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
27) มาโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและมีทศันคตท่ีิดีตอ่การมาโรงเรียน 
28) ยินดีในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกและในสถานท่ีท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
29) ร่วมกิจกรรมท่ีพฒันาตนเองด้านสตปัิญญาควบคูไ่ปกบัการพฒันาร่างกาย 
30) ปฏิบัติกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ด้วยความ

ตัง้ใจ 
31) แสดงออกถึงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความยตุิธรรมไม่เห็นแก่พวก

พ้อง 
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32) เห็นความส าคญัของการท างานร่วมกบัเพ่ือนและเช่ือมัน่ว่าความส าเร็จเกิด
จากความร่วมมือ 

33) แสดงออกถึงการมีเมตตาโดยเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือประโยชน์
สว่นรวม 

34) นกัเรียนจะหาข้อมลูจากหลายแหลง่เม่ือต้องการสืบค้นข้อมลู 
35) นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูได้ตรงตามแบบการเรียนรู้ของตน 
36) นกัเรียนเผยแพร่แหลง่เรียนรู้เพิ่มเตมิแก่เพื่อน ๆ 
37) นกัเรียนปฏิบตัศิาสนพิธีในโอกาสวนัส าคญัทางศาสนา 
38) เสนอตวัชว่ยเหลือเพ่ือนและครูโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
39) นกัเรียนมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
40) นกัเรียนชว่ยท างานบ้านท่ีได้รับมอบหมาย 
41) นกัเรียนปฏิบตัศิาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนบัถือ 
42) นกัเรียนมีสว่นร่วมกบัในกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีจดัขึน้โดยหนว่ยงานตา่ง 
43) นกัเรียนปฏิบตัตินเป็นมิตรกบัเพ่ือนบ้าน 
44) มีเปา้หมายในการเรียนรู้ของตนเองและมีการวางแผนท่ีจะบรรลเุปา้หมาย 
45) เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
46) นกัเรียนใช้วสัดอุปุกรณ์ ทรัพยากรตา่ง ๆ ในการเรียนรู้อยา่งคุ้มคา่ 

ดังนัน้ลักษณะของนักเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนรู้ จะแบ่งได้ 4 ด้าน คือ ด้าน
เก่ียวกับตนเอง ด้านเก่ียวกับวิชาเรียน ด้านเก่ียวกับสัมพันธภาพกับคนอ่ืน และด้านเก่ียวกับ
บรรยากาศในการเรียน โดยนักเรียนท่ีมีความสุขในการเรียน จะมีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดี 
สามารถเข้ากบัเพ่ือนได้ และมีความสนใจในการเรียน 

 
4.5  การวัดความสุขในการเรียน 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัความสขุในการเรียนรู้ 
พบว่ามีเคร่ืองมือในการวัดความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนไว้หลายลักษณะ โดย  นอตดิง้ 
(Noddings, 2003: 261); กรมวิชาการ (2543: 12-21); ลดัดา หวงัภาษิต (2557: 29); ศกัดิ์สิทธ์ิ สี
หลวงเพชร (2544: 23); ส าราญ สิริภคมงคล (2556: 105-108) ได้สงัเคราะห์ลักษณะของการวดั
ความสขุในการเรียนรู้ไว้ ดงันี ้
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4.5.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าด ู
ศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมท่ีสังเกต เช่น บุคลิกภาพ การใช้ค าพูด 
ทา่ทาง การปฏิบตัิกิจกรรม ทกัษะและความสามารถของนกัเรียน การสงัเกตแบง่ตามโครงสร้างได้ 
2 ประเภท ดงันี ้

4.5.1.1 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) เป็นการ
สงัเกตท่ีไม่ได้มีการก าหนดเร่ืองราวหรือขอบเขตเนือ้หาไว้ล่วงหน้าชัดเจน เป็นเพียงการก าหนด
กรอบการสงัเกตไว้กว้าง ๆ เป็นการสงัเกตอยา่งอิสระ 

4.5.1.2 การสงัเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นการสงัเกตท่ี
ได้ก าหนดเร่ืองราวขอบเขตเนือ้หาไว้ลว่งหน้าแนน่อนว่าจะสงัเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อะไร 
มีการเตรียมเคร่ืองมือท่ีไว้สงัเกตลว่งหน้าชดัเจน 

จะเห็นได้ว่าการสงัเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งท่ีท าได้ตลอดเวลา โดยผู้สงัเกตไม่ขดัจงัหวะ 
ผู้ถกูสงัเกตอย่างไรก็ตามควรมีกระบวนการและจดุประสงค์ท่ีชดัเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดย
อาจใช้เคร่ืองมือ แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึกเพ่ือประเมิน
นกัเรียนตามตวัชีว้ดั และควรสงัเกตหลายครัง้ ในสถานการณ์ และช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือขจดั
ความล าเอียง 

4.5.2 การรายงานตนเอง (Self-Report) การให้นกัเรียนมีโอกาสได้รายงานตนเอง จะ
ท าให้นกัเรียนทราบถึงแนวทางในการปรับตวั ความสนใจ เจตคติ ซึ่งไม่สามารถทราบได้จากการ
สงัเกต เคร่ืองมือท่ีใช้รายงานตนเองมีหลายรูปแบบ เชน่ การเขียนสะท้อนตนเอง การใช้แบบส ารวจ 
การพูดคยุกับครู และการอภิปราย การได้รายงานเก่ียวกับความเช่ือ ความรู้สึกตา่ง ๆ ของตนเอง 
จัดเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการให้ข้อมูลท่ีมีคุณค่าเก่ียวกับการรับรู้ตนเอง (Self) และสิ่งท่ี
นักเรียนคาดหวังกับผู้ อ่ืน ควรกระตุ้นให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วย
ความจริงใจ เกิดความเช่ือมัน่ว่า จากการรายงานตนเองจะท าให้ตนเองเกิดการพฒันาตน เข้าใจ
ตนเองและพฒันาตนเองให้ดียิ่งขึน้ 

4.5.3 การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นการเก็บข้อมลูโดยผู้รวบรวมข้อมลู ได้พดูคยุกบั
ผู้ ให้ข้อมูลโดยตรงและมีจุดหมายท่ีแน่นอน จากการสัมภาษณ์ท าให้ได้รู้ความจริ งเก่ียวกับ
พฤติกรรม คุณลักษณะ เจตคติ อุปนิสัย เป็นวิธีท่ีมีความยืดหยุ่นเน่ืองจากผู้สัมภาษณ์สามารถ
อธิบายค าถามได้ชัดเจนยิ่งขึน้ ข้อมูลมีความละเอียด ผู้ ตอบมีโอกาสขยายความค าตอบท่ีให้ 
นอกจากนีผู้้สมัภาษณ์ยงัมีโอกาสสงัเกตพฤตกิรรมผู้ตอบขณะท่ีตอบค าถามอยูด้่วย 
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4.5.4 การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journal) เป็นรูปแบบการเขียนบนัทึกท่ีให้นกัเรียน
เขียนตอบขค าถามของครูท่ีมกัจะสอดคล้องกับความรู้ ทกัษะท่ีก าหนดในตวัชีว้ดั เช่น สิ่งท่ีตนได้
เรียนรู้ ข้อดีของตนเอง สิ่งท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินในลักษณะนีท้ าให้ครูทราบถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และยงัเป็นการประเมินความคดิจากการเขียนของนกัเรียนอีกด้วย 

4.5.5 การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) เป็นการประเมินคณุลกัษณะการ
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน เพราะนอกจากครูแล้ว เพ่ือนถือว่ามีความใกล้ชิดกับนกัเรียนมาก เน่ืองจากเป็น
การมีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีผ่อนคลายและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามผู้ประเมินจะต้องย า้ให้
เกิดประสิทธิภาพในการประเมิน คือ นกัเรียนต้องเช่ือใจกนั ปราศจากอคติ หรือการเข้าข้างเพ่ือจะ
ได้ข้อมลูท่ีเท่ียงตรงและสามารถพฒันานกัเรียนได้อยา่งแท้จริง 

จากการศึกษาแนวทางการวัดความสุขในการเรียนรู้ อาจสรุปได้ 5 วิธี ได้แก่ การ
สงัเกตพฤติกรรม การรายงานตนเอง การสมัภาษณ์ การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ และการประเมิน
โดยเพ่ือน ซึง่ในงานวิจยันีจ้ะใช้การรายงานตนเองของนกัเรียน โดยน าแบบวดัความสขุในการเรียน 
ตามท่ีส าราญ สิริภคมงคล (2556) ได้พัฒนามาตรวดัความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรายวิชาภาษาไทยและบริบทของการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันีต้รงกับ
แบบวดัความสขุท่ีส าราญ สิริภคมงคล (2556) ได้สร้างไว้ อีกทัง้แบบวดัความสขุในการเรียนรู้นีย้งั
ได้พฒันาขึน้เพ่ือช่วยให้นกัเรียนใช้ประเมินตนเองและเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสภาพจิตใจท่ี
เปล่ียนแปลงไประหวา่งการเรียนการสอน ซึง่สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของงานวิจยัครัง้นี ้

 
4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสุขในการเรียน 

การศกึษางานวิจยัในประเทศ 
สุคนธ์ วรรธนะอมร (2559: 98-105) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความสุขในการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัความสขุในการเรียนรู้ของนิสิตพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 - 4 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2558 จ านวน 169 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล แบบประเมินระดบั
ความสุขของนิสิตพยาบาล และ แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนิสิต
พยาบาล ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความสขุในการเรียนอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัภายใน 
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ได้แก่ ความสขุทางใจ ความสขุภาพกาย มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุในการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัภายนอก ได้แก่ การจดัเรียนการสอน สถานท่ีพกัอาศยั 
สิ่งแวดล้อม ครอบครัวอบอุ่น และความมัน่คงของชีวิตมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความสขุในการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สดุารัตน์ พงษ์พนัธ์ (2558: 69-75) ได้ศกึษาเร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ี
มีผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
ความสขุในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวดัสามัคคีธรรม สงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจบัฉลากห้องเรียนมา 1 
ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน จ านวน 37 คน เพ่ือรับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเป็นระยะเวลา 
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30-45 นาที รวมทัง้สิน้ 32 ครัง้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยัและแบบประเมินความสุขในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มีคะแนน
ความสขุในการเรียนรู้รายด้านทกุด้านและโดยรวมก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั
ดงันี ้ด้านสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนและครู (1.40) ด้านการยอมรับ (1.40) คะแนนโดยรวม (1.51) และ
ด้านความสนใจ (1.74) และหลงัทดลองอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัเช่นเดียวกันกับก่อนการ
ทดลองคือ ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนและครู (1.81) ด้านการยอมรับ (1.86) คะแนนโดยรวม 
(1.87) และด้านความสนใจ (1.95) แสดงว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนความสุขในการเรียนรู้รายด้านทุกด้านและโดยรวมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีอตัราส่วนเฉล่ียรายด้านคือด้านความสนใจ ด้านสมัพนัธภาพกับเพ่ือนและ
ครู ด้านการยอมรับ และโดยรวม คิดเป็นอัตราส่วนเฉล่ียร้อยละสูงขึน้เป็น 80.77, 68.33, 76.67 
และ 73.47 ตามล าดบั 

ปริญวิทย์ นุราช (2558, มกราคม: 98-113) ได้ศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพและความสุขในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์ มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมในเชิงสาเหตดุ้านปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทนัตแพทย์ กลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิต
ทันตแพทย์ชัน้ปีท่ี 5 จ านวน 280 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประมาณคา่ 6 ระดบั และแบบวดัจ านวน 10 แบบวดั ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัทางจิตทัง้ 4 ตวัแปร 
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ได้แก่ ตวัแปรเชาวน์อารมณ์และสภาพแวดล้อมทางการเรียน ตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต -ควบคมุ
ตนและสภาพแวดล้อมทางการเรียน ตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคมุตนและการถ่ายทอดทาง
วิชาชีพ และตวัแปรเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมทางการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์และ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน สามารถท านายพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทนัตแพทย์ได้เพิ่มขึน้จากปัจจยัทางสงัคมทัง้ 3 ตวัแปรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 อีกทัง้
พฤตกิรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุในการเรียนของนิสิต
ทนัตแพทย์ระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ลัดดา หวังภาษิต (2557: 160-169) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ภาษาองักฤษท่ีเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาโรงเรียนสาธิตสงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาและศกึษาประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 208 คน ใช้เวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ รวมทัง้สิ น้  60 คาบ 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน
โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 การ
เตรียมตวัเพ่ือเปิดรับข้อมลู ขัน้ท่ี 2 การหาความรู้หรือข้อมลูตามแบบการเรียนรู้และความถนดั ขัน้
ท่ี 3 การวิเคราะห์ไตร่ตรอง ขัน้ท่ี 4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และขัน้ท่ี 5 การประเมินผล นอกจากนี ้
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาสงักัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและ
สามารถเสริมสร้างความสขุในการเรียนรู้ได้ในระดบัมาก อีกทัง้การประเมินความสุขในการเรียนรู้
ของกลุ่มทดลองแต่ละช่วงเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การประเมินพฤติกรรม
ความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองโดยผู้ วิจัย ครู และนักเรียนอยู่ในระดบัมาก การประเมิน
ความสขุในการเรียนรู้ของนกัเรียนจากแบบบนัทกึการสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยู่ในระดบั
มาก และผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของกลุ่มทดลองแตล่ะข่วง เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข (2557: 86-91) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขท่ีเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้อย่างมีความสุขท่ี
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เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเอ่ียมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 40 คน ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบบนัทึกอนุทิน ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขท่ีเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
ประกอบด้วย หลกัการของรูปแบบ วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ 
และการวดัและประเมินผลของรูปแบบ โดยขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบ ประกอบไป
ด้วย 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้น าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ ขัน้ท าความเข้าใจและสะท้อนผล ขัน้
สร้างความรู้ ขัน้ร่วมกนัคิด ขัน้ปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ และขัน้มุ่งมัน่สู่การพฒันาจาก
ภายใน ทัง้นีพ้บว่าประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว มีคะแนนเฉล่ียการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ชชัวิทย์ สงวนภักร์ (2557: 90-99) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความสขุในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศกึษาของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2 มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนิสิต
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ก่อนและหลงัการ
ทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบความสขุในการเรียนของนิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 ท่ีได้รับโปรแกรม
การเสริมสร้างความสขุในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา กับนิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 
ท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 
2556 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มควบคมุ 35 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบวดั
ความสขุในการเรียนและโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มทดลองมีความสขุในการเรียนเพิ่มขึน้จากก่อนได้รับโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และหลัง
การทดลองกลุม่ทดลองมีความสขุมากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

พิณพนธ์ คงวิจิตต์ (2556: 54-62) ได้ศึกษาเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตท่ีมีตอ่ความสุขในการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบปกติท่ีมีต่อความสุขในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตและกลุ่มควบคมุซึ่งจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มละ 50 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความสุขในการเรียนภาษาไทย แบบ
รายงานความสขุในการเรียนภาษาไทยและแบบสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาไทยฉบบัท่ี 1 และ 
2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์
เก็ตและแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยแบบปกติ ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห์ รวม 48 คาบ 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มทดลองมีความสขุในการเรียนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีก้ลุม่ทดลองมีความสขุในการเรียนหลงัการทดลองสงูกว่า
กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 อีกทัง้กลุม่ทดลองมีความคงทนในการเรียนรู้สงู
กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สชุาดา แก้วพิกลุ (2555: 98-107) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันากิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีใช้
การจัดการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง เพ่ือ
สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันากิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ี
ใช้การจดัการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคูร่่วมกบัการบริหารสมอง เพ่ือ
สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี  2 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบัเกณฑ์ ร้อยละ 60 โดยใช้กิจกรรม
คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการ
บริหารสมอง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านสน ต าบลสะเดา 
อ าเภอบงัเชด จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 19 คน ระยะเวลาในการ
ทดลอง 20 คาบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นท่ี
เน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมอง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เร่ือง อตัราสว่นและร้อยละ และแบบสอบถามวดัความสขุในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั
พบว่า กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่
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ร่วมกับการบริหารสมอง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉล่ีย 82.86/83.03 
นอกจากนีค้วามสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีใช้การจัดการเรียนการสอนอย่าง
กระตือรือร้นโดยเน้นการเรียนเป็นคู่ร่วมกับการบริหารสมองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ส าราญ สิริภคมงคล (2556: 177-191) ได้ศกึษาเร่ืองการพฒันามาตรวดัความสุขใน
การเรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและ
พัฒนาตวัชีว้ัดความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนามาตรวัด
ความสุขส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของมาตรวดัความสุขใน
การเรียนส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายด้านความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ และเพ่ือสร้าง
ค่าปกติวิสัยของความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย 
จ าแนกตามเพศและแผนการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 2,400 คนได้มาจากการสุ่มแบบ 3 ขัน้ตอน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือมาตรวดัความสุขในการเรียนส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ผลการวิจัยพบว่า มาตรวัดความสุขในการเรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านคุณภาพในการสอนของครู 
องค์ประกอบด้านความสามารถแสดงออกทางอารมณ์ของครู องค์ประกอบด้านโรงเรียนสนบัสนนุ
การเรียนการสอน และองค์ประกอบด้านการเรียนการสอนท่ีมีความสุข นอกจากนีม้าตรวัด
ความสุขในการเรียนประกอบด้วยจ านวน 31 ตวัชีว้ัด ข้อค าถาม มีค่า IOC ระหว่าง 0.8-1.0 ค่า
ความเท่ียงทัง้ฉบับเท่ากับ 0.959 อีกทัง้ผลการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดด้วยโมเดล IRT 
พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 1.27 ถึง 2.23 ค่า Threshold ระหว่าง -2.22 ถึง +2.36 รวมไป
ถึงผลการวิเคราะห์การท าหน้าท่ีตา่งกนัของข้อสอบระหว่างเพศ พบว่ามีจ านวน 9 ข้อค าถามท่ีท า
หน้าท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 26.47 และคา่ปกตวิิสยัของความสขุในการ
เรียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย จ าแนกตามเพศและแผนการเรียน 
พบวา่มีระดบัความสขุอยูท่ี่ T77.50 – T116.00 

ปัทมา ทองสม (2554, มกราคม-เมษายน: 88-110) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาดชันีชี ้
วดัความสุขในการเรียนของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาดชันีชีว้ัดความสุขในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต สงักดักระทรวงสาธารณสขุ และพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสขุใน
การเรียนของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สงักดักระทรวงสาธารณสขุ กลุม่ตวัอยา่งท่ี
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ใช้ในการวิจยัคือ นกัศกึษาในวิทยาลยัพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 1,532 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือทดสอบ
โมเดลความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการทดสอบโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใช้โปรแกรม LISREL8.53 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีชีว้ัดความสุขของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในการเรียน องค์ประกอบด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ องค์ประกอบ
ด้านทศันคตติอ่วิชาชีพ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในตนเอง และองค์ประกอบด้านความวิตก
กังวล ตามล าดับ ซึ่งองค์ประกอบทัง้ห้าเป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบายความสุขในการเรียนของ
นกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต และโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดย
มีคา่ x2 เท่ากับ 222.83 df เท่ากับ 226 คา่ GFI เท่ากบั 0.99 AGFI เท่ากบั 0.98 และการวิเคราะห์
ความสุขในการเรียนพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตมีความสุขในการเรียนอยู่ในระดบั
มาก มีคา่เท่ากบั 3.59 ระดบัชัน้เรียนมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการเรียนทกุองค์ประกอบอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และคะแนนเฉล่ียสะสมมีความสมัพนัธ์ทางลบต่อองค์ประกอบ
ด้านความวิตกกงัวล เทา่กบั -0.101 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

คูบ่ญุ ศกนุตนาค (2552: 88-105) ได้ศกึษาเร่ืองผลของความสอดคล้องระหว่างแบบ
การเรียนกับแบบการสอนท่ีมีต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
แบบการเรียนของนกัเรียน แบบการสอนของครู และ ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละ
กลุม่สาระการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งแบบการ เรียนของนกัเรียนและแบบการ
สอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพ่ือวิเคราะห์ผลของความสอดคล้องระหว่างแบบ
การเรียนของนกัเรียนกบัแบบการสอนของครูท่ีมีตอ่ความสขุในการเรียนรู้ของนกัเรียนในแตล่ะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
สงักัด ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 720 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัแบบการเรียนของนกัเรียน แบบการสอนของครู
ตามแนวคิดของ Grasha และ Riechmann และความสขุในการเรียนรู้ของนกัเรียนตามทฤษฎีการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียน
ส่วนใหญ่มีแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมมากท่ีสดุ นอกจากนีน้กัเรียนส่วนใหญ่รับรู้ว่าครูส่วนใหญ่
มีแบบการสอนแบบผู้ เช่ียวชาญมากท่ีสุด อีกทัง้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับปานกลาง โดยความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้
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ภาษาไทยมีมากท่ีสุด และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีน้อยท่ีสุด ผลการวิ เคราะห์ความ 
แปรปรวนของความสขุในการเรียนรู้ของนกัเรียน พบว่า อิทธิพลของแบบการเรียนกบัเพศ อิทธิพล
ของแผนการ เรียนกับระดับผลการเรียนเฉล่ีย และอิทธิพลของแบบการสอนกับเพศ ส่งผลต่อ
ความสขุในการเรียนรู้ของนกัเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การศกึษางานวิจยัตา่งประเทศ 
แคน (Can, 2016: 1625-1644) ได้ศึกษาเร่ืองการเปล่ียนทัศนคติของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในค่ายฤดูร้อน เร่ือง ความสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบวา่ทศันคติของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายตอ่วิชาคณิตศาสตร์สามารถเปล่ียนแปลง
ได้อย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์ในค่ายณิตศาสตร์ช่วงฤดูร้อนและเพ่ือศึกษาว่าความสุขมี
อิทธิพลต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงนีห้รือไม่ โดยใช้แบบประเมินทัศนคติทางคณิตศาสตร์และ
แบบประเมินความพึงพอใจในชีวิตของนกัเรียน มีกลุ่มตวัอย่าง 57 คน ประเมินก่อนและหลงัการ
เข้าค่าย นอกจากนีผู้้ วิจัยได้สัมภาษณ์ครู 3 คนและนักเรียน 12 คนเพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ จากผลการศกึษาพบวา่ความสขุท าให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงทศันคตทิางคณิตศาสตร์ได้ 

ชวง (Chuang, 2014: 1-11) ได้ศกึษาเร่ืองการปรับปรุงผลการเรียนรู้อย่างมีความสขุ
โดยใช้สถานการณ์เชิงโต้ตอบ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใช้ระบบการ
เรียนรู้ดิจิทัล ให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในระหว่างการเล่นเกม และเพ่ือแก้ปัญหา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้เล่นเกมเรขาคณิตและเกมปริศนา 
ผลการวิจยัพบว่าการใช้ระบบการเรียนรู้ดจิิทลัท าให้นกัเรียนรู้สกึอยากรู้อยากเห็นและเพิ่มแรงจงูใจ
ในการเรียนได้ อีกทัง้นกัเรียนยงัรู้สกึสนกุสนานกบัการเลน่เกมและฝึกความสามารถทางตรรกะของ
ตนเอง ซึง่สามารถแก้ปัญหาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนได้อย่างดี 

โอมาร์ เจน และนอร์ดิน (Omar, Jain, & Noordin, 2013: 702-709) ได้ศึกษาเร่ือง
แรงจูงใจในการเรียนรู้และความสุขในกลุ่มนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าของโรงเรียน
สารพดัช่าง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กบั
ความสุข และเพ่ือวดัความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และความสุข โดย
แรงจูงใจในการเรียนสามารถแบ่งได้ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ด้วยการรับรู้สามารถของตนเอง 
ด้านกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุก และด้านเป้าหมายความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ด้วยการรับรู้สามารถของตนเองและด้านกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุ ในขณะท่ีแรงจงูใจในการเรียนรู้ด้านเปา้หมายความส าเร็จไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการเรียน พบวา่ความสขุในการเรียน
นัน้เกิดขึน้เม่ือนกัเรียนมีความสนใจในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน มีความสนุกสนานในการ
เรียน และมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครู โดยนักเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนนัน้
จะต้องมีปัจจยัภายใน ได้แก่ ความสขุทางใจ ความสขุภาพกาย และปัจจยัภายนอก ได้แก่ การจดั
เรียนการสอน สถานท่ีพักอาศัย สิ่งแวดล้อม ครอบครัวอบอุ่น และความมั่นคงของชีวิตมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุในการเรียนรู้ ซึ่งปัจจยัเหล่านีส้ามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคณุภาพของครู ด้านความสมัพนัธ์กับเพ่ือน ด้านความคิดเชิงบวก ด้าน
ความเช่ือมั่นในตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยในงานวิจัยนีจ้ะใช้แบบวัด
ความสุขในการเรียน เพ่ือวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ

การศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในครัง้นี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนหลงัการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงกับวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเดิม และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียนรู้
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศึกษาบัน เทิ งก่อนการเรียนและหลังการเรียน ซึ่ง เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – 
Experimental Design) โดยผู้วิจยัด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้

1.  ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  สร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.  วิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ท่ีศกึษา
ในโรงเรียนโยธินบรูณะ เขตบางซ่ือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 428 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซ่ือ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดบัใกล้เคียงกัน จากนัน้จบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 36 
คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง และกลุ่มควบคุม 1 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 37 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง 
จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ 
รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที 

2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย  
2.4 แบบวดัความสขุในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงส าหรับกลุม่ทดลอง  

ผู้วิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1.1 ศกึษาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลกัภาษาไทย เพ่ือน ามา
ก าหนดโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และคดัเลือกเนือ้หาท่ีจะน ามาทดลอง 

3.1.2 ศึกษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางและการศึกษา
บนัเทิง จากเอกสาร บทความในวารสารในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้งานวิจยัต่าง ๆ แล้ว
น ามาปรับให้เหมาะสมกบัแนวทางการสอนหลกัภาษาไทย ซึง่จากการศกึษาการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลบัทางและการจดัการเรียนรู้ตามการศึกษาบนัเทิง  สามารถสงัเคราะห์ขัน้ตอน
ในการจดัการเรียนรู้ได้ ดงันี ้
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การสังเคราะห์ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 การสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ของสาระส าคญัและ 
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทางและการศึกษาบนัเทิง 
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ความสัมพนัธ์ของขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง 
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียน 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธ์ของขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทาง 
ร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสขุในการเรียน 
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3.1.3 ก าหนดเนือ้หาท่ีใช้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
เนือ้หาตามค าอธิบายรายวิชา ก าหนดความยากง่ายของเนือ้หาและความเหมาะสมของเวลาใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ แล้วเสนอให้ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม 
โดยเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 เร่ืองยอ่ย ดงันี ้

 
ตาราง 3 เนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางและการศกึษาบนัเทิง 
 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง จ านวนคาบ 

ค าในภาษาไทย 

ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ 3 
ชนิดของค าในภาษาไทย 4 
การสร้างค าในภาษาไทย 3 
ความหมายของค า 3 

รวม 13 

 
3.1.4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษา

บันเทิงจ านวน 4 เร่ืองย่อย รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1) ผลการเรียนรู้ 
2) สาระส าคญั 
3) จดุประสงค์การเรียนรู้ 
4) สมรรถนะส าคญั 
5) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
6) สาระการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง 

ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม ครูจดัเตรียมวีดิทศัน์โดยใช้การบนัทึกการสอน

ท่ีเสริมการเรียนรู้ด้วยความบนัเทิง และฝากวีดิทัศน์ไว้บนส่ือออนไลน์ รวมทัง้จัดท าแผ่นบันทึ ก
ข้อมลูวีดทิศัน์ไว้ส าหรับนกัเรียนท่ีไมพ่ร้อมทางด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้เพิ่มพนูประสบการณ์ นกัเรียนศกึษาเนือ้หาจากวีดิทศัน์ท่ีครูเตรียม
ไว้ให้ก่อนเรียนในชัน้เรียนแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ท่ีได้จากการเรียนผ่าน
ชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ สว่นนกัเรียนท่ีไมส่ามารถแสดงความคิดเห็นผ่านชอ่งทางออนไลน์ได้ ให้
นกัเรียนเตรียมค าถามหรือความคิดเห็นท่ีครูถามไว้ในวีดิทศัน์มาส่งในช่วงเช้าของวนัท่ีมีการเรียน
การสอนในชัน้เรียน (ในแผนการจดัการเรียนรู้แรก ขัน้นีจ้ะเกิดขึน้ในชัน้เรียน ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศ
และแนะน าวิธีการเรียนผา่นการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง) 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ส ารวจรอบรู้ นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอความรู้ท่ีได้จากการเรียนผ่าน   
วีดิทัศน์ รวมทัง้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในชัน้เรียน โดยครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ให้ค าแนะน า
เพิ่มเตมิ หลงัจากนัน้ให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียนผา่นวีดิทศัน์ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่ืนเริง ครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดการศึกษาบันเทิงในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ใช้ดนตรีกับเสียงเพลง ใช้
ภาพยนตร์ ใช้เกมเพ่ือการศกึษา และใช้การน าเสนอส่ือประสม โดยให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการ
ท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในชัน้เรียน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้สร้างสรรค์หรรษา นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนและท า
กิจกรรม มาสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท า
แผนภาพความคิด สรุปเป็นค าคม จดัท าส่ือสรุปการเรียนรู้ ออกแบบเกมเพ่ือการศึกษา น าความรู้
มาแตง่เป็นค าประพนัธ์ หรือแตง่เป็นเพลง เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมินผล ครูประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจาก
การเรียนรู้และท ากิจกรรมในแตล่ะคาบ 

8) ส่ือและแหลง่การเรียนรู้  
9) การวดัและประเมินผล 
10) บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อประธานควบคุมปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความถกูต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

3.1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย จ านวน 3 
คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ล าดบัขัน้การสอน ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียน
การสอน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ การตรวจสอบคณุภาพโดยหา
ดชันีของความสอดคล้องกันระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนกับจุดประสงค์ มีค่าดชันี
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ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเท่ากับ 0.85 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทัง้
ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ คือ ปรับจดุประสงค์การเรียนรู้ให้
สมัพนัธ์กบัผลการเรียนรู้และปรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินการท ากิจกรรมกลุม่ในชัน้เรียน 

3.1.7 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลอง
สอนกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 1 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 35 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนรู้  

3.1.8 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บนัเทิงตามผลการทดลองใช้ และน าไปใช้กบักลุม่ทดลองตอ่ไป 

 
3.2 การสร้างและการหาคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

ผู้วิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุม่ควบคมุ โดยด าเนินตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.2.1 ศกึษาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ในรายวิชาหลกัภาษาไทย เพ่ือน ามา
ก าหนดโครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และคดัเลือกเนือ้หาท่ีจะน ามาทดลอง 

3.2.2 ศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดมิจากแผนการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน
โยธินบรูณะ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนส าหรับกลุม่ควบคมุ 

3.2.3 ก าหนดเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้แบบเดียวกับกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคดิห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง 

3.2.4 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเดิม จ านวน 4 เร่ือง
ยอ่ย รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที แตล่ะแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1) ตวัชีว้ดั 
2) สาระส าคญั 
3) จดุประสงค์การเรียนรู้ 
4) สมรรถนะส าคญั 
5) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
6) สาระการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบปกต ิประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ครูจดักิจกรรมท่ีเน้นกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจ มี
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและส่ือท่ีหลากหลายประกอบการใช้ค าถาม กระตุ้นซกัถาม 
ทบทวนหรือแสดงความคดิเห็นให้นกัเรียนน าประสบการณ์เดมิมาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ 

ขัน้กระบวนการเรียนรู้ ครูบรรยายเนือ้หาและจดักิจกรรมท่ีหลากหลายมุ่งให้
นกัเรียนมีบทบาทและมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั 

ขัน้สรุป นกัเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยครูให้
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  ภาพรวมของเร่ืองท่ีเรียนหรือสรุปสาระส าคญัของบทเรียน โดยน า
ความรู้ท่ีได้มาทัง้หมดมาน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันสรุปข้อค้นพบ หรือสงัเคราะห์เป็นองค์
ความรู้ใหม ่

8) ส่ือและแหลง่การเรียนรู้  
9) การวดัและประเมินผล 
10) บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 

3.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อประธานควบคุมปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความถกูต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

3.2.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย จ านวน 3 
คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ล าดบัขัน้การสอน ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียน
การสอน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  การตรวจสอบคณุภาพโดยหา
ดชันีของความสอดคล้องกันระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนกับจุดประสงค์ มีค่าดชันี
ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมีคา่เท่ากับ 0.82 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทัง้
ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ คือ ปรับจดุประสงค์การเรียนรู้ให้
สมัพนัธ์กบัผลการเรียนรู้ ปรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มในชัน้เรียน  รวมถึง
ปรับกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัเวลา เน่ืองจากเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ ไม่
สอดคล้องกบัเวลาและอาจจะมีปัจจยัภายนอกท่ีท าให้การจดัการเรียนรู้อาจไม่เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ 
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3.3 การสร้างและการหาคณุภาพแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 

เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง มีวิธีการด าเนินการสร้างแบบทดสอบ ดงันี ้

3.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีสร้างเคร่ืองมือวัดผลและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

3.3.2 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาหลักภาษาไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนโยธินบรูณะ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้างข้อสอบ  

3.3.3 วิเคราะห์เนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาแล้วสร้าง
ตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัดเสนอประธานควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือ
พิจารณาความถกูต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์เนือ้หาและระดบัความสามารถของแบบทดสอบ 
 

 
3.3.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 5 ตวัเลือก โดยสร้าง

ข้อสอบจ านวน 40 ข้อ จากจ านวนท่ีจะใช้จริงตามตารางวิเคราะห์เนือ้หาและพฤติกรรมเสนอ
ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถกูให้ 1 คะแนนและตอบผิด
หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน จากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทยและการ
วัดประเมิน 3 คน พิจารณาดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ, 2543: 248) 

               ระดับความสามารถ 
 
เนือ้หา 

ด้านความ
เข้าใจ 

ด้านการ
น าไปใช้ 

ด้านการ
วิเคราะห์ 

รวม (ข้อ) 

ค าไทยแท้และค ายืมฯ 2 2 3 7 
ชนิดของค าในภาษาไทย 2 2 4 8 
การสร้างค าในภาษาไทย 2 2 4 8 
ความหมายของค า 2 2 3 7 

รวม 8 8 14 30 
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3.3.5 น าข้อสอบกลบัมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้วพิจารณา
คดัเลือกข้อสอบ ซึง่มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 0.67 – 1.00 

3.3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญ และปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน เพ่ือหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

3.3.7 น าผลการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท่ีได้ไปวิเคราะห์หาคา่
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบ
จ านวน 30 ข้อ ซึง่มีคา่ความยาก (p) เทา่กบั 0.20 – 0.80 และมีคา่อ านาจจ าแนก (r) เทา่กบั 0.52 

3.3.8 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างใน
การทดลอง แล้วน าผลการทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 123) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) เทา่กบั 0.71 

3.3.9 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างในการทดลองตอ่ไป 
 

3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือวดัความสขุในการเรียน 
เคร่ืองมือวดัความสขุในการเรียนนี ้ผู้วิจยัพฒันาขึน้จากมาตรวดัความสขุในการเรียน

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของส าราญ สิริภคมงคล (2556) โดยแบบวัด
ความสขุในการเรียนนี ้แบง่เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจดัการเรียนการสอนของครู ด้านความสมัพนัธ์
กับเพ่ือน ด้านความคิดเชิงบวก และด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยข้อ
ค าถาม รวมทัง้สิน้ 30 ข้อ ลกัษณะการตอบทัง้หมดเป็นมาตราส่วนแบบประมาณคา่ 5 ระดบั มีวิธี
สร้างและตรวจสอบคณุภาพ ดงันี ้

3.4.1 ศกึษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการเรียน 
3.4.2 ศกึษานิยามศพัท์เฉพาะของความสขุในการเรียน 
3.4.3 สร้างข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ก าหนดระดบั ได้แก่ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยอ้างอิงจากมาตรวัดความสุขในการเรียนส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ของส าราญ สิริภคมงคล (2556) น ามาปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับรายวิชาภาษาไทยและบริบทของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บนัเทิง 
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3.4.4 น าแบบวัดความสุขในการเรียน เสนอต่อประธานควบคุมปริญญานิพนธ์
พิจารณาข้อค าถามให้มีความเท่ียงตรงและครอบคลมุนิยามศพัท์เฉพาะ จากนัน้ปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา 

3.4.5 น าแบบวัดความสุขในการเรียนท่ีได้ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านการเสริมสร้างความสุขในการเรียน จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
แบบวดัความสุขในการเรียน ให้คา่คะแนนและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัข้อค าถาม โดยผู้ เช่ียวชาญให้
ข้อเสนอแนะในเร่ืองของการปรับค าในข้อค าถามให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ หลงัจากนัน้น า
คะแนนท่ีได้มาค านวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
หลงัจากนัน้ผู้วิจยัคดัเลือกข้อค าถาม ซึง่มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 0.88 

3.4.6 ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญให้สมบรูณ์และมีความเหมาะสม แล้ว
น าแบบวดัความสุขในการเรียน ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ จ านวน 1 ห้องเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการทดลอง จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนน วิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total 
Correlation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 118) และวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสขุ

ในการเรียน โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (α-Cronbach) (ล้วน สายยศ; 
และ องัคณา สายยศ, 2543: 171-172) ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 0.94 

3.4.7 จดัเตรียมแบบวดัความสุขในการเรียนฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 วิธีด าเนินการทดลอง 
งานวิจัยค รัง้นี เ้ป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ 

Pretest – Posttest Control Group Design เป็นวิจัยท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและมีการ
ทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 60-61) 
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ตาราง 5 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E O1 X O2 

C O1 ~X O2 

 
E   แทน  กลุม่ทดลอง 
C   แทน  กลุม่ควบคมุ 
O1  แทน  ทดสอบครัง้ท่ี 1 
O2  แทน  ทดสอบครัง้ท่ี 2 
X   แทน  การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบั 
   การศกึษาบนัเทิง 
~X   แทน  การจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 
 
4.2 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในงานวิจัย 

4.2.1 การควบคุมให้กลุ่มทดลองศึกษาความรู้และปฏิบัติกิจกรรมในแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ตามท่ีผู้วิจยัมอบหมายก่อนเข้าชัน้เรียน ด าเนินการโดยสร้างกลุ่มใน  Google Classroom 
และให้นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามท่ีปรากฏในวีดิทศัน์ท่ีชอ่งแสดงความคดิเห็นของกระทู้  รวมไปถึง
ให้ใบความรู้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องบนัทึกความรู้ท่ีได้จากการดูวีดิทัศน์ลงในใบความรู้และ
น ามาส่งครูก่อนการเรียนในชัน้เรียน ซึ่งครูสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนได้จากการพูดคยุในชัน้
เรียน และการตอบค าถามใน Google Classroom ถ้านักเรียนไม่ได้เข้าศึกษาแหล่งความรู้ท่ีครู
เตรียมไว้ให้ก่อนการเรียน ในคาบเรียนนกัเรียนจะต้องแยกไปดวีูดทิศัน์คนเดียวหลงัชัน้เรียนและรับ
แบบฝึกหดัไปท าท่ีบ้าน เพ่ือให้นกัเรียนได้เข้าศกึษาด้วยตนเองจากวีดทิศัน์ท่ีครูเตรียมไว้ ก่อนมาท า
กิจกรรมในชัน้เรียนในครัง้ตอ่ไป 

4.2.2 การควบคุมไม่ให้แหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ส าหรับกลุ่มทดลอง 
เผยแพร่ไปยงักลุ่มควบคมุ ด าเนินการโดยสร้างกระทู้ ในกลุ่มในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่ม
ทดลองและจัดท าลิงก์วีดิทัศน์ส่วนตัวส าหรับนักเรียนกลุ่มทดลองเท่านัน้ ท่ีสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมลูท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไว้ได้ นอกจากนีค้รูต้องขอความร่วมมือจากนกัเรียน ไม่ให้น าวีดิทศัน์ท่ี
ครูสร้างขึน้ไปเผยแพร่ในท่ีตา่ง ๆ 
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4.3 การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ติดต่อผู้ บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

และอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือขอทดลองในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้ วิจยัจดัเตรียมเนือ้หา
และก าหนดระยะเวลาในการทดลองให้สอดคล้องกบัตารางเรียนวิชาหลกัภาษาไทย 

4.3.2 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย
และแบบวดัความสขุในการเรียนกบักลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบั
ทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

4.3.3 ปฐมนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บนัเทิงกบักลุม่ทดลอง เพ่ือเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนเข้าสูก่ระบวนการจดัการเรียนรู้ 

4.3.4 ผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงกับกลุ่มทดลอง ควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนโดยให้นักเรียนดูวีดิ
ทศัน์ด้วยตนเองจากบ้านผา่นลิงก์สว่นตวัท่ีครูสร้างไว้ให้ในกลุม่สงัคมออนไลน์ 

4.3.5 ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเดมิกบักลุม่ควบคมุ  
4.3.6 ทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย

และแบบวดัความสขุในการเรียนกบักลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบั
ทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงและกลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

4.3.7 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียน
ของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงกบั
กลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนแบบเดิม ด้วยการวิเคราะห์สถิติค่าความ
แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Mutivariate Analysis of Variance: MANOVA แบบ One-Way 
MANOVA) 

4.3.8 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียน
ของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง
ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สถิตคิา่ Hotelling T2 

 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ

การศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลได้ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ดงันี ้

N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 
�̅�    แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุม่ทดลอง 
SD  แทน  ความแตกตา่งของแตล่ะคู ่
F   แทน  คา่สถิต ิMultivariate F Test ท่ีใช้ในการค านวณ 
p-value  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
T   แทน  การวดั แบง่เป็น ก่อนเรียน (T1) และหลงัเรียน (T2) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยัเร่ืองผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบั
ทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิน้ฐานของตวัแปร 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถติิพืน้ฐานของตัวแปร 

การวิเคราะห์ผลการประเมินในส่วนนีจ้ะน าเสนอคา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียนของ
กลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษา
บนัเทิงและกลุม่ควบคมุซึง่ใช้รูปแบบการสอนแบบเดมิทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงัตาราง 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและ
ความสขุในการเรียน จ าแนกตามประเภทของกลุม่ และการวดั 
 

ตัวแปรตาม 
กลุ่มทดลอง (N = 36) กลุ่มควบคุม (N = 37) 

T1 T2 T1 T2 

�̅� SD �̅� SD �̅� SD �̅� SD 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 13.08 3.96 17.33 3.85 10.22 2.82 13.70 3.85 
ความสขุในการเรียน 3.68 0.29 4.52 0.34 3.71 0.57 3.81 0.55 

 
จากตาราง 6 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลักภาษาไทยของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 13.08 และ 17.33 
ตามล าดบั อีกทัง้สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน มีคา่เทา่กบั 3.96 
และ 3.85 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคมุมีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 10.22 และ 13.70 ตามล าดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคา่เทา่กบั 2.82 และ 3.85 ตามล าดบั 

นอกจากนีค้ะแนนเฉล่ียของความสุขในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเท่ากับ 3.68 และ 4.52 ตามล าดบั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองก่อน
เรียนและหลงัเรียนมีคา่เท่ากบั 0.29 และ 0.34 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มควบคมุมีคา่คะแนนเฉล่ียของ
ความสขุในการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากบั 3.71 และ 3.81 ตามล าดบั และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุม่ควบคมุก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคา่เทา่กบั 0.57 และ 0.55 ตามล าดบั 

จากข้อมลูข้างต้นเม่ือเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองแล้ว พบว่า
คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียน มีค่าเพิ่มขึน้
เทา่กบั 4.25 และ 0.84 ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคมุ มี
คา่เพิ่มขึน้เท่ากบั 3.48 และ 0.10 แสดงให้เห็นวา่กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเม่ือเรียนรู้โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงและการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียนหลัง
เรียนสูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนเรียน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า
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กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนเพิ่มขึน้
สูงกว่ากลุ่มควบคมุโดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมต่างกัน 3.63 และ 
0.71 ตามล าดบั แสดงว่ากลุ่มทดลองท่ีใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศึกษาบนัเทิง มีคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการ
เรียนเพิ่มขึน้สงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัไม่สามารถ
สรุปได้ว่าการเพิ่มขึน้ของคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขใน
การเรียนทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุนีเ้ป็นการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
หรือไม่ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงใช้การทดสอบสมมติฐานการวิจัยจ านวน 2 ข้อ ด้วยสถิติทดสอบความ
แปรปรวนพหุคณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ซึ่งมีรายละเอียดท่ีผู้ วิจัยเสนอไว้ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นท่ี 2 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียน และความแตกตา่งของคา่เฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุ
ในการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนท่ีแตกตา่งกนั โดยมีการทดสอบสมมตฐิาน 2 ข้อดงันี ้

สมมุติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุใน
การเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง หลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ซึ่งเป็น
สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบดงันี ้

1. ทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม 
(Homogeneity of Variance - covariance Matrices) ข อ ง ตั ว แ ป ร โด ย ใ ช้  Box’s M test of 
Covariance Matrices พบว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน - แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity 
พบว่า ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียน มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณูเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกั
ภาษาไทยและความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ระหวา่งกลุม่ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงกบั
กลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 
 

Effect Multivariate Tests Value F Hypothesis df Error df p-value 

วิธีการ
จดัการ 
เรียนรู้ 

Pilai’s Trace .43 26.00* 2.00 70.00 .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 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F p-value 

วิธีการ
จดัการ 
เรียนรู้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลกัภาษาไทย 

240.52 1 240.52 16.21 .00 

ความสขุในการเรียน 9.21 1 9.21 43.89 .00 

ความคลาด
เคลือ่น 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลกัภาษาไทย 

1053.73 71 14.84   

ความสขุในการเรียน 14.90 71 .21   

รวมทัง้หมด 
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลกัภาษาไทย 

18817.00 73    

 ความสขุในการเรียน 1285.17 73    
Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 = 3 , df2 = 930523.05 , p = .06 
Lervene’ Test :  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย F = .03 , p = .86 
  ความสขุในการเรียน  F = 1.68 , p = .20 
Bartlett’ Test of Sphericity : Approx. Chi-Square = 204.94 , df = 2 , p = .00 
หมายเหต ุ: * p < .05 
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จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าข้อมลูทัง้หมดเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้
สถิติ One-way MANOVA ท าให้สรุปได้ว่าข้อมลูข้างต้นมีความเหมาะสมในการใช้ สถิติ One-way 
MANOVA ผู้วิจยัจงึได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ได้ผลดงัตาราง 7 

จากตาราง 7 เป็นการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน 
(Homogeneity of Covariance Matrices) โดยใช้สถิติ Box’s M เป็นสถิติในการทดสอบ พบว่า 
เมตริกซ์ของความแปรปรวนร่วมของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (Box’ M = 7.53 , F = 2.43 , df1 
= 3 , df2 = 930523.05 , p = .06) และเม่ือทดสอบความเท่าเทียมกนัของความแปรปรวนของตวั
แปรในแต่ละตัวแปรตามระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระด้วย Levene’s Test ผลการทดสอบพบว่า
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนมีความแปรปรวนท่ี
แตกต่างกันในแต่ละวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = .03, p = 
.86 และ F = 1.68, p = .20 ตามล าดบั) และเม่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามโดยใช้ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตวัแปรตามระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย
และความสุขในการเรียนมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Approx. Chi-
Square = 204.94, df = 2, p = .00) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื อ้งต้นของการทดสอบความ
แปรปรวนตวัแปรพหนุาม 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุข
ในการเรียน สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

จากการพิจารณาตามรายตวัแปรแล้ว พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย
ของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงกับ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดิม สงูกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (df = 1, F 
= 16.21, p = .00) อีกทัง้ความสุขในการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงกับนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเดิม สูงกว่า
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (df = 1, F = 43.89, p = .00) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ี 
1 
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สมมุติฐานท่ี 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขใน
การเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานของข้อมลูเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียนก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง โดยใช้สถิติ Hotelling’s 
T2 ได้ผลดงัตาราง 8 

 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและ
ความสขุในการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบั
การศกึษาบนัเทิง โดยใช้สถิติ Hotelling’s T2 
 

Effect Multivariate test Value F Hyphothesis df 
Error 

df 
p-

value 
ก่อนและ
หลงัการ
ได้รับการ
จดัการ
เรียนรู้ 

Pilai’s Trace 
Wiks’ Lambda 
Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest 
Root 

.47 

.53 

.88 

.88 

30.80 
30.80 
30.80 
30.80 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

35.00 
35.00 
35.00 
35.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

Test of Within-Subjects Effects 

Dependent Variable 
Type III 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

df F p-value 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
หลกัภาษาไทย 

4445.58 4445.58 1 372.50 .00 

ความสขุในการเรียน 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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จากตารางท่ี 8 แสดงวา่การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นเร่ืองความสมัพนัธ์ในกลุ่มของ
ตวัแปรตามทัง้สองโดยใช้ Barlett’s Test of Sphericity ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างค่า
ของตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียน พบว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Approx. Chi-Square = 258.37, df = 9 , p = .00) 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการ
เรียนหลงัการจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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)  เ ม่ื อ
พิจารณารายตวัแปรพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยหลงัการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 372.50, df = 1, p = .00) และ
ความสขุในการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (F = 61.319, df = 1, p = .00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ

การศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 สรุปผลได้ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียนหลงั
การเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทาง
ร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิงก่อนการเรียนและหลงัการเรียน 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง หลงัการทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและความสุขในการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ท่ีศกึษา

ในโรงเรียนโยธินบรูณะ เขตบางซ่ือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 432 คน 
2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซ่ือ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
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แบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย อยู่ใน
ระดบัใกล้เคียงกัน จากนัน้จบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 36 
คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง และกลุ่มควบคุม 1 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 37 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 

3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิง 

จ านวน 4 แผน รวม 13 คาบ คาบละ 50 นาที มีค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญเท่ากับ 0.85 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้อง รวมทัง้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

2.  แผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดิม จ านวน 4 แผน รวม 13 
คาบ คาบละ 50 นาที มีคา่ดชันีความสอดคล้องความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเท่ากบั 0.82 ซึ่งถือว่า
มีความสอดคล้อง รวมทัง้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้องความคดิเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 -0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20 – 0.52 และคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) 0.71 

4.  แบบวัดความสุขในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี
ผู้วิจยัพฒันามาจากมาตรวดัความสขุในการเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของ 
ส าราญ สิริภคมงคล (2556) ซึ่งอยู่ในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน จ านวน 49 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้องความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญระหวา่ง 
0.67 – 1.00 รวมทัง้ปรับปรุงรายการท่ีเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และมีความ

เช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) 0.94 

4.  วิธีด าเนินการทดลอง 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ Pretest 

– Posttest Control Group Design เป็นวิจัยท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 60-61) ผู้ วิจยัได้ด าเนินการทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและวดัความสุขในการเรียนก่อนการเรียน (Pretest) ของ
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นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง แล้วจดัการเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงและแผนการจดัการเรียนรู้แบบเดิม 
ซึง่ใช้ระยะเวลาในการสอน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เม่ือเสร็จสิน้การสอนได้ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลักภาษาไทยและวัดความสุขในการเรียนหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทยและแบบวดัความสขุ
ในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายฉบบัเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการจดัการ
เรียนรู้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงกับกลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนแบบเดิม ด้วยการวิเคราะห์สถิติ ค่าความ
แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (Mutivariate Analysis of Variance: MANOVA แบบ One-Way 
MANOVA)  

2.  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนของกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงระหว่าง
ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้การวิเคราะห์สถิตคิา่ Hotelling T2 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบั
ทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียน
หลงัการทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2.  นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุข
ในการเรียนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง ในหวัข้อผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทิงท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทยและ
ความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้วิจยัได้อภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้
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จากผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสุขในการเรียน
ของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียน
กลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง หลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยและสอดคล้องกับผลการวิจยัของรัฐพล ประดับ
เวทย์ (2560, มกราคม-มิถุนายน: 39-47) ท่ีพบว่านิสิตรายวิชาชีพครูท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลบัทางมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูกว่ากลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัทาง ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เช่นเดียวกบัท่ี ณัซรีน่า อุเส็น (2559: 75-89) ได้ศกึษาเร่ืองผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลบัทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 นอกจากนี ้   
เทียมยศ ปะสาวะโน (2553: 95-100) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองการพฒันาศนูย์การศกึษาบนัเทิงเพ่ือสง่เสริม
การเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา โดยเรียนด้วย
ตนเองกับส่ือศึกษาบันเทิงท่ีสร้างขึน้ ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี เกมเพ่ือการศึกษา และรายการ
โทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และนกัศกึษามีทศันคตติอ่ศนูย์ศกึษาบนัเทิงอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง สามารถชว่ยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียน
ได้ สืบเน่ืองมาจากเหตผุล 3 ประการ ดงันี ้

1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิง  มุ่งเน้น
ให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตวัเองตามทกัษะ ความรู้ ความสามารถ
และสติปัญญาของแตล่ะคน โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษา
บนัเทิงเป็นลักษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชัน้เรียนอย่างอิสระทัง้ด้านความคิดและวิธี
ปฏิบตัิซึง่แตกตา่งจากการเรียนแบบเดิมท่ีครูจะเป็นผู้ปอ้นความรู้ให้นกัเรียนในลกัษณะของครูเป็น
ศนูย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2556a: 30-34) และ สุรศกัดิ์ ปาเฮ (2556: 7-8) ท่ีได้
กล่าวว่าห้องเรียนกลบัทางช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนตลอดเวลา โดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ช่วยให้นักเรียนท่ีมีกิจกรรมมาก
สามารถเรียนล่วงหน้า หรือเรียนตามได้ง่ายขึน้และยงัช่วยให้นกัเรียนรู้จกับริหารเวลาของตนให้
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เหมาะสม นอกจากนีย้งัเปล่ียนการบรรยายเนือ้หาในห้องเรียนให้เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ จาก
บทเรียนท่ีนกัเรียนได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือฝึกทกัษะ ฝึกแก้ปัญหา สร้างปฏิสมัพันธ์ภายในห้องเรียน 
รวมถึงการน าความรู้ไปใช้ อีกทัง้ปางลีลา บรูพาพิชิตภยั (2559: 4-5) และ สรุศกัดิ์ ปาเฮ (2556: 9) 
ได้กล่าวว่า การจดัประสบการณ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลบัทางนัน้จะก่อให้เกิดกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ท่ีเรียกว่า การเรียนแบบรอบรู้หรือการเรียนให้รู้จริง (Mastery Learning) โดยเป็น
การน าเอาวิธีการสองอย่าง คือ ห้องเรียนกลับทาง และ การเรียนแบบรู้จริง มาใช้ร่วมกันโดยน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีนักเรียนรู้จริง นอกจากนี ้สุพัตรา 
อุตมัง (2558, มกราคม-มิถุนายน: 54-57) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมในห้องเรียนกลบัทางใน
รายวิชาภาษาไทย ครูต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิมากท่ีสุด เช่น ฝึก
อ่านออกเสียง ฝึกการพดู การเขียนในลกัษณะต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ จดักิจกรรมนกัอ่านบท
ละคร สร้างสรรค์บทละคร เล่นเกมท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียน โดยบทบาทของครูในห้องเรียนจะ
เปล่ียนไปเป็นโค้ชหรือผู้ ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ครูจะเป็นผู้จดุประกาย
การเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบรู้จริงและสนุกสนานกับการเรียน รวมทัง้การสร้างแรง
บนัดาลใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศึกษาบนัเทิงมีผลสัมฤทธ์ิและเกิดความสุขในการเรียนท่ีมากกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเดมิ 

2. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิงมีส่ือการ
เรียนรู้ท่ีผสมผสานความบนัเทิงท่ีครูจดัให้ผ่านส่ือเทคโนโลยีอย่างหลากหลายประเภททัง้ในและ
นอกชัน้เรียน ท าให้นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสขุในการเรียนท่ีมากขึน้กว่าการ
จดัการเรียนรู้แบบเดมิ นอกจากนีน้กัเรียนยงัเกิดการเรียนรู้ในสิ่งตา่ง ๆ จากความสนกุ ผา่นขัน้ตอน
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสขุในการเรียนท่ีสงูกว่า
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมความพร้อม และ ขัน้ท่ี 2 ขัน้เพิ่มพนูประสบการณ์ 
ในขัน้ตอน 2 ขัน้ตอนนีจ้ะเกิดการเรียนรู้นอกชัน้เรียน ซึ่งครูได้จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้และนกัเรียน
ได้ศึกษาเนือ้หาจากวีดิทศัน์ท่ีครูเตรียมไว้ให้ก่อนเรียนในชัน้เรียน ท าให้นกัเรียนเกิดองค์ความรู้ขึน้
จากการเรียนล่วงหน้า ในขัน้ท่ี 3 ขัน้ส ารวจรอบรู้ และ ขัน้ท่ี 4 ขัน้จดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
ร่ืนเริง นกัเรียนจะได้รับการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมกันน าเสนอความรู้ท่ีได้
จากการเรียนลว่งหน้ารวมทัง้แสดงความคดิเห็นและซกัถามในชัน้เรียน โดยครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเพิ่มเติม หลงัจากนัน้ครูให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดการศกึษาบนัเทิง
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ใช้ดนตรีกบัเสียงเพลง ใช้ภาพยนตร์ ใช้เกมเพ่ือการศกึษา และใช้การ
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น าเสนอส่ือประสม โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในชัน้เรียน  
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสุขในการเรียนและเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้ทบทวนบทเรียน
จากการเรียนผ่านวีดทิศัน์อีกด้วย ขัน้ท่ี 5 ขัน้สร้างสรรค์หรรษา และ ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมินผล นกัเรียน
จะได้น าความรู้ท่ีได้จากการเรียนและท ากิจกรรม มาสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ และครูประเมินผลนกัเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายจากการเรียนรู้
และท ากิจกรรมในแต่ละคาบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิด
กระบวนการกลุ่ม มีความสุขในการเรียน และเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ซึ่งผลท่ีได้จาก
ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้นีส้อดคล้องกับราชบณัฑิตยสภา (2558: 212-214) ท่ีได้กล่าวว่า การ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางมิได้เกิดผลแก่นักเรียนในด้านความรู้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการ
พฒันาวิธีการคิด ฝึกฝน ทกัษะการส่ือสาร ความรับผิดชอบ และนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนอีก
ด้วย รวมทัง้เทียมยศ ปะสาวะโน (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม: 159-163), เสาวพร เมืองแก้ว 
(2548: 3-6), น า้มนต์ เรืองฤทธ์ิ (2553: 34), ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล (2554: 4), สุดใจ ชา
ประเสริฐ (2557: 31-34), สาโรช โศภีรักข์ (2551: 229-231) และณัฐกานต์ ภาคพรต (2557: 45-
48) ท่ีสามารถสังเคราะห์ได้ว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกความบนัเทิง นักเรียนจะได้เรียนรู้
ภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนานจากการผสมผสานส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการ
ดดัแปลงเนือ้หาภายในให้เหมาะสมกับนักเรียน ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ผ่อนคลายด้วยสิ่ง
บนัเทิง มีความสนุกสนาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีนักเรียนประสบด้วยตนเอง 
ด้วยหลักการการเรียนอย่างกระตือรือร้น การช่วยเหลือกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
เล่น และการมีส่วนร่วม ซึ่งการน าการศกึษาบนัเทิงมาใช้เป็นตวัเสริมในการจดัการเรียนรู้ จะส่งผล
ให้การจัดการเรียนรู้นัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกานต์ ภาคพรต 
(2557: 161-171) ได้น าการศึกษาบนัเทิงมาใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้วย I-DU-EQModel ผลการวิจัย
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ฯ 
สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ฯ สงูกว่า
ท่ีเรียนตามการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2555: 3-4) ท่ีได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ การร่วมมือและความสมัพนัธ์เป็นสว่นหนึ่งของทกุกิจกรรม ความสนกุสนานและ
การเล่นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ รวมถึงฟรานเซสกา (Francesca, 2012: 1377-1385) ท่ีได้
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ศึกษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา: การสร้าง
ความรู้ด้วยตวัเองผ่านการจดัการเรียนรู้แบบการศึกษาบนัเทิงส าหรับการเรียนทฤษฎีความอลวน 
ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้แบบการศกึษาบนัเทิงส าหรับการเรียนทฤษฎีความอลวน ช่วย
เพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
บนัเทิงยงัให้นกัเรียนมีแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนดีขึน้ ด้วยเหตนีุก้ารจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงจึงช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างสนกุสนาน ส่งเสริมให้
นกัเรียนสนใจในการเรียน มีความสขุในการเรียน และสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอ่ไป 

3. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงชว่ยสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนด้วยกัน และนกัเรียนกับครูจากการท ากิจกรรมร่วมกันภายในชัน้เรียน 
ท าให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนและครูมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับท่ีวิจารณ์ พานิช (2556a: 
30-34) และ สรุศกัดิ ์ปาเฮ (2556: 7-8) กล่าวว่า กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิห้องเรียน
กลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงส่วนมากมกัเป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีให้นกัเรียนได้เรียนรู้และช่วยกัน
ท างานจนเป็นผลส าเร็จ โดยมีครูให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ท าให้ครูรู้จกันกัเรียนของตนดีขึน้จาก
การจดักิจกรรมในชัน้เรียน เพราะครูต้องสงัเกตพฤติกรรมการเรียน ให้ค าแนะน า สร้างแรงบนัดาล
ใจ ให้ก าลงัใจ รับฟัง และสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ท าให้ครูเห็นความแตกตา่งของนกัเรียนใน
ชัน้เรียน เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนีย้ังเกิดกระบวนการเพ่ือนช่วย
เพ่ือนซึ่งนกัเรียนช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน และยงัช่วยเพิ่มปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน
นกัเรียนด้วยกนัเอง จากกิจกรรมทางการเรียนท่ีครูจดัประสบการณ์ขึน้มานัน้ นกัเรียนสามารถท่ีจะ
ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกนัได้ดี เป็นการปรับเปล่ียน กระบวนทศัน์ของนกัเรียนท่ีเคยเรียนตาม
ค าสัง่ครูหรือท างานให้เสร็จตามก าหนด เป็นการเรียนเพ่ือตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อเด็กท่ีเอาใจ
ใส่การเรียน ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนด้วยกนัจะเพิ่มขึน้โดยอตัโนมตั ิเม่ือนกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัเพ่ือนจะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีผ่อนคลายและสง่ผลให้นกัเรียนเกิดความสขุในการเรียน เห็นได้ 
จากการท่ีผู้ วิจัยได้สังเกตจากการทดลอง พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงมีความกระตือรือร้นในการเข้าชัน้เ รียนมากขึน้ นกัเรียน
ไม่เครียดเวลาท ากิจกรรมซึ่งแสดงออกทางรอยยิม้ในเวลาท ากิจกรรม นกัเรียนอยากร่วมกิจกรรม
และกล้าท่ีจะแสดงออกทางความคิดมากยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันกับ
เพ่ือนท าให้นกัเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ส่งผลให้เข้าใจในบทเรียนได้มากขึน้ กนัอนัน ามาซึ่ง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการท า

วิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 การจดัการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัทางเป็นฐาน ครูต้องหมัน่ตรวจสอบ
นกัเรียนว่าได้ศึกษาวีดิทัศน์มาก่อนการเรียนหรือไม่ เน่ืองจากถ้านักเรียนไม่ได้ดวีูดิทัศน์มาก่อน 
นกัเรียนอาจจะยงัไม่เข้าใจเนือ้หาจงึท าให้ไมส่ามารถท ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนได้ ทัง้นีค้รูอาจใช้การ
เสริมแรงทางลบ เพ่ือเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยแจ้งนกัเรียนล่วงหน้าว่านกัเรียนท่ีไม่ได้ดส่ืูอ
วีดิทศัน์มา จะต้องแยกไปเรียนนอกชัน้เรียน หรือต้องท าใบงานเพิ่ม เพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้ดูวีดิทศัน์
มาก่อนในครัง้ตอ่ไป 

1.2 วีดิทศัน์ท่ีครูสร้างโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับการศึกษาบนัเทิงแล้ว
ให้นกัเรียนได้ไปศกึษาด้วยตนเอง ต้องกระชบัและไม่ยาวมากเกินกว่า 20 นาที ถ้าเนือ้หาในเร่ืองท่ี
ครูบรรยายในวีดทิศัน์มากอยูแ่ล้ว ครูควรน าตวัอยา่งมาอธิบายในชัน้เรียนแทน และบรรยายเฉพาะ
ประเดน็ส าคญั เพราะวีดิทศัน์จะได้ไมย่าวจนเกินไป นอกจากนีก้ารน าเพลงมาใช้ในวีดทิศัน์ ครูควร
เลือกท านองเพลงท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน และเป็นเพลงท่ีนกัเรียนรู้จกักนัเป็นอย่างดี เพราะ
นกัเรียนจะได้คุ้นเคยกบัท านองเพ่ือท่ีจะร้องแบง่จงัหวะได้ถกูต้อง 

1.3 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสขุในการเรียนสูงขึน้กว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบเดิม ดงันัน้ครูควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน ซึ่งสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้กบัทุกรายวิชา 
โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีเนือ้หากับเวลาเรียนไม่สอดคล้องกนั กล่าวคือมีเนือ้หาท่ีนกัเรียนต้องเรียนรู้
เป็นจ านวนมากแตเ่วลาท่ีเรียนในชัน้เรียนมีน้อย ครูสามารถน าการจดัการเรียนรู้นีไ้ปประยกุต์ใช้ได้ 
ท าให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หามากขึน้และมีความสขุในการเรียนมากขึน้ 

1.4 แบบวัดความสุขในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายใน
งานวิจยันี ้ท่ีผู้วิจยัได้พฒันามาจากมาตรวดัความสขุในการเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายของ ส าราญ สิริภคมงคล (2556) นี ้สามารถใช้ได้ในรายวิชาหลกัภาษาไทยเท่านัน้ ถ้า
จะน าไปใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ผู้วิจยัต้องปรับให้สอดคล้องกบับริบทของเนือ้หาและรายวิชาท่ีสอน 
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2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 จากผลวิจัยท่ีพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับ

การศึกษาบนัเทิงช่วยท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก
นกัเรียนได้เรียนรู้ผา่นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ดงันัน้จึงควรศกึษาโดยน าการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง ไปใช้ควบคูก่บัเทคนิคการสอนแบบ
อ่ืน ๆ เพ่ือให้กิจกรรมในชัน้เรียนมีความหลากหลายมากขึน้และเกิดการพัฒนาแนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.2 ควรมีการศึกษาโดยน าการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศึกษาบนัเทิงไปศึกษาเพิ่มเติมว่าการจดัการเรียนรู้นีส้ามารถส่งผลให้นกัเรียนเกิดทกัษะและ
พฤติกรรมใดได้อีก เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชัน้เรียนต่อไป เช่น ทกัษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เน่ืองจากนกัเรียนจะต้องรับชมส่ือท่ีครูจดัไว้ให้ และน าส่ือการเรียนรู้มาแบ่งปันกับ
เพ่ือนในกลุ่มท่ีครูสร้างไว้ให้ ทกัษะความริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม เน่ืองจากจากการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศึกษาบนัเทิง นกัเรียนจะได้สร้างสรรค์นวตักรรม
การศกึษา หรือทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า เน่ืองจากกิจกรรมในชัน้
เรียนสว่นใหญ่นกัเรียนจะได้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือ 
 
1.  รายนามผู้ เชียวชาญตรวจคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ

ทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง และแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ 
 

อาจารย์ ดร.อดสิรณ์ เรืองกิจจานนัท์ ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
 
อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม ภาควิชาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
 
ครูสรุางค์รัตน์ เกือ้สกลุ   ครูช านาญการพิเศษ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     โรงเรียนโยธินบรูณะ จ.กรุงเทพมหานคร 
     ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
     ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
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2.  รายนามผู้ เชียวชาญตรวจคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัก
ภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย และ แบบวดัความสขุในการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

 
ผศ.ดร.มนตา ตลุย์เมธาการ  ภาควิชาวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 
 
อาจารย์ ดร.อดสิรณ์ เรืองกิจจานนัท์ ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
 
อาจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม ภาควิชาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการศึกษาบันเทงิ 
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   กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 ค าในภาษาไทย 
   รายวิชา หลกัภาษาไทย รหสัวิชา ท 33203 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
   หวัข้อ ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ จ านวน 3 คาบ 

 
1.   ผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายเหตผุลของการยืมค าตา่งประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยและวิเคราะห์
ค ายืมภาษาตา่งประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยได้อยา่งถกูต้อง 

 
2.   สาระส าคญั 

ภาษาไทยท่ีเราส่ือสารกนัในปัจจบุนั  มีทัง้ค าไทยแท้และค าท่ียืมมาจากภาษาอ่ืนซึ่งการ
ยืมค าจากภาษาอ่ืนมาใช้ในภาษาไทยนัน้ ท าให้เรามีค าท่ีหลากหลายขึน้ซึ่งการยืมค ามาใช้นัน้ผู้ ใช้
ต้องมีความรู้   ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถน าค านัน้  ๆ มาใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
3.   จดุประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
1.   นกัเรียนสามารถบอกเหตผุลของการยืมค าภาษาตา่งประเทศมาใช้ในภาษาไทยได้ 
2.   นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศได้ 
ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
1.   นกัเรียนสามารถจ าแนกค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศได้ 
2.   นกัเรียนสามารถแตง่เพลงหรือค าประพนัธ์ท่ีสรุปมาจากเนือ้หาได้ 
ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
1.   นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
2.   นกัเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุม่ในการท ากิจกรรม 
3.   นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการดส่ืูอวีดทิศัน์มาก่อนการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
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4.   สมรรถนะส าคญั 
1.   ความสามารถในการส่ือสาร 
2.   ความสามารถในการคดิ 
3.   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
4.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1.   ซ่ือสตัย์สจุริต  
2.   มีวินยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้ 
4.   มุง่มัน่ในการท างาน 
 

6.   สาระการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

การยืมภาษา เป็นปรากฏการณ์ท่ีภาษาหนึง่ยืมตวัอกัษร เสียง ความหมาย  หนว่ยค า 
ค า ส านวน กฎทางไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค ฯลฯ ถึงจะเป็นการยืมภาษา แต่ท่ีให้ความสนใจ
มากท่ีสดุคือ การยืมค า เพราะเป็นหนว่ยย่อยของภาษาท่ียืมได้ง่าย ปรับให้เข้ากบัภาษาของผู้ ยืมได้ 
ซึง่การยืมค าพบมากท่ีสดุในการยืมภาษา 

เหตผุลการยืมภาษา 
1.  ด้านความจ าเป็น คือ ในภาษาผู้ รับไม่มีค าเรียกสิ่งท่ีน าเข้ามาจากท่ีอ่ืน  จึงต้อง

เรียกตามเจ้าของสิ่งนัน้เรียก 
2.  เหตผุลด้านจิตวิทยา 

-  การยืมศพัท์พืน้ฐาน  -  การยืมค าท่ีมีศกัดิส์งู 
-  ยืมมาใช้ในวรรณคดี  -  ยืมเพ่ือแสดงภมูิรู้ 

ค าภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 
ค าภาษาตา่งประเทศท่ีปรากฏมากในภาษาไทย  ได้แก่ 

1. ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต 6.  ภาษาฝร่ังเศส 
2. ภาษาเขมร   7.  ภาษาโปรตเุกส 
3. ภาษาองักฤษ   8.  ภาษาพมา่ 
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4. ภาษาจีน   9.  ภาษามอญ 
5. ภาษาชวา – มลาย ู  10. อ่ืน ๆ เชน่ ญ่ีปุ่ น เกาหลี อาหรับ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการการท างานกลุม่ 
การใช้ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคดิเชิงสร้างสรรค์ โดยการแตง่เพลงหรือค าประพนัธ์ 

ด้านเจตคต/ิคณุคา่ 
มีความสขุในการเรียน 
มีความรับผิดชอบ 
มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

 
7.   กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิง 

ก่อนการเรียนในชัน้เรียน 
ขัน้ท่ี 1 เตรียมความพร้อม (นอกชัน้เรียน)  

1.  ครูจัดท าเอกสารประกอบการเรียน ส่ือน าเสนอ เตรียมกิจกรรมในชัน้เรียน และ
จดัท าวีดิทศัน์ในเนือ้หาเร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ โดยใช้ส่ือการสอนท่ีเสริม
การเรียนรู้ด้วยความบนัเทิงอยา่งหลากหลาย หลงัจากนัน้ฝากวีดทิศัน์ไว้ใน Google Classroom 

2.  ครูน าวีดิทัศน์ท่ีเตรียมไว้มาโพสต์ลงในกลุ่มท่ีครูสร้างไว้ใน Google Classroom  
รวมทัง้จดัท าแผน่บนัทกึข้อมลูวีดทิศัน์ไว้ส าหรับนกัเรียนท่ีไมพ่ร้อมทางด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

3.   ครูจดัเตรียมค าถามหลงัการดวีูดิทศัน์ไว้ถามนกัเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
และความซ่ือสตัย์จากการเรียนท่ีบ้านด้วยตนเอง เช่น ให้นกัเรียนหาค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากในวีดิทัศน์มาแสดงความคิดเห็นไว้ท่ี ใต้โพสต์โดยห้ามซ า้กับเพ่ือน หรือ ให้
นกัเรียนวิเคราะห์ค าทบัศพัท์วา่มีค าไทยใช้แทนหรือไม ่ฯลฯ 

4.   ครูปฐมนิเทศนักเรียน เร่ือง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกับการศึกษาบันเทิงให้แก่นักเรียน หลังจากนัน้ให้นักเรียนติดตัง้แอพพลิเคชัน Google 
Classroom ลงในโทรศพัท์มือถือ หลงัจากนัน้กรอกรหสัเพื่อเข้ากลุม่ท่ีครูได้สร้างไว้ 

5.   ครูให้นักเรียนไปศึกษาเนือ้หาเร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาต่างประเทศ 
โดยครูมอบเอกสารประกอบการเรียนให้ ให้นกัเรียนบนัทึกความรู้ท่ีได้มาส่งครูในคาบตอ่ไป พร้อม
กับเน้นย า้เร่ืองการเรียนแบบกลับทาง ซึ่งนักเรียนจะต้องเข้าชมทุกคน พร้อมกับลงช่ือหลงัจากดู  
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วีดิทศัน์จบแล้ว ถ้านกัเรียนไม่ได้เข้าชมมาก่อนเรียน นกัเรียนจะไม่ได้ท ากิจกรรมในห้อง ซึ่งจะต้อง
ไปชมวีดิทศัน์หน้าห้องเรียนให้จบก่อน และรับแบบฝึกหดักลบัไปท าเป็นการบ้านเหมือนการเรียน
แบบปกติ เพ่ือให้นกัเรียนเห็นข้อดีของการเรียนแบบห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงใน
ครัง้ตอ่ไป 

 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เพิ่มพนูประสบการณ์ (นอกชัน้เรียน)  

1.   นักเรียนศึกษาเนือ้หา เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาต่างประเทศ จาก     
วีดทิศัน์ท่ีครูเตรียมไว้ให้และบนัทกึความรู้ลงในใบความรู้ท่ีครูเตรียมไว้ให้ ซึง่มีเนือ้หา ดงันี  ้

 
ลกัษณะของค าไทยแท้ 

1.  มกัจะมีพยางค์เดียว เชน่ พอ่ แม ่ปู่  เขียว 
2.  ถ้ามีหลายพยางค์มกัจะเกิดการกร่อนเสียง เชน่ มะมว่ง ตะขาบ 

    สว่นใหญ่เป็นค าท่ีแทรก “กระ” ตรงกลางได้ เชน่ นกกระจิบ (นกจิบ) 
    สว่นใหญ่เป็นค าท่ีเตมิ “ประ, กระ” หน้าค านัน้ได้ เชน่ กระโดด (โดด)  
    ประเด๋ียว (เดี๋ยว)  

3. ค าไทยสะกดตรงตามมาตรา 
4. ค าไทยไมมี่ตวัการันต์ 
5. มีการใช้วรรณยกุต์ ทัง้ท่ีมีรูปและไมมี่รูป 
6. ค าไทยไมน่ิยมใช้พยญัชนะ ฆ ณ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ 
ยกเว้น! หญิง หญ้า ใหญ่ ระฆงั ฆา่ เฆ่ียน เศกิ ศอก ศกึ ธ เธอ ณ เศร้า เสภา 
7. ค าไทยท่ีออกเสียง "ไอ" จะประสมด้วยสระใอไม้ม้วน (ใ -) มีอยู่ 20 ค า นอกนัน้จะ

ประสมด้วยสระไอไม้มลาย (ไ-) ทัง้สิน้ ไมใ่ช้รูป " อยั " และ " ไอย" 
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ค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ 
1. ค าบาลี-สนัสกฤต 

1.  พยญัชนะในภาษาบาลี - สนัสกฤต 
พยัญชนะวรรค แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 
วรรค กะ กณัฑชะ ก ข ค ฆ ง 
วรรค จะ ตาลชุะ จ ฉ ช ฌ ญ 
วรรค ฏะ มทุธชะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
วรรค ตะ ทนัตชะ ต ถ ท ธ น 
วรรค ปะ โอษฐชะ ป ผ พ ภ ม 
เศษวรรค ย ร ล ว (ศ ษ) ส ฬ  ํ 
 

ตารางเปรียบเทียบภาษาบาลี – สนัสกฤต 
บาลี สันสกฤต 

2. มีเสียงสระ 8 เสียง ได้แก่ อะ อา อิ อี อ ุอ ูเอ 
โอ 

2. มีเสียงสระ 14 เสียง ได้แก่ อะ อา อิ อี อ ุอ ูเอ 
โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ 

3. มีหลกัตวัสะกดตวัตามท่ีแนน่อน คือ 
112 334 512345 

3. ใช้ ศ ษ แทน ส ในภาษาบาลี เชน่ ศีรษะ 
อากาศ วิเศษณ์ เกษม 

4. ใช้ ส เป็นได้ทัง้พยญัชนะต้นและตวัสะกด 
เชน่ สงกา วิเลส วสัสะ มสัสุ 

4. ใช้ ฑ ฒ แทน ฬ ในภาษาบาลี เชน่ กรีฑา 
จฑุา ครุฑ มณเฑียร 

5. ใช้ ฬ เป็นได้ทัง้พยญัชนะต้นและตวัสะกด 
เชน่ กีฬา จฬุา นาฬิกา อาสาฬห 

5. นิยมใช้ตวั รร แทน รฺ (ร เรผะ) เชน่ ภรรยา 
จรรยา อศัจรรย์ บรรพต 

6. นิยมใช้  "ริ"  
เชน่  ภริยา จริยา วิริยะ อจัฉริยา 

6. นิยมใช้ค าวา่ "เคราะห์"  
เชน่  วิเคราะห์ สงัเคราะห์ อนเุคราะห์ 

7. ไมน่ิยมควบกล า้และอกัษรน า 
เชน่  ปฐม มจัฉา สามี ฐาน 

7. นิยมควบกล า้และอกัษรน า เชน่ ประถม 
มตัสยา สวามี สถาน 

8.  นิยมใช้ ณ น าหน้าวรรค ฏะ เชน่ มณฑล 
หรือ ณ  น าหน้า ห  เชน่ กณัหา ตณัหา 

8. มีหลกัตวัสะกดตวัตามท่ีไมแ่นน่อน ซึง่ตา่ง
จากภาษาบาลี 
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2. ค าเขมร 
1. มกัสะกดด้วยพยญัชนะ จ ญ ร ล ส 
2. เป็นค าศพัท์พยางค์เดียวท่ีต้องแปลความหมาย 
3. เป็นศพัท์ท่ีใช้ค าควบกล า้และอกัษรน า 
4. มกัแผลงค าได้ 

 
3. ค ายืมภาษาองักฤษ 

การเข้ามาของภาษา 
-  การค้าขาย 
-  วิชาการ (หนงัสือ แพทย์ เกษตร) 
-  ศลิปวฒันธรรม (การแตง่กาย ทรงผม การกิน) 
-  คา่นิยม (ช่ือ)  

การรับค าภาษาองักฤษ 
1.  ค าทบัศพัท์ เชน่ ฟตุบอล  เทนนิส  เปียโน ไวโอลิน 
2.  ศพัท์บญัญตั ิ  - เอาความหมายมา สร้างค าเอง เชน่ โทรศพัท์  โทรทศัน์ 
   -  ยืมแบบแปล เชน่ ช้อนโต๊ะ  ตลาดมืด  โรคคดิถึงบ้าน 

 
4. ค ายืมภาษาจีน 

ข้อสงัเกตภาษาจีนในภาษาไทย 
-  ใช้วรรณยกุต์ตรี  และ จตัวา   เชน่ ก๊ก เจง๋ ก๋วยเต๋ียว  กวยจับ๊ โบ๊เบ๊   
-  ผสมสระ เอียะ – อวัะ   เชน่ เผียะ ผลวัะ แป๊ะเจ๊ียะ 

ตวัอยา่งภาษาจีนในภาษาไทย 
โป๊ยเซียน  ป๋วย บ๊วย บุ้ งก๋ี โรงเต๊ียม เต้าเจีย้ว เต้าทึง เจ๊ก เจ๊ง เจ๋ียน ซาลาเปา  

กุ้ ยช่าย  เฉาก๊วย พะโล้ บะหม่ี แปะก๊วย เกาลัด ไชเท้า ลูกไหน ตัง้โอ๋ ปวยเล้ง ท้อ ขึน้ฉ่าย โต๊ะ 
เก้าอี ้ห้าง เก๋ง  
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5. ค ายืมจากภาษาอ่ืน ๆ 
ตวัอยา่งชวา - มลายใูนภาษาไทย 

กระดงังา  ทุเรียน น้อยหน่า มังคุด ภูเก็ต  สาคู  กะปะ กะพง กุเลา โลมา อุรังอุตัง  
กริช  ก ายาน มสัยิด  เบตง  บหุงาร าไป บดู ู องักะลงุ  บหุรง  บหุลนั   
 

ตวัอยา่งภาษาฝร่ังเศสในภาษาไทย 
กงสุล  คาเฟ่  บุฟเฟ่ต์  บลัเล่ต์  มาการอง  ครวซองต์  บูเก้ ซาลอน   คปูอง การันตี   

ฝร่ังเศส  โชเฟอร์  มาดาม  มายองเนส  แชมเปญ เมอแรงก์ มาการีน  โดม เปตอง เบียร์ โก้เก๋ คิว 
โควตา แม็กกาซีน  

 
ตวัอยา่งภาษาโปรตเุกสในภาษาไทย 

กะละแม  เหรียญ  สบู ่ ป่ินโต กมัปะโด  เลหลงั  วา่ว  
 
ตวัอยา่งภาษาพมา่ในภาษาไทย 

ทานาคา  เมียนมา  ชเวดากอง  หมอ่ง  กะปิ  บเุรงนอง ประดงุ  เนปิดอร์  มณัฑะเลย์  
 
ตวัอยา่งภาษามอญในภาษาไทย 

เปิงมาง ขนมจีน  ข้าวหลาม คุก ตะราง จองจ า จิง้หรีด กระต่าย  ตะกวดกระเรียน 
มะนาว มะกอก พลาย ทะลาย พล ู

 
ตวัอยา่งภาษาญ่ีปุ่ นในภาษาไทย 

ราเมง  ฟูจิ  ซาซิมิ  เทมปุระ  โมจิ  ฮอนดา โตชิบา ยากูซ่า  โชกุน  เกอิชา กิโมโน  
ฮาราคีรี  มงังะ  ยโูด ซูโม  คาราเต  เคนได ซูโดก ุ

 
ตวัอยา่งภาษาเกาหลีในภาษาไทย 

ซารังเฮ ซมัซุง  บอนชอน ฮนุได เทควนัโด  กิมจิ บงิซู โซจ ู ฮนับก 
 
ตวัอยา่งภาษาอาหรับในภาษาไทย 

กะลาสี  กะไหลช่บุโลหะ  กัน้หยัน่  กรุอา่น  ฝ่ิน  ยีราฟ  ระก าไหม 
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2.   เม่ือนักเรียนศึกษาเนือ้หาเสร็จแล้วให้นกัเรียนร่วมกันตอบค าถามท่ีครูสร้างไว้ โดย
แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์วีดิทศัน์นัน้ ส่วนนกัเรียนท่ีไม่พร้อมด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้เขียน
ตอบใสก่ระดาษแล้วน ามาสง่ให้ครูในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 

3.   กรณีท่ีนักเรียนไม่ได้ศึกษาเนือ้หามาก่อน โดยมีเหตุผลไม่สมควร นักเรียนจะต้อง
ศกึษาเนือ้หาผ่านวีดิทศัน์ด้วยตนเองระหว่างเพ่ือนท ากิจกรรม และรับแบบฝึกหดั เร่ือง ค าไทยแท้
และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ กลบัไปท าเป็นการบ้าน 

 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้ส ารวจรอบรู้ (ในชัน้เรียน) (20 นาที) 

1.   นกัเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้จากส่ือวีดิทศัน์ท่ีนักเรียนได้ดมูาจากบ้าน พร้อม
ตอบค าถามท่ีนักเรียนตัง้ขึน้ใน Google Classroom หลังจากนัน้ให้บทกลอนหลักการสังเกต
เพิ่มเตมิ ดงันี ้

 
ค ายืมจากภาษาสนัสกฤต แตกตา่งจากค ายืมจากภาษาบาลี ดงันี ้
  “ศาลา  ไ-  รร (ร หนั)  ควบกล า้กนั ศาสตร์ เคราะห์ เสริม 
 “ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  เตมิ   ฤๅษี  เ-า  ฑ.มณโฑ” 
      (ธีรศกัดิ ์จิระตราช)ู 
 
ค ายืมจากภาษาเขมร มีหลกัการสงัเกต ดงันี ้
  “สะกด จรัญล (จะ-รัน-ลอ) บางค าหนอมีควบกล า้ 
มกัใช้ บนั บงั บ า   อกัษรน าจ าให้ดี 
เจอในราชาศพัท์   จบัแผลงได้หลายค ามี 
สงัเกตได้แคนี่ ้    เหลา่นียื้มเขมรมา” 
     (พีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย์ และ ธีรศกัดิ ์จิระตราช)ู 
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เพลง ค ายืมภาษาองักฤษ 
ท านองเพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว 
ค าร้อง คมัภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญัญา สขุบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ 
 * ค าองักฤษคดิไปย่ิงสบัสน  มีปะปนทัว่ไปใช้ส่ือสาร 
เจรจาพาทีมาเนิ่นนาน    มาดกูนัเธอฉนัจ าให้ดี 
วคัซีน มอร์ฟีน โปรตีน ทอฟฟ่ี   สปาเกตตี คกุกี ้คอมพิวเตอร์ 
เกียร์ เลเซอร์ เปอร์เซ็นต์ โชว์  แคปซูล ไดนาโม โควตา การ์ตนู (ซ า้ *) 
 

เพลง ค ายืมภาษาจีน 
ท านองเพลง ปนูาขาเก - คฑัลียา มารศรี 
ค าร้อง คมัภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญัญา สขุบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ 
 มีค าจีนใช้มานมนาน  เอาไว้ขบัขานสิ่งของมากมี 
ปะปนหลากหลายใช้กนัให้ดี  เธออยากรู้ไหมมาดกูนัสิ 
“เต้าหู้  เก๊กฮวย ก๋วยเตี๋ยว   กวยจับ๊ เก๊ียว เย็นตาโฟ  
บะหม่ี เปาะเป๊ียะ เสียโป  ปาทอ่งโก๋ พะโล้ ลิน้จ่ี” 
ค าจีนมีมากมาย   เดก็ทัง้หลายควรจ าให้ดี (ซ า้ทัง้หมด) 
 
2.   นกัเรียนร่วมกนัทบทวนหลกัการสงัเกตค ายืมจากภาษาตา่งประเทศท่ีครูน ามาสรุปให้ 

สว่นนกัเรียนท่ียงัสงสยัในเนือ้หาร่วมกนัแสดงความคดิเห็นและซกัถามโดยครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า
เพิ่มเตมิ 

 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้จดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่ืนเริง (ในชัน้เรียน) (30 นาที) 

1.   ครูแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 4 คน หลงัจากนัน้น านกัเรียนเข้าสู่กิจกรรม “หา
ให้เจอ ฉีกให้ไว” เป็นกิจกรรมท่ีฝึกความสามารถในการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม และเป็นการ
ทบทวนเนือ้หาเร่ืองค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ โดยกิจกรรมนีค้รูจะให้หนงัสือพิมพ์นกัเรียนกลุ่ม
ละ 1 ฉบบัท่ีเหมือนกนั ตอ่จากนัน้ครูอธิบายกตกิาในการท ากิจกรรมนี ้คือ 

-  ครูจะเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจตา่ง ๆ ให้นกัเรียนฟัง โดยเม่ือครูเน้นท่ีค าใด ให้นกัเรียนใน
แตล่ะกลุม่ หาค าท่ีครูเน้นในหนงัสือพิมพ์ให้เจอ 
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-  เม่ือนกัเรียนหาค าท่ีครูพดูเน้นเจอแล้ว ให้นกัเรียนฉีกออกมาจากหนงัสือพิมพ์ และ
น ามาให้ครูท่ีอยูก่ลางห้อง (ครูอาจให้นกัเรียนมาเป็นผู้ชว่ยครูได้) 

-  กลุ่มใดท่ีฉีกและน ามาส่งก่อน จะต้องตอบให้ได้ว่า เป็นค าไทยแท้หรือค ายืมท่ีมา
จากภาษาใด ถ้านกัเรียนตอบถกูจะได้รับคะแนน ค าละ 2 คะแนน แตถ้่าตอบไมถ่กูจะได้เพียงแค ่1 
คะแนน และกลุ่มท่ีน ามาส่งเป็นกลุ่มท่ี 2 ท่ีสามารถบอกได้ว่ามาจากภาษาใด จะได้ไป 1 คะแนน 
ทัง้นีน้กัเรียนทกุกลุม่จะต้องน าค าจากในหนงัสือพิมพ์มาสง่ครู 

-  กิจกรรมนีค้รูเตรียมค าทัง้หมด 15 - 20 ค า โดยเฉล่ียค ายืมจากภาษาตา่ง ๆ  
2.   หลงัจากจบกิจกรรม ครูสรุปคะแนน และสรุปความส าคญัของการเรียนรู้ เร่ืองค ายืม

จากภาษาตา่งประเทศ วา่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้สร้างสรรค์หรรษา (ในชัน้เรียน) (70 นาที) 
1.   ค รูใ ห้ นั ก เรียน แต่ล ะกลุ่ ม ได้ ออกม าหมุน วงล้ อ  เพ่ื อก าหนดค า ยื ม จาก

ภาษาตา่งประเทศต่าง ๆ ให้นกัเรียนในกิจกรรมต่อไป โดยอาจจะให้เร่ิมจากกลุ่มท่ีได้คะแนนจาก
กิจกรรมก่อนมากท่ีสดุก็ได้ โดยในวงล้อจะมีค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ ดงันี ้

-  ค ายืมภาษาบาลี 
-  ค ายืมภาษาสนัสกฤต 
-  ค ายืมภาษาเขมร 
-  ค ายืมภาษาจีน 
-  ค ายืมภาษาองักฤษ 
-  ค ายืมภาษาชวา – มลาย ู
-  ค ายืมภาษามอญ – พมา่ 
-  ค ายืมภาษาเกาหลี – ญ่ีปุ่ น 
-  ค ายืมภาษาโปรตเุกส – ฝร่ังเศส 

2.   ค รูให้นัก เรียนแต่ละกลุ่ม ไปสืบ ค้นค ายืมจากภาษาท่ีตน เองได้  โดยให้ใช้
โทรศพัท์มือถือหรือส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ หลังจากนัน้ให้นักเรียนน าหลักการสังเกตค าแต่ละ
ภาษา หรือตวัอย่างของค าแตล่ะภาษา มาแตง่เป็นเพลงหรือค าประพนัธ์ ซึ่งนกัเรียนจะแตง่ด้วยค า
ประพนัธ์ประเภทใดก็ได้ 

3.   เม่ือนกัเรียนแตง่เสร็จแล้ว ให้พิมพ์ข้อมูลลงใน Google Classroom ในกระทู้ ท่ีครูตัง้
ไว้ให้ พร้อมใสช่ื่อกลุม่ ช่ือ-สกลุของสมาชิกในกลุม่มาด้วย 
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4.   กลุ่มท่ีส่งแล้ว ครูให้นกัเรียนในกลุ่มนัน้คิดค าถามขึน้มาถามเพ่ือน เพ่ือไว้ใช้ถามวดั
ความเข้าใจหลังจากน าเสนอผลงาน ประมาณ 2 – 3 ข้อ โดยระหว่างนี ้ครูคัดลอกเพลงหรือค า
ประพนัธ์ของนกัเรียนมาใสใ่น PowerPoint 

5.   นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ เร่ือง ค ายืมจากภาษาต่างประเทศ ให้เพ่ือน ๆ 
เม่ือน าเสนอจบแล้ว ครูหมนุวงล้อสุม่เลขท่ีนกัเรียนขึน้ตอบค าถามของเพื่อนท่ีน าเสนอ 

 
ขัน้ท่ี 6 ขัน้ประเมินผล (ในชัน้เรียน) (30 นาที) 

1.   ครูแจกใบงาน เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ ให้นกัเรียนท าในชัน้
เรียน หลงัจากนัน้ครูเฉลยและอธิบายความรู้เพิ่มเติมในชัน้เรียน โดยให้นกัเรียนได้ตรวจเอง เพ่ือ
ทบทวนความเข้าใจ 

2.   ครูให้การบ้านนักเรียนเข้าไปดูส่ือวีดิทัศน์ท่ีครูเตรียมไว้ให้ใน Google Classroom 
เร่ือง ชนิดของค าในภาษาไทย และให้นกัเรียนบนัทึกความรู้น ามาส่งครูในคาบต่อไป โดยเน้นย า้
เร่ืองความรับผิดชอบในการเข้าดส่ืูอท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้ เน่ืองจากว่าเร่ืองชนิดของค านีอ้าจจะเป็น
เร่ืองท่ีใหมส่ าหรับนกัเรียนบางคน ซึง่ครูจะตรวจสอบจากการเข้าชมใน Google Classroom 

 
8.   ส่ือและแหลง่การเรียนรู้ 

-   วีดทิศัน์ เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ 
-   เอกสารประกอบการเรียน วิชาหลกัภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย 
-   Prezi และ Power Point เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ 
-   เพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว 
-   เพลง ปนูาขาเก - คฑัลียา มารศรี 
-   หนงัสือพิมพ์ 
-   ห้องสมดุ 
-   อินเทอร์เน็ต 
-   Google Classroom 
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9.   การวดัและประเมินผล 
ส่ิงที่ต้องการวัดและ

ประเมินผล 
วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 

แหล่ง 
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

- บอกเหตผุลของการยืมค า
ภาษาตา่งประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทยได้ 
- อธิบายลกัษณะค าไทยแท้และ
ค ายืมจากภาษาตา่งประเทศได้ 

การตอบ
ค าถาม 

ค าถาม นกัเรียน 
สรุปความรู้ได้ครบถ้วนทกุหวัข้อถือ
วา่ผ่านเกณฑ์ 

- จ าแนกค าไทยแท้และค ายืม
จากภาษาตา่งประเทศได้ 

การสงัเกต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
รายกลุม่ 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี 
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 

การตอบ
ค าถาม 

ใบงาน เร่ือง ค าไทย
แท้และค ายืมจาก
ภาษาตา่งประเทศ 

นกัเรียน 
นกัเรียนตอบถกูเกินร้อยละ 80 ถือ
วา่ผ่านเกณฑ์ 

- แตง่เพลงหรือค าประพนัธ์ที่
สรุปมาจากเนือ้หาได้ 

การสงัเกต 

แบบประเมิน
คณุภาพของการ
แตง่เพลงหรือค า
ประพนัธ์ของ
นกัเรียนรายกลุม่ 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี 
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 

- ใช้กระบวนการกลุม่ในการท า
กิจกรรม 
- มีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 

การสงัเกต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
รายกลุม่ 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 

- มีความรับผิดชอบในการดสูื่อ   
วีดิทศัน์มาก่อนการเรียนรู้ในชัน้
เรียน 

การสงัเกต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
รายบคุคล 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี 
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 
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10.   บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
• ผลการสอน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

• ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

• แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
   ลงช่ือ........................................................................ผู้สอน 
     (ครูพีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย์) 
                วนัท่ี.........../.........../...........   
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดมิ 
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   กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 ค าในภาษาไทย 
   รายวิชา หลกัภาษาไทย รหสัวิชา ท 33203 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
   หวัข้อ ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ จ านวน 3 คาบ 

 
1.   ผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายเหตผุลของการยืมค าตา่งประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยและวิเคราะห์
ค ายืมภาษาตา่งประเทศท่ีใช้ในภาษาไทยได้อยา่งถกูต้อง 

 
2.   สาระส าคญั 

ภาษาไทยท่ีเราส่ือสารกนัในปัจจบุนั  มีทัง้ค าไทยแท้และค าท่ียืมมาจากภาษาอ่ืนซึ่งการ
ยืมค าจากภาษาอ่ืนมาใช้ในภาษาไทยนัน้ ท าให้เรามีค าท่ีหลากหลายขึน้ซึ่งการยืมค ามาใช้นัน้ผู้ ใช้
ต้องมีความรู้   ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถน าค านัน้  ๆ มาใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
3.   จดุประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
1.   นกัเรียนสามารถบอกเหตผุลของการยืมค าภาษาตา่งประเทศมาใช้ในภาษาไทยได้ 
2.   นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศได้ 
ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
1.   นกัเรียนสามารถจ าแนกค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศได้ 
2.   นกัเรียนสามารถแตง่เพลงหรือค าประพนัธ์ท่ีสรุปมาจากเนือ้หาได้ 
ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
1.   นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 
2.   นกัเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุม่ในการท ากิจกรรม 
3.   นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการดส่ืูอวีดทิศัน์มาก่อนการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
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4.   สมรรถนะส าคญั 
1.   ความสามารถในการส่ือสาร 
2.   ความสามารถในการคดิ 
3.   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
4.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

5.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1.   ซ่ือสตัย์สจุริต  
2.   มีวินยั 
3.   ใฝ่เรียนรู้  
4.   มุง่มัน่ในการท างาน  
 

6.   สาระการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

การยืมภาษา เป็นปรากฏการณ์ท่ีภาษาหนึง่ยืมตวัอกัษร เสียง ความหมาย  หนว่ยค า 
ค า ส านวน กฎทางไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค ฯลฯ ถึงจะเป็นการยืมภาษา แต่ท่ีให้ความสนใจ
มากท่ีสดุคือ การยืมค า เพราะเป็นหนว่ยย่อยของภาษาท่ียืมได้ง่าย ปรับให้เข้ากบัภาษาของผู้ ยืมได้ 
ซึง่การยืมค าพบมากท่ีสดุในการยืมภาษา 

เหตผุลการยืมภาษา 
1.  ด้านความจ าเป็น คือ ในภาษาผู้ รับไม่มีค าเรียกสิ่งท่ีน าเข้ามาจากท่ีอ่ืน  จึงต้อง

เรียกตามเจ้าของสิ่งนัน้เรียก 
2.  เหตผุลด้านจิตวิทยา 

-  การยืมศพัท์พืน้ฐาน  -  การยืมค าท่ีมีศกัดิส์งู 
-  ยืมมาใช้ในวรรณคดี  -  ยืมเพ่ือแสดงภมูิรู้ 

ค าภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 
ค าภาษาตา่งประเทศท่ีปรากฏมากในภาษาไทย  ได้แก่ 

1. ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต 6.  ภาษาฝร่ังเศส 
2. ภาษาเขมร   7.  ภาษาโปรตเุกส 
3. ภาษาองักฤษ   8.  ภาษาพมา่ 
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4. ภาษาจีน   9.  ภาษามอญ 
5. ภาษาชวา – มลาย ู  10. อ่ืน ๆ เชน่ ญ่ีปุ่ น เกาหลี อาหรับ 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ 
กระบวนการการท างานกลุม่ 
การใช้ชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคดิเชิงสร้างสรรค์ โดยการแตง่เพลงหรือค าประพนัธ์ 

ด้านเจตคต/ิคณุคา่ 
มีความสขุในการเรียน 
มีความรับผิดชอบ 
มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

 
7.   กิจกรรมการเรียนรู้แบบเดมิ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน (15 นาที) 
1.   ครูแบง่นกัเรียนออกเป็น 2 ฝ่ัง แล้วให้นกัเรียนเล่นเกมจบัคู ่โดยครูจะมีแผ่นป้าย

ทัง้หมด 20 แผ่นป้ายติดอยู่ท่ีกระดาน หลงัแผ่นป้ายนัน้ครูจะมีรูปภาพของอาหาร จ านวน 10 แผ่น
ปา้ย และช่ืออาหารจ านวน 10 แผ่นป้าย โดยมีค าดงันี ้“กวยจับ๊ ก๋วยเต๋ียว เฉาก๊วย โจ๊ก ซูชิ เท็มปุ
ระ ยากิโซบะ เค้ก ช็อกโกแลต แฮมเบอเกอร์” 

2.   หลงัจากจบกิจกรรม ครูสรุปคะแนน แล้วใช้ค าถามกระตุ้นความคดิของนกัเรียน 
“นกัเรียนคดิวา่ค าท่ียกให้ข้างต้นจดัเป็นค าไทยแท้หรือไม่” 

(แนวการตอบ ไมใ่ชค่ าไทยแท้) 
“นกัเรียนคดิวา่เป็นค าท่ีมาจากภาษาใด” 

(แนวการตอบ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ) 
 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน (120 นาที) 

1.  ครูอธิบายถึงลกัษณะของค าไทยแท้ประกอบ Prezi และเอกสารประกอบการเรียน 
2.   นกัเรียนร่วมกนัตัง้ข้อสงัเกตค าไทยแท้ 
3.   ครูน านักเรียนเข้าสู่กิจกรรม “ฟังเพลงครืน้เครงไทยแท้” ครูจะแบ่งนักเรียน

ออกเป็นกลุ่มละ 5 คน หลงัจากนัน้เปิดเพลงให้นักเรียนฟัง 1 เพลง แล้วให้นกัเรียนร่วมกันหาค า
ไทยแท้จากเพลงให้ได้มากท่ีสดุ โดยเขียนลงบนกระดาษ 



  178 

4.   ครูเปิดเพลง “เมรี ของ กระแต - กระตา่ย อาร์ สยาม” เนือ้เพลงดงันี ้
 สริุยาเล่ือนลาลบั สดุคณานบัเนิ่นนานปี 
ณ ริมฝ่ังมหานที พระรถเมรี ร ่ารี ้ร ่าไร 
ส าเนียงน้อง ร ่าร้องวา่ โอ้โอก๋รรมมา แตป่างไหน 
อยูห่ลดั ๆ ก็มาพลดัพรากไป แมพ่วงมาลยั กลุ้มอรุา 
เคยถนอม หอมระร่ืน จากไปเป็นอ่ืน เสียแล้วหนา 
เมรีหมดหวงัละก็มานัง่โศกา ฟมูฟายน า้ตา หลัง่ไหลนอง 
โฉมยพุิน... ป่ินนารี ทบุอกชกตี ปากร ่าร้อง 
วา่ภสัดาไมห่นัหน้ามามอง รักหลดุลอยละลอ่ง ลอยไป 

5.   ครูให้นักเรียนส่งตวัแทนออกมาเขียนค าไทยแท้ท่ีพบในเพลงหน้าห้อง หลงัจาก
นัน้ครูเฉลยตามค าท่ีนกัเรียนได้ออกมาเขียนหน้าห้อง 

6.   ครูเปิดเนือ้เพลง “เมรี ของ กระแต - กระตา่ย อาร์ สยาม” ขึน้มาอีกครัง้ แล้วถาม
นกัเรียนว่า “ในบทเพลงข้างต้นนัน้ ค าท่ีน ามาใช้ในบทเพลง เป็นค าไทยแท้ทัง้หมดหรือไม่” (แนว
การตอบ ไม ่เพราะ มีค าจากภาษาอ่ืนด้วย เชน่ ภาษาเขมร ภาษาบาลี – สนัสกฤต) 

7.   ครูถามนกัเรียนวา่ “ในบทเพลงข้างต้น มีค าใดบ้างท่ีเป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลี – 
สนัสกฤต” (แนวการตอบ สริุยา, มหา, นที, พระ, เมรี, กรรม, อรุา, โศกา, นารี, ภสัดา) หลงัจากนัน้
ครูขีดเส้นใต้ค าท่ีเป็นค าภาษาบาลี – สนัสกฤตให้นกัเรียนขึน้บนหน้าจอ 

8.   หลังจากนัน้ครูทบทวนความรู้เก่าของนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า “นักเรียนรู้
หรือไม่ว่า ค าใดในเพลงข้างต้นท่ีเป็นค าท่ีมาจากภาษาสนัสกฤตบ้าง และนกัเรียนใช้วิธีการสงัเกต
อยา่งไร” (แนวการตอบ โศกา เพราะ ใช้ ศ ศาลา, กรรม เพราะใช้ ร หนั) 

9.   ครูอธิบายลกัษณะค ายืมภาษาบาลี – สนัสกฤตให้นกัเรียนประกอบ Prezi ดงันี ้
1.  พยญัชนะในภาษาบาลี - สนัสกฤต 

พยัญชนะวรรค แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 
วรรค กะ กณัฑชะ ก ข ค ฆ ง 
วรรค จะ ตาลชุะ จ ฉ ช ฌ ญ 
วรรค ฏะ มทุธชะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
วรรค ตะ ทนัตชะ 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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ตารางเปรียบเทียบภาษาบาลี – สนัสกฤต 
บาลี สันสกฤต 

2. มีเสียงสระ 8 เสียง ได้แก่ อะ อา อิ อี อ ุอ ูเอ 
โอ 

2. มีเสียงสระ 14 เสียง ได้แก่ อะ อา อิ อี อ ุอ ูเอ 
โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ 

3. มีหลกัตวัสะกดตวัตามท่ีแนน่อน คือ 
112 334 512345 

3. ใช้ ศ ษ แทน ส ในภาษาบาลี เชน่ ศีรษะ 
อากาศ วิเศษณ์ เกษม 

4. ใช้ ส เป็นได้ทัง้พยญัชนะต้นและตวัสะกด 
เชน่ สงกา วิเลส วสัสะ มสัสุ 

4. ใช้ ฑ ฒ แทน ฬ ในภาษาบาลี เชน่ กรีฑา 
จฑุา ครุฑ มณเฑียร 

5. ใช้ ฬ เป็นได้ทัง้พยญัชนะต้นและตวัสะกด 
เชน่ กีฬา จฬุา นาฬิกา อาสาฬห 

5. นิยมใช้ตวั รร แทน รฺ (ร เรผะ) เชน่ ภรรยา 
จรรยา อศัจรรย์ บรรพต 

6. นิยมใช้  "ริ"  
เชน่  ภริยา จริยา วิริยะ อจัฉริยา 

6. นิยมใช้ค าวา่ "เคราะห์"  
เชน่  วิเคราะห์ สงัเคราะห์ อนเุคราะห์ 

7. ไมน่ิยมควบกล า้และอกัษรน า 
เชน่  ปฐม มจัฉา สามี ฐาน 

7. นิยมควบกล า้และอกัษรน า เชน่ ประถม 
มตัสยา สวามี สถาน 

8.  นิยมใช้ ณ น าหน้าวรรค ฏะ เชน่ มณฑล 
หรือ ณ  น าหน้า ห  เชน่ กณัหา ตณัหา 

8. มีหลกัตวัสะกดตวัตามท่ีไมแ่นน่อน ซึง่ตา่ง
จากภาษาบาลี 

 
 
ค ายืมจากภาษาสนัสกฤต แตกตา่งจากค ายืมจากภาษาบาลี ดงันี ้
  “ศาลา  ไ-  รร (ร หนั)  ควบกล า้กนั ศาสตร์ เคราะห์ เสริม 
 “ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  เตมิ   ฤๅษี  เ-า  ฑ.มณโฑ” 
      (ธีรศกัดิ ์จิระตราช)ู 
 

11.   ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรู้  เร่ือง  ลกัษณะค าเขมร  หลงัจากนัน้
ครูอธิบายเพิ่มเตมิ ประกอบ Prezi  

12.   ครูสุ่มให้นักเรียนยกตัวอย่างค าเขมรท่ีมีอักษรน าและอักษรควบกล า้ด้วย
โปรแกรม Super Soomm And Goomm 

13.   ครูเสริมหลกัการสงัเกตค ายืมจากภาษาเขมรและให้นกัเรียนจดลงสมดุและอา่น
ทวนพร้อมกนั ดงันี ้
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ค ายืมจากภาษาเขมร มีหลกัการสงัเกต ดงันี ้
  “สะกด จรัญล (จะ-รัน-ลอ) บางค าหนอมีควบกล า้ 
มกัใช้ บนั บงั บ า   อกัษรน าจ าให้ดี 
เจอในราชาศพัท์   จบัแผลงได้หลายค ามี 
สงัเกตได้แคนี่ ้    เหลา่นียื้มเขมรมา” 
     (พีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย์ และ ธีรศกัดิ ์จิระตราช)ู 
 

14.   ครูอธิบาย เร่ือง ค ายืมจากภาษาต่างประเทศอ่ืน  ๆ ประกอบเอกสาร
ประกอบการเรียน นกัเรียนร่วมกนัตัง้ข้อสงัเกตค ายืมท่ีมาจากภาษาตา่งประเทศอ่ืน ๆ และเหตผุล
ของการยืมค า 

15.   ครูแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 4 คน หลงัจากนัน้น านกัเรียนเข้าสู่กิจกรรม 
“หาให้เจอ ฉีกให้ไว” เป็นกิจกรรมท่ีฝึกความสามารถในการสืบค้น กระบวนการกลุ่ม และเป็นการ
ทบทวนเนือ้หาเร่ืองค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ โดยกิจกรรมนีค้รูจะให้หนงัสือพิมพ์นกัเรียนกลุ่ม
ละ 1 ฉบบัท่ีเหมือนกนั ตอ่จากนัน้ครูอธิบายกตกิาในการท ากิจกรรมนี ้คือ 

-  ครูจะเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ให้นักเรียนฟัง โดยเม่ือครูเน้นท่ีค าใด ให้
นกัเรียนในแตล่ะกลุม่ หาค าท่ีครูเน้นในหนงัสือพิมพ์ให้เจอ 

-  เม่ือนกัเรียนหาค าท่ีครูพดูเน้นเจอแล้ว ให้นกัเรียนฉีกออกมาจากหนงัสือพิมพ์ 
และน ามาให้ครูท่ีอยูก่ลางห้อง (ครูอาจให้นกัเรียนมาเป็นผู้ชว่ยครูได้) 

-  กลุ่มใดท่ีฉีกและน ามาส่งก่อน จะต้องตอบให้ได้ว่า เป็นค าไทยแท้หรือค ายืม
ท่ีมาจากภาษาใด ถ้านกัเรียนตอบถกูจะได้รับคะแนน ค าละ 2 คะแนน แตถ้่าตอบไม่ถกูจะได้เพียง
แค่ 1 คะแนน และกลุ่มท่ีน ามาส่งเป็นกลุ่มท่ี 2 ท่ีสามารถบอกได้ว่ามาจากภาษาใด จะได้ไป 1 
คะแนน ทัง้นีน้กัเรียนทกุกลุม่จะต้องน าค าจากในหนงัสือพิมพ์มาสง่ครู 

-  กิจกรรมนีค้รูเตรียมค าทัง้หมด 15 - 20 ค า โดยเฉล่ียค ายืมจากภาษาตา่ง ๆ  
16.   หลงัจากจบกิจกรรม ครูสรุปคะแนน และสรุปความส าคญัของการเรียนรู้ เร่ือง

ค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ วา่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป (15 นาที) 
1.   นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการสังเกตค าไทยแท้และลักษณะของค ายืมจาก

ภาษาตา่งประเทศ รวมไปถึงเหตผุลของการยืมค าภาษาตา่งประเทศมาใช้ในภาษาไทย 
2.  ครูให้นักเรียนจับคู่และให้นักเรียนเลือกค ายืมจากภาษาต่างประเทศ และน า

หลกัการสงัเกตค าแต่ละภาษา หรือตวัอย่างของค าแต่ละภาษา มาแตง่เป็นเพลงหรือค าประพนัธ์ 
ซึง่นกัเรียนจะแตง่ด้วยค าประพนัธ์ประเภทใดก็ได้ ดงันี ้

-  ค ายืมภาษาบาลี   -  ค ายืมภาษาสนัสกฤต 
-  ค ายืมภาษาเขมร   -  ค ายืมภาษาจีน 
-  ค ายืมภาษาองักฤษ   -  ค ายืมภาษาชวา – มลาย ู
-  ค ายืมภาษามอญ – พมา่  -  ค ายืมภาษาเกาหลี – ญ่ีปุ่ น 
-  ค ายืมภาษาโปรตเุกส – ฝร่ังเศส 

3.   ครูเปิดตวัอยา่งเพลงค ายืมจากภาษาตา่งประเทศให้นกัเรียนด ูดงันี ้
 

เพลง ค ายืมภาษาองักฤษ 
ท านองเพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว 
ค าร้อง คมัภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญัญา สขุบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ 
 * ค าองักฤษคดิไปย่ิงสบัสน  มีปะปนทัว่ไปใช้ส่ือสาร 
เจรจาพาทีมาเนิ่นนาน    มาดกูนัเธอฉนัจ าให้ดี 
วคัซีน มอร์ฟีน โปรตีน ทอฟฟ่ี   สปาเกตตี คกุกี ้คอมพิวเตอร์ 
เกียร์ เลเซอร์ เปอร์เซ็นต์ โชว์  แคปซูล ไดนาโม โควตา การ์ตนู (ซ า้ *) 
 

เพลง ค ายืมภาษาจีน 
ท านองเพลง ปนูาขาเก - คฑัลียา มารศรี 
ค าร้อง คมัภีรพรรณ ไชยธรรม; สิริกญัญา สขุบท; และกนกวรรณ ชาญวิเศษ 
 มีค าจีนใช้มานมนาน  เอาไว้ขบัขานสิ่งของมากมี 
ปะปนหลากหลายใช้กนัให้ดี  เธออยากรู้ไหมมาดกูนัสิ 
“เต้าหู้  เก๊กฮวย ก๋วยเตี๋ยว   กวยจับ๊ เก๊ียว เย็นตาโฟ  
บะหม่ี เปาะเป๊ียะ เสียโป  ปาทอ่งโก๋ พะโล้ ลิน้จ่ี” 
ค าจีนมีมากมาย   เดก็ทัง้หลายควรจ าให้ดี (ซ า้ทัง้หมด) 
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4.   ครูแจกใบงาน เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ โดยงานทัง้ 2 ชิน้ 
ให้เวลาท า 1 สปัดาห์ และน ามาสง่ก่อนเรียนในเร่ืองถดัไป 

 
8.   ส่ือและแหลง่การเรียนรู้ 

-   เอกสารประกอบการเรียน วิชาหลกัภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย 
-   Prezi และ Power Point เร่ือง ค าไทยแท้และค ายืมจากภาษาตา่งประเทศ 
-   เพลง รักคือฝันไป - สาว สาว สาว 
-   เพลง ปนูาขาเก - คฑัลียา มารศรี 
-   หนงัสือพิมพ์ 
-   ห้องสมดุ 
-   อินเทอร์เน็ต 
 

9.   การวดัและประเมินผล 
ส่ิงที่ต้องการวัดและ

ประเมินผล 
วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 

แหล่ง 
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

- บอกเหตผุลของการยืมค า
ภาษาตา่งประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทยได้ 
- อธิบายลกัษณะค าไทยแท้และ
ค ายืมจากภาษาตา่งประเทศได้ 

การตอบ
ค าถาม 

ค าถาม นกัเรียน 
สรุปความรู้ได้ครบถ้วนทกุหวัข้อถือ
วา่ผ่านเกณฑ์ 

- จ าแนกค าไทยแท้และค ายืม
จากภาษาตา่งประเทศได้ 

การสงัเกต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
รายกลุม่ 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี 
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 

การตอบ
ค าถาม 

ใบงาน เร่ือง ค าไทย
แท้และค ายืมจาก
ภาษาตา่งประเทศ 

นกัเรียน 
นกัเรียนตอบถกูเกินร้อยละ 80 ถือ
วา่ผ่านเกณฑ์ 

- แตง่เพลงหรือค าประพนัธ์ที่
สรุปมาจากเนือ้หาได้ 

การสงัเกต 

แบบประเมิน
คณุภาพของการ
แตง่เพลงหรือค า
ประพนัธ์ของ
นกัเรียนรายกลุม่ 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี 
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 
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ส่ิงที่ต้องการวัดและ
ประเมินผล 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
แหล่ง 
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

- ใช้กระบวนการกลุม่ในการท า
กิจกรรม 
- มีสว่นร่วมในการเรียนการสอน 

การสงัเกต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
รายกลุม่ 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 

- มีความรับผิดชอบในการดสูื่อ   
วีดิทศัน์มาก่อนการเรียนรู้ในชัน้
เรียน 

การสงัเกต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน
รายบคุคล 

นกัเรียน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 9-12 หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวม 5-8 หมายถึง ดี 
คะแนนรวม 1-4 หมายถึง พอใช้ 

 
10.   บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

• ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

• ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

• แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
   ลงช่ือ........................................................................ผู้สอน 
     (ครูพีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย์) 
                วนัท่ี.........../.........../...........   
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย 
และแบบวัดความสุขในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย 
เร่ือง ค าในภาษาไทย 

 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

1.  ค าซ้อนในข้อใดเกิดจากค าไทยทกุค า 
1. ข้าวของ   มลูคา่   2. ภเูขา   ข้าทาส 
3. แก่เฒา่   หยาบช้า  4. แก่นสาร   กาลเวลา 
5. การงาน   อิทธิฤทธ์ิ 
 

2.  ข้อใดเป็นหลกัเบือ้งต้นในการจ าแนกค าท่ีมาจากภาษาบาลี 
1. สงัเกตค าท่ีมีไม้ทณัฑฆาต    
2. สงัเกตค าท่ีมีพยญัชนะ ฑ 
3. สงัเกตค าท่ีมีสระ ฤ ไอ และ เอา    
4. สงัเกตค าท่ีมีพยญัชนะ ศ และ ษ 
5. ใช้หลกัตวัสะกดตวัตามตรงตามแบบแผน  
 

3.  ค าตา่งประเทศในข้อใดท่ีเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 
1. คลินิกในปัจจบุนัมีหลายรูปแบบ 
2. เค้กและคุ้กกีเ้ป็นอาหารท่ีมีไขมนัสงู 
3. การเลน่ดนตรีต้องรู้จกัฟังเสียงตวัโน้ต 
4. กวยจับ๊เป็นอาหารท่ีอร่อยไมแ่พ้ก๋วยเตี๋ยว 
5. น า้ผลไม้ผสมโซดา มีวิตามิน ดบักระหาย เย็นช่ืนใจ 
 

4.  ค าพดูของบคุคลในข้อใด ใช้ค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษท่ีไม่มีค าไทยแทน 
1. ณเดชนดัพบเพ่ือนตอนกลางคืนท่ีล็อบบีโ้รงแรม 
2. ผู้อ านวยการตดัริบบิน้เปิดแพรคลมุปา้ย งานวนัเดก็แห่งชาติ 
3. บริษัทผลิตชดุกีฬามกัใช้ดารายอดนิยมเป็น พรีเซ็นเตอร์สินค้า 
4. เขากลายเป็นฮีโร่ไปแล้ว หลงัจากได้รับเหรียญทองกีฬาเยาวชนโลก 
5. ไดรไอซ์มีประโยชน์มาก เพราะชว่ยท าให้อาหารแชแ่ข็งไมล่ะลายง่าย 
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5.  ค าขวญัในข้อใดไม่มีค ายืมท่ีมาจากภาษาสนัสกฤต 
1. เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวตัิศาสตร์ 
2. เมืองปราสาทหิน ถ่ินภเูขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม 
3. เมืองแหง่ทะเลภเูขา สดุหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู 
4. เมืองทองเนือ้เก้า มะพร้าวสบัปะรด สวยสดหาดเขาถ า้ งามล า้น า้ใจ 
5. ดอยสเุทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บปุผาชาตล้ิวนงามตา นามล า้คา่นครพิงค์ 
 

6.  ข้อใดไม่มีค าท่ีมาจากภาษาตา่งประเทศ 
1. ฟ้าดนิแยกเราเทา่ไรไมข่าด ภพชาตพิรากเราหา่งกนัไมไ่ด้ 
2. เม่ือบพุเพสนันิวาสมัน่หมายให้เจอ ผู้ใดเข้ามาไมเ่คยไหวหวัน่ 
3. เหมือนใจฉนัเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ รอวนัพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์ 
4. เพียงลบัตากระวนกระวายและร้อนรน เพียงมืดมนพี่จะอดทนได้หรือเปลา่ 
5. เพียงยิม้มาหวัใจเบกิบานคลายทกุข์เศร้า เราหนอเรา คะนงึถึงออเจ้าเอย 

 

7.  ข้อใดไม่มีค าท่ีมาจากภาษาเขมร 
1. โปรดเอือ้เฟือ้แก่เดก็และคนชรา  2. เราจะไปรับหลานสาวท่ีสถานีบางซ่ือ 
3. เขาเป็นคนเจ้าส าราญมาตัง้แตย่งัหนุม่ 4. นวนิยายเร่ืองนีด้ าเนินเร่ืองได้กระชบัดี 
5. ถนนแหง่ความเพียรน าไปสูค่วามเจริญ 
 

8.  ข้อความตอ่ไปนี ้มีค ากริยาหลกัทัง้หมดก่ีค า 
       “ข้าวโพดเป็นพืชไร่ท่ีปลกูได้ในสภาพอากาศของประเทศไทย  

การปลกูสว่นใหญ่อาศยัน า้ฝนเพียงอยา่งเดียว” 
1. 2 ค า   2. 3 ค า  3. 4 ค า   4. 5 ค า  5. 6 ค า 
 

9.  ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อความตอ่ไปนี ้เป็นค าชนิดใด 
“เคร่ืองปัน้ดนิเผาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีต เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ประโยชน์อยูท่กุเม่ือเช่ือวนั และได้ปรับปรุงเทคโนโลยีตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์
เร่ือยมา” 

1. ค าเช่ือมเสริม    2. ค าเช่ือมสมภาค 
3. ค าเช่ือมคณุานปุระโยค   4. ค าเช่ือมนามานปุระโยค 
5. ค าเช่ือมวิเศษณานปุระโยค 
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10.  ค าพดูของบคุคลในข้อใดใช้ค าลกัษณนามไม่ถูกต้อง    
1. น้องสาวฉนัเป็นผู้หญิงสวย ท่ีบ้านจงึมีกระจกเงาหลายบานไว้ให้ส่อง 
2. มหาวิทยาลยัจะจดัประกวดค าขวญัเน่ืองในวนัสถาปนาใครจะสง่ก่ีชิน้ก็ได้ 
3. วิทยเุคร่ืองนี ้คณุแมเ่พิ่งซือ้มาไว้ใช้ฟังขา่วสารตา่ง ๆ เวลาท างานบ้านไปด้วย 
4. คณุไปเท่ียวงานแสดงสินค้าเห็นไม้เท้าสวยๆ ชว่ยซือ้อนัใหมม่าฝากคณุปู่ ด้วย 
5. เขาเป็นคนความจ าดี อาขยานก่ีบทๆ ก็สามารถทอ่งจ าได้หมดในเวลาไมน่าน 
 

11.  บคุคลในข้อใดใช้ค าลกัษณนามถกูต้อง 
1. พระสงฆ์องค์หนึง่บณิฑบาตอยูบ่ริเวณหน้าตลาด 
2. ผมเห็นคณุใช้ปากกาอนันีเ้ขียนหนงัสือหลายปีแล้วนะ 
3. พอ่หยิบเสียมมาหนึง่ด้ามเพ่ือขดุดนิท่ีบริเวณหลงับ้าน 
4. ฉนัซือ้ตุ๊กตาหมีหนึง่ตนให้น้องเน่ืองในวนัคล้ายวนัเกิด 
5. พ่ีสาวซือ้แฟ้มเอกสารท่ีห้างสรรพสินค้าสองแฟ้มมาให้ฉัน 
 

12.  ข้อความสว่นใดใช้ค าบพุบทผิด 
 “(1) สิงคโปร์เป็นเกาะเล็ก ๆ ตัง้อยู่ในชยัภูมิอนัเหมาะสมจึงได้เป็นศูนย์กลางของ

สายการบินนานาชาติ (2) เม่ือสิงคโปร์เร่ิมพัฒนาอุตสาหกรรมจนมีผู้ อุปถัมภ์มากมาย 
โดยเฉพาะอเมริกากบัองักฤษท่ีเปิดรับสินค้าจากสิงคโปร์อย่างเต็มท่ี (3) ประเทศสิงคโปร์
จึงเป็นศนูย์กลางการพาณิชย์ท่ีส าคญัของโลกแห่งหนึ่ง และเป็นศนูย์กลางการเงินท่ีใหญ่
เป็นอันดับท่ี 4 ของโลก (4) ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้
อปุถมัภ์สิงคโปร์แตก็่เหมือนเป็น (5) เพราะประเทศไทยเป็นแหลง่รองรับสินค้าจากสิงคโปร์
และเป็นผู้สง่แรงงานราคาถกูให้ตอ่สิงคโปร์อีกด้วย 

1. สว่นท่ี 1 2. สว่นท่ี 2 3. สว่นท่ี 3 4. สว่นท่ี 4 5. สว่นท่ี 5 
 

13.  ข้อใดมีค าชนิดเดียวกบัค าท่ีขีดเส้นใต้ในประโยค  
“ฉนัจะซือ้หนงัสือสามเลม่”  

1. เก่งสัง่ก๋วยเต๋ียวอีกชาม    
2. แมมี่ลกูคนท่ีสองเป็นชาย 
3. ในสวนมีต้นมะพร้าวหลายต้น   
4. แก้วและเพื่อน ๆ ไปเท่ียวด้วยกนั 
5. ก้อยอา่นหนงัสือพิมพ์หน้าสดุท้าย 
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14.  ค าวา่ “กนั” ในข้อใดเป็นค าสรรพนาม 
1. กนัดีกวา่แก้    2. คนบ้านนีช้อบตีกนั 
3. พ่ีไมช่อบให้เธอกนัคิว้   4. ปอ้งกนัยงุลายก่อนสายไป 
5. เดก็ของเราถกูกนัไมใ่ห้เข้าไป 
 

15.  เนือ้เพลงในข้อใดท่ีไม่มีค าวิเศษณ์ขยายเฉพาะ 
1. นวลเนือ้แมข่งึตงึเปร๊ียะ ชา่งขาวจัว๊ะนา่เจ๊ียะ เสียจริงแมร้่อยชัง่ 
2. น้องกลวัมือกาว เพราะขีเ้กียจมาแกะ ท าซมึกระทือ ไม่อือไมแ่อะ 
3. มีตารอบตวัมีหวัตาลาย เหลืองอ๋อยโดนใจ เนือ้ในนา่มองนา่ลองนา่ชิม 
4. ยิ่งถกูทิง้ยิ่งต้องเซียะไมต้่องเพลียอะไร เอาให้แซบเข้าไว้สวยอย่าไปยอมพกัผอ่น 
5. เจ้าท่ีแรงจ้องแยง่ซีน เท้าเอววีน ตาเขียวป๊ัด ดคุะ่ด ุแถมหงึสู้ ฟัด ก็เลยเลิกแลกหมดักบัเจ๊ 
 

16.  ค าในข้อใดท่ีสลบัต าแหนง่แล้วไม่เป็นค าประสม  
1. ฉนัใจหายจนหายใจไมท่ัว่ท้อง  2. เขาดีใจจนตวัลอยท่ีน า้มนัลอยตวั 
3. แม่บ้านไปท างานท่ีบ้านแมท่กุ ๆ วนั 4. อยา่ใจร้อนเพราะจะร้อนใจในภายหลงั  
5. แมเ่รียกน า้ปลาพริกแตฉ่นัเรียกพริกน า้ปลา 

 

17.  ข้อใดตอ่ไปนีอ้ธิบายลกัษณะของค าสมาสท่ีมีสนธิไม่ถูกต้อง 
1. ค าท่ีจะน ามาสมาสกนั ต้องมาจากภาษาบาลีสนัสกฤตเทา่นัน้ 
2. มีการกลมกลืนเสียงของค า 2 ค า หรือเช่ือมประสานเข้าเป็นเสียงเดียวกนั 
3. ค าสมาสท่ีมีสนธิ มีการรวมค าโดยใช้การเปล่ียนแปลงสระ พยญัชนะ และนฤคหิต 
4. เม่ือน าค าท่ีลงท้ายด้วยนฤคหิตไปสนธิกบัค าท่ีขึน้ต้นด้วยสระ ต้องแปลงนฤคหิตเป็น ง 
5. ค าท่ีมีเคร่ืองหมายทณัฑฆาตหรือรูปสระอะ(วิสรรชนีย์) อยูด้่วย เม่ือใช้เป็นส่วนต้นของ
ค าสมาส จะไมเ่ขียนเคร่ืองหมายและรูปเหลา่นี ้

 

18.  ค าพดูในข้อใดท่ีจ าเป็นต้องพดูเป็นค าซ า้เสมอ 
1. มีขนมอะไรก็กินๆ แก้หิวก่อนแล้วกนั 
2. ละครเร่ืองนีท้ าไมถึงจบเอาดือ้ๆ ก็ไมรู้่นะ 
3. เร็วๆ หน่อยลกู เดี๋ยวจะไปไมท่นัโรงเรียนเข้า 
4. เห็นประกาศรับสมคัรงานท่ีไหนก็สมคัรๆ ไปก่อนเถอะ 
5. ถึงเขาจะอธิบายวิธีใช้กล้องตัง้สองครัง้แล้วแตฉ่นัก็ยงังงๆ อยู่ 
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19.  ข้อความโฆษณาในข้อใดมีการใช้ค าซ้อน 
1. ทราเวลโลก้า แอพพลิเคชนัดี ๆ เดนิทางเร่ืองง่าย จ่ายแคท่ี่เห็น 
2. ซนัไลต์เนเจอร์ น า้ยาล้างจานขจดัคราบมนัด้วยพลงัจากธรรมชาติ 
3. แบรนด์เจนย ูรสชาติกลมกลอ่ม หอมน า้ผึง้ มีโสมสกดั และวิตามินบี 12 
4. ยาดมไฮเนกทเูวย์ ดมก็ได้ ทาก็ดี ยาดมไฮเนกทเูวย์ ติดตวัไว้ใช้ อุน่ใจคะ่ 
5. ลดน า้หนกั รักษาผิวหน้า ศลัยกรรมเพื่อการเสริมสวย ศนูย์การแพทย์นงคราญบรีุ 
 

20.  ข้อความตอ่ไปนี ้มีค าซ้อนทัง้หมดก่ีค า 
“การปล่อยก๊าซพิษจากภเูขาไฟบนเกาะฮาวายยงัคงสงูมากจากการปะทขุองรอย

ร้าว และหากทิศทางลมเปล่ียนแปลงในวนันีน้ัน้ ปัญหาก๊าซพิษอาจลกุลามอย่างรวดเร็ว
บนเกาะฮาวาย” 

1. 2 ค า   2. 3 ค า  3. 4 ค า   4. 5 ค า  5. 6 ค า 
 

21.  ค าประสมทกุค าในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนค าว่า “เคร่ืองซกัผ้า” 
1. รถไฟฟ้า    หม้อหงุข้าว  
2. แปรงสีฟัน    ตู้กบัข้าว 
3. รถไถนา    น า้พริกเผา 
4. ต้มย าไก่    ย าวุ้นเส้น 
5. ยาหยอดตา    ไม้จิม้ฟัน 
 

22.  ข้อความตอนใดไม่มีค าสมาส 
“(1) การนอนที่เพียงพอมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อสขุภาพ เราจงึควรให้ความส าคญั

กับการนอน (2) โดยพยายามเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีเวลาพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ (3) จัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลบัสบาย (4) เช่น ไม่ควรมีโทรทัศน์ 
โทรศพัท์ หรือคอมพิวเตอร์ในห้องนอน ไม่ควรออกก าลงักายอย่างหนกัก่อนนอน ท าจิตใจให้
สงบและผ่อนคลาย (5) หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมที่ท าให้ร่างกายและสมองต่ืนตวั จนไม่อยาก
นอนหรือนอนหลบัยาก” 

1. สว่นท่ี (1)  2. สว่นท่ี (2) 3. สว่นท่ี (3)  4. สว่นท่ี (4) 5. สว่นท่ี (5) 
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23.  ข้อใดมีค าสมาสท่ีมีการสนธิ 
1.   องค์พระอานนท์ทา่นเลา่   วา่ข้าพเจ้า 

ได้ฟังมาแล้วดงันี ้
2.   อนัอคัรปโุรหิตาจารย์     พราหมณ์นามวสัสการ    

ฉลาดเฉลียวเช่ียวชิน 
3.   กลเวทวิทจิตจินต์     ส าแดงแจ้งศลิ- 

ปศาสตร์ก็จบสบสรรพ์ 
4.   เป็นมหาอ ามาตย์ราชวลั    ลภใครไป่ทนั 

ไป่เทียมไปเทียบเปรียบปาน 
5.   สมยัหนึง่จึง่ผู้ภมูิบาล    ทรงด าริการ 

จะแผอ่ านาจอาณา 
 

24.  ข้อใดไม่มีค าท่ีมีความหมายเหมือนกบัค าท่ีขีดเส้นใต้ 
     “ออเจ้าเอย งามประกายนภา     ขอมองไมย่อมนิทรา ขอช่ืนตาให้พ่ีช่ืนใจ” 

1. ลอยฟ่องละอองฝน     เม่ือนภดลมืดหมน่หมอง 
2. สรูย์ไร้ไมเ่รืองรอง    เมฆครึม้ครองท้องคคนางค์ 
3. เสมือนอาทิตย์ดวงใหญ่   เดน่ลอยคว้างกลางอมัพร 
4. เช่ียวชาญในการศรชยั    ฤทธิไกรเลิศลบธาตรี 
5. เสียงสนัน่คร่ันครืน้โพยมหน   สธุาดลกมัปนาทหวาดไหว 
 

25.  ข้อใดไม่มีค าท่ีแปลวา่ภูเขา 
1. แปดหม่ืนสีพนัโยชน์ลึกกว้าง  อยูห่ว่างมหาสิงขร 
2. ดสูงูเงือ้มง า้แหลง่ดัง่แกล้งท า  มีคหูาทา่น า้ทกุแนวไพร 
3. ด าเนินโดยอากาศวิถี   ตามราศีจกัรวาลหวา่งไศล 
4. เนมินพิศทรงเหมือนกงรถ  จอมบรรพตเลิศล้วนมณียา 
5. คีรีนีล้้วนแก้วมณีโชติ   จงึแผลงแสงรุ่งโรจน์ประภสัสร 
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26.  ข้อใดใช้ค าถกูต้องตามความหมาย   
1. ผู้หญิงคนนัน้ดทูา่ทีร้อนแรงมากเหมือนกงัวลอะไรสกัอยา่ง 
2. วยัรุ่นข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดงัใคร ๆ ได้ฟังก็ร้อนหไูปหมด 
3. ปีนีอ้ากาศร้อนเหลือเกิน วนัไหนไมไ่ด้เปิดแอร์ก็ร้อนตวัมาก ๆ เลย 
4. บ้านสวยหลงันัน้ปิดเงียบเพราะเจ้าของร้อนเงินหนีไปตา่งประเทศแล้ว 
5. เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลยัจงึร้อนวิชาอยากพดู อยากแสดงให้คนรู้ 
 

27.  ข้อใดใช้ค าผิดความหมาย  
1. หล่อนเป็นเด็กใจแตกจงึท าตวัเกเรมัว่สมุอบายมขุ 
2. เดก็คนนีใ้จแข็ง ถึงจะเจ็บแผลแคไ่หนก็ไมร้่องเลยสกันิด 
3. ตอนท่ีรถเสียอยู่นอกเมือง ฉนัรู้สกึใจชืน้เม่ือเห็นมีรถผา่นมา 
4. เขาเป็นคนใจเสาะ เพ่ือนล้อเลน่นิดหนอ่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 
5. พอหมอบอกวา่จะต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวนั คณุยายก็ใจแปว้ 
 

28.  ค าในข้อใดเหมาะสมท่ีจะเตมิลงในชอ่งวา่งของข้อความตอ่ไปนี ้
     “เดก็หญิงเล็ก ๆ หน้าตา .......... เดนิ ..........  

ตามพ่ีชายซึง่เดนิอย่าง .......... เข้าไปหาชายชราทา่ทาง ..........” 
1. กระจุม๋กระจิ๋ม   สะลมึสะลือ   กระฉบักระเฉง   กระวีกระวาด 
2. สะลืมสะลือ   กระจุม๋กระจิ๋ม   กระวีกระวาด   กระฉบักระเฉง 
3. กระวีกระวาด   สะลืมสะลือ   กระฉบักระเฉง   กระจุม๋กระจิ๋ม 
4. สะลืมสะลือ   กระวีกระวาด   กระฉบักระเฉง   กระจุม๋กระจิ๋ม 
5. กระจุม๋กระจิ๋ม   กระวีกระวาด   กระฉับกระเฉง   สะลืมสะลือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  192 

29.  ค าในข้อใดเหมาะสมท่ีจะเตมิลงในชอ่งวา่งของข้อความตอ่ไปนี ้
“ผู้ ท่ีร่างกายปกติ ยาเป็นสิ่งท่ีไม่จ าเป็นเพราะสิ่งท่ีร่างกายต้องการคือสิ่งท่ีร่างกาย 

......... เช่น เกลือแร่ วิตามิน เป็นต้น ผู้สูงอายุต้องการยาช่วยย่อยอาหาร เพราะกระเพาะ
ล าไส้หย่อน .......... ฮอร์โมนบางชนิดโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชายอาจมี .......... ส าหรับ
บางคน” 

1. ขาด   สมรรถภาพ   ประโยชน์ 
2. ขาดเหลือ   ประสิทธิผล   ข้อดี 
3. ขาด   ประสิทธิภาพ   ผลประโยชน์ 
4. ขาดแคลน   สมรรถภาพ   ประโยชน์ 
5. ขาดแคลน   ประสิทธิภาพ   ผลประโยชน์ 
 

30.  ค าในข้อใดใช้ได้มากกว่า 1 ความหมายทัง้ 2 ค า 
1. เป่าป่ี  จบัฉ่าย 
2. มือขวา ลกูทุง่ 
3. ออกลาย งดัข้อ 
4. ส้มหลน่ ทอดทิง้ 
5. ซือ้ใจ  เก็บตวั 
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แบบวัดความสุขในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 
 
ค าชีแ้จง พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อต่อไปนีแ้ล้วใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในระดบัคะแนนท่ีตรง
กบัความคดิและความรู้สกึของนกัเรียนตามความเป็นจริง 
ระดบัคะแนน มากท่ีสดุ   หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมากท่ีสดุ 
  มาก        หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมาก 
  ปานกลาง หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 
  น้อย       หมายถึง    ข้อความท่ีตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนน้อย 
  น้อยท่ีสดุ  หมายถึง    ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
1 ครูใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ได้เหมาะสม      
2 ครูน าเนือ้หาของบทเรียนมาประยกุต์ในการสอนได้อยา่ง

สนกุสนาน 
     

3 ครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย      
4 ครูสอนในสิง่ที่แปลกใหม ่      
5 ครูเตรียมตวัสอนเพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้เต็มศกัยภาพ      
6 ครูยกตวัอยา่งประกอบค าสอนท าให้เข้าใจง่ายและอยากเรียน      
7 ครูใช้สือ่และอปุกรณ์ในการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายท าให้

เรียนอยา่งสนกุ 
     

8 ครูใช้สือ่ในการสอนใหม ่ๆ ที่สร้างความตื่นเต้นให้กบันกัเรียน      
9 ครูใช้สือ่การสอนท่ีท าให้เรียนแล้วเข้าใจบทเรียนได้ง่าย      
10 ครูน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ในการสอน      
11 ครูมีเทคนคิวิธีการจงูใจให้นกัเรียนพร้อมเรียนรู้ในสิง่ใหม ่ๆ      
12 ครูมีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน      
13 ครูมีความเข้าใจในนกัเรียนแตล่ะคน      
14 ครูแสดงความรักและเมตตานกัเรียน      
15 ครูสอนให้ฉนัมีความรอบรู้      
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ข้อ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู (ต่อ) 
16 ครูสามารถควบคมุอารมณ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 

ท าให้ดสูดช่ืน แจ่มใส และอารมณ์ดี 
     

17 ครูวางตวัอยา่งเหมาะสมระหวา่งการเรียนการสอน      
18 ครูให้ความสนใจปัญหาของนกัเรียนแม้วา่จะเป็นเร่ืองเลก็น้อย      
19 ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนให้นา่เรียน      
20 ครูสร้างบรรยากาศที่เป็นมติร      
21 ครูจดัให้มีแหลง่การเรียนรู้ที่หลากหลาย      
22 ครูกระตุ้นให้นกัเรียนค้นคว้าเนือ้หาของบทเรียนเพิ่มขึน้      
23 ครูใช้การวดัและการประเมินผลที่เหมาะสมและเป็นธรรม      
24 ครูสอนในสิง่ที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง      
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 
25 นกัเรียนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อน      
26 นกัเรียนมเีพื่อนในกลุม่ที่รับฟังความคดิเห็น      
27 เมื่อนกัเรียนท ากิจกรรมใดในวชิาหลกัภาษาไทย มกัจะมีเพื่อน

คอยให้ก าลงัใจ 
     

28 นกัเรียนมเีพื่อนชวนท ากิจกรรมร่วมกนัในวชิาหลกัภาษาไทย
เสมอ 

     

29 นกัเรียนพดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบักลุม่เพื่อน      
30 นกัเรียนรู้สกึอบอุน่ท่ีได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความคิดกบัเพื่อน      
31 นกัเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึน้เมือ่ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้กบั

เพื่อน 
     

32 นกัเรียนเข้าใจบทเรียนที่ยาก ๆ ได้ง่ายขึน้ด้วยค าแนะน าที่ได้
จากเพื่อน 

     

ด้านความคิดเชิงบวก 
33 ความมุง่มัน่ในการเรียนสามารถก าหนดอนาคตทีด่ีของตนเอง      
34 การเรียนวิชาหลกัภาษาไทยมีประโยชน์      
35 นกัเรียนมคีวามเป็นตวัของตวัเองในการท ากิจกรรมในคาบ

เรียนหลกัภาษาไทย 
     

36 เมื่อนกัเรียนท ากิจกรรมในคาบเรียนหลกัภาษาไทย นกัเรียน
คิดวา่ความพยายามอยูท่ี่ไหนความส าเร็จยอ่มอยูท่ี่นัน่ 
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ข้อ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความคิดเชิงบวก (ต่อ) 
37 เมื่อนกัเรียนไมไ่ด้เป็นผู้ชนะกิจกรรมในคาบเรียนหลกั

ภาษาไทย นกัเรียนคดิวา่ในอนาคตยอ่มมีหนทางที่ดี 
     

38 ในคาบเรียนหลกัภาษาไทย นกัเรียนมีความคิดใหม ่ๆ ที่
เกิดขึน้จากการเรียน 

     

39 ในคาบเรียนหลกัภาษาไทย นกัเรียนมีความกล้าที่จะ
แสดงออกในความคิดใหม่ๆ ของตนเอง 

     

40 นกัเรียนรู้สกึสนกุสนานท่ีได้เรียนในวิชาหลกัภาษาไทย      
41 นกัเรียนสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัครูได้อยา่งอิสระ      
42 นกัเรียนชอบค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติมหลงัการสอนของครู      
43 นกัเรียนรู้สกึสบายใจในการเรียนวิชาหลกัภาษาไทย      
44 นกัเรียนรู้สกึวา่ตนเองเป็นคนมีอารมณ์สนกุสนานจากการ

เรียนวชิาหลกัภาษาไทย 
     

45 นกัเรียนมคีวามรู้สกึที่ดีที่โรงเรียนจดัวชิาหลกัภาษาไทยเป็น
วิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า
มหาวิทยาลยั 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
46 นกัเรียนมคีวามรู้สกึที่ดีที่ได้เรียนในวิชาหลกัภาษาไทย      
47 นกัเรียนใช้ความคิดไมต่ิดตอ่กนัในวิชาหลกัภาษาไทย ท าให้ไม่

รู้สกึเครียด 
     

48 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดกิจกรรมและสิง่ทีจ่ะได้เรียนรู้
ในการเรียนวชิาหลกัภาษาไทย 

     

49 นกัเรียนได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการประเมินความสามารถของ
ตนเองและของเพื่อนในวชิาหลกัภาษาไทย 

     

 
ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกั
ภาษาไทย เร่ือง ค าในภาษาไทย 
 

ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
1 1 16 1 
2 1 17 1 
3 0.67 18 1 
4 0.67 19 0.67 
5 1 20 1 
6 1 21 1 
7 1 22 1 
8 1 23 1 
9 1 24 0.67 
10 1 25 1 
11 1 26 1 
12 0.67 27 1 
13 0.67 28 0.67 
14 1 29 0.67 
15 1 30 0.67 

 
มีคา่ความยาก เทา่กบั 0.20 – 0.80 
มีคา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.52 
และมีคา่ความเช่ือมัน่ 0.71 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางวิเคราะห์แบบวัดความสุขในการเรียนรู้ 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบวดัความสขุในการเรียนรู้ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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   

มีคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคเท่ากบั .94  
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

-   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหคุณู (One-way MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ระหวา่ง
กลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบั
การศกึษาบนัเทิงกบักลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดิม ในสมมตุฐิานข้อท่ี 1 
-   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและ
ความสขุในการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกบั
การศกึษาบนัเทิง โดยใช้สถิติ Hotelling’s T2 ในสมมตุฐิานข้อท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  201 

ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ  (One-way MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและความสขุในการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกบัการศกึษาบนัเทิงกบักลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ ในสมมตุฐิานข้อท่ี 1 
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทยและ
ความสุขในการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทางร่วมกับ
การศกึษาบนัเทิง โดยใช้สถิต ิHotelling’s T2

 ในสมมตุฐิานข้อท่ี 2 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล พีระเสก บริสทุธ์ิบวัทิพย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 มีนาคม 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553  มธัยมศกึษาตอนปลาย  

                  โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558  การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย  
                  คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
                  สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้   
                  แขนงวิทยาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์  
                  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 10/64 ซอย ประชาช่ืน 1 ถนน ประชาช่ืน  
แขวง บางซ่ือ เขต บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800   
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